
᾿πόἷν, 

Τίιο Κιπσάοπι [πίοΥϊποαν Τγυαπείαἰοπ 

οἵ {6 ἄγεεκ ϑειρί6 5 

Ῥγοβοηίπρ 8 ᾿ΠτοΥ 4] -νγογά-Του-νογὰ ἰγ85- 

1Ἰδἰίοῃ ἰπο ἘΠΡΊΪ5η ὑπᾶοὺ ἴπ6 ατρακ ἰοχί 

85 5αὲ ουἱ ἰῃ “ἼΠ6 Νανν Τοβίδιηθηΐ ἴῃ {π6 

Οὐἱρίημδὶ αὐθοῖ--Τῆο Τοχὶ Βονιβοαά Ὀν 

Β͵ΟΟΚΘ. ΕὉ55. ννεβίοος. Ὁ.Ὁ. δϑᾶ Ἐδηΐοι 

Τοῆπ Απΐμοην Ηοχὶ Ὁ..." (1948 Ἐορυΐηι) 

τοροίμου ν ἢ [ῃ6 

Νον νου τυδηβιδίΐοῃ οὗ {πὸ Ομ γβιϊδη 

το Βοσρίαγοϑβ, Ἐδνιβοᾶ Ἐπαϊ οη, ἃ 

τ ον Ἰδηραδβα ἐγϑηβιδίίοα οἵ {πὸ νγεϑί- 

οοἷξ δῃᾶ Ἡοσχί αὐθθκ Τοχί, ἢγϑὶ Ῥυ] 516 
ὉΡ ποτὰ ἰπ {16 δῦ 1881 Ο.Ε., νυ ἢ νηΐ ο ἢ 

δῖ ἱποϊυᾶοα. 1π6: νϑΙΌ 816. ΕΌΓοννοσᾶ δμὰ 
[6 ΑρΡρεπαϊχ Οὗ {π6 58] ἐγαῃϑιδίίοη, ν τ 

πυχϊηθγοῦβ Τοοϊποίθβ 8πα δὴ ἘΧΡΙδηδίϊοη 

οὗ ἰῃ6 ϑνιωθοῖβ᾽ Ὀβαά. ἴὰ ἴμ6 ΜΔΥΕΊΏΔΙ 

ἘΘΙ͂ΘΥΘΉΟΟ65 

Ρβοῦυςερ ΒΥ. 

7οιν Φογῥα “5:ὁὲν Ὁγαποῤαίέον Οὐοηεηιἐὲθσ 

---1969 ΟΕ ---- 

“Οὐκ ΕἌΤΕΞΕΝ ΓΝ ΤΈΡ ἘΞΑΨΕΝΞ, 18} ὙΟΌΕ ΝΑΜΕ ΒΗ 

ΒΑΝΟΤΙΕΊΕΡ. ΓΤ ὙΟΘΕ ΚΊΥΝΟΡΟΜ ΟΟΜΕ- [81 Ὑοῦ 

ὙΠ, ΤΑΚῈ ΡΙΠΑΟΙ, ΑΚ ΙΝ ΒΆΨΕΙ, ΑΙ30 ΡΟΝ 

ΒΛΕΤΗ."-Μαίίζῃον 6:9, 10, ΝΊΚ.. 



ΟΟΡΥΒΊΙΘΗ͂Τ, 1969 
. ὃν 

ΔΊΤΟΗ ΤΟΨΨΕΈΞ ΒΙΒΙΕ ἃ ΤΕΑΟΤ' ΘΟΟΙΕΣΤΥῪ 
ΟΕ ῬΡΕΝΝΘΎΥΙΜΑΝΙΑ 

ΕἸγδί Ἑαϊθοη: 500,000 σορίθϑ 

ΡΟΒΙΙΞΈΕΕΒ 

ΥΑΤΟΗΤΟΨΝΨΕΗ ΒΙΒΙ.Ὲ; ΑΝῸ ΤΕΑΟΤ' ΞΟΟΙΕΤΥ 
ΟΕ ΝΕ ὙΟΒΚ, ΝΟ. 

ἹΝΤΕΒΙΝΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΒΙΒΙΕ ΘΤΌΡΕΝΤΘ ΑΒΘΟΟΙΑΤΙΟΝ. 

ΒΥΟΟΚΊνΩ, Νανν Ὑουῖς, ὕ0.5.4. 

Μαᾶο ἴῃ [86 τΙηϊ θᾶ Βίαξοσ οὗ Αὐπιοτίοα 

ΒΥ ΜΨΑΥ ΟΕ ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝ 

ΤῊ6 ἱπϑριγο ατροκ βου ΓΟ 5, σοτηρΙθἰθᾶ ὩΘᾺΓ {μὰ οπᾶ οὗ {μ6 Εγβί 
ΠΘΠΓΌΤΥ οὗ Οὐ ΟὈἸσΏΟη ΕἾΓα, ΓΘ 8 πα ΙΒΡΘΏΒΑΡΙ6 ρατὺ οὗ {86 εοχοᾶ 

Νοερίατοα ᾿ηϑρῖγοα ὈῪ (86 ΟΥ̓θδίοσ οὗ ἤρᾶνοῃ δηᾶ θᾶγίῃ. Τὰ ἔαοί, [86 

οΥἶ σία] Οὐθοῖκ δου ρίστοβ σῖνθ ἃ [86 ΚΟΥ ἴο 86 ὈΓΟΡΟΙ υπασγβίδπαϊηρσ 
οὗ 86 ἔιϑὲ δῃᾷ ἰᾶύροσ ρᾶγ οὗ πὸ ΗΟ ΒΊΡΙ6, (μδὺ 15, [86 ᾿πϑριτρᾶ 
Ἡῦτονν ϑουιρία ΓΟ 5. ΘΟΙΏΤΩΟΏΙΥ 608116α ΤΡ ΟἹα Τοδίδτηθπί. Οὐταρατδνο Ὁ 
ἔθ ῬΘΙΒΟΠΒ ἴῃ (δῖθ Ιδίίο 8818 οἵ {86 ὑπνοπθίῃ οοαίανν ΟΕ). δνο 
βιααῖοᾷ [86 οτἱρῖπδὶ Ιδηραᾶσο οὗὁἨ {π6, ᾿ηϑρϊτοα Οτσθοῖκ δουίρίσσοθ 50 
85 ἴο 6 8016 ἴο ΡΥ ἀϊγθοὶγ ᾿πΐο {86 Ῥδϑὶς ἐδουρσδίβ ΟΥὨἨ {86 οΥἹΡΊΉ 8] 
πτιτρη ἰοχί. ΤῊΘ ἰπϑρίγοᾷ ΟὝθοῖς Νοσίρίασοθ 6 Γ6 πυϊζίθη, ποὶ ἴῃ 
ἐμ δῃοίθης οἰαϑϑίοα] ατθθκ ΠΟΥ ἴῃ ἴδ6 τηοᾶἄοχῃ Οτθοῖ ΒΟ ἀδίο5 
ἔσομαι {ῃ6 1811] οὗ Οὐμπδίδι ποῦ] ἱπ 1458 Ο.Ε)., θαΐ ἴπ [86 σοΙτοι ΟΤ 
Κοὶπό ατροκ οὗ {6 γχϑι σου οὗ Οὐ Οὐτάσαοι Εἶχα, 86 ᾿πίθγῃδί 0}8] 
Ιδηραδρο Οὗ ἐμαὺ {{πὸ. Ἡθηοο 86 Κοὺπό ΑὙοΚ. οὗ {86 ἀϊνίποὶν ἱπϑρίτοα 
ΜΟΥ ΤΕ ἴθ ἃ 5060181 5Βίυανγ 1π 1056], 

ΠΙΏΘΘΥΘ ΒΟΔΙΟΉΘΥΒ ΓῸΓ δίθυηδὶ, 1ἰἴο-ρίνίηρ ἰσαϊὰ ἀδδῖσο δὲ δαοσαγϑίθ 
τπαογβδίδπαϊθς οὐ {86 ἔβιΓΠ-ἰηϑρϊτίηρ ατθοκ ΜοΥρίατοΒ, 8 πᾷοΓ- 
βίαπᾶϊηρ δῦ ΨΠῈῚΠ ποῦ ΡῈ σοπέυαβρα ὉΥ. δθοίαγιαη, ἀδπουλῖπαίοηδὶ γθ- 
Ἰρίουβ ἑθδοβίηρθ αὶ μδὺ 15. Του ρα ὈΥ 86 Καον]ρᾶρο οὗ ψμδὺ [86 
ΟΥΡΠ8] Ἰδηραδθο 5Ὰ.5 Δα τηθϑη8. ΤῸ δἰὰ βοἢ 56 υα Οὗ ταὶ δᾶ 
Πξ6 ἴ5 [86 Ῥατσροβθθ βϑῃϊπα {μ6 ρυθ  ϑῃῖηρ οὗ 7.6 Κἰπσάοην 1ηονπθαν 
Τγαπδίαίξίον Ὁ} ἐπα Ογοοῖς δογίρέμγοβ. Τὺβ Ἰογαὶ ἱπίου!θ ΕΠ ΡΊΪΒᾺ 
ἰγατιϑαίϊοη 18 ΒΡΘΟΙΔΙΥ ἀοδίρτιϑᾶ τὸ ορθὴ ἃρ ἰοὸ ἰδ6 βίυαδοπὺ οὗ {16 
ϑδογδᾶ᾽ Βουϊρίαγοθ ψβδαῦ {ὑπ ΟΥΡΊΠ81 Κοῖπό ΟὝΘΘΚ ὈΑΒΊΘΔΠΥ ΟἹ 11 ΓΘΓΆΙΠΥ͂ 
ΒΆγ85, σἰβοαῦ ΔΗ δβθοίατῖδῃ Το] σίοαθ ΟΟἸΟτ  ΟῊ. 

1π (86 Ὀτοδᾶ 1οξ- πᾶ σοϊσταη οὗ ἰᾷ6 ρᾶβρθβ οὗ {η86 τηϑῖῃ τηβίθγϑὶ 
ὙΨ11 6 ἔουπᾶ {86 οτἱρὶπαὶ κοῖγνό Οτροὶς οχὺ 88 τονὶβοα (ἰὰ 1881. Ο.}}.) 
ὈΥ ἴδ6 σϑημονμπρα, Οὐμθθκ Βοθοαυα Β. Εἰ, Ὑ οϑίοοιίῦ δπᾷ Εἰ, 1. Α. Ἐροσὶ, 
δια ἴῃ Ὀοίνϑοα ἐμ Πἶποθ οὗ μ6 αὐθοῖκ ἰοχύ Ψ1Π 6 ἔουπᾷ ἰῃ6 ψοτχᾶ- 
ἔοτ-οτᾷ ἘΠΡΠ 55 ὑγαηβιϑίϊοη. 1πὰ [η6 5111 τἰρη- παπᾶ σοϊαται οὗ (0 
Ῥᾶδο ψ1Π1 6 ἔουπᾶ [86 ὑνγθητθί-σοζασν Ἰαηρῦδρο ὑγαηβιαίου απ ]οᾶ 
“Νον νου ΤΥδηβδοι. οὐ 86 ΟἸγιβίϊδη Οαὐθοῖκ. δου ρίαγοϑ," ἱὰ 8 
Ἰαϊοϑὺ τονιβίου. ΤῊῈ6 ψοσᾶ: ἔου -οσα ᾿ οΥ τιν ὑΥδηβ]ατίοπ δηα {86 Νοιῦ 
γγογίἃ Τταπδίαϊξίοτ ΔΥΘ ΔΙΥΔΗΡΟα ὈΔΙΔΆ]161] οὐ {86 ΡῬᾶρθ, 850 ἐδδῖ σοτὼ- 
ῬΑΓΙΒΟΙΒ Δ 6 τη84θ Ὀθύνθθοῃ {μ6 ᾧψο τϑϑϊμρθ ἀμ [86 δοσύτγδου οὗ 
ΒΥ ΙΟαρτὴ ὑΥΒΉϑ]αίΐοθ δὴ 6 ἀρίοιταϊποᾶ, 

ΕῸΓ [86 πύου! πον Ὑοσᾶ-ου-σοτα τοπάοσῖπρ [Π6 ΤΡ] 5) ποχά οἵ 
ΡὮΏΓΔΞΒΘ 85 ποῖ Ῥθθῃ ἐβῖζθη ἔσομαι [86 Τηοᾶοτη ὑΥδηϑιδίϊοπ ἴῃ {πὸ τἰριὺ- 
Βαμα σοϊυτὴπ ἃπᾶ ἐἰγϑηϑέοστθα τὸ 8. ΡΟΒΊτοα ἀπᾶθὺ ὑπ ατθὸκ ποσὰ ἴο 
ΒΙΟΩ Ὁ σοΥτοϑρομᾶβ. Βδύίμον, {86 ἘΥδηϑιδίϊοη ὑπᾶθν οδοῦ τοῖς ψνοτγᾶ 
Βοίβ οαὐΐ ψμαὺ {π6 τοὶ σψοτᾶ 1561} 5.5 δοοοτγάϊηρ ἴο 115 τοοῦ τη ϑμ ηΡ5 
(σβοτο ἔμ Οτθοκ ψοχὰ 15 τηδᾶρθ Ὁρ οὗ ἔγγο ΟΥὁὁὨ τόσα ρϑγίϊο] 65) δπᾶ 
δορογδησς ἴο (5 στεϑιωτσηδίΐοϑὶ ἔογτα. 3Ὸ ἴῃ ΙΉΒΗΥ Θαβο5 {π6 τϑϑάϊην 
ἴη {86 ἘΠΏΡΊΊΒη πψοτᾶ-ξου-σογὰ ἱπίου ἰπθαν ὑγδηβαὐΐοη 15 ποὺ {86 5,16 
85. παῖ ἔουπα ἰπ (Π6 τἱραῦ- Βαμα σοϊθτηπ, ΤῊΪΒ αἰαθ ὰἂ5 ἴπ ἀοίογι πίη 
πρδὶ {μ6 ατθθκ ἐοχὶ δοΐαα!γ, θα Β᾽ 8} 58 Υ8. 

δ 



6 ΒΥ ΨΑΥ ΟΕ ἘΧΡΙΙΑΝΑΤΊΟΝ 

ῬΑΒΕΝΤΈΕΒΕΒ: ΤῊ ἐπ ΤΠ ΡΊ58 ἱπ ρου] ηθαν τοδϊπρα ρασοπ 565 ΟΟΟΌΓ, 
ὙΠ 686. ἀθποίθ ἐμδὲξ. 86. ἘΣΠΡΊ5 ᾿ψοχᾷᾶ. οὐ ψογᾶθ δῃοϊοθθᾶ ἅτ ἱπρ 168. ἴῃ 
186. πιθδΐηρ οὗ (μ6 ατροὶς ψοτᾶ ἀθονθ, δοοογαϊπρ ἴοὸ 18 σοηᾷδῦ, πυταθδῦ, 
διαἰοοραῤηΐα ΟΥ το ϑίϊοη ἕο σοπίοχξ." ἀδον : ἷ 

ΒΕΒΔΟΙΚΙΤΕ: Τὴ Ἴμ6 ἘΠΡΊΒΗ. τὰ ἀΐηρθ (ἐπ οι! πᾶν ἀπᾷ πιδῖπ) Ὀτδοϊκοίβ 
οσρατ. ΤΉΘ56 ἀδποίβ ὑπαὶ [86 ογᾶ οὐ ψψογᾶβ ὁποϊοβθᾶ ἤδνα σθθὴ ἱπβογίραᾶ 
ΒΥ {86 ὑτδηϑιάῖου τὸ τλα κα βοῖὰθ ἃρρ]σδίϊοιι ἐμαὶ 15 ΒΒονι ΌΥ ἐμ ατσθοκ 
νγΟΡΑ͂ Οὐ ἴ0 ϑθον βοιμθίβιηρ ἐπΐ ἴθ ἀπᾶουβίοοα δίοπρς τὶζα {86 ΟἼεοκ 
νγογα βθοδαβθα οὗ 118 β,ΔΙΩτη δ 168] ἔογτη. ἘῸΓΣ ϑχδιῃρ]α, ἐπ Οτθοὶς ἀδπξα 
ΔΥΓΟΙΘ᾽ ον “Ὸ τΔῚ ΡῈ πϑοα αϑὺ ὈΥ ἰἰβ61 ἴὸ ἀσποίθ ἃ ρόγϑου, Βαΐ 
{π|8. ΔΙΕΪ018 ΤΠΔῪ 6 1π {π6 ἔθπιϊπΐηθ βθηᾶθε πᾶ δοοογάϊπρ ἰο (μ8 οοπίοχὲ 
10 ΔΡΡΙΙ6δ΄ ἰο 8 ψοπίδῃ. ΑσοΘΟΤαΙΠΡΙγ, ῸΓ ἐπ δῃ]Πρμίθητηθηΐ οἹὁὈ {8 
τοδᾶθν ΨῈΟ᾽ 15 ποῖ ἔδι δ᾽ 1 ΟὙθοῖκ ἐμ6 ποτὰ “σοσλαη᾽ 15. ᾿πβουθα 
Θποϊοβθά ἴπ' Ὀτδοκοίθ ἱπ' (μ6 ἘΠΠΡΉΒΗ τοδᾶϊπρ.. ' ΝΝ 
ΘΟΌΒΙΒ. ΒΒΑΟΚΕΤΒ: ΤΙῃ (μ6 ΟὝΘΘΚ ἰοχὶ ἃπᾶ δἷϑὸ ἴπ ἐπ ΕἸΠΡΊ5Η 

τϑ ἀουηρ5. ἀοᾺ}16. Βγδοκοῖθ ἅτ το θ6 ἔουμπιᾷ. ΓΉΘ88. 6 ποῖοϑα ταδέζον ἐδαΐ 
ἴμ ῥῬγτοάμποοα οὗ {μ6 Ὑγϑίοοές απ Ἡΐσγὶ αὐτο. ἰοχῦ. σομϑίαοσ ἰο θ6 
τ ΡΡΟΙ Δ οη8. βθοἢ 1π θγροϊδεϊομβ. ταὰν θ6. ἐπίπρϑ ομλἐ θα Ὁ. οογξδίῃ 
Τοοοδ ϊσοα αἰσθοῖζ τη βουρὺβ ΟΥ Τυ8Ὺ Β6. πηροτίαπέ ταδέζου ΔΡΡΆΓΘΠΤΙΥ 
ἀργίγοα ἔγοπυ ΘΧΊΓΆΠΘΟῸΒ ΒΟΌΓΟΘΒ,᾽ 85, ἔου ἰῃϑίδῃοθ, ἐμ8 δἱξοσπδίθ οοπ- 
οἰπδίοπβ ἴ0 Μαικβ ΟΌΒΡ6]. 3866. δρονθιτιθπίοποᾶ “Ναὸν Ποϑίδταθηΐ," 
ΡᾶβΒ6 ὅ83, ὑπᾶοῦ ““Νοίθινοσίαν ἘδἼθοξεα Ηδαάίπρα ῥγίπεβα τι τΐα ἀουθ 6 
Ὀγδοκοῖβ." : ᾿ Ππ τη 
Αβττοι: ΤῈΣ ζοίηό Οσθθκ μὰ8 ἃ ἀθῆπίτο δγίϊοῖθ, ἴπ ἔμσθθ ΟΠ (618, 

Ιλ ΒΟΌ]π6, ἔθυιϊἴπα ἃπᾷ πϑαΐόσ, ἁπᾶ Θ8ο ἢ οὗὨ ἔμθϑο δομᾶθυβ οὗ {Π8 ΔΓΓ616 
ἰβ ᾿ἀθο!πρὰ ἴπ 115. ἄνθ οαβθϑ ἃπᾶ ἰὴ 15 βίμριϊαι δπᾶ Ῥ] ΓΑΙ. ΠΌΙΤΩΡΕΙΘ, 
Ἔμ6 Οτθοὶς μ85 πὸ ᾿παθῆπῖτθ ἃγίλοϊδ. ΟΟπΒθα ΠΕΡ πὸ ἱπάδατ ἐδ ΔΙΡΈΪΟΪο, 
ΚΔ’ ΟΥ “ΔΠ,᾽" 5. 10 6 ἴουπᾶ ἴπ [86 ἘΠΡΊ 58 πέρι πθᾶν Τϑδᾶϊηρ. ΤῈ 
ἰπάθβηϊτο ἀγεῖς]8 μᾶ5. ἴο 66 ἰηβογίθα ὈΥ ἐμὸ ἐσαπϑιαίου ἱπίο ἐπ8 ἵπαΐπ 
ἘΠ 5} τοααίηρ ἴῃ ὑπ8 τἰρ με Βαπᾶ οοϊαπαπ ὙΉΠΘΓΘ᾽ ΒΌΟΝ ᾿πἀδῆπῖζα ἀσεϊο]8 
18. ΔΡΡγοργϊδίθ Οὐ ναγγαπίοα ὉΣ ἐμ Οὐθοκ ἑοχί, ΕῸΓΡ ΘΧΔΆΤΑΘΪα, ἐδ 
Οἴὐσθὸκ ψογαθ ἕο “ΒΟΙΥ, ϑρί τ σον ἴπ ΠΌΙΏΒΟΙΒ ΟΕ ἱπϑίαπορα. ΠΝ 
πο ἀοβπίϊθ' ΔΡΌΟΙΟ ἃ πα ἃγα ΤΕΠαΘΓΘα ϑοσογαϊ ρον -ἰπέο ἘΠ 5}. 
᾿ΟΜΙΥΤΕΡ ΨΈΒΒΕΒ: ὙΘ,Β65 ἐοαπᾶ. ἰπ ἐμ Αὐἰμογίχοα οὐ. Κίαρ Πατὴρ 
Μουβίοα ΒΙΌ18 οὗ 1611 ὉΠ, Βαϊ ποῖ. ἔοαπμα ἴῃ ἐπα ὙΡ δϑίοοϊε β5θὰ Ηοτὶ 
Οτσθοκ ἰοχὺ Δ.6 οταάςρα δπᾷ ἅτ ἱπαϊοδιρα ὉΣ ἰδ ινϑυῦϑα πύτοθὸν ξΟΠονγρά 
ὉΥ ἃ Ἰοπρ ἄδλβῃ. : ᾿ ᾿ ᾿ 

ἘΌΟΥΝΟΥΕΒ: ΤῊ ἐοοίποΐοϑ. 1856. ΞΥΙΆΡΟΙΒ μαὺ ἃγο βϑιβῃϊβοδπὶ δπᾶ -[π658 
816 ΘΧΡΙαἰμρα ἴῃ (6 βροίΐοπ (ραρβεα 26.831) αν ϊθα “ΕχρΙαπδίίοη 
ΟΥ̓ (δ ἥγταθο]8. {56 πὶ μθ΄ Ματγρῖπμδὶ Ἐδέοσθμοοα." Εὐοϊποΐδα 8150΄ ΤΘΕΘΥ 
ἴο΄ 186 ΕΌγοοτὰ πᾶ (6 Αρρομάϊχ ὃδ5. ἤουπᾶ ἴπ ἐπδ ἽΝ οι Ὑονϊά 
Τταηπδίαὐίοι “Ὁ ἐδ ΟἸ γι ϑέέαη, ΟΥθοῖ, Βονίρέμνοα, 1950 οἀὐϊέίοῃ, πᾶ βὸ 
Βθσ ΒΌτοοτᾶ δπᾶ᾽ Αρρεπάϊχ πᾶν βέθπ ἱποϊαᾷρᾷ ἴῃ {8158 νοϊαζηθ.᾿ 
Τὰ 1 Ἔχτα σομνίοιίοι ἐμαξ. ἐπῖβ γοΪταΘ, 11 6 οὗ στοαὶ Βϑῖρ. ἴὸ 

τοδάοτα ἴπ 86 ἀπαογβίδμαϊπρ, οὗ [π6 ΟΥΪΡΊΠΆ]. ᾿πϑρὶτρᾶ Οαὐστραὶς βου ρίαγο 
ΜῈ ἰδ ΡῬ]θᾶϑθαγο ἴῃ οἰἴδοσείηρ (μἷἰ8 Β1016. αἰᾷ ο 186 ρΡθ}]}16. ἣ 

᾿ΠΈΓΕΣ ΡΙΓΒΙΙΒΈΓΡΕΝ 

ἘΟΒΕΝΝΟΒΩΌ. 
ΠΕ οτὶρίημδὶ νυ πρ5 οὐ ἴπ6 Ομ γι βίλδηβ. ΟὙθοκ. ΒοΡρίαγα8, 

ο ΘΟΙΩΙΏΟΙΙΪΥ͂ 08116ἃ “ΤΒΘ Νονν Τοδίδυηθηΐ, γγετα ἱπβρίτθά. ΝῸὸ 

ἐὐδηβιαίίοη οὐ {ῃ656 ϑδοχρᾶ ΨΥ Πρ5 ἰηΐο δηοίΠΘΥ ἸΔηρΌδΒΘ, 

δχοθρὲ Ὁν (88 Ὀσρί 81 ψυυϊῖουβ, ἰ5 ᾿ηβρὶ θᾶ. Τη ὈΟΡ ΙΩΒ 16 ἴη- 

ΒΡ Γοα οΥἹΡΊη 815 ῬῪ Βαηᾶ {Π6 δΙογαθηΐ οὗ μυσηϑῃ ἔγαὶ]ν οηΐοχοᾶ 

ἴῃ, 84 50 ποθ οὗ {Π6 ἐμπουβδχηᾶβ οὐ οορίθϑ οχίδιϊ ἰοᾶδν ἴῃ {16 

ΟΥΙΡΊΏΔΙ Ἰδτισιίδθο᾽ ΔΥΘ ροσγξοοίς ἀρ] οαίθϑ. ΤῊ γοϑαϊ 15 ταὶ Ὧο 

ἔγννο  σορίθβ ἀῖ 6 ΘΧΘΟΌνΥ ἌΠ|Ὸ. Βίηοθ βΌοη ἢΔ5. Ῥθθῃ [886 Κϑυ] 
ἢ. ἐῃθ Ἰδτὸ πμαπαννγϊτθη ᾿σορίθα ΟἹ {πΠ6. Θουρίσγοβ, ταῦ ἢ 
τοσδ 15 1 τὰδ' ἐμαὶ πΟ᾽ νουβίοῃ οὐ ἔβοσα ἰπΐο ἃ ΠΟΙ ΠΟΥ. Ἰδηρύδβθ 
ΌΥ δῇ. ὑπ πηθρίγϑα ἐγδηβιάΐου ψψουἹα Ῥ6᾽ ραγέβος, τὲ οου]ᾶ ποί, 86- 
οὐγαΐοιν ΤΟ ΠΑ͂ΘΥ [Π6 Ὀτθοῖβθ τηθδηϊηρ Οὗ 1Π6 1πϑρὶ τᾶ ΟΥἹΡΊΠΔ18, 
ἘΠ ΘΟίθΠν. 5όὸ, θη ἐπ6 ἰχἀηβιδίίοη. 15 τηϑᾶθ ΤΌΣΩ δῇ ἱπηρ61- 
ξϑοΐ ᾿οὔρν.- ΕἼότα -[Π18. ἔδοῖ Υῖβ 5 1η6 πϑϑὰ οὗ ἃ ἔγεβῃ. {8 518- 
ἕο. ἔτοτα. Εἰπλ6 τὸ {τῶ6,. 85. 1Ὁπὲ Ῥδείεε. υπαθγϑίδμαιαρ. οὐ [Π6 
οΥἶσῖμαὶ ἰομραθβ, πον. ἀθϑά, Ὀδοοσηθβ, ρΡοβϑίθ]1δ᾽ πᾶ 88' ἴΠ6. Ἰρῃΐ 
οὗ μα ἐσαΐξα ὁ {π 6 ᾿Ἰπϑρὶ ρα ϑόσιρίασοα Ὀθοοσαθϑ. ὈΥΙ ρου. ΕῸΤ- 
ἐμοσ, 6 ῬΥΌΡΤΘ5Ξ οὗ τηοᾶσγη νὶπρ Ιδηρύδρθ, ΜΙ 115 ΔΉ Ρ 68 
ἴῃ τλδδηΐῃρβ ΟἵὗἨἩ ψϑογᾶβ. δᾶ ἴῃ ΖΟΥΤΩΒ οὗ δχρυθϑβίοῃ, 68118᾽ ΤΟΥ 8 
πον, τρ-ἰο-ἀδίδ ργόβϑηίδίίοη ἴο. τ κο [η6 ΘΟΥΙρ 65 ΤΠ αν 
δα δρρϑδιρ. τὸ 1πη6᾽ ἀπάογβϑίδησίηρ. 6 ΄- : 
᾿ΕὙΟΤΩ {πὸ {πη οἵ ἰπ8 Ἐοϊηδῃ Οδίῃο]ϊα οἱουρντήδη, 90 Π 
νυ ο θ, οἵ [ὴ6 Τουσίθθητῃ. σθαθυῦν, ὉΠῚ} {Π6- τ] 416 οὗ {15 
{νυν θίῃ σου τϑν ἘΠ ΡΊ5Η. Ὑδηβι ίϊου 5 ἤᾶνθ ὈΘΘη τηδαθ 
οὗ ἐπ6᾽ ἱπβρίτοα -υϊιρθ. οὐ Ομ βυ 5. ἀἰβοῖριθα. 411 {π656 Ἴδνθ 
84 ἐμοὶ ον ΟΟΙΠΙη ΘΠ 8016. ἔδαίαγοβ. ΤΉΘΥ μανθ ΘΟ ΘΙ ΔΘΥΔΟΙ͂Υ 
ταϑί {π6. πϑαᾶβ Οἱ. πΠ6 ἄδν Ὁ ἃ γηδοείηρ οἱ (οἄβ. ϑγνογχὰ ἴῃ 
16 ξοτησλοη Ιδηρυδρθ οὗ [Π6. ΡΕΟΡΙΘ, Μυςῇ. ΒΟοα 885. ῬΘθῃ 86: 
σοχαρ! βηθᾷ. Ὀν.-μότη. δηᾶ νν 11]: γοῖ θ6.. Βαϊ ποποϑίν. ΟΠ Ρ615 65. 
ἴο᾽ Του τς. {παὶ, ἡ Ώ 116. Ἔδ ἢ οὗἩ ἴΠπϑῖὰ Π85 15: ροϊηῖβ οἱ τηοσϊέ, 
ἴΠ6ν. πανθ.}8116η νοι τι ἴο 1Π6. ῬΡονγεῦ οὗ πυπιδη ἰγϑα] ΟΠ] στ 
ἴῃ. νϑυνίηρ ἄθρτεθβϑ. Ὁοηβθαυθηίν, το ρίουβ ἀγϑαϊομβ, ἤοατν 
ΜΠ ἀρθ; μᾶνθ: Ῥθθη ἰδ Κη [οΥ ρταηίθα- δῃμᾶ βΌΠ6 ὑποΠ]]θηροᾶ 
δι: υπϊηνοπραιοα. ὙΠ656 ἤδνθ.. Ὀθθη: ᾿πίθχννονθῃ ἰπίο -ἰῃ6 

ἃ ΟαμΠ6ὰ “Ομ πέδη" [ο΄ ἀϊξιπησυϊπη. ἔμθτη ἔγοτι ἐμ6 Ῥτο- ΟἩσιβεδῃ θα 
ΞΟΡΓΌΔΡΙΩΣ ὙΠ] δτίοη Οὗ [26. ᾿Ἰπορσοὰ ἩρΌγονν Θουιρίυτζοϑ.. ὥντ ΤΑΣ το 
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ΤΠῸ ὅοῃ οὗ ἀοᾶ ἰδυρῃὶ ἐμὲ {πὸ ἰγδαϊοηβ οὗ οὐϑοᾶ- ου πᾶ 
τάϑῃ τηϑᾶθ ἰῃ6 σογητηϑητηθηΐβ Πα ἰθϑοηΐϊηρθ οἵ σοᾶ Οὗ Πο 
ῬονΟΥ δηᾶ οἴροί. ΤῊΘ φηᾶθδνου οὗ [ῃ6 ΝΝονν γνουἹα ΒΙΌ16 ΤΊ 5- 
Ἰαϊΐοαθ Οογαχητἰθ6 85 Ὀρθοη ἰοὸ δνοϊα (μἰβ. 5ΏΔΥΘ ΟΥ το] ρΊΟοὰ5 
ἰγδαϊ λομδ]θτη. ΤῊ νΟΥν οἴξογί δοοουηΐβ ἔου αἰ ΡΒ} ΠΡ’ 
{15 αἰ ΘΥ ΘΕν ἃ5 ἃ ἰγδηϑιδίΐοῃ οὗ π6 “ΟΠ σιϑίίδη ΟΥὐθοῖς ΘΟΥΤΌ- 
ἴυὙ65.᾿" 1 15. ἃ ὑγδαϊ 0081] τηϊβίακο ἰο ἀϊνιἄθ αοα᾽ 5 νυϊίθη γοσᾶ 
1πίο ὑννο βϑοοίϊοῃβ δη6α 6811] {6 βϑθοοῃᾶ βϑοίίοῃ, ἔσοτηῃ Μαίηονν 
ἴο Βονοϊαίίοη (ΟΥΓ ΑΡοσδῖνρ56), “Ἴπα Νὸνν Τοβϑίδιηθηί." Αἱ 
2 ΟοΥνϊηἰῃΐδηβ 3:14 ἴη6 Ῥορυϊαν Κίηρ 7Ζάγὴθ5 ΒΙ016 νϑυύβίοῃ [6115 
ΟΥ ἰμ6 “τρδάϊῃρ οὗ 1ῃ6 οἹᾶ ἰρϑίαχηθης," αϊ ἐποῦο τὴ6 δροϑβϑίϊθ 
νγὰ5 τοί υϑουσϊηρ ἴο {π6 δποϊθηΐ ἩΘΌΓονν ΟΣ υΧ65 1ῃ {Ποῖ Υ 6 η- 
εἰγοῖν ἔγοτη ἀθηθϑῖβ. ἰοὸ ΜδΊΘΟΙΪ. ΝΟΥ ννὰ5 ἢ6 τηϑδηΐηρ {πα΄ {π6 
᾿πϑρ τα Ομ γϊϑίδη νυ ρα σοηδίϊυϊοα ἃ “ποὺνν ἰοϑίδσαθητΐ." 
ΤΠ6 ΔΡοΟϑΙ16 νγἃ5 ΤΆΘΓΘΙν βρθδκίηρ ΟΥἩ {Π6 ὈΟΟΙ νυ 6 Ὁ. ΜΟϑ65 
ἴη ὨΪοῇ [Π6 οἹά Τὰνν σονοηδηΐ νυ] ἢ 15Υ86] 15 ἔᾺΠῪ 5οὶ ἔοόσίῃ; 
ου νη ϊοῇ τϑδβοῦ 6 5ανβ, ἴῃ {ῃ6 ποχὶ νούβο, “θη Μόοβθ5 15 
χοδᾶ." Το ϑδογρᾶ ϑογϊρίυσος, ἔσο Οοηθϑὶβ ἰοὸ Ἐρνοϑ]δίΐοη 
(ΑΡοΟΔΙν 056), 816 οὔθ ΒΟΟΙΚ, ἱπϑρὶγοᾶ Ὁν ἐπ οὔθ Ξ'ΈΌΡΥΘΙΠΘ 
Αὐΐμον, ΤΟΥ σδηποί ΡῈ αἰνᾶρᾷ ᾿πἴο ἔννο ρασΐβ, οπθ οὗ νι ΐο 
ΙΏΔΥ 6 Ἰρηοχοᾶ. ΤῊΘ ἩΘῦτονν Θουρίυγο δηὰ ῃ6 ΟὨγχ σίδη 
ΟΥὐροῖς ΒΟΥ ΡΓΌΣΟΚ ΔΥῸ ΘΟ 56 181 ἴο βοῇ οἴου. ΤῊΘ Ἰδίΐου ᾿βὰ- 
ῬΙοτηθηΐ {Π6 ΤΟΥΤΏΘΥ Δα] ΔΥῸ δὴ ἰηΐθρυδὶ ρασὶ νυ τ ἐπ6 ΟΥΤΏΘΥ 
ἴο τὰᾶῖκο {1π6 οὔθ οοϊῃρ]θίθ ΒοοΙς οὗ ἀϊνίηθρ ἰγαῖτῃ. ΤῊ] ἢονν νν6 
Ὦδνθ Ὀθθη 8016 ἴο ἰχδηβίϑίθ ΟἹ {ῃ6 Ομσίβίδα τθοκ Θουΐρ- 
ἰυγ65. 
ΤῊ Δροϑί!α Ῥείον νυοίθ: “Βαΐ ἰθυθ δύ πϑνὺ ἤθανθη5 δ Πᾶ 

8. πον θαυ ἰπ8ῖ νγθ ἀὺθ δννδιτηρ Δοσογαϊηρ ἴο Ὠἷβ ὈΓΟΙΏΪΒΘ, 
Διά ἴῃ ἴμθϑο σἱρηϊθοιιβηθοβ ἰ5 ἴο ἄννο1}. (2 Ῥροίου. 3:13) Τῇ 
δἰ. πον ΤΌ] ΠἼΡΙΝ ἴο Ῥγονθ δαὶ {5 βφοπούδίϊοη 5. δ {6 
ΡῬογίδ!β οὗ πΠ6 ἤθνν νου] ΠΟΥΘ Ὀγοζηϊβθᾶ. ΤΉΘΥΘ 0 ὉΠΙ ΒΡ ΓΘ 
δυτηδη ἰγδάϊιῃ5 ἢ ὈΘάδυ θη δηᾶ πα ]}[ὃὺΡὐν [η6 αἰνίπο γοτὰ 
11: θὲὸ ρουχηϊ 64, ΖοΥ (παῖ νυν] Ὀ6 ἃ ΥἹρ ϊθουβ ννου]ά. Τὸ δῆ 5 
ἴμρ6 οἱρῃϊποδηΐ {ἰπτὴ6 ΟΥ ἰγϑηβιτοι ἔσο {π6 οἹᾶ ννου]ᾶ ἴο {ῃ6 
Υἱρ θοῦ πονν νου] ἱμαΐ ἐτδιϑιδίϊοηῃβ οὐ [Π6 ϑοσρίυγοα ἰοάδν 
5ῃου]α 85 δ. 85 Ροββϑίθ 16 ο]ἰσηϊδίθ {ῃ6 ΤΑΙ ΘΙ Θδα!π: 1 Βυθηοο οὗ 
τοιρίουβ ἰγδαϊ!οηβ. ΘΟ ἢ - πᾶνθ ἐμοῖσ τοοῖβ ἴῃ Ραβϑηΐβτη, ἐπδὲ 
τῆι 1ὴῃ6 Ῥυτο σας οὗ (οὔ νοσᾶ τῇδν βῃϊπο ἔουίῃ ἴῃ 811 115 
Βδττηοηίουβ ὈΣΙΠΊΘοΘ δπᾶ νὴ 115 σον ΠΟΙ ηΡ᾽ Ῥοννου. - 

ΝΟ υαπἰπϑρίτοα ἰγδηβιδίου Οὐ σοσωχηϊθθ οὗ ἐγδηβιδίουβ σ8 ἢ 
οἰαῖτα δὴν αἀϊγθοὶ σοχτησηϑηα ἔσοση {πΠ6 Μοβὶ ΗΙΡῊ αοᾶ ἰο φῆραρε 
ἴῃ ἰγδηβιαίίηρ ἰῃ6 αἀϊνίῃθ ννογᾶ ἰπΐο δποίμου ἰδηρααρο. Βαΐ 
{γδηβιϑίϊοῃ ΟΥὨ 15 Ὥθσθσσανν, δᾶ ἐμαΐ ἰηΐο ΒΥ ἸΘΠΡΊΙΆΡΘΒ, 
1 Ομ σῖβί 5 σοτητηδηα ον {Π15 πλογηθηΐοιιβ αἀἂν 15 ἴο Ὀ6 1116: 

ἘΟΒΕΥΝΟΝΘΡ 9 

“ΤῊ ροοῦ πον οὗ {ῃ6 Κίηράοτῃ 111 6 Ὀγδδοηῃρα ἴῃ 811 ἐπ6 
1πΠ δ οα φαυΐίῃ ἔου [ῃ6 ΡυσΡΟΞΘ οὗ ἃ νυϊϊθϑϑ ἴο 411 [ῃ6 πδίϊοῃϑ, 
διηα. τμθὴ [Π6 δοσοχῃρ]ϑηθα Θηα ν}1}] σομλθ6.᾽ 850, ἰο ἅἄο ἴπ6 ννουκ 
οὗ ἰὙδῃβιδίϊηρ 15 8ὴ Ορρογίαηΐίν δηᾶ 8 ρυῖν]]θρθ. ΤΙ ργοϑϑηϊηρ 
115 ἰγδηβιδίίοῃ οὐ ἴῆὴ6 Οῃ γι ϑδη αὐθοὶς Θουϊ ρίυγοα. ΟἿΟΣ σοηῆς- 
ἄθῃσθ 85 Ὀ66Π' ἴῃ 1ηὴ6 ΠΕΙΡ οὗ 1ῖῃὴ6 ρχγοαΐ Αὐΐποῦ οὗ ΤΘ ΒοΟΙ. 
ΟΥΑΥΖ ῬΥΪΓΔΥΥ ἀθϑῖσο 85 ὈΘθὴ ἴο 5661, ποῖ {Π6 ΔΌΌΓΤΟΝΔΙ οὗ ΤΏΘῃ, 
θαΐϊ ἰδὲ οὗ αοα, ὮὉΚ τοηάουϊηρ [ῃ6 τας ΟΥ̓ Ὠΐϊ5. ἱηϑοϊγρα ννοσγα 
85 ῬΌΓΟΙΝ δΔΠα 85 σοῃϑιϑίθητν δ5 ΟὟΤ᾽ σοηβοογδίθα ρον Υ5 ΚΔ ΚΘ 
ῬΟΞΒΙΌΙΘ. ΤΏΘΓΘ 15 πὸ Ὀοησῆὶ ἴῃ βοΙξιἀδορρίίοῃ, ΜΟΥ ἐμδῃ ἰμαῖ, 
[8οϑ6 ψῆο ρσγονίἄθ ἃ ἰγδῃβιδίϊοῃ Τὺ 186 5 ΓΙ81 ἱπδίσ οί 
οὗ οἴθυβ σοσῇθ ὕὑπᾳογ.8 5Ρ060141 ΓΟΒΡΟΙΒΙ ΠΝ. ἃ5 ἰθδοῦου. θ6- 
Του ἴμ6. αἰϊνίπο. θυᾶρο. Ἡθησθ ΟΟΥ δΔΌρυθοϊδίζοῃ οἱ 1ῃ8 ἨΘΘά 
οἵ ΠΔΥΘΙΆΠΊΘΞ5. : 

Ε. 

ΤΟ ἄσϑεις. ἰοχί. .(ῃδὲ ννϑ. μᾶνθϑ ιϑοαᾶ 85. [ῃ6 μᾶεῖξ οὗ ΟἿΣ Νίἧανν 
ὙνγοΥΙα ἐχαπϑιδίίοη. ἰ5 {πῃ6 ψὶάοῖν. δοοορίθᾷ νν δβιοοις. Δα Ἡοτὶ 
ἰοχί (1881), Ὁ σϑᾶβοῃ οἵ 5. δατηϊ [64 ΘΧΟΘΙ]Θη 6.8 Βαΐ νὰ ὕᾶνθ 
4150. [τη ἰπίο οοηβίἀογαίϊΐοη οἴμοσ. τοχίϑ, ἱποιυάίηρ.. τι Ῥγυθ- 
Ρατγβᾶ. ὌΥ Ὁ. ἘΡουμαχᾶ Νοϑίοῦ δηᾶ ἰμαΐ σοιρ θα Ὅν ἐπ6 ϑ'ρϑη- 
ἴῃ Ζαϑυΐϊξ βοθοϊαυ 72οβό. Ματῖα Βονοσο δῃᾶ {μδὲὶ Ὁν ἰμ6 οἰμὲσ 
Ζαβαϊ Βομοϊαυ Α. Μεουκ. γνΏογο να ανο ναχὶθᾶ ἔχοι {πὸ σϑϑᾶ- 
ἵῃρ οὗ {π6 ννεβίοοϊε δπὰ Ἡοσγὲ ἰοχί, οὐσ ξοοΐπμοίθα βῆονν {6 
ὈΔ515 οΟΥ ΟἿΣ Ῥγθίουγραᾶ τοδαϊηρ. να ρῖνε βϑοίηθ ἀθῆηϊίθηθεα ἴο 
ἴῃ6 Ῥδοκρσουμηᾶ ἔογ. {Π6. Το ἀθυϊηρδ οὗ ΟΟΥ ἰοχί ΌΥ 5μονίηρ. Ϊῃ 
οὔτ ξοοϊποΐοϑ {π6 τηοβὲ διῃοῖθηΐ τϑη ϑοῦῖρὶβ ΔΠα νου βίο ὌΡΟῚ 
ΜΟΙ, νγ6 6811 ἔοΥ βϑαρροτί. Βοϑιᾶθϑ [η5, νγα πᾶν οἴοσρα αδἱίου- 
πδίϊνο ἘΠΠΡΊ15η του ΡΒ Οὗ ἴΠ6 ΕαΥ̓ΘΟΚ ἰοχί, δηᾶ ναιϊδηΐ γϑδᾶ- 
ἱῃρβ οὗ βαϊᾷ στῃϑηυβοσίρίβ δὰ νογυβίοηβ. ΤῊ ἰπ ΟἿΣ ξοοίϊηοίος 
νγῈ πᾶν ρχον! δα ἃ βοχΐ οὗ οὔἹδςδ] δρραγϑαίιιβ. ἔου' ΟἿ ἰγϑη518- 
τίου, ταίῖμῃμου η8η ἃ ΘΟΙΏΤΩΘΗΑΡΥ. οῃ {μ6 ΒοΣΡίαΓ65. 

Αὐομδὶο Ἰδηρααρο. “6 ἴδνα ἀϊβροβθά οἵ. δΙτοβθίμον, Θνθῃ ἴῃ 

ἃ Βοβίδος υδἷηρ {π6 1948 Μίδου] 8η Οοταρδὴν βἄϊξίοῃ οἵ τμῖ5 ἐοχῖ, ννθ Πᾶν. 
δν 116 Ὀυγβοῖνοβ οὗ ἐη6 ἔννο θβχ ῃϑιβῦλνο᾽ Ο] αΥ) 65 ΡΥΘΡΑΓΘΑ͂ ὑπᾶοΓ ἐπ ΒΌΡΟΘΓΙ- 
νἱϑίοῃ οὗ 5. Ὁ. ἘΠ᾿ ΤΙ ρα, Α.Μ., δπᾶ ρυθ ϑηθᾷ ὃν {π6 Οχίοσα ΟἸδυθηᾶοῃ 
Ῥγθθβ, οὐ Μαίζῃονν δῃὰ ΜδΚ, Νουμν Τοϑέαηιθηίν ΟὙαθοα ϑοομηαλν 
τοαίυτι Ῥγβἰοοίο-Πογτϊαμιην---Ευαπσοίδγη. ϑοοιηπάμκην. Μαιίβαθιην .(1940) 
δηᾶ Βυαησοίαι. Βοουπάμην αγοιίν (1935)... 

5 ΤῊ 18. οαϊτίου οὗ Νουμὴν Τοβίαηιθηξιην Θταθοθ ὌΡ Ὁ. ἘΡεσμδτᾶ Ν βίο, 
ΘΙἰδθοτγαίθᾶ. Ὁν Ὁ. ἙἘσννία ΝΝΟΘΈΘ, ῬυΘ]ἰσηρα ἱπ᾿ 1948 ὼ 16 Ὑσεϊοπιρατε: 
ΒΙΌ16 ϑοοσοίοίν, ϑιαϊίρατγί, Πϑσσαδην. 

Ἐς Νουὶ Τοδίανηθηϊὶ Βὲρία Οαταθσα δὲ Ιιαξίπα. Ὁ ΤΖοβΘΡρ Μ. Βονεσ, 5... 
ἀδίρα 1943 δηᾶἃ ρυ]ἰ5ηοᾶ δὲ. Βαοθιοηδ, ὥρϑίη... 

ἀ ΤῺ 1948 ὑυϊπεηρ οὗ ἐπὸ Θὰ οδάἀϊίίοπ οὗ Νουϊην Τϑδίανιθηξμηι ΟΥταθοθ θὲ 
Ταΐξῆθ Ὁ Αὐρυβιϊπυβ ΜΟΙ, 5.5., δηᾶ ὑυἰπίρα δἱ Ἐοηιο, Τίδ]ν. 

ἂν 



10 ΕΟΒΕΜΜΟΒΌ 

ῬΥΔΥΘΙΒ δηα Δ αγθσβῈ5. ἴο. -αοα, ΤῊΪ5 Τὴ νν6. Ὥδνθ δνϑυῦυ- 

ὙΏΘΓΟ ἀτορροά υδὶπρ {πΠ6 πονν βαπο ΟΠ] Ο15. ΓΟΥΤΩ8] ῬΓΟΠΟΌΠΒ 

ἐμποι, ἐν, ἐυῖηιθ, Ἐπι66. απ ψ6, Υ 1 ΤΠ ΘΙΤ ΘΟΥΤΘΘΡΟΙ απ 5 νΟΙΡ. 1η- 

Βοοιίομϑ. ΤῊΘ οΥἱρίηδ] ΒΙΡ16 νυὰ5 υεϊτῖθη ἴῃ 6 Τνίηρ Ἰαπ ΡΒ 8 

οὗ ἴμθ Ῥϑορῖθ οὗ ἰῃ6 ἄδν, Ἡθργονν, Αὐδσηδῖὶς. Δ πᾶ. ατθοκ; 8η 

50 18 ΒΙΡ16 σμαγϑδοίουϑ. δἀάγοϑβθα αοᾶ δηᾶ Ῥγανθᾶ ο Πίχγῃ ἴῃ 

1ῃ6 βᾶάτηθ δνουγᾶαν ἰδηρύδαρο πὶ {πῈν. ΘΙ] ον θα ἴῃ ΞΡΘΔΚΙΠΡ 

το ἐμοῖσ ἤθΠονν. οὐθαίοσθϑ ἢ θαυ. ΤῊΘ ἰγαπϑιδίίοη Ὁ {Π6 Κ'οΥρ- 

ἴυχοβ ἱπίο. ἃ τηοᾶάρσῃ ἰδπσυδρο 5ῃο]ᾶ ΡῈ τοπάσγθᾶ ἴπ 1Π6 5ϑτὴ6 

βίσιδ, ἴπ ἴῃ6 5ρθθοῇ ἔουσηβ οὐσσθηΐ ϑιηοηρ {Π6: ὈΘΟΡΙΘ. να οἴου 

ὯΟ ΡῬΔΥΘΡΏΤΑΒΕ οὗἩ ἰπ6 ϑοσϊρίαγθα. Οὖσ οπάθανου 811 [ΠΓΟΌΒ ἢ ὯΔ85 

μϑόπ ἴο. ρίνβ 85. 1ἰἴουαὶ ἃ΄ ἰδ ΒΙΔΌΟΩ.. 85΄ ῬΟΒΒΙΌ18, ΕΓ 6 116. 

ταοᾶθυῃ ἘΠΡΊΙΒΩ 1Δίοτχ 811ονν5 8πᾶ Ὕ ΠΟΘ ἃ 1ἰ16γ8] ταηαϊίοη 

ᾶορϑ ποῖ 9ΖῸΓ δὴν οἸυτηβίηθϑθ Ὠἰᾶθ [μ6 ἐπουρῃϊ. Τί νὰν να 

ΟΔῊ Ὀοϑὲ χταθοί {ῃ6 ἄθϑίσο οὗ ἱπόβο ννῆο 816 ΒΟΥΌΡΌΙΟΙ 5 ΤῸΥ Ρεί- 

ηρ, 85 ὩΠΘΑΥΪΝ 85 ῬΟΒΒΙ016, νγοσα ἔοΥ νγοΥά, 6 οχϑοΐ βίδίθῃιθηΐ 

οὗ [6 οΥἱρίηδι "6 τ6811Ζ6 ἰῃδὲ βογαθίϊωθ {π6 056: 08 50 51181] 

ἃ ἰμἰηρ 85 16 ᾿ἀοῆηϊία ΟΥ̓ 1παθῆητίο αὐίΐοϊο οὐ ἐπ οὐλίβϑίοῃ οὗ 

ΒΌΘΗ τδν δἰ τῆ6 Ὁογθοὶ βθῆ86 οὐ {π6 ΟΥΙΡΊΏ81 Ῥά558 6. 

γγαίοῃ 85 θθϑὴ Κορὶ αἀραϊπϑὲ ἰαἰκίπρ ΠΡοτίϊθς ν ἢ ἰοχίβ ἸΟΥ 

{π6 ἸΏ ΘΥΘ 58Κ6 Οὗ γον ΟΥ. Βῃογίοαϊθ δια δρϑϊηδὲ βαθβίτα- 

ἔΐοῃ οὗ ἃ τποᾶρθσῃ ῬΆΓΔ1161, ΘΓ. ἴμ6 ΘΠ δοΥ ΠΡ, οὗ ἴπ6 οΥὔἱρίπ8] 

1ᾶδϑ τηδῖκθ5. βοοᾶ 56η56. ΤῸ βϑ ἢ του ϑνογὰ νγα πᾶν δϑϑιβηβα 

οὔα πιθαπΐηρ δηᾶ Πᾶνθ με]ᾶ ἰο {πὶ τηϑδηϊηρ 85 ἔδυ 85 1Π6 ςοῃ- 

τοχί Ῥοσυηϊ 6. ΤῊΪβ, νν Κῆονν, ἢ85 ἱτηροβϑᾶ ἃ τοϑισὶοου ὉΡΟΩ 

ΟἿΣ αἰοίϊου, σύ 1{᾿ ΤΏΔΙΚΟΒ᾽ ΤΟΥ βοοᾶ ΟΥΟ55- ΤΟΥ ΓΘ ο6 ΝΟΥ 8 πᾶ 

ΤΟΥ 8 ΤΟΥ͂Θ ΓΘ] 8016 σοταρδυίβοῃ οἱ τοϊδίθα ἰοχίβ ΟΥὁΝΟΥΒ65. Αἴ 

ἴῃ6 βϑῖηθ ἰχηθ, ἴΏ οὐάᾶθυ ἰο Ὀσϊηρ ουαΐ [Π6 ΤἹΟΠΠ 655 δια ναγὶοὶν 

οὗ ἴῃ6 Ἰδηρσύαρο οὗ [88 ἰπϑρῖγθᾶ νυτιίουϑ, Ῥγὸ πᾶνο δνοϊᾶρα {ῃ6 

τϑηαθυϊηρ Οὗ ἵννο᾽ ΟΥ̓ΤΊΟΥΘ᾽ αΓΕΘΘΚ ὙΝΟΤα5. Ὁ. ἐπ ϑ87ηθ᾽ ἘΠΊ ΒΗ 

ννοχᾶ, ΤοΥ ἰηἷ5. Ηἰᾶθβ [μ6. ἀϊδιι ποίου “ἢ 5π8ᾶθ οὗ τηθϑηΐῃρ Ὀ6- 

ὕνθθῃ {ῃ6 ΒΟνόγΆῚ ννοσᾶβ ἰῆπ5 Ὑοηογρᾶ. Ατίθηϊοη Π85-. ὈΘΘΠ 

σίνϑῃ ἴο {π6. ἰόπ5685 οὗ νδύὴ5 ἰο- Ὀτίπρ' ουΐ {Π6.ἰπἰοηαθα ἀθβουῖρ- 

τίοῃ οὗ [868 ϑοίϊοῃ, ροβί[[οη Οὐ βίαϊθ. Α5 [88 τϑϑάθυ. ὈΘΟΟσ65 

ξαγ αν τὰ Οἵ ἰγαηβιϑίϊοη ἢ6 ἡ» ἀἸβοθ ΤΏΟΤΘ πᾶ ΤΏΟΤΘ 

116 ΠΑΥΟΩΥ δηᾶ. ἐβιεγαρτρεπιδηξ: οὔ. Οὐ ̓ τ ΠαδΤΙΏρ5: ἴῃ. 8} 

656 σϑϑρθοίβ. ᾿ς 

ΤῊδ ομδρίου δηᾶ ΨΟΥΒΘ δύῃ ρουῖπρ, οΠοννε ἐμδὶ ΓΝ ἴδ Κιησ 

Ψαηιθβ -ογϑδίον, ἴμπ5. ταδκίηρ ῬΟΒΒΙΌ18. ΒΑΚ ΘΟΤΩΡΑΤΊ ΒΟ. ΞΒαῖ, 

᾿πϑιθϑαᾶ, οὗ τηδκίηρ θοῦ: νοΥΒ6 8 βοραζδῖθ ᾿ῬΘΥΑΡΥΆΡΗ ἴῃ ἰἰ56 1}, 

νγῈ πᾶν βτοιρθα νϑύβθβ ἴηἴο ΡῬΑΙΔΡΥΎΔΡΗΒ ΖΟΥ 1ἴῃ6 ῬΥΟΡΘΥ. ἀσ6- 

ψϑοριαθηΐ οἵ δ᾽ οοχηριθῖα ἐπουρπμὲ ἴῃ 811 115 οοπζοχί, ΜΙΠΑΙᾺΙ οἵ 

{π6 Ποργονν. θδοικργουπά οὗ ἰμ6 Ομ τ βδη Οὐθοκ Βουϊρίαγοβ, γγα 

αν ζο])ονγοᾶ τήδίην ἰἢ6 Ἡδργονν ΒΡ πρ οὗ 1ἴῃ6 -πδΙῈ65 οὗ 

ΕΘΟΒΕΜΜΟΒΡΌ δ 

ῬΟΥΒΟΙ5 δηᾶ ὈΙ8 665, ταίπου ἴμδη ἐπα οὗ {πῃ6 αὐϑοὶ ἰοχέ 1. ἢ 
ππήταΐοϑ. {Ππ6. Οτεεκ ΘΕΡΠΘΕΙΒΕῚ ὙΘΕΞΙΘΝ, (ΣΧΧ) οΥ̓ [86 Ηερτενν 
ΘΟΠΡΈΙΕΕΕ: Ἐρδτεν ἜΝ 

ΤῊΝ, ῬΙΝΙΝΕ ΝΆΜΕ: μὲ: Οἵ ΓᾺ ΕΒΕΒΈΚΑΌΙΟ ταοῖς, ποῖ σηΐν 
δθοῦξ ἐπὸ ᾿ἐχέδῃξ τδπυβοσιρὲβ οΥὨ [Π6 ΟΥΡΊΏΔΙ- ̓ ἄτϑοκ. ταχὲ, ναϊ 
οἵ ΤΏΘΔΗΝ ΨΟΥΒΙΟΙ5, Δ ποθ δη6α ἸΠΟΘΘΤΉ, ἴα. ἰη6 ΔΡθθησο οὗ 16 
ἄϊνϊηθ πδτηθ. 1η΄ ἴη6 δποϊδηΐ ἘΟΌγονν. Θουρἔασ 5 ἐμδέ. ὨΔΥΏΘ »)ὰ8 
ἘΘρτοϑθηϊθα ὃν ἰπ6 Του Ιοἰΐοῦβ ΠῚΠ", ΡΟΠΟΥΔΙν - Δ 6α [ἢ 6 
“ΤΟΙ ΡΥ διησηδίου" 8δΠη ᾿Τοργθβθηϊθα ὉνῪ {πῃ ἜΠΡ] 15) δἰ 5 
ΤΗΝΗ (δ ὙΗΥΨΕ):. Τὰ {μ6 Ἡθογὸνν Θογιρίυγοδ [6 ΠδΙη6, ΤῈΡ- 
τοϑϑηϊθα ὃν [15 Τεἰγαρυδτὴτπδίοῃ; ὉΘΟΌΓΙΞΒ 6,823 ἰχηθ5. ΤΕΘ οχϑοῖ 
Ῥτοπαποϊ δέοι Οὗ 1π6 ἤϑῖὴθδ 15. ποὲ Κῆοννῃ - ἰοαδν,. Ὀπὶ ἘΠ6΄ τηοϑδί 
ῬΟΡΌΙΑΙ νὰν οὗ στϑπάρυϊηρ 1 15. “σοπόνδῃ." ΤῊΘ δοργονϊ δίῃ 
ΤΟΥ 5. ΠΘΙΏ6-15 ἌΦ ΑΙ (ΟΥ̓ ΓΚ 8Π5), ἀπᾶ 1 σου ἷἰπ τδην "Οὗ 
186. παχηθὸ Τουπᾶ π΄ 1π6- (γΙ βίαι ΟΥ̓ΘΘΚ ΘΟΥΡΓ ΓΘ. ᾿ΑἸδο 1 
[8 ϑχοϊδυηδίζου ΔἸ] 8: ἀΥ," ἬΔΗ 78! Ζουπᾶ ἴουγν ἴτλεβ, δῖ 
ἙἘδνοιδίζοι 19:1, 3, 4, 6,. πᾶ Ἰποδηϊηρ ῬΊαΐὶβο: δ}. 0 
᾿Ἂ5 Ἴπ6. ΟΒγ βίη. ασθοκ. ΘΟΥΙΡΙΌΓΟΞ ΚΟΥ 8Π ἰπβρίσϑα αὐαϊθοη 

δ: Βυρρ]ογηθηΐ το. [πὶ βδογθᾶ Ηδρσονν: ϑουιρίυτοβ, (15. σαδάθη 
ἀἰβαρρθαύδηρο.: ἔγοτη: {π6΄ ΟΥ̓ΘΘΚ: ἑοχύ βϑοηιβ ἱποομϑβίθηϊ, 6506- 
ΟἾΔΙΠν θη Τατα65: 58ια ἴο. [η6 ἀροϑί]θβ δῃᾷ οἱᾶφυ ἀἰβοῖρ]65 “δἵ 
Φογ ΒΘ Ι τυ δροῦΐ ἐῃ6 τ α]6. οὔ ΠΠ6 ΕΥδὲ σθηΐαγν:- Ξστήθοῦ 85 
τοϊαιθᾶ. ἐπουουρῖν πον αοα ΟΣ ἴηθ. σεῖ ἄτη ἰυσηθὰ Πἰ5 δὲ- 
ἰδηίίου ἰο {π6 πϑίϊοῃβ ἴο ἰδῖκα οαΐξ οὗ ἰἤθια 8 ῬΘΟρΙΘ ΤΟΥ δἷβ 
πδιηθ. (ἀσείβ 15:14). Τῆθη ἴῃ ϑαρρογὶ σα ύηθβ Τηδᾶθ. δ᾽ ἀυοΐδιοι 
ἔγοτα ἴῃ Ἡ Ρσονν. οΙρίαχοβ, ΜΏΘΓΟ τῆ. ἀϊνί πο πο ΟΟΟΌΓΒ 
ἐνίῖςο: Τῇ ΟΠγβδη5 ᾶτὸ ἴο θ6. ἃ ῬΘΟΡΙΘ ΟΣ (οὐ 5 πᾶσ, ννὮΥ 
5ῃουα Πῖ5 Ὥϑτηθ, Γοργθϑθηϊθᾶ Ὁ. ἐπ Το γα ρσδζητηδίοῃ, μ6 ἃθο0]- 
15ῃοᾶ -. ἔγοῆχ. ἴπῃ6 ΟΠγϑδη ΟὙΘΘΚ ΘΟΣΙΡ ΓΟΒ᾽ ΤῊ ̓ 50ΔΙ. ἰγδαϊ- 
ίομδ] δχριϑδηδίίοῃ ἔου [15 0 ἸΟΠΡΘΥ ΠΟΙα5. Τῇ νγὰ 5 ΙΟΩΡ ἱπουρπΐ 
ἴπαὶ 16 θα βϑὶβ ἔου ΒΌΘΙ. ζαϊϊασο οὔ. [η6 αἰνίπδ᾽ ΠΔΤΩΘ ρ΄ ΟὟΓ 6 Χ- 
ἰδπξ. ταδηυβουίρίβ να. {π6. ΔΌΒΘΩΟΘ. ΟΣ π6. Πδῖηθ. ἰη. [ῃ6 Οὐκ 
ϑορέμασίπξ Ψογβίου (ΠΧ Χ), ἴῃ6 Εγϑὲ ἰγαηβιδίϊοη Οὗ. 6 ἩδΟγοὺν 
Βοσρίσγος ΠΟ Βοραπ΄ ἰο ΡῈ ἵπδάδ ἴῃ (86. {ηἰτὰ σοηΐαγν ΒΟ. 
ΤῊΐβ ἰπουρηΐ νγὰ5 θαβϑθα ὕροῦ πὸ οορίθ5. οὐ ΤΙΧΧ 85. ουπάᾶ᾽ Ϊῃ 
{π6 ρυθδαί τῃδηαβουιρίβ. ΟΕ Π6 ξουτίῃ -ἀηᾶ- ΠΣ οοπίγίος Α.Ὁ.: 
[86 Ψαϊίίοδῃ ΝΟ. 1209, 1Π6. ἰηδίτς,. τὴ6 ΑἸΘχαπαγίηθ, δα [ῃ6 
Απλργόβίϑιῦβι' ΤᾺ τβεβει ἐπ᾽ ἀἰδποϊίίνο πατῆδ᾽ ΟΕ οα ννὰ5 σέῃ- 
ἀεγδᾶ ὃν ἴὴ6 αὐθοῖκ ὑυόγαβ Ἐύριος (κυ Υἱ 98) νυῖτῃ οὐ αν πουὲ ἐπ 
ἀδῆμῖία.- νέο. πᾶ Θεός (ἐΐι6.ο5').: ΤΪ5. ᾿πδτη ΘΙ ββηεϑ8 ἡΝὰΒ 
νἱεῖνϑα" 8.5. 8η δ1α ἴο ἰθδοῃΐϊηρ το πο ΠΕ 5:Ω.- , 

᾿ ΤῊϊ5᾽ 'Βορυϊαῦ ἴθοουν. Α5: ΠΟ Ὀεθη: ἤδιν. 'διφρτονθα ἘΠ (πὸ 
ΥΘΟΘΏΈΕΙΥΣ Ζουμᾶ χοϊηδίηῃβ οὗ ἃ. ῬΔΡΥΓΆΞ ΤΟΙ] οὗ ΕΧΧ. ΤῊΪ5. σοη- 
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ἰδῖπ5 116 βθοοῃᾶ [8] Οὗ ἴπΠ6 ῬΟΟΚ οὗ Ῥρϑαϊοσοηοίην. ΝΝοῖ ΟΠ6 
οΥὗἨ {8656 ἔγαργζωθηΐβ βϑῇοννβ 80. ΟΧΘΙΏΡΙΘ οἵ Κύριος ΟΥ Θεός υϑϑᾶ 
1ηδίθδα οἵ {πὸ αἰνίπθ πδηηθ, Ρὰΐ ἴῃ οϑοῦ ἰπϑίϑησο {π6 Τοίγδ- 
ΕΥϑιησηδίοη 15 νυυϊ θη ἴῃ ΑΥ̓ΔΙΏΔΙΟ ΟΠΥϑοΐοθυϑ. ΒΥ ρου 5510 
οὗ 15 οὐ ΠΟΥ νν ἤᾶνο Υοργοάποθα ῬῃΠοΐοΡΥ Δ ἢ5 οὗ ἔγδρυωθηΐβ 
οὗ [06 ῬδΡυτῖβ ΤΟ]] {Πδΐ ΟΟΥ γϑϑάρθυϑ τδν θχϑίαΐῃθ [656 ΟσσυΥ- 
ΥΘΏΟ665 οὗ 6 Τοἰγδρυδτησηθίου ἴῃ ΘΟ Δ ΘΑΥΪΥ οΟΡν οὗ ΧΧ 
Αὐἰμουγῖτῖο5 χ [η6 ἀδίο ΤΟΥ [15 ῬΑΡΥΥᾺΞ δὲ {πὸ 28 οὐ 15[ σϑῃ- 
ἴὰαγν Β.Ο, ΤῊΝ τθϑη5 δρουΐ 8 σθητυῦν ΟΥ̓ ἵννο δίζου. {6 ΣΧΧ 
νγὰ8 Ῥορυῃ. ΤΆ σόν {ῃΠ8ὲΐ [ῃ6 οΟΥ̓ΡΙΏΔ1 ΤΧΧ αἰ σοπίδίη [ῃ6 
ἀϊνίπο ΠΔΙ16 νΏΘΥΘΨΟΥ 1 ΟσΟυΓΥΘΩ͂ ἴῃ ἴπΠ6 ΠΘΌγχονν οΥὐἱρίηδ]. Οου- 
δἰάουίηρ ἰ ἃ βδούῖθρο ἴο 56 βοὴ βυρϑίϊ 6 85 ΚΥΎΣΟΒ ΟΥ 
ἐἢι6.ο8΄, ἴῃ 6. ΒΟΥ 5 ̓πβουιρα {πῃ6 Τοίγρυδησαδίοῃ (ΠῚΠ1) δ 115 
ῬΓΟΌΘΥ ΡΙ806 ἴῃ [86 αὙΥ̓ΘΘΚΚ νουβίοῃ ἰθχί.. 

Ἀᾶ σοϑὺθ Οηγίβί δηα ἢἰ5 ἀϊβοῖ 165 ννῆο ψτοΐο η6 ΟΠ γι ϑίδη 
το Ξουρίαγοα πᾶνε οορίθβ δ δῃηᾶ οὗ {π6 ατεοὶκ δορίμασίς 
νυνί. τἰῃ6 αἰνίπο. παύὴθ δρρθαυίΐηρ {πουοίηῃ ἴῃ [Π6 ἔοστῃ οὗ {6 
Τοἰχαρυδιαπιδίομ Ὁ Υ65: ΤῊ6 Το ρυδιηχηδίοῃ ρου βἰβιθα ἴῃ σορ- 
ἴ65 οὗ ΓΧΧ ἴου σϑηςασίθα δέου Οηγίϑὲ δηᾶ ἢ15 δροβίιθϑ. Αρουΐ 
Α.Ὁ. 128 Δαυ118᾽5 ΟΥ̓Κ νουβίοη Πδα {ῃ6 Το ΡΥ διησηδίοῃ ἴῃ 
ΔΙΌΠδῖς Ἡθργονν Ἰοϊΐουβ. Αρουΐϊ Α.Ὁ. 245᾽ ΟΥίρϑθηῃ ργοαμπορα ἢΪ15 
ζΖαταουβ ΗἩσααρία, 115 Ῥοϑίηρ ἃ ϑἰχ- σοϊασηῃ τοργοαποίίζοῃ οὗ {ῃ6 

1ϑργοᾶ δηοῖθηΐ Θουϊρίυσοβ, (1) ἴῃ {ποῖ οὐἱρίηδὶ Ἡθργονν δπᾶ 
Αὐϑχηδίς, δοσοιηρδηϊθα ὃν (2) ἃ ὑγδη5]11Θγϑίΐοι ἰῃἴο ΟΥ̓ οκ, δηᾶ 

186 ατϑοῖὶς νϑυβίουβ Ὁν. (3) Ααυ118, (4) ϑυστησηδοῆυβ, (5) {π6 
ϑονοηὶν (ΣΧΧῚ), απ (6) ΤὨροαοίίζομ. ΤΙ [η6 5ϑοοπαᾶ σο]τ ΟὗὮ 

τμ6 Ηθααρία, ἴῃ ἴῃ 6 γϑηβ] }ογϑίϊοῃ ἰηἴο αὐϑοθκ, ἰῃ6 Τϑίχαρυϑτη- 

τηϑίΐοῃ νγὰβ νυυϊ θη ἴῃ ἩΘΌτονν συ οίουβ,  ΠΘΥΘΔ5 1 σΟΙΌΠΔΗ5 
3, 4, απᾶ ὅ ἴπ6 ΑΥ̓ΘΘΚὶ νουϑβίουβ οὗ Δαιῖ]α, Θυτησάδοῆι5 πᾶ ΟΧΧ 

ἃ ὙΠῸ ῬΔΌΥΓῸΚ ὈΘΙΟΠΒ5 ἴο ἴη6 Κοοσϊόίό Εογνδ]θ 6 Ῥδρυσοιοσὶθ ἂὰ Οσαίσγρ. τὸ 
ῬΘαΥΒ ἴη6 Ιηνθηϊόσυ ΝυΣΊΡΟΥ 266, δηᾶ ἴογγηβ ρᾶγί οἵ {π6 Ἴοϊ]δοίϊίοη οὗ 
Ἐουδᾷ ῬδρΡνυΐ, οὐ ψ ῃΐοἢ Νοβ. 1-89 νου ΡΟ ἰϑῃ ρα ἴῃ 1939 ἴῃ οὔθ νο τη 
(Ρ. Τοιναᾷᾶ 1, 1939). ΤΉΘ Ὠραγοϑῦ ῬΔΥΔΙ16Ὶ ἴῃ ἄδίθ ἴο Ῥ. ἘουδΔᾶ Τὴν. Νο. 266 
5 Ῥ. Ἐνιδπᾶς 111, 458, οὗ {π6Ὸ 28 οομίασν Β.Ο,, ννῖσ ἢ 4150 οοηΐδὶπς ἔσγδϑ- 
γαθηΐβ Οὗ ἴπ86 βροοῃᾶ ἢΔ] οὐ Θραυϊοσοποιην; Ὀαΐ 15 βοδπίν σγϑυηδίηβ ὑἢ- 
ξογίπδίθιν ὈΤΘΞΟΥνΘ ΤῸ ι.56. Οὗ ἴῃ6 αϊνίηθ ΠΔΙῚΘ ΟΥ̓ ᾿ς ϑαυϊνδίθηΐ, 

᾿ΑΘΘ. ΟἿΣ ΡῬᾶρο5 13-14, οῸΓ Ῥῃοίορτδαρηϊο ΠΙυσίσχαϊίοης οΟὗἨ βοΐὴβ ἔγδαρτηθηϊΐβ 
οὗ Ρ. Ἐουδᾶ Τὴν. Νο. 266 οὗ Ὀϑουϊοσοποσὴν ΤΧΧ, ΜΏΪοῆ ννο πᾶν πυτηροσγρά. 
Νο. 1, οὔ ᾿ΘυϊΘΓΟΠΟΙΩΥ 31:28 ἰο 32:7, 5ῆοννε [Π6 Τοίγαρυδυηχηϑίοῃ ΟΠ 11πη65 
Ἴ δῃὰ 15, Νο. 2 (ϑαΐϊ. 31:29, 8380) βῆονγ5 Ὁ οὐ 11π6 6; Νο. 3 (φαΐ. 20:12-14, 
171-19) οὐ 11Π65.-8 δηᾷ 7; Νο. 4 (θϑαΐξ. 31:26) οα πὸ 1; Νο. 5 (φαΐ. 31:21, 
28) Οοἡ 1ἷἰπθ ὅ; Νο. 6. (Ὅδαΐ. 27:1-3) οπ Ἰἰπα 5: Νο. 7 (θεῖ. 25:15-17) οἱ 
1π6 8; Νο. 8 (θθυϊ. 24:4) οὐ ᾿ἴἰπὸ 5; Νο. 9 (Ὀϑαΐ. 24:8-10) οὐ ἣπο 8; 
Νο. 10 (Ὁοαΐ 26:2, 83) Ομ. π6 1; Νο. 11 (Ῥϑαΐ 18:4-6) ο 11π6 5; δπᾶ Νο. 12 
(Ῥεῖ. 18:15, 16) οπ Ιἶπ6΄ 8. Ἐοργοάυοεα Ὁν Ῥοϑστηϊββδίομ οὐ Ἐπ6 Βογδὶ 
Βοσιὶοῖν οὗ ῬδΡΥΟΙΟΡν, οὗ Οαῖσο, Ἐρυρί. 

᾿ 
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8411. τοργοβοηϊοα -[ἢ6. Το ρυδιησγηδίοηῃ ὮΝ {πὸ 5ἰ τ 18 ΟΥΘΘΚ 
Ομδυδοίρθυβ. Οτίρρη, 1 8 βίδίογχοῃζξ' ἢ. 5811Ὲ.2:2, -5δ]α. τηδὲ 
“1 1ῃ6 τηοϑὲὶ ζα] 1 π]. ΠΥ Ή ΒΟΥ Υ5. ΤῊΕ ΝΑΜΕ ἰ5. Υϊτθη ἴῃ ἘΠ6- 
ὈΓονν ΟΒΔΓΔΟΙαγΒ, παι δ, ποΐ ἶι ἸπθάρΓην, 86: ἴῃ ἈΥΕΠΑΙς: ἘΦ- 
Ὀγονν."Ἐ 

Α ΡῬδρϑευβ ἀταξταθηὶ οὗἩ ἰμδὶ βϑῖηθ 34 ἐξηεύεν. ΑΡὉ. ̓πτηεῖν, 
Ῥ. ΟΧΥΥΒΥ Ομ 5: ν] 1. 1ΟΟΥ͂, 15 ἃ ἔγαρτηδηΐ οὗ θηθβίβ οὗ 18 1ΧᾺΧ, 
δοᾶ 1 αρρχγονίδίος. ἰπ6 Τοιγαρυδχατηδίοη. Ὁν 15. Βυϑέ Τειίον 
ἀουθ!]θᾶ,: 4 ἀουδ!οα Υοᾶ (Ζ2), [ἢ ᾿πἰ4} Ἰοτίου Ὀϑίπρ ννεϊτίθηῃ ἸΏ 
[ῆ)6 5ῆ8ρΡ6 οὗ ἃ Ζ ΨΊ 8 μουϊζοη δὶ σἴσοκο ἸΠΥορῊ [π6 πα 16, 
{Π6 5ἴσοΚα θεὶπρ' ςαυυϊθα ἀπ ΓΟΙτΘη. {ΠΓΟΌΡΉ οί Βυςῃ Ὑοά᾽5.Ὁ 

ΤΙ ἴῃ6 Βασοοθαϊηρ οοπίυχν Ποσοσθ βανα ἐπὰϊ ἱρῃοσαηΐὶ τοδάθυϑ 
οὗ 1πΠ6 ΤΙΧΧ ᾿τηααρὶπϑᾶ τῃ6 Τοἰχαρυδτητηδίοῃ ἴο ὍΘ᾽ 4 ατϑοκ ψνοχᾷᾶ 
δια δοίυβϑ!ν Ῥσγομουπορᾶ ᾿ἰ᾿ “ῬΙΡΙ. Ἴη ἢἷ5 Ῥτοϊοσιιδ' Θαϊδαΐι8 
Ῥτοΐδοϊηῃρ [86 'ῬΟΟΙΚ5 οὗ Θδιηθοὶ δᾶ ῬΜδΙΔΟΗΙ. Ἢ βᾶυγ8: “νὲ ἢπᾶ 
{π6 ἔουγ-Ἰοἰογοᾶ πδίὴθ οἵ ἀοᾶ. (1.6., ΠῚΠ)). Ἴη᾽ ςογίδίῃ ατεεκ 
νΟΪ τη 5 δνθὴ ἰο ἰῃϊ5 ἀν" ᾿ΧΡΥΘΘΘΘα ἴῃ {π6 ᾿δηςίθηϊ Ἰοἰζουβ." 
Απμᾶ ἴῃ ἢἷς 251 Ἰϑίζου ἴο Μδ͵ΌΘ6118, υτιτῖθη δῖ. Ἐοχηθ,. Ἁ.Ώ. 384, 
6 ἰγϑαΐβ οὗ [π6 θῇ πϑιηθβ οὗ αοᾶ δῃᾶ ϑᾶγ5: ΦΤῈ6 ηἰητῃ [πϑῖὴ6 
οὗ ἀοἂ] [ἰδ ἃ- το σρυδτοτηδίοῃ;. ννΐοἢ πον" σοηδίαογ θα ἀνεχφώ- 
νῆτον [αἡ- 6]: ὉΠ ο΄ Ἠδ: “ΟΉ1, ἰμδν 15; ἘΠΒΡΘΑΚΆΡΙ6, ΠΙΘἢ 15 σε 6 Π 
σι ἐποὲδ Ἰοίζονξ,; Τοῦ, Ἠδ, νά, δ: δ εἰ το ΟἹ ὀοχίδί Ἢ ἵρηογάχι 

οπθ5,. θθόδαβο-: ὉΓ [Π 6. 5: ΤΠΠΔΥΙ ὍΣ τπ6 ὉΠ ΤΥ οίουβ, ΜΉΘ η πον 
ψουϊᾶ- Ηπᾶ ποῖ" Ἴη- ὍτΕΘΚ. Ῥοσκδ,. ἍΜΘΓΘ. ϑοοαδιοπιθᾶ ἴο ἘΤΟ: 
πουποῦ ΡῚ ΡΙ." ἃ. 

Τηῦβ ἄονῃ, ἴο 1η6 Εἰταθ᾽ 08. Τοίόσηο, φῆ: Εἰφβοίθτον ὍγΠῸ ὍΤΟ: 

ἀπορα {π8 Ιαἴπ “Ψιμσαΐίο.. ΤΠΟΓΘ σγογα ΟΥθοὶς τηδηυβουὶρίβ οὗ 186 
διοϊοηΐ ἬΘΡγονν ΘΟΣΙΡίΓΘ 5. ὙΨΏΙΣΗ 5111 οοπίαἰ ρα Π6᾽ ἀϊν!ηθ 

ΠΔΙΏΘ. ἴῃ 115. ουγ. ἘΤΟΡτονν ὁμαγδοίουβ 

Οπὰ (ηΐηρ 15. “μον. -οογίδἑη. ΜΝ ΒοΙΠΕος. ̓ Ζεϑυβ πᾶ. ἢΪ5 ἀἰβοὶρι65 

τοδᾶ {μ6. Βουίρίατοβ ἴῃ. {μοὶν Ἡ Ρῦγονν (Αγατηδῖς) «ΟΣ  Εἶη8Ι. ΟΥ̓ ἴῃ 

ἃ (ΟΡ ΓΟ ἴπθ ̓ Απλοτοδίδῖι Ῥαιιτηρδεξε, οἵ ἅμ, ΠΧ, βαίτοα ὃν. ο. ̓Μοτοδῦ, 

1896. " 

υ Τηΐα 15. ποῖν. εοπῆντῆθᾶ Ἐν. ΓᾺ Οδῖγο. Ῥιϊπιρδοι. ὸξ δδείο: οἵ. 3 Ἔϊπες ̓απᾶ 

4 Κίηρϑ, ΧΧ. .Ἃ κι ερκκνς 

ο 5ὅθα ΤΉ. Οαντηινηοιαιδ᾽ Ῥαρῦτί, νοϊυτῆο νὰ; βατδα᾽ ὉΣ ̓ Ας δ, “Ἐπὶ, 910, 

Ἑάϊίοῦ Ἔυπτ᾿ ςουΡΑΓΘ5 Ῥ. ΟχΧυ. ἰν. 656 ᾿((οπδβῖβ, ΑΙ 88 σα πέυΣν) ἢ 

15 'ἀρδοϊᾶοᾶ᾽ ἐοπάθησν᾽: το. οχαϊξ. {π0: ϑα δϑετὰἴ6 ψοτὰ Κα τέ οϑ. Τὰ ΤὭΓΘΘ. θδ5- 

58.565. {π6 ὈΙΘΗΙ 5Ρ866 οἵ Ὀν 186 ΟΥΙΡΊΠΔΙ ΒΟΓΙΌΘ βυποϊοηΐ Το τουχ, 1θεῖουΒ 

8ᾷ Ῥοοῃ 8116ἃ Ὃν ΚΥΎΘ οὐἱν Ὁν ἀποίῃοῦ, ἃ βοζομᾶ Βαπᾶ, 

ἀ ὅθ. Ὃσ-- ΤΑΡΣΟΥ͂ 5 ᾿Ηφδτϑυ θεῖο. ̓ σαΐτο: Θοπέραν Ῥαϊιρυβθοθίθι. (1900), 

Ρᾶρθβ- 6-11..-- -οτν 

ὁ 366 Ζουοπθ᾽ 5 Βριοίόια. 25, ̓ λᾷ Ματοθίιαπι (ϑάϊιοά ὃν ἨδθοῖΕ, ΠΕΤΟῚ 219): 

Ἅ150. 566 Μοσιτπΐοςῖκ δηά Ὁ τοηρ᾽ 5. ΟΥ̓ ΒΘΡΟ ΝᾺ νοΙαταθ᾽ 9- Ὅτ: ΒΘΙΠΌΠ): 

Ῥᾶβθ. 652, ἀηάδτ ΞΘ ΏΘΤΩ. ΠΘΙΏΤΠΘΡΠΟΤΆΘἢ.᾿᾽ Ἶ 
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{ῃ6 Οτροκ ϑορίμασίηξ Ψογϑδίοη, ἴμπον ννουϊᾶ οοπῖθ ΔΟΥΌ55. ἐμ6 

ἄϊνίπιο παιθ ἴῃ ἰἰ5 Του ἀρυδζησηδίοῃ ἔοστη. Ὁ 9 65.5 ἔοΠ]ονν {Π6 

ἰγδάϊ δὶ Του 5 συδίοτα Οὗ {π6 ἄδν δηῃᾶ χεδᾶ 4-ἀοι παῖ δἱ 

5ΒΌΘΙ ὈΙ86065 ουἱϊ οὗ ἔδθδυ. οὗ ργοΐδηΐϊηρ [ῃ6 ὥϑιῆθ δηᾶ ν]ο δ ΠΡ 

{πμ6 Τηϊγᾶ Οοχημηδπάτσταθης (Εχοάᾶιϊ5 20:7) 2 Τῃ {6 5υημαΡοΟΡὰΘ δἵ 

ΝαζΖαγοίῃ, ἤθη 6 γο86 δηᾷᾶ δοσθρίρα [6 ῬοοΚ οὗ 1ϑαίδῃ δῃα 

Υοϑαᾶ [ῇοϑ86 νϑυβθ5 ΟὗἩ ᾿ϑαΐϊδῃ (61:1, 2) θυ {π6 Του ΡΥ ΙΏΤΩ8- 

ἴοῃ ΟΟΟΌΓΒ ἰνίοθ, αἰᾷ 6 σοῦαβα ἴο ργοποῦποο ἰῆ6 αἀἰνίηθ ΠΔΙΏΘ 

σοΥΎΘο οί 2 ΝΝοὺ 15 2655 Το] ]οννοα ἰδ. 5.8] ἀϊϑσθρασζα ἴῸΥ {π6 

υπδουίρίαχαὶ ἰγδαϊίοηβ ΤΟΙ] οννοα Ὁν {πμ6 ον β ΒΟΥΡ65. Μαΐ- 

{πὸνν 7:29 ἰ6115 .5: “Ἢ ννὰβ ἰϑδοῃίηρ ἱποτ ἃ5 ἃ ῬΟΥβΟ ΠΑΝ ηΡ 
δαϊμουῖν, δᾶ ποῖ ἃ5 μοὶ βουΐροβ." Ιῃ ἰῃ6 πρδυύΐῃρ οὗ [ἰ5 

ΔΙῸ] δροβίϊθθ σοθὰβ ὑσγανρα ἴο Φθῆονδῃ ἀοᾶ, βανίηρ: “ἽἽἼ 

ἢδᾶνο τηϑδᾶθ νοῦ ἤδῖηθ τηδηϊξοϑί ἴο {6 τηθη γοῦ βᾶνθ σὴϑ ουΐ 
οὗ [06 ννοχ]ᾶ.... . 1 αν ζηϑᾶθ νοῦ Ὥϑῖὴθ ΚΠΟῚ ἰο ποτὰ δηᾶ 

ΨΜῚ1 τᾶκὸ τ Καοννη." (Το 17:6, 26) ΤῊΘ 76 ννῖ5 Ταϊχησᾶ 

δοουϑος Φοϑθὰς οὗ ανίηρ ῬΟΥΪΟΥΙΩΘΩ͂ ΠΪ5. ΓΤ ΟΙΘς Ὁ ἰῃ6 Ῥγτο- 
πουποῖηρ Οὗ ἰῃ6 αϊνίπθ ἤϑιηθ; ἢ 15 8ῃ ᾿παϊγοοὶ δαχϑδίοη 

Οἡ {π6 ραγχΐ οἵ Ὠἷβ ϑβῃθίηΐϊθϑ ἰδὲ Π6 ἀϊᾶ 86 {Π6 ὩΔΙΏΘ6. 

ΤῊΘ απροβίϊοη ΠΟΥ ὈΘΙΟΣΘ 5 15: 1 7265 5᾽ ᾿πδρϊγϑα ἀ]5010165 

086 ἰῃὴ6 αἰνίπθ δὴ ἴῃ πῃ 6 Υ νΥΥΣ]ρ5 7. Τρδί 15, 14 οὐ’ 5 
ΠΘΙΘ ΘΡΡΘΑΣ ἴῃ ἴῃ6 ΟΥΙΡΙΠΔ1 νΥ]ρθ οὗ {ῃ6 ΟὨγίβίδη ΟΥ̓Κ 
δουρίατος Νὰ ἤδνο Ὀδβ15 ΤΟΥ δηϑννοηρ 65. Ιη γϑοθηΐ νΘΔΥ5 

ΒΟΙῚΘ πᾶν οἰδἰτηθᾶ ἰῃηδ Μαίηθονν᾽ 5 ΒΌΞΡΘΙ δοοουηΐ νν85 αἱ ἢγϑβί 
νυυΣ το ἴῃ ἘΘΌΥονν γαίῃ ἴδῃ ἴῃ 115 Κἰηαγρα. Ἰαηραδρο, {Π6 
Αὐδιηδῖο. Τὸ 15. οοῃηϊθηᾶαρα [8 Μαίζμονν δηα [Π)6 θϑαυῦὶν ΟἸἾΧΓΙ5- 
(ἴδῃ ργοάαπορα [15 δοοοιηΐ ἰὸ Ὀθοοσὴρ ἴῃ6 ἰαϑί ῬΟΟΙς οἵ {68 
οδῆοη οὗ ἰῃ6 ἨΌγονν ϑουϊρίυσος 85, {11 τΤῇρη, 6 σδηοῇ ΟἿ [ῃ6 
Ομ βιΐδη αὐϑοὶς Κουιρίυσος Πδᾶ ποῖ θῇ οοηίοηιραἰθα, ΤΠΟΥΘ 
5 ονίἄθησο ἐπαὶ νϑυΐουβ ΥΘΟθηϑΊΟ 5 Οὗ {πῸὸ ΗθΡγονν δηα ΑΥδ- 
γχηδίς νϑυβίοῃβ οὐ Μαιίμονν᾽ 5 δοοουπΐ ρουβίϑίθα “ἔοΥ σθηΐυσίθϑ 
διλοηρ ἴπῃ6 Θαυν “ον 8 ΟΠ γι βίλδη. σοτ τ 1165 Οὗ ῬΔ]Θ 6 
δηᾶ ὥΥτδ. ἘΠΑΥῚν νυ ΟΥ̓ 5, ΒΌΘἢ 85 δ ὉΪ1-85, Ηθροβίρρυβ, συ 5 1ἢ 

ΜαΥυίΣΥ, Τα, ΘΑ ΎΩΔ σἢ5, ΤΥΘ- ΔΘ 5, Ῥαηίδοθημβ, ΟἸρηλ'- 
οηΐ οἵ ΑἸοχαμᾶσγία, ΟΥΊ ρθη, Ραμ 1:15, Ἐπι- 56 1:5, ΕΡ Ρἢ δ΄. 
πἰ 5 Δηα “6. τοτηθ', ρῖνθ ονϊάθησο ἐπδὲ ἴπον οἰ ΡΟΒβΘββθα οὐ 
μᾶ δούθϑβ ἴο Θρσονν δᾶ. Αγδίηδῖὶο νυ ηρ5 οὗ Μαίζμῃον. 26- 

ΤογΘ, οὗ 1η6 41 πᾶ δίῃ ᾿σϑηξυχίος Α.Ὁ., 8 {ηϊ5 ἴο 58υ:. 

“Μαίζῃονν, ννῇο ἰβ. 4150 1ιϑνὶ, απ ΝΟ ἔγοτϊῃ ἃ ΡῈ]: Δ ἢ ΟΔΠ16 

[ο Ὀ6 8ιῃ Δροϑβίϊο, ἢγβί οἵ 411 [ῃ6 Ἐσνδηρο βίβ, ΘΟ] ροΟΞΘα 8 (ο5- 

Ρ6Ὶ οἵ Ομ γχίϑί ἴῃ συᾶδθ8 ἴῃ ἴπΠ6 ἩοΡγον ἰδηρυδρο δηα οἤδΥδο- 

ἸΘΥ5, ΙΟΥ {1π6 Ὀρηρῆΐ οὗ ἰμοβο οἵ {πμ6 οἰχουχησίδίοη ηο 88 
Ῥο]ονρᾶ. νῆο ἰγδῃβιδίθα 1 ἰηἴο αὐθοκ 15 ποῖ βυ οι θ ΠΝ ΔΒΟΘΥ- 
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ἰαὶποᾶ. ἘΠ ΠΘΥΤΏΟΥΘ, ἴη6 ἘΟΡτονν {561} 15 ῬΓΘΒΟΥνθα ἰὸ [15 ἄδν 
ἴῃ ἴῃ)6 ΠΌΥΓΔΥΥ δἱ Οϑοϑασθα νη ϊοῇ [Π6 ΤΥ Υ ῬΔΙΏΡΏΪΠι5 50 α1]11- 
ΘΘΠΕν σομΠροίρα, 1 4150 ννὰ5 δ8]ΠΠοννοα Ὁν {ὴ6 ΝδΖϑΥΘηΘ5. νγῇο 
υ56 {Π15 νοϊσηθ ἴῃ ῃ6 ϑυσυΐδῃ οἰΐν οὗ Βούοθα ἴο οορν 1{. Τῇ 
ΜΏΪΟΩ ἴἰ ἴα ἴο ὍὈ6 χΧοΙΔΥΚΘΩ͂ [Πδῖ, ννΏΘΓονοα {πΠ6 Ἔνδηρο]ϑί 
ΤΆΔΚΟΘΚ 86 οὗ {π6 ἰοϑ ποθ 5 Οὗ {π6 οἹα Θουρίασο, 6 ἄοθϑ τοΐ 
Ζο]ονν {Πη6 δυϊμπουῖν οὗ {π6 βανθηΐν ἰγδηβιδίουβ, θυΐ ΟΣ 186 Η6- 
Ὀγον.".--- Οαἰαϊ. βοτὶρέ. Εσοοϊ. 

Μαίζῃονν τηϑᾶθ το ἴ8η ἃ Βυπάτοα αὐοϊαίϊοηβ ἔσο {6 
ἰπϑρίγοᾶ Ἡρθρσονν ϑουϊρίυγοθ. 5ὸ ΏΘΓΟ 656. αποίδίϊοηβ 1- 
οΙυσαρᾶ 1Π6 -αἰνίηθ ἤδτηθ, ἢ6 ννουἹᾶ 6 οὐ] ροᾶ ξαι τ 1}ν ἴο ἴῃ- 
οἰἴσᾶθ τ1η6 Τοἰσαρυδζηχζηδίοῃ ἴῃ ἢἷβ5 ΠΘΌΤΟνν ΡΌΒΡΌΘΙ ἀοοοπηΐξ. ἘΠῚ 
ΗἩθοτονν δοοουηΐ νου] σΟΥΓΘΒΡΟΠΩ͂ ΟἸΟΒΟΙν νυν πῃ 6 ἩΡγονν 
νογϑίοη οὗ [6 191} σϑθηΐασν ὃν Εἰ. ο {ΖΘ ἢ, ἴῃ ννΐοῇ Μαίίμονν 
σοηΐδὶηϑ ῃ6 δὴ “ΨΦ]ομονδη" οἱρσηΐθοῃ {ἰπθ5. Τὸ ἰ5 ποὸνν Ὀ6- 
1ονοᾶ. Μαίίζῃονν Ὠἰσβο] γα βιδίθα ἢΪ15 ΡΌΒΡΘΙ δοοουῃΐ ᾿ηἴο {Π 6 
ατθοκ. 1 6 ἀϊᾶ, [θη ἢ6 δᾶ ναὶ] ῦ]6. σορίθϑ οἵ {86 ὕυΧΧ οομ- 
{αἰϊπίηρ ἴῃ6 ἀϊνίπο ἤϑτηθ. Βαΐ, Ἰποῦρῇ Μαίμονν ΡῬγοουυθα ἰὸ 
αὐοΐρ αἰγχοοῖ ἔγοτῃ ἴῃ6 Ηθρχονν ϑουὶρίαγος γαίῖμου [μ8 ἔγοσὴ 
{π6. ΤΙΧΧ, Ὧδ σοὐ]Ἱᾶ ἔο!ϊονν ἴη6 ΓΧᾺ Ὀγδοίΐϊοο δηα ἱποουροσαῖὶθ 
[1ῃ6 ἀϊνίηθ Ὡδηλθ δ ἰΐβ ΡΥΟΡΟΥ ὉΪδο6 ἴῃ [ῃὴ6 ατϑοκ ἰοχί. τ 

Βυΐ 811 ἰῃ6 νυυὶῖουβ οὗ ἴπ6 Οῃγιβάδη ΟΥ̓ ΘΚ Θουρίαυγοβ. αποΐρα 
τότ {πΠ6 Ἡοῦτονν Ξουρίυσ6 5 ΟΥ ΤΓΟΤ ἴἢ6 ΓΙΧΧ αὖ νουϑ 65 γῇ Υ6 
{μ6 ΝΝδΙη 6 ΔΡΌΘΔΥΒ, δπᾶ ἴπ6 οομμ]ᾶ {0]]ονν ἴμ6 βίο θη {γπ6 
οἵ οσορίθ5 οὗ 6 υυχχ ἰὰ ὈΒΙΠΡ᾽ 1{Π6 Τεἰτρυδτητλδῖοῃ ἴῃ ὙΜΠΕΙΣ 
αΥ̓ΘΘκ νυ Πρ. 

ΤῊ ονίἄθησο 15, {πούθέοσθ, ἰδὲ ἐπὰ δεν παῖ ἰοχὲ οἵ ὦ 
Ομ γι ϑιϊδη αὐτοῖς Θουρίσσος 85 Ὀθθη ἰδ ρουθᾶ ἢ, ἴΠ6 ϑϑθ 
85 186 ἰοχί οὗ ἴῃ6 ΓΙΧΧ Πδ5 Ὀθϑῃ. Δηᾶ, δἱ Ἰθαϑδὶ ἔγΌ στη Ἴμδ ϑα ορῃ- 

ἰὰγν Δ.Ὁ. οπνναγᾷ, ἐμ6 ἀϊνίπο ἤβτὴθ ἴῃ Το ρυϑζωσηδίοῃ ΤΟΥΤΩ 

Ὧ85 Ὀϑϑθη οἰγτηϊηδίθα τομὴ [Π6 ταχί ΌΡ τορνἱβίβ ῆο. ἀϊᾶ ποὶ 

απ ἀουβίδηα ΟΥ̓ ΔΡΡΙΘοϊδία ἴῃ ἀϊνίπθ ἤδιὴθ οσὐὁἨ Ψῆο ἀθνο]ορθᾶ 

81 ΔΝ ΘΥΒΙο ἴο 1ΐ, ΡΟΒΒΙΌΙν ὑπάογ {π6 1 Ηθθηςα οὗ δη{1- ΘΟ ΓΑ Εἰ 5τη. 
ΤῊ ὍΙΔοα οὗ 1 ἴον βυρβεταϊοα. ῃ6 νοτγᾶβ. ΚΥΎΝΟΒ. (5ΌΔ]1ν 
ἰγσδηβιδιθα “{μ6 Τ,ογα)) δῃᾶ ἐΐιδ.οϑβ', τηϑδηΐηρ “(οά." 

᾿ΒΕΒΤΟΕΙΝΟ ΤῊΒ ΝΆΑΜΕῈ: ὙγΠδῖ 15 ἰμ6. τλοᾶθσῃ ἰγϑηβιδίου ἰὸ 
ἅο7 15 πο υΞ σᾶ, ν65, δυὐϊμπουϊζΖρα, ἰο θηΐοῦ τη ἀϊνίηθ Πϑτὴθ 
ἰηΐο ἃ ἰγαηβιϑίίΐοῃ οἵ 1η6 Οησιβϑίίδη αὐθθῖκκ ΒΟΥ ρίυσ 65 Ὁ ἘνοΥν 
ατροκ τϑϑᾶρυ τηυβὲ οοθββ ἐπὶ ἴῃ {Π6 ΤΙΧΧ [μ6 ΟΥ̓ΘΟΙΚ ννοσάξβ 
ΚυΎΣοΒ διὰ ἐδ. ο8' Ἄδνα Ῥθϑῃ δρᾶ ἴο ογσοννᾶ οὐ {π6 ἀϊδιϊηοινα 
Ὥδτῆθ Οὗ ἴπ6 ΘΌΡτγοιαμθ ᾿οἱΐν. ἜΝΟΥν σΟΙΩΡΥΘἤθηβῖνθ αΥϑοὶ- 

ἘΠΡΊΪΒΗ αἱοσίϊομαγν βϑίδίθβ ὑπαὶ [ῃθ56 ὕννο Οὐ ψογᾶὰς αν 
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Ρϑόῃ β8θα ἃ5 δαυϊνδ]οηΐβ Οὗ {π6 ἀϊνίηθ ἤδιηθ. Ἐθθσα ἐδ τηϑᾶ- 
ΟΥ̓ γα πϑ]δίου. 15. νγαυυδηϊθα ἰτὶ πβίηρ {Π6. αἰνίπο ὨβΙΏθ. 85. ὅπ 
οαυίΐνϑίθη! οὗ τῃοβ ὑνγο αὐθοῖ ννοσᾶβ, {παΐ ἴδ, αἱ ρΡΊδσθβ ννῆθσθ 
Μαϊῖϊηον, οἰς.; ααοίθ' νούβοβ, ρΡᾶ5ϑαρο 5 Δη ΘΧΡΥΘΒΒΙ ΟῚ 5 ΤΟΙ ἐῃ6 
Ἡρῦτονν ἘΟΠΡΠΙΣΕ ΟΥ ΤΕ τε 1τῃ6 ΕχΧ  ΠΕΤΟ. {Π6 αἰνίπε ΠΆΤΊΘ 
ΟΟΟΌΧ,5.": : 
ἘΎοσ ἐπὸ. άτῃ. ̓ἰϑδηξανν. ΑΓ. ξουνγαχᾶ, ἐραποϊδιϊοπο: ὃΐ ἀδἶειξ 

ΟΥ Οὗ 4}1 ἰὴῆ6 Ομ γχίβίδῃ αὙὐτθοὶκ ϑουρίαχος Ὦδνο Ὀθϑθη- ταϑᾶθ ἰπίο 
1Π6 δποϊθηὶϊ οἱδβϑίθδὶ Ἡθρτγονν. ΤῊΘ Ξἤθση ΤῸ νογβίοῃ Οὗ Μϑί- 
ἴμονν ἰπίο Ἡθῦγονν νν85. δᾶθ δρουΐ Α.}. 1385. νη οοχηΐϊηρ 
ὍΡΟΩ αποίδιοηβ ἔσο 6 ΕΘΡΌγονν ΞΟΥΪρίυγ 5 νἤοσο ἴη6 ΝΙΩΘ 
ΔΡΡΘασχθϑᾶ, τὴ6 ἰὺδηβιίουα ἰπΐο ἘΘΌγονν δα ὯΟ ΟΥΠΘΥ ὙΘΟΟΌΓΞΘ 
πη ἴο γσϑηᾶον Κυ ὙδΟδ ΟΥ ἐΐι6.ο58΄. Ῥδοῖς ᾿ηἴο 115. ΟΥΡΊΠΔ] Τοίγα- 
δυαχηχαϑίου ΓΟΥτὰ ΠῚΠ᾽). ΤῊ ἴῃ ἰδ ΘΑΥΙν ΘΠθα. ΤῸΡ νογϑίοη 
ΟΥ Μαίίμον [Π6 ΤΟΣ ρυ ϑιζηδίουι οσουγ5 16 {{π 65. 411 ἐορϑίηϑυ, 
{πὸ Δρρϑαύϑδῃςθβ Οὗ ἴη6 ϑδοχζοᾶ Τοιγαρυδζησηδίοῃ ἴῃ ἴὴ6. 19 ἘῸ- 
Ὀγσόνν. νϑυβίοηϑβ ἴο. ΣΟ να αν δα δοοθϑβ. ἰοΐ8] ὉΡ ἴο. 301 
αἰϊδύϊποι οσσΌΓΓΘΠΟΘ5. ΤὭΘθΘ αν {5 Τοϑιογρα ἰῃ6 αἰνίηθ ΠδΙῚΘ 
ἴο. ἐῃ6 ἰμηβρί ρα Ομ σι βιίδη Θουσϊρίασοθ. ὡς 

ΕἸ νν ἴβ. ἃ τη οΓ. Υδηϑδίου ἴο ΚΠΟΝ ΟΥ ἀοιοστηΐηθ ἀνθὸ ἣο 
κοπίδα 1π6 αυθοὶκ ννογᾶβ. Κύριος δπᾶ Θεός [ηἴο 6 ἀϊνὶ πο ᾿ΠδΔΙῚΘ 
ἴῃ Ὠἷ5. νου βίο ἢ ΒΥ ἀοίουσηϊηΐηρ νΏΘΓΘ {Ππ6 ᾿ηϑρίγοᾶ- ΟΠ σ β θη 
ὙΥΥΙΕΥ5. ἤᾶνὸ ᾿αποϊρα “το ἴπ6 ἜΘΡτονν ϑουϊρίυσοβ. ΤΏ 6 
ταιιδὶ σϑου Ὅδοῖς ἴο ἴπ6 ΟΥ̓ΡΊΏΔΙ ἴο Ιοσαίθ ννῃμοίμου ἐπ6 αἰνίηθ 
ΠΙΔΙΩΘ.: ΡΡΘΔΥ5 ἴπογο. ΤῊΪ5 μ Ὧδ οδϑὴ ἀοίοστηΐϊηθ ἰη6 ἰᾶθηνίν 
ἴο ρῖνο ἰο Κυ γὰοβ δια ἐξ. "οδ΄ 8 6 σδῇ {ῃθῃ ΠΘΙΘΈΠΒῚ ἵμοτα 
νυ ἢ Ῥουβομδ ῖν. ̓  : .-" 

ἩδδΖίηρ ἰμαῖ [ηῖ5 15. ἔπ ἔτηθ πᾶ ΡΙδοΘ ἴον ἴξ, ννα μανε 101- 
Ἰοννρᾶ: τηῖβ “ΘΟΌ 56 ἴῃ τϑηδοσίπρ ΟἿΤ νοβίοη οὗ 186. ΟΒγβίδη 

Δ... Οτϑοῖο. ΕΗ ΟἸἰδῖν τιραϊοοη οἱ ἐΐι6 Νοιυ Τϑοιαγιθηΐ, -Όν “5. Η. ΤΉΘΟΡ, 1587 
δαἰέϊοῃ, ραρθ 365,: ΟΒΆΥ5 ὉΠΑ͂ΟΣ Κύριος: “ὁ. {πὶ5 {116 ἴς Βίνϑῃ ἃ. ἴο ον, ἔῃ 
ΓΌΪΟΡΣ -ΟΥ̓͂ -[Π6᾽ ἀπήνοῦβα (8ο᾽ 1ἴπ6 Θαρί. Ζ0Υ "515, ΠΊοΝς, ΘΥΥΝς, ΠῚσν δηᾶ ἢν 
[α!ἀο- παῖ, “Θ᾽ Ἰοαν;. 6:1ο πη, σο- ον ΔῊ : δηὰ 7887). ΩΝ Ῥᾶβθ 2857. ἴζ. Βα υ5, 
ππᾶργ. Θεός: αθορέ.. ον. νΚ, ΠΟΣῚ δηᾶ. ΠῚ) [6], Θ᾽ 1ο:Ἰυῖτν! δύ 6: Ἡο να} .]."" τς 
᾿Ξαγ 5. Α ΟΥ̓ΘΟ- ΕἸ Βη ὦ Τιβαίσον,, ΌΥ Τλάᾶθ1] δηᾶ ϑοοίὶ, 1948 βάτοι, ὉΠᾺ 

Ῥᾶβθ 1013, ἁαλᾶον Κύριος: “Δ. ὃ Κύριος,Ξ ΘΌ ον γαλιυθῆ, Τχχ (6: ΤΙ. δ, ᾿ΑΙ. "» 
Απ Ἰηξογηιθαϊαξα ΟΥ̓ΘοΚ- Εηστίβη, ΤΙ, Θαϊοοτ, 1888,. θαβθᾷ οὐ 1486] δηὰᾶ ϑοοῖέ 
τ Ὁ ΕΌΠΡ ῬδΒ8 58, εξαιᾶς, 2 Ὲ δ Κύριος, ἐμιδ᾽ ΔΟΚΡ, ΞΕΙΘΌΣΕνν ΨΕΡΟΥΔΗ, 

ὡ» ξ ηῸ ΓΟ, ἐτ στ ν, εἴτ ν, τ ἔχ ἐν 

σά ΟΥΘοῖς. ἀπά ἩΝΟΤΙοΝ. Ἔϑαϊξοη: ἐὸ- πὸ Νοιῦ π'οβδίαμιθηξ, ἜΝ Ὡς: Ῥατκμυτεί; 
ταγῖβοᾶ εαἀϊζίοι οὗ 1845,. σανγβ, ὁ Ῥᾶραε. 847, ΠΑ͂Σ ΚΥ̓ῬΙΟΣ: “ἼΙ. ΤῊ ΩΧΧ 
11: δῆϑνγουβ ἴἰο [Π6 ον ΓΑ ΠΘΙΏΘ5 ΟΥ̓ ἘΠῚ 6 5 οἵ (οὰ, Ὑ)ξ, ΠΝ, ΠΊΣΝ, ΠΟΙ; Σ, 
9, ὍσΣ ζατ -τοοϑὲ Τα ΘΙ ἴο ΠΊΠΥ:  . “. Τῃ ἘΠ6 ἯΝονν. τοβίδταθηξ, ΚΟ 
Κύριος, .. ΨΉΘΠ -αϑρᾷ 85 8 Πδπι οὗ (οά, Τποαρ 1 5οπιϑεϊπιθβ Ἀαβνγοσα ἰὸ ἸΔῊΣ, 
᾿ »Υν ὁ τεδ τοδί ὈΒΌΘΔΗΥ. φονροβρομάϑ. το. ΠῚΠῸ. τ οπουζδ, πᾶ ἔς τηῖς; β36η58 
5. ἌΡΡΗΘα," 0.0. 7 ἢ “- 
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ατϑοκ ϑογϊρίασζοϑ. Τὸ ἀνοϊα ονουβιίορρίηρ {π6 θουηᾶς Οὗ ἃ 58115- 
Ἰδαίου. ἱπίο {η6 ρα οἵ Ὄβχϑρϑϑίβ, νγθὸ αν ἰσἱὶϑᾶ ἴο 6 στηοϑβί σϑι- 
ἰίουβ δρουΐ σοπᾶάοχίηρ ἴπΠ6 αἰνίηθ ὭβΥΩΘ, δΙνναν 5 ΟΥΘΙΌΠν οοῃ- 
9 υηρ {[ῃ6. Ηθρχονν ϑογϊρίσγοβ. νὰ ἤᾶνα. Ἰοοϊοα ΤῸΣ 50 Π16 
δϑυθοιηθηξ. ἢ 5 Ὁν τἰῃ6 ΗΘΡΌΤονν νουϑίουϑ νγὸ σοη δα] θα τὸ 
ΠΟΠΗ͂ΓΤΩ ΟΌΓ ον τοηδογίηρ. ΤῊῸ5, ουὐ οὗ {π6 2317 {ἰτὴ605 ἰηδί 
ν 6 ἢδνα γϑῃδογραᾶ {86 αἰνίηθ Πᾶτθ ἴῃ 16 ὈΟΑΥ͂ Οὗ ΟὟΤ᾽ νου βίη, 
[ῃο 8 δύΘ ΟἿΪν ὕνο ἰηδίδηοοϑ ΏΘΥΟ ψγὸ ἤδνθ ἢ ΒΌΡΡοΥ ΟΥ 
δρυθουηθηΐ ἔγοιὴ ΔῊ Οὗ {ἰπΠ6 Ἐθρτγονν νουβίοηβ. Βαϊ ἴῃ 1656 
ννο ἰπβδίϑῃοθϑ, ὨΔΤΊΘΙν, ἘΤΡΠ ϑῖϑη5 6:8 δηα (ο]οββίδῃβ 3:13, ννῈ 
661 βίσοιρῖν βυαρροτγίθα Ὁν {π6 οοηΐοχί δηα ΌΥ τοὶ δίθα ἰθχίβ [ἢ 
τϑηᾶθυϊηρ [6 ἀϊνίηθ. Ὥϑῖηθ. ΤῊΘ ποίρβ ἴῃ ΟἿΣ. ΙΟν ΟῚ ΤΔΥΡΊη 
58ονν [Π6 ΒΌΡΡΟΥΕ να ᾶνθ 2οτ' ΟἿΧ ΤΠ ΘΥΙΏΒ5 ἔγοτα ἴθ Ηερσονν 
ΝΘΥΒΙΟΩ5 δᾶ οΟἰΠΘΓ. δαϊμου 165. 

Ν᾽ οἱ ἴῃ 811 σᾶϑθβ ΘΓ (06 ἀϊνίπα ὭΔΙΩΘ ἰ5 να ἴῃ οὐ ἸΟΥΝΘΥ 
τ ΥΡῖ ἤᾶνο νγο τϑηδοσοᾶ ἰἴ ἴῃ 1Π6 τηδΐη Ὀοᾶν ΟΥ ΟὟΤ νυ βίοι. 
ΤῊ {ΠΟΥ 816 12 ἰηβίδησοϑ. νου. [ῃ6 αἱνίηθ ΠΔΙῚΘ 15. Βῃ ον 
ἴῃ ἴπ6 τηϑυρίη δ]οπθ, Ὀαΐϊ. ποί. Ἰησογρογυδίθα Ἰηῖο: τη τοχί, [6 
ννατυϑηΐ: πο Ὀθΐπρ᾽ ΒΊΣΟΠΡ, ΘΠΟΌΡΉ. 

ΟὨ Ῥᾶρϑβ 26 ἰο 31 να ρίνθ [π6 5ὲ οὐ {π6 ΠΟΥ Ή ΝΣ ΨΘΥΒΙΟΙ5 
8.5 611 85 οἴῃποὺ ρυ δ] ΔΈ 5. ἴο νυ ῃΐσῃ να ἤᾶνο γοϑοσίθα ΤῸ 
ΒΌΡΡοΥΙ Οὗ ΟΥ̓ ΥΟηαουηρδ, ποῖ ΟἿἹΚ οὗ {ῃ6᾽ ἀϊνίπα. πϑῖὴθ Ὀαΐ 
8150 οὗ οἰποὺ νϑθ 16 ἔθαΐασθβ. Βϑοϑιβα [Π6. Ἰο του «. ΘΟΥΥΘ- 
ϑροῃᾶβ ψὶ ἰμ6 Ηἢγχϑδί Ἰοϊίοσ οὗ ἴπ6 Τοισαρυδζαγηγδίου, νγ ἤν 
ἀσδιρηιδίθα που 811 πάρ (86 Ἰοἰίου 5, Ὀαΐ αν δαἀαθᾶ ἃ 5βυ- 
ὈΘΥΪΟΥ ΠΌΙΏΌΘΙ Δίου ἴῃ ογᾶρυ' ἴο αἰ ογοη δὲ ΤΠΘγ. 5σ'θο᾽ ρα Ρ6 5 
20, 21 ἔοῦ ἃ ῥῬῃοίορυδρῃῖο σοργοαποίζοῃ. οὐ ῃ6 {{Π6 ρῬᾷρθ δηᾶ 
ΟΥ ἃ 5812} 16 ραβθ οἵ. ὁὴ6 ΒΌΓΟΠ  ΗθΌγονν νουβίου ὈΚ. ἃ Ἐουδ 
σδίμοις ἰγϑηϑιδίου ἴῃ 1668, γγοΙη ννθ Πᾶν Ἰἰβίθα 85 99. 

Βουθί]655 ΤΟΥ ΤΘΩΥ ΟΥ̓ ΟἿΣ ΤΘδάο ΒΒ ἃ ΒΌΡΡΟΧΣΙ ρου οὐὐ ΥΘΠοΥ- 

ἴηρ οὗ ἴπ6 ἀϊνίῃθ Πϑτὴθ σου 68 ἔροσα. 8 ἀποχρθοίθα βοῦυσοθ. 8 
ο΄ ποῖ οἸαίτη οὐτβ ἴο. Ὅ6 ὑπὸ “σϑὲ νουβίοῃ ἴο ἰηἰχοάμορ 1 ἰηΐο 

1η6 ἘΠΙΡΊΙ5Η ἰπδηβιδίΐοη οὗ 186 Ομ τ ϑδη τοῖς Βογρίυζαβ. ΟἿ 

5 οὐ Ῥᾶβθ᾽ 22 5Ποννδ. ἼΏ8Ε: ΔῈ Ατποσίοαῃ νυ βίοη οὗ 1864 ῬΓΕ- 

ἃ ὙΠῸ {{Π6 Ρᾶ56, 'τρτοἀαοοᾶ, ΠῚ τι6 ποχί Ῥ888 (20), ἰς 'ἰπ Ἡοῦστον δηᾶ 
τι δηᾶ τοϑᾶβ: “"ἼΠΘ. ΕΟΌΣ ἘνδΏΡ61]5 ἔσχοσα [6 Νὸὰνν Τἂνν νΒο ἢ Πᾶν 
Ῥθοη ἰγαμπβιδίθα. ἔγοση. ὑπὸ 1δὐπ ΤοηρΡαΘ ἰηΐο 1π6 ΠΘΌτονν ΤΌΠΡιΘ δὲ 1Π8 
μαηᾷ οὗ Τόμῃ Βαρεϊξε Τοηδῃ [}0]Π1οννοα Ὁ ἴθ. φα υἱναιθηΐ οὗὁ ἰμΐβ ἰῃ 1,8} }} 
δηᾶ. 6 ἀράϊοδίθα ἔμρϑυη. ἃ5 818. οὔοσί ηρ ἴο -[π6 ΠΟΙν Πίσῃ τσυϊοϑῦ ΟΙοιηθηΐ Τὰ 
[1δἰϊη: ἀράϊσαϊοα ἴο ΟΡ τποϑὲ ΠΟΙ͂Ρ Ἰοχᾶ, ΟΙοσαθηΐ ΤΧ, Ῥομίϊοχ Μαχίσηςβ]. 
Ῥυεϊηϊθᾶ οσὸ δὶ βοζὴθ οπ {πο Ῥσϑϑ5 Ῥδιοηρίηρ ἴο {π6 'δογρᾷ σοηρτορδίίοη 
ἔοσ ἴμ6 Ῥσγοραρδξοι οὗ 1ὴ6 Ἐδιζη, ἴῃ 16 γϑασ 1668. οἵ 1π0 σοχζηΐηρ οὗὐἨ ΟΌΓΣ 
Μροϑίδῃ [δ Ἐοτηθ, οὐ {π6. ὉγΓόδθ5 οὗ ἴῃ 5. Ὁ, Ῥτορ. ΕἸἾάΘΙ, ἴῃ [6 γϑὰν 
1668]. Ατουπᾶ πᾳ τἱοίυσο {πῸ Τα ἰοχὲ βαυδ: “Οοἷηρβ ἰηἴο 811 [Π6 ΟΣ, 
ῬΓΘΔΟῺ {μ6 Ροοᾶ ἤδννβ ἴο ΘνΟΥῪ ογοδίασγο.᾿ (ὅθ 6 ρᾶρβδ 21.) 
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ΑΡονθὸ ψ ἢᾶν τορτοᾶυοοᾶ ρᾶρὸ 194 οὐ τη15 Τοῦ νουβίομ, βοῦν 

ΤΟΥ {π6 ΒΌΒΡΟΙ δοοοσαϊηρ ἴο Τὰυϊκο, σμδρίοσ 2, νευβῈ5 105-25, ἴῃ ἩΘΌΓΟΥ 

8η8ἃ 1δὲῖη ἴῃ ΡΔΓ81161 σοϊ πη. [ἢ τὴ ΗΘΌΓΤΟνν σοΟ] χη να δηᾶ {π6 Τοίγδ- 

δυϑιασαδίοι (ΠῚΠ}) ὍΝ 1πῸ5 21, 22 ορροβὶϊε νεῦβα 23; δῃᾶ οἡ 11π65 23, 25 
ΟὈΡοβίΐθ νϑύξο 24. 
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οραρα 8, Ὀϊ ΟἿἹῪ ΟἹ ἃ Πἰγτηϊθα 560 816; ἰΐ γϑηδουρα ἐπ ἤδτηθ 
ΦΦΟΒον ἢ" 18 ἐχηθϑ ἔγουι Μαίμον ἴἰο Αοΐβ. νὰ μανο 115ἰθᾶ {ῃϊ5 
85 221, δῃα Οὐ 1οοϊποίθϑ βῆονν ΘΙ 15 τϑπαθυΐϊηρδ ΘΟ Δη 
ΔΡΥΘα ψνἱ ἢ οὔὐβ. Βυΐ νγο τδν 6 [ῆ6 ἢγϑξί ἴο σρηᾶοϑυ ἐπ ΠδτὴΘ 
σομϑιϑί ΠΥ Τῆγουρῃουὶ ἴη6 237 {ἰτ65 ἴῃ {π6 τηδίῃ Ὀοᾶν οἵ οὐῦ 
τοχί, Ἐονγονου, τῆϑην ἘΠῚΡ]15 Υοδάουβ νν111 Ὀ6 βυγρτίβοα ἴὸ 
Ιρασῖὶ {παῖ ἔυγίμοΥ σαρρουΐ οὗ οὐὐ στοπμαουϊηρ οὗ ἰῃὴ6 ΝΙὴθ 
ΠΟΠΘ5 ἔλο ΤΩΒΙΝ ΠΟΠ-ΗΘΌΓΟνν ΤΩΙ ΟΠΔΥν ΒΟΌΓΣΟΟΚ. ἢ 

Ῥαχγὶβ οἵ 6 ον ΒΙΡΙ6 αν διγοαᾶν Ῥθϑῃ ἐγδῃβὶ δία ἰηΐο 
ΤΟΥ ἰηδη 1,100 Ἰαπρυδροβ δηᾶ αἰδ]θοῖς. ἘΎΌσα ἐπ 18. οθη- 
ἴὰσν ζουνναγαά ἴῃ6 ΠΟ] -ΕΘΌΤΟνν ἰΥϑηϑ] ίουβ πᾶν ἴῃ ΤΘῺΝ ΟΔ565 
ξουηᾶ ΠῸ ὈΙΌΡΟΥ δαυΐϊνδ]θηΐ ἰῃ {Π6 Ἰαηριαροβ ἰπίο νηΐ ῃ ἐπον 
ΓΘ ἰγδηβιϑίίηρ 1πη6 ΟὨγχβἐίϊδῃ ΟὙΘΟΚΚ Θεοῦ ρέσσοσ, δῃμᾶ ΠΘηοΘ 
ΤΠ ν μάν υαϑοᾶ 1ῃ6 αϊνίηθ ἤδῖὴθ ἴῃ δα 8016 πδίϊνο 5ρϑι ηρ. 
Ἰμαΐ οὐ ΥΘϑάθυβ Δ. Δρρσθοϊδίθ βοιηθίῃηϊηρ οὐ ἐμ Ὄχίοπέ ἰὸ 
ννοἢ ὑμ6 ἀϊνίηθ Ὡδυὴθ 15. ΡΠ 5η6α 1 ΓΘ οΠΔΥν νουβίοηβ οὗ 
6 Ομυβδη αὐτοῖς Ξουρίαγοβ, ννα ρυϊηΐ οἡ {Π6 ργθοθαϊῃρ ραρθ 
ἃ σμδγί. 1 βονγβ 20 νϑγ Δ ΟΪΔΥ ΟΥΤΩ5 ΟΥ “σοονδη᾽" πο ἴῃ 385 
νΘΥΒΙΟη 5, Δη4 ἴΠ6 ἸδηρΌδΡοΚ ἴῃ ΜΉΘ ΘϑΟ ἢ ἔουτη 15 564 ΤΟβρθο- 
Ὄνο)ν. ΟἹ Ῥᾶρθβ 24, 25 νγ ΔΥΘ ρ]θαβθᾶ ἰο στϑργοάἄμποθ ρῇῃοίο- 
ΒΥΔΡΒΙΟΔΙν Ῥαγίβ οὗ Ῥᾶρθβ οὗ ΒΘνΘΥ81 ΒΌΟΠ νογϑίοηβ οἵ ἐῆ6 
Ομ βδη αὐθοκ Βουϊρίυγοϑβ υδίπρ' (ῃ6 ἀϊνίηθ ἤϑῖὴθ ἴῃ {πῃ ἰοχί. 

ἜΟΒΑΒΤ 

ΨΕΝΒΙΟΝΗ ΟἹ ΤῊΒ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝ ΟἜΒΕΚ ΘΟΒΙΡΤΌΒΕΞ ΙΝ 38 ΤΙΑΝΟΌΛΟΕΒ ΟἸῊΕΕ ΤῊΛΝ 
ἘΝΟΙΒῊ ΟΚ ἩΈΒΒΕΕΥ ὕΒΊΝΟῸ Α ὙΒΕΝΑΟΌΣΑΒ ΞΟΕΜ ΟΡ ΤῊΒ ΤΕΤΚΑΘΒΑΜΜΑΤΟΝ 

(Ξ66 οοἸθοίίοη οὐ Αυμθγίσδῃ Β1016 ϑοοϊοῖν, Νδν ὙΟΥΚ) 

γογπασμῖα Ταπομασθα ὕϑϊιησ γογπασῖαν Σαησμασθε ὕ8ῖη 
Το ἐπ ΕΥ̓Ὴν . ἘΟΥΉν {86 ΕΌΥΥΣ, 

1. Ομίμονγα Ομοοίδνν . 12. ὕγθμπονα Ζαυϊὰ 
2. Ἰεμονᾶ Ἡδιναϊΐδῃ; ἘΚ νγαὶ; 18. Ὑδὴνθ Πᾶ 

Ῥαπδίοθί; ΔΕ ΔῺ; 14. ἵανε Κοηρο 
ῬΟΔΣΊΡΙ 15. ἵανγα Βορδῃηρὶ; Ὅμποϊυο; 

3, Ιροονᾶ. αΠΡοσῈ 1ϑ]δπᾶς; Νονν Μόοπρο (ΟΥ 1,010) 
Βτιϊδίη; νγοᾶδα ἀξ αὐ εδεν 16. ζϑμον. ΟΒοκνα; 

4, Φεῃορἃ ΚΙρϑιβῖβ; Μρηΐανὶ " (ΤΙαρὶ ἀἰκύκηνι 
5. δαΐονᾷ Μδηὰβ ᾿5]δηᾶ; ΝΝδηᾶ!: ΤΡ; ΤΆΡΌΘΤΑῚ 

Εδηβ; αάᾶρὰπ Μυποὴὶ (οσ Τίν); 
Το ον ἢ Μδίαραϑυ; ΝΑΥΣ οσὶ ϑαηῖο (Ηορ ἨΔΙΡΟΥ) 
Φ ον Κιυκδίθῃ 11. Χϑθῇονδ ῶ Μομανκ 
Ψίμονα Ναδα (Ὡποΐδ ἀϊδιθοῦ) 18. θκονᾶ.- Ζαπᾶβ 

. ΚΠ Ββοναᾶ Νάρα (Απβάσηξ ἀϊ 8166) 19, Ὑροδδ ἌΡΑ ΠἸΚοηρο 
10. “ἴουα.. - “Μοτγίοος Ε ᾿ς ΑἸ 416 6} ΄ 
11, δίονα «ἘΠῚ ἱ 20. οννο οΙηνΘ. 

Ὁ Γῇ Ὁ) 
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ΤΏΘΥΘ οδὴ ὍΘ 0 Γ68] οδ͵θοϊίζοῃ [0 Υ ἴχθ5θ ἰσϑηϑιδίϊοηβ ἰο ἄο 80 
φγονϊ ἀρᾷ πον στοργοάποθ {π6 αἰνίηθ παρ δ Ῥ]8 05 ΏΘΓΟ [ῃ6 
Ἡθργονν ΘοΟΥΙρίγοΒ 5ῆονν 1ηΠ6 Ὀδοκρυουμα πᾶ νϑ]αϊτν ἴον ἴξ, 
ἘῸΓ ΘΟΥΥΘΘΡΟΠΑΙΏΡ ΤΟΆΒΟΠ5 ΠῸ ΓΟΘΔΒΟΏΘΌΙ6 τϊηᾶ οδῃ μα 5ΟΥΡ- 
ἴυΓ8] οὈ͵θοίίζοι ἴο ΟὟὐ ἀοϊηρ 50 ἴῃ {Π15 ἘΠΡΊΙΒἢ νουβίοῃ. ΒΊΟΥ, 

85 ΟὟΤ Τϑϑάρθυβ ἔδυ ][} τα ἐμοσηβοῖνοα ἢ [15 νογϑίοῃ, {ΠῸ Ὺ 
ὙΨ11 το]οΐσθ Ἴνϑὺ {π6 δααθα οἰ 655 1 ἱτπηραγίβ ἴο ΙΏΔῺΝ 50Γ]0- 
ἔὰγ65 πού αἰ Ποτ]ν αἰβοουηθα ὈΘξοσο. 

ΥΝΏΪΣ16 ἱποιῖηρσ ἰο νίονν {Π6 ργοηυποίδίϊοι “ΔΉ νν 6} δἃ5 [6 
ΤΟΥ͂Θ οοτγϑοὶ νὰν, 6 ὕᾶνθ τοίδιποα ἴη6 ἔοστῃ “9Θἤον δ᾽ Ὀ6- 
σαθθ ΟΣ Ῥϑορ θα ξαχλ][,Ἃὰατὶν νυ Ὁ δίηθσο 1η6 141 σρηΐυγν. 
ἽΜΟοΥΘονου, 1 Ῥγόθοσνθϑ, Θαῦϑ}ν νὰ οΟἾΠΟΙ ΖΟΥΤΏ5, [06 ΟῸΓ 
1οέΐουβ οὗ {μ6 Τοιἰγαρυδιησηδίου 5ΗΝΉ. 

ἯΥεα οουπμΐ ΟΌΥΒΘΙ͂νΟ 5 ΠΔΡΡΥ ἴο ὈΘ6 ὈΥΪΝ]Θροᾶ ἴο ὑχθβθηΐ (18 
Νίονν νου ἰσϑηῃϑιαίίοῃ ἴῃ {μ6 ηἰογοϑὶ οὐ ΒΙΊΌΙ6 ραἀποσδίζου, δἵ 

1μ6 {τὴ θη ἰμδὶ στἱρῃίθουβ ννου]ὰ 15 ἀδννηΐηρ, θσα τὴ6 

ΠΔΙῺΘ οὗ ἴῃ6 Δυΐῃου οὗ [6 ΗἩΟΙ͂ν ϑουϊρίαγοϑ νν 111 θ6 Καόννει δηᾶ 
Βοπογρᾶ ΌΥ 41} ψῆο 1ἷνθ. ννῈ 5811 Ὀ6 σγαῖθξα 1 τ ρυϊᾶθβ τάδ ν 
ἰηΐο τἱρῆϊ ΘΟυΡίγΔΙ υηᾶουβϑίδησϊηρ δηα δοίΐοηῃ δἱ [15 οὐ 68] 

ἔταθ θη “ΔΏνουΘ μὲ 04115. ὉΡΟῚ {πΠ6 Ὡδῖὴθ οἵ 9θῃονδῇ 
11 6 βανϑά.".---αοΐβ. 2:21. 

ει 22 ο» αὶ “5:69 Ὁγαποέαέέοη Οοπηερνε θϑ, 
ἘΘΌΤΔΥν 9, 1950, ΝΝὸνν ὙοΥκΚ, ΝΥ. 



24 ΕΟΒΕΜΝΟῈΡ 

Νο. 1 ϑῆπονγβ ρασγί οὗ ρῬᾶβ 66 οὗ ἰῃ6 1902 νϑυβίοῃ. οὗ πὸ Παρ ἰδη- 
Βυᾶδο, βουτμρ ἔοσῖῃ Μαδίζηονν 22:37 ἴο 23:5. Νοίθ 16 ἘΡῬθδσδηῃσοξ οὗ ἴπ6 
ὨΔΙῺΘ ΤΟΠονδὴ 1π νουβος 37 δῃᾶ 44, ἴὰ οοηΐγαςί νυ ὅθι (σἶ5υ). 

Νο. 2 β5πονγ8 Ῥασί οἵ {πὸ ρβᾶρ οὗ (ῃ6 1939 νϑύβίοῃ ἱπ ἰῃ6 Μϑίαρδϑν 
Ἰαῦρυδαβθο, βουτπρ ἔοσίῃ Μαίζηθνν 4:6 ἴο δ:8. Τῇο πῆρ Τομονδὴ Ψ1Π 
6 βθορὴ δἱ Μαίζηῃον 4:17, 10, ἰὴ σοπίσαβὶ ἢ 96 θὰ (9 65οϑν). 

Νο. 3 5πονβ Ῥ8856 1194 οὗ {πΠ6 1816 νογβϑίοῃ ἴῃ {π6 Ἡδννδιϊδ ἸΔΠΡΌΔΡΟ, 
βοίἰπρ Του ΜΑΓΚ 12:7-32. ΤῊΘ δῖπθ ΤοΏονΔη ἈΡΡΘδΥΒ δὲ νϑύβοξς 11, 
29, 80 ἴῃ σοπίχαβί νι 965 (1650). 



ἘΧΡΙΠΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΒΥΜΒΟΙΞ ὕὃἁ5Ὲ}0 

ΙΝ ΤΗΝΕ ΜΑΒΟΙ͂ΝΑΙ, ΒΕΕΕΒΕΝΟΕΞ 

τὲ (Α416}}}} 

πίθος ΜΞ. Αἢ υπ1018] Οτϑοκ 
ΤΩΔΠΌΞΟΓΙΡΙ ΟΥ {ὴ6 4 σρηΐατν, 'ἴπ 

οοᾶρχ ἔοσ. ΟΥ̓ ΡΊΠΔΠν ἴὉ ον ΘΕ 

σοπίαϊηρᾷ Π6 ἼΟΙ]6 ΒΙΡ16, ἱποϊααϊηρ 

811 [ῃ6 ΘΟ σ ϑεῖδη αύϑοὶς Θουϊρίυγσοϑ. Τῷ 

15 αὖ ὑγοϑρηΐ ροββθϑβθα ὃν ὑπ Βσϊ- 

ἰδ Μαβουτα, Ἰωοπᾶουῃ, ἘΠΡ]Δηᾶ. 

Α 

ΑἸοχαηᾶγίηο ΜΞ. Δῃ πησΐ8] ΟΥ̓ 
Ταδαυβουὶρὶ ΟΥ ἴη6 δίῃ σρϑηΐυσν, ἴῃ 

οοᾶθσχ ἔοσσῃ. θη σογηριοῖθ, ἰ σοῖ- 

ἰδϊμθα ἴπ6ὸ ΨΏΟΙ6 ΒΙΌ16, ἱποιαᾶΐησ 

1ὴ6 Ομγίϑίδη ασϑοκ Θουϊρίατοβ, 81} 

πον ες Μαίζηθον 1:1 τὸ 25:6; ΖΟἢ 

6:50 ἴο 8:52; 2 Οογιπίῃΐδηβ 4:13 ἴο 
12:6, Τὸ ἰ5. δ ργοϑθηΐ ροβϑοϑϑϑᾶ ὉΓν 

{μ6 Βει5η Μυδβοχη, Τοπᾶοῃ, ἘΠ:- 
δἰαμὰ. 

ΑΥᾺ 

Ασταθηΐδη ψογβίομ. Ιὐ 5 οὗ [6 δ[ἢ 
ὈΘΏΓΌΤΥ, ΟΥΓ ΘΥΘῚ 85 ΘΟΙῚΥ 8ἃ5 [η6 Ὀ6- 

Εἰμθηΐϊηρ οὗὐ ἴπ6 41 οοηίυσν. Ἐον- 
Θνοσ, ἴπ6 ΙΏΘη ΒΟΥ ΔΙΘ, ΤῸΣ ἐπ6 
ΟΒΡΌΘΙΚ5, οΟΥὨ 1Π6 9(ἢ δῃᾷ 1:οίῃ ορηΐυ- 

Γὶοβ, δηᾶ, ἔον [Π6 ΟἾΘΙ ὍΟΟΚΒ, οὗ 16 

13[ἢ σοηςαγν ΟΥΓ Ἰδαίου. ΤῊΪ νΟΥΒΙΟΩ 

νγὰ5 τηδᾶρ ἔστη ὥνσίδσ δηα Οτθοκ 

σοάϊσρϑ. Οορίθϑ ἅτ Τουπᾷ ἢ Μοξοονν 

(Ευβεῖα), Ασὐτηθηΐα, ᾿ϑίδη θυ] (Τὺΐ- 
ΚΟΥ), δῃὰ Ψψεηΐο (1415). 

Β 

ψαϊίσδη ΜΩ. Νο. 1209, Αῃ πποῖΐδὶ 
ΕΥ̓ ΟΙς ΤΠ ΞΟΥΙΡῈ Οὗ [η6 4 σον 

διηα σοηϑιἀργοα ΘΑΥ ΟΣ Ώ8ῃ ἐξ. Τὸ ἰ5 
ἴῃὰ σοάθχ ἔοστὰ δηᾶ οοπίβδίηρᾶ οτἱρβὶ- 
581] {Π6 ΠΟΙΘ οὗ {πΠ6 ΟὙΥθοκ ΒΙΡ]6, 

ας ἴῃ [1πη6 ΟΠ γιϑίϊδη αὐθοῖκ ΒΟΣΡ- 

ἔΓ65 ἰὖ ποὺ 80 Κ5 ΠΘΌγονν5 9:14 ἴο 
13:25; 1 δῃᾶ 2 Ἰϊτηοίην, τιΐαβ, δηᾶ 

{1ῃ6 Ἐδνοϊδίίου (ΑΡοσδΊν 56). Τὸ ἰς 
οαἰδιοβυθᾶ 85 ἰπ ἔῃ Ναίσδῃ 1 ἸΌΤΔΥΥ 
δῇ Ποχηρθ, Ιἰδὶν, ΤΟ Δ... 1481, αἵ 

Ιραβί. 

σ 

Οοᾶθχ ἘΣ δουΐ στοϑοσί ρίας. ΤῊΪϊ, 
ὍΠΟΪΔΙ ΟΥ̓ΘΘ τηδηυβοῦὶθί 5 ἃ Ρ081- 

ἰγχηρβοϑί, οὐ [ῃ6 δίῃ: σϑηζυσν, δη σοῦ- 

ἰδῖῃ5 ρασγίβ οὗ {π6 οξρϑὶβ, Δοΐβ, {π6 

ἘΠ 5.165 δηᾶ 6 Βθνριβίΐοη. Τὸ οτὶρ- 
1Ώ8}ἘΓΠ ΠΗ σοηΐδίηρᾶ ἐῃ6 ΨΏΟΪ6 ατρθοκ 

ΒΙΌΙΘ, θαῦ ἴῃ {π6 121 σοηΐυσν {π6 

ΟΥ̓ΡΊΏΔῚ νυυ2ιἱὴρ νγὰβ οξασδςοθα, δηᾶ 

ψΜΏδαΐς τουλδίηβ οὗ {06 νοϊυπηθ νγὰβ 

υξροᾶ ἴο τοοοῖνθ ἃ ασϑοκ νογϑίοη οὗ 

Βοχὴθ ἰγϑδίϊθος ὉΥῪ ἐπ6 φοοϊοϑίδϑίς 
ἘΡΏχδουΩ οὗ ὥϑυσία. Τὸ ἰθ. ΠΟ Ῥοβ- 

ΒΟΘΘράΑ͂ Ὁν {ἴπ6 Νδίίζοηδι Τὐὐῦγασυ δἵἱ 

ῬΔΕΙ͂Σ, ΕὙΔΗΟΘ. 

Ὠ 

σοᾶοχ ΒοΖζαθ. ὕπμᾶρσ {πὶ ΞΥΤΆΡΟΙ 
6 ἱποῖϊαᾶθο ἰπῃθ6 Οδαιθτϊᾶρο Μϑ. 

(δας οτσοηβῖ5) (Ὁ) δηᾶὰ τὰ Ο(ΟΙἹογ- 

ποῦ Μϑ. (ασ!δτζτοσηοηΐδηι) (2). 
Βοίῃ ΜΗ, δῖα οὗ ῃ6 δέῃ: σοηΐζυγν. 

ΤΠ6 Οοάρχ Οδηΐδογί σοηβῖβ, πον ΡΟ5- 

Βοϑϑοᾶ Ὁ {π6 ἱμπίνουθιν οὐ Οδιη- 

Ὀγϊᾶρο, ἘΠ ΡΙ]ΔΠηα, σου τϑῖ 5 ΠΘΑΙῚΥ 81} 

186 Ό5Ρ0615, Ραγίβ οὗ {ἴπ6 Ασΐβ, ν᾿ 

8. ᾿ιαιϊίῃ ὑγδηβιαίίου; δηᾶὰ 8ἃ 1,δίϊ 

ἰγαιβιδίίΐοη οὐ 3 Ψ9οῆη 11-15. ΤΠ6 

Οοᾶοχ ὝΟἸδσγοζηοπΐδηιιθ, ἵἔσοση {π6 
Το δϑίουν Οὗ ΟἸοσσηοηΐ, θὰ πον ἴῃ 

{6 Ναίοηδι αὐἱῦσγῶσν δ Ῥδυΐβ, 

ΕΎΔμΟΘ, οοηΐδίὶηβ [Π6 Ἰοίΐοσβ οὗ {ῃ6 

δΡροϑία Ῥδ0], 41 Ῥὰυΐ ἃ ον νϑ 565, 

20 
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ὶ ἢ ἃ Ταῖϊίπ ἰγαπϑιδἰίοπ. Βοίῃ τῆδη- 
ὩΒΟΣΙΡῚΞ ΕΓ ΟΥ̓ΪΡΊΠΔΙΙΥ δοαὰίγοᾶ Ὁ 

ἘΠποοᾶοτστθ Βοζα, π6. 1δῃ- ΟΠ ΣΎ 

ΒΙΡΙ11ΟΔ1Ὶ ΟΠ]. 

τὶ 

“ΟἹᾶ Ιιαἰΐη᾽᾽ Ψουβίοῃ,. ῬΓΟΌΔΌΙΡ 
οΟΥΙΡΙ παϊϊπρ δοηρ [δἰ π- ρθακίηρ 
σον οΟΥἩ Οδγίμερθ ἱπ Νοσγίῃ Αὔγίοα 

Ῥυΐ Ἰαΐοῦ δᾶορίϑα ὃν {π6 Ομ δ 8. 
Ψψαγίουβ αι νου 5. ΘΓ αἰσοὺ- 
Ιαϊεᾶ θείου 7ϑχοσηθ᾽ 5 Ρσγοδαοσίίοῃ οὗ 

ἐπθ 1δέϊ γμσαΐθ, ἀπὰὰ ΨΥ ἐσϑηβ5- 
Ἰδαίου Οὗ {π6. ασθοὶς ϑορίμασίηξ 86: 
ἔοτα Οὔίβθῃ τονίβοα ἐμαί ασθοκ ἑοχέ 
δροὰΐ Α.Ὁ. 245. ΤΏΓΘΘ ἰγρεβ οἵ Οἱᾶ 
Ιδεϊπ νουβίοῃς δῖα ἰἀθηξῆρά; (1) [Π6 
Αὐγίοδη, ἴπ8 χηοϑὲ ὑσίχαῖἶνο;; (2) ἐπὸ 
ἘΠΤΟΡΘΔῺ; δηᾶ (3) {π6 Τίδ]ίδη, ὑτοὺ- 
ΔΌΙΥ ἃ τονιβίοῃ οὐ {ἴπ6 ἘΠΙΌΡΟδη. 
Ὀαδιν οαΙ16α “Ἴἰ418.᾽ ΤῊ6 σἰαπᾶατσα 
οἀϊίίοι σοηἐΐηπθ5 ἰο Ὀ6 ἰῃδΐὲ οὗἩ ῬΊοσσο 
βαρδίϊοσ, Βιρθήονγμ, ϑαογογηιν Ἰαϊὶ- 

μα6 τυδγϑίοηθβ απέίαιιαθ 86 υδῖιυ8 
ἡξαϊσα, ᾿ἰϑδϑυαρᾶ 1743-490, ΤῊΘ Τἰδ]δη 
νΟΥβίο νν85 {πΠ6 ἰοχὺ ΨΏΙΟΙ Τογπιθά 
1πη6 Ἀαϑβὶβ οὗ Τϑγουηθ᾽ 5 σιν βίοι. οὗ {Π6 
Ταῦ ΒΙΌΙ6. ὙΠῸ Τίδϑ]α. σρυθβθηΐβ 
ΨνΟΙΒΙΟΩ5 ΟΥ {Π6 2ἃ σοπίυσν, αΐ {π6 

ΜΩ5. ἀγθ, ἔοσ {πὸ χηοβί. ρδαγί, οὗ 116 
4{π, δίῃ «δμῃᾶ δίῃ οδηΐυγῖθ5. ὙῊΘ 
ΜΞ. Καὶ ((οᾶοχ ΒοὈἰθηβ 5)... ὁοπλθβ 
οἸοξοϑί ἴο {Π6 ῥσὶ πὶ τἱνγθ Αἰγίσδ ἰσνΡα. 

δι 

Ἐδίθσοησθ ννΟΥΚ9 πξοᾶ ΓΙ ΠΟΙΡΔΙΠΥ 
νὰ τοραγ τὸ ἴπ6 αϊνίπθ πϑῖὴθ 

ΚΦ ΘΠον μ᾿ (ΠῚΠ}), ΤΏΘ 21 ἀἰξέοσοης 
τ έοσοησο: ΟΓΚΒ. ἅτὸ αἰβεϊηρ ϑᾶ 

ὉΡ ἃ ΞΌΡΘΟΥΙΟΥ ΠΌΤΟΥ αἴξζοσ {Π6:]1οὺ- 

ἴογ, ἔγογχ 43, ἰο. 52: Σοῦ {π6 1ϑὲ οὗ 
ὙΨΈΪΟΘΒ 566. Ῥεῖονν Ῥαβος 285-30, : 

νϑὶ ΟΧΧ -- 

ὙΠΟ βονοπέν. ΟΥἹΓὁἹΓΘΧ1Π6. Οσθοῖκ Βεαρέυδ- 
Βὶπξ ψουδίοι οὗ [Π6 ᾿ϑρῖσοα Ηοῦτονν 
ΘΟΣΙΡίΤΟΚ. ΤῊΪ5 ΟΥ̓ΘΘΚ νουβίοῃ. τγὰ5 

Ῥθβαπ ἴπ {π6 88 σοπίασν Β.Ο, (αροσὲ 
280), θη πὸ Ῥοπίδίθυοῃ, οσ. ἔνα 
ῬσΟΚΒ οὗ Μοβθβ, νγὰβ ὑγδηβιδίθᾶ, δηᾶ 
σοηἐἰπαθα ὙΠῸ] [ῃ6 150 σοηΐοσν. ΒΟ 
Οορίος οὗ πα τ Χ τὸ Τουπᾶ ἴῃ 1π6 
δΙΌΡονΘ- τη ἰοπ θα σοάϊσοα κα, Β δπᾶ Α. 

Ρ 

ῬΔΡΥΓΤῸΒ {γαρχηθηΐς οὗ π6 Οποξίοῦ 
Βοδαίν δοΙ]θοίίοηβ Νοβ. 1,. 2 δμῃᾶ 3, 
8ιηα ἀοπὶρυιδίςα Ῥη,, Ῥέ6 δηᾶ ΡΩ͂ 
ΙΡΙ ((μοβίσ. Βρδίν. 1) ἱποϊαᾶθϑ 

Τταρτωθηΐβ᾽ δϑϑίβηθᾶ ἴοὸ ἴπ6 84 οθη- 
ἴΌΣΥ,. Α.Ὁ... δῃᾶ 5 πον Ιοοδίθᾶ δἱ 
Τιομάοπ, Ἐϊπριδηᾶ. 6 ζτδρτηθηΐβ 
ΔΙ οὗ [1Π6 (ο5Ρ 615 ῬΥΪΏΟΙΡΔΙγ. 

, Ἐ4 (Ομδβίον Βραίίν 2). ἱποϊπᾶθς 
ΣΡδδυηθη 8 ἀβϑίρηθᾶ ἴο ἐπ6 88 δπᾶ 
41: σοηΐυγίος δηᾶ νΉΪΟΗ ἀτο οὗ Εο- 
ΤΏΔΩΒ, 1 δῃᾶᾷ 2 Οοτγίηίπίδηβ, Ο618- 
ἐἴδη5, ΕἸ Θβῖδηϑ, ῬΈΪΙ ΡΡίδηβ, Οο]ος- 
5615, 1 ὙΠΘΒΒΔΙΟΠΙΔΠ5 ἀπ ἘΘΌΓΟνΒ. 
ΒΟΓΩΘ ΟὗὨἨ [1658 ἼΓαρτηθπίβ, ΓΘ Ἰοσαϊθα 
δὶ Ἰιοπάοπ, ἘΠΡΙΘηΩ, - ἀπ 5οτῖθ δῖ 
Αππ ΑΥΡΟΓ, ΜίΙοπίραπ, Ὁ.5.4. 

ῬάἃὋ (σ(μοβέοσ Βραΐίν 3) ἱποῖπᾶθβ 
ΕΥΑΒΥαΘηΐ ϑϑσηρά ἕο ἐμ 84 οθη- 
ἴΌΓΥ 8ἃπᾶ ψηΐοη 8.6 οὐ {π6 Ἐρθνοὶα- 
τίομ, σπαρίθυβ 9 ἴο 17. ΤΏΘπΞ 6 ἀσο πον 
Ἰοραϊβᾷ. δὲ. ᾿οπᾶομ, ἘπρΊδηά. 

- ἋΣ 

τ Θγχῖας, Ῥοδητία γογϑίοη. Ῥατὶβ οὗ 
1 τὺ δ οὗ Του ίβη οχὶρίη, Βαϊ 1 
νγὰ5 Τηδᾶθ ἔοσ ϑυσίδο Οῃσιβυδηβ, Τὸ ἐσ 
ῬδΒΙσΔΠΥ ἃ ἐγδηβδίΐοη ἀϊσθοῦν οὗ 
16 Βορσονν ϑουϊρίαγοσ, δι ποῦρσῃ 
Τηδᾶθ. ΕΓ βοῖηθ σοπβίἀθγδίίοη οὗ 186 
ΑΥ̓ΘΘΚὶ ορίμασίηϊξ. Τὶ Τταοβὶ να] Ὀ16 
τηδηαβοσι ρῦ ἔοσ [Π6 ἰγδηβιδίϊου. ΟΥ̓́Τ 6 
οηΐίσο ἩθΡγονν ΒΙΌΙΘ. ἰς {πὸ δέῃ- οΥ 
τἰῃ-οοπίασν σοῦρθχ. πὶ [π6 Αχαρ τοβξίδῃ 
ΤΛΌτανυν, ΜΊΙΔη,. Τίδαϊν. Αἢ δυο 
ΤΑΔΠ ποσοῦ Ὧ85 ἃ: δία ΘΟΥΤΘΘΡΟΠαΙτΕ; 
ψῖ Α.Ὁ. 464. 

ϑυσῖδς Ψουβίομβ. ΤῊΘ συτῖδς (ΟΥ̓ 
ΟὨγ δ η. ΑΙΆΤΆΊΔ16) ἰ5 Τϑιδιεά ἴο 1Π6 
ἩοΡστον ᾿Ιδηριδδο, 
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ὃν πο Οσατοίοπίδη ὥυσῖδς. Δ δη- 

αδοτὶρύ ἰῃ (15 οΙᾶ ϑυσίας ννὰβ ἀϊ5- 

σονογρᾶ δῃᾶ ρΡυθ]ϑηοθᾶ ὃν Ὅτ. ΥΚν. 

Οαυτγοΐοῃ. 1 σοπίδῖηϑ Ῥασίβ οὗ {ῃ6 

ἔοι ΟΟΘΡ6Ι5 δηᾷ ἰβ 8η ΟΙἹᾶ Ξξυσϊδα 

νογδίοι οἱᾶθσ ἴη8η Ξ'υϑ, 

ϑυξίηθ ῬΗΙοΟχοηΐϊδη ἩΔΥΚΙοίδη 

νουβδίοη, {πὶῖ59 Ῥοίηρ ἃ τ ῃ-οθηζΥν 

τΤονίβϑίοη νηΐ Τμοὴῆδα οὗὐ δ͵ΚΟΙ 

ταδᾶθρ οὐ ἴθ ΘΕ τ ΟΘηΓΥΥ νουβϑίοη οὗ 

ῬὨΙοΟΧχρηῦσ, οὗ Μαρὰρβ, ἘΠπϑίοσ ϑυτ- 

ἴΔ. ΤΠ ΘΑΓΙΪΘΥ νουϑίου πᾶ ὈθΘὴ 

ῬΓΟΡαΥρᾶ 910 ῬΆΣΙΟΧΘῸ ὉΥ ΟἿ6 

ῬΟΙΥΟΔΤΡ. ΤΟ γσονἰβίου νν σῇ ΤΠοτη- 

85 οὗ ΗΔΥΚΟῚ τηδᾶς οὐ ἰηἰβ νὰβ ἴὸ 
Ὀτίηρ Ὁ ἔγοια 15 ἔχϑθ βίψιθ ἰηΐο ὕσϑ- 

οἶδα δοοογσᾶ νυνἱ ἢ [η6 Οσθοκ τοχί. 

υναιξίῃθ ΤΟΥ βαῖθὰλ (ἩἸΘΓοϑοϊ υσηϊ- 
[Δ ὰ1) νογβίοα. ἘΊΥΟΤῚ 5 σχόϑοϑχὰ- 

ὈΙΔπὸΘ ἴο {π6 Ῥδιθϑίηΐϊδη Ταγραχη ἰΐ 

ννὰβ οΔ]16α [π6 ἨἩδΙοϑυϊηΐδη οσ σογὺυ- 

βαῖθπὶ ὥυσίδο, Τὸ ἰποιαᾶθς ἃ Οοβροὶ 

Ἰιροίϊίοπαυν (ΟΥ ὍΟΟΚ οἵ τϑδάϊηρβ 

Ττοχ [86 (Ο50615) δῃηᾶ ΟἾΠΘΥ βουΐρ- 

{ΓΘ οὗ {π6 β5δῖηθ νουβδίοῃ. 1ί ἰβ σϑθ- 

Ιαἰορᾶ ἰο {π6 ΟΙᾶ ϑὅνσϊδα θαΐ 15. πονν 

διδοϑίσηθᾶ ἴο {π6 δίῃ σοηΐαγν. 

νε 

Ψψυραία Τιδίϊηᾳ ΟΥ̓ Ιδίΐη γγωσαξα. 

ΤΟ γιωσαΐθ οΥἸΡΊΏΔΙΙΥ ννὰβ ἃ τοὸ- 

νἰβίοα οὐ {μ6 ΟΙὰ Τιαύΐϊη ἑοχὶ δηᾶ 

Ὑγὰὶβ τηδᾶθρ ὉΥ Ἐπαβο 5 σουόσηθ, νν ἢ 

χοΐίοσθθοθ ἴὸ ἴῃ οὔἱβίπδὶ Ἡρῦτονν 

δᾶ ατροῖκ οὗ 86. ΗΟΙν ϑουιρίυγοβ. 

Βορὰῃ Α.Ὁ. 383, [Ὁ ννὰβ δηϊβῃρᾶ Ὄν 
Ηἰσα ἴῃ 405. 

γε μᾶνθ οομϑυϊίοα ὈδΥΓΟΌ]ΔΥΙΝ 
{86 οαϊίίΐοη Ὀτορδιραᾶ ἴθ 191 Ὃν 

7. νογάξβννουσίῃ. δῃηὰ ΗἩ. 0. ὑΝηϊΐο, 

Νουμῆν Τοδίαηιθηΐμην Τιαἰΐηθ δϑοι- 

ἄπηι οαϊέίοπθην δαποξὶ Ηἰοτοη ηνὶ αἃ 

σοάϊο Μαπεδβογρέοτιν ΒΒ άθην. 
ΤῊ6 ἐοοίπμοΐθ5. οὗ {8 βῖνθ νατίδηΐ 

τοδᾶϊπρϑ οὐ ἰὴ διἰχίίηρ ράϊξίοῃ δηᾶ 

ΟΙοιαθηζίπο οαϊίοι. 

γρέξίμθ ΟἸθιιθηςζί πο στροθηβίοη ἴ5- 
βυρᾶ ἴῃ ἴΓΘΘ ραϊῖοηϑ 1592, 1593 δηᾶ 

1598 ὉΥ ῬΟρΡοΘ ΟἸΙουηθηΐ ΨΙΠ. Τί ἀϊ- 

ἔοτβ ἴσο {πὸ Θἰχίπο γΓοοθηβίου ἴῃ 

δου 83,000 ρΡΐδοθϑ. 

ψρηξίμο ϑιχίιπο στϑοθηβίοη ᾿ἰδϑυρα 

ὉΥ Ῥορο ϑίχξυς Ν ἰῇ 1590, θὰ 1 ἢ 

85 ΤΟΟΔΙ]ρα δηα βυρΓΘσβϑα 2 ψΘΔΥ5 

1δ΄ϑῦ ὈγῪ ῬΟΡρο Οἱοηθηΐ ΝῚΠ ΖῸΓ ἴῃ 6 

ἸΠΘΟΟΘΌΓΔΟΥ ΟΥὗὨ ἰἴ5 ΓΙ ΠΡ. 

- 

7: 

Μαϊξίοιυυ ἱπ ἩθϑΥθιῦυ. Α νοσβίοῃ 
ῬΌΡΙΞηρα Ὁν ΦΖοδὴ ἅὰ Τ]Ποῦ, ΒΙΞΠΟΡ 

οὗ Βυίθυχ, ΕὙΘΠΟΘ, ἔσοπ] 8η δησὶθηΐ 

Ταδηυϑοσιρὲ οὗ Μαϊζέμοϑιυ ἴῃ Ἡρθρτονν 

Τουμᾶἃ ἴθ Βοίῆρ, Τῆΐϊθ νϑυβίο νγᾶβ 

οαϊίρα ὃν 3. Μογοοτυβ ἴῃ Ῥαδγῖβ, 1555. 

--ϑθο 4π Οἱᾶ Ηοῦτοιυ Τ᾽ σὲ ο Μαΐ- 

ἐπθιυ δ Οοβροὶ ὉνΥ ἘΡη 2. Ξεμοη- 
Βεοιά, ἘΔΙΏΘΌΣΡΏ, 1927, ἃ. ΟΟΡΥ οὗ 
ἢ 15 ἔουμὰ δ {π6 οὸνν ὙΟΥΚ 

Ῥυθιὶο ΤἸΌΓΑΓΥ. 

43 

Ἱμαϊξίμοιυ ἴῃ ἩΘΌτονν. Αρουΐ 1385 ἃ 
ον πδιηρᾶ ἤρα ΤῸΡ Ῥθῇ 5'παρσγὰΐ 

οὗ Τυάο]α 1π σαϑίϊ]θ, ϑραΐίη, ννσοῖθ ἃ 

ῬΟΪΘΥΆΪΟΔῚ ννΟΥΚ αραϊηϑὶ τ βῆ ϊν 

οατ ρα εἰρη Βομαπ ἴθ ΜΜΏΪΟη Π6 

1ποογροζδαΐος Μαξζέθιυ 'ἰπ ἩΘΌτστονν ἃ85 

ἃ ϑορδζαΐθ ομαρίον. ((ζυσγβίνθ χτηδηὰ- 

βαογιρίβ οὗ ὥθοση ΤΟ 5 Εἰθθη, Βομαν 

ΔΥῸ ἔουπᾶ δὲ ἴῃ 6 Το νν 5 ΤὨΘΟ]ΟΡΊΙΟΔΙ 

ΘΟΙΏΪΏΔΙΥ Οὗ Αμηοχίοα, Νὸνν ὙΟΥΙΚ 

οἷν.) 

ΒΩ 

Μααΐξξμοιυ δπὰ ΗοϑΥυθιῦβ ἴῃ ἩΘΌΥονν.Ὶ 
ϑοραβιίδη Μῦυπεοίοι τον βοᾷ δηα σοτη- 

ῬΙοιρᾶ δὴ τρουθοῦ στ βου ὶρί ΟΟΌΥ 

οὗ ϑῆριη ΤΟδ᾽5 ΜΜαϊζίμοιυ. ΤῊΪ Π6 

ῬαθΙσηρᾶ δηᾶὰ γντὶηΐθα ἰῇ Β856Ι, 

ΟῚ ΖΟΙΙΔΗΔ, ἴῃ 1537. Ταΐοσ, ἴῃ 1551, 

Μάηβίοσ Ὁ ΙΠΙ5ηθα ἢἰθ ΗΘΌΣΟΝ νοσ- 

ἴθ οὗ 16 Θ᾽ Ῥιδέῖ6 ἐο ἐπ6 ΗθθΥθιῦβ. 
(Α ΘσοῸγ 15 ἔουπμᾶ δὲ {πὸ Νοὸνν ὙΟΥΚ 

ῬΌΡΠα ΕΣ ΌΓΑΓΥ.) 

ΟΝ 
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49 

Μαΐξΐποισ πὰ Ποῦτονν. Α σονιϑίοι οὗ 

Μύηδίου᾽ 5 αζέπθυυ ταδλᾶθ δηᾶ ρυ- 

1564 ὉΥΡ ΤΟΠΘηΠ65 ΘυϊπαΌΔΥ ΟΣ 5, 

ῬΔΙ5, ΕὙΔηοο, 1551, (Α οοὴν ἰ5 

Ζουμᾶ δ ἴῃ6 Νὸνν Ὑοσκ Ῥυθ!)ὶς 1.}- 

ὈΓΔΥΨ.)} 

275 

Τἀξωτσίσαι, Οοδροῖβ ἴθ ἩΡΘΌγονν. ΤΏ 

1674 ἘΎραρσίοκ Ῥοίσὶ, ἃ οοηνογίρα 

76 νν, ΡΠ Βῃοᾶ ἃ ΗἩθοτονν νϑυβίοῃ οὗ 
1π6 Ζὴἠξωμγσίοαί Οοδροῖβ,. ΜᾺΪΟΠ. Π6 
{γδηϑιδίθα ἔγουη ἔπ αὐϑοκ. ΤῊ ΐβ νν85 
Ιδίϑ σδυ ΘᾺ} ν γΧονὶβοᾶ Φοὸυ τορα 1 - 

σδίϊοη ἴθ 1581 Ὅν Ο. Ῥιδηί δἱ 

Απΐννοσρ, Βεϊρίαση. (Δ σον 5 ζουπᾶ 

αὖ ἴπῃ6 Νονν Υοσκ Ῥυβθῆς 1] ΌΤΔΙΥ.) 

Ζ9 

Τὐξιγσίοαί Οοϑροῖβ. ἴῃ ἘΘΌτονν, Τπ 

1516 1. ΟἸαίια. Ρα 56 ΠΗ. γ8η5- 
δῖοι οὗ {πὸ Σήξωγσίοαϊ ΟΟ8Ρ615 ἰπῖο 
ἩρΌγονν. (Α ΘΟΌΡ ἰ5 ἔουπμὰ δ {π6 

Νεν ΥΟΥΚ ῬΌΌΙΪΟ ΤΟ ΌΤΙ.) 

σ 

ΟὙΘΟΙ͂Σ ϑογὶρέιγοβ ἴθ ἩΘΡτονν, ΤΠ 

1599 ἘΠῚ.59 Ἡυΐϊΐζοῦ οὗ Νυγοιθυγρ, 
(Θστηϑην, ΡῈ] ηΠ6α πὶ ὑγϑηβιδίϊοι 

οὗ 8411 (πὸ ΟὨ γι ϑιῖδαι ΟΥοο κα Θοσιρίασ ΘΚ 

ἰπΐο ΗΘ τονν. Τ ῊΪϊ5 νν85 [Ὧ6 Βτδί σοχὴ- 

Ριοῖα Ἡρθοτονν νογϑίοῃ οὗ 411 {π6 οδ- 
ΠΟΙΪΟΔ]Ὶ ΟὨγχίϑεϊδη αὐθοκ ϑοσιρίσγθϑ, 

ΦΟΥΤΩΪΏΡ ἃ Ρασΐ οὗ Ηπυςίοσ᾽ 5 Ροϊψνοϊοϊέ 
Νϑιῦ Τοϑδίαγηθηξ ΟΥ 1599, (Α σοῸν ἴ5 
ξουπᾶ δ ἴῃὴ6 Νὸν Ὑοσκ ῬΟΌΙ]Ϊο 1,1- 

ὌΓΘΓΙν.) 

72 

Οτϑοῖς ϑογίρέμγοβ ἴθ Ἡρθῦγον. Τὰ 
1661, δ ᾿όοπᾶοῃ, ἘΠπρΡΊδηα, ὙΝΗΠἔατα. 

ἘοΟΡοΥίβου, 8 ἴθϑοθμοῦ οὗ Ἡθῦγονν δ 

δι τίᾶρα νον, ΡΠ 156 Ηἰς 

ΘΟΔΙΘΕᾺΙ τον ϑίοη οὐ Ἡ ας ΟΣ’ 5 νουβίοη 

οὗ {86 Ομ γιβείδη σοῖς Θουϊρίυγος ἴὰ 
Ἡρθῦτονν. (Δ σΘΟῸΡΡ ͵ἰ5 ζουπμᾶ δἰ ἐπ 
Νονν ὙΟΥΚ Ῥυθιῖὶας ΤΑΡΤάγν.) 

79 

Οαοϑροϑῖβ ἴῃ ἩΘΌΓΟνν. Τὰ 1639 ΤΟΠΏ 
Βαριϊβί Φοηδῃ, ἃ Τὸ ψῆὴο Τοϊποᾶ 
[86 Βοϊηδῃ Οδίμοιίς Οματο, οοχὰ- 
Ρ]ορᾶ. ηἷβ ἐσδῃβιδίϊοη οὐ ἐῃ6 ἴου 
ΘΟΞΡΘΙ5 ἱπίο ἩΘΌτον ἔσουῃ ἐπ Τιϑίΐη 
ΨΜωϊσαΐθ. ΤΟΔῚ ΨΜῸῺΘ ἃ Ῥγοΐθδϑου. οὗ 
Ἡρῦτονν ἴῃ [6 Ἐοηδη ΔΟΔΑΘΠΊΨ, 
ΒἈοτθ. Ἠϊ Ἐορτονν ἰσχϑηβιαίΐο ννᾶϑ 
ΒΠΔ11Υ Ρυ]5η64 ἴῃ Βοχὴθ ἴῃ 1668 ὉΓΚ 
τὴ 6 ϑ'δογρᾶ Ὁοπρσοβδίίοῃ οὗὐ Ῥχορϑ- 

Βα (5.0. Ῥγορ. Εἰαθὶ). τί οου- 
ΤΑ]η6 4 ἃ Ῥ8Ρ56 οὗ ἀράαϊοδίϊοῃ ἴο Ῥορα 
ΟἸΙοηθηΐς ΓΚ. ὅθο ρῬᾷρρ 20 ἴῸΣ {1πὰ5- 
ἰγαϊΐοη. (ἃ ΟΟΌΝ ἰ85. ἔουπᾷᾶ δ΄ {ῃ6 

Ὁπίοη ΤΠΘΟΙΟΡΊΟΔΙ ΞΘ ΠΥ, ΝΟ 
ὙΟΥ οἱΐν.) 

71 

Οοδρθῖβ ἴθ Ἡδῦτονν. ΤῈ 1800 1π 
Τοπμᾶάοῃ, ἘΠΡΙΔηᾶ, Ὀχ. ἘΪοματᾶ Οδά- 
αϊσκ Ρυθ  ἰθηρα ἢἰβ τονίβίοη οὐ [{Π6 
ἙἩυϊίοΣ- ΒΟ οΥ βου νουβίοῃ οὐ ὑμ6 ο85- 
615. (Α σοὺρν ἰβ5 Τουαῃμᾶὰ δὲ πῃ Νὰ 
Χο Ῥυθ]ῖο 1 ἸΌΤΑΓΥ.) 

σι 

ΟὙΘΟΙς ϑοντὶρέμγοβ ἴὰ ἘΤΘΌσονν. οοι 

δἴζοσ [6 ξουηδαίίου ΟΥὗἨὨ {Ππ6 Τιοηᾶοιι 
ΖΘ 5 Θοοίοίν, 1.5. ϑϑοσθίδυν, Τὶ. ΕῪΨ, 
δϑϑιϑίθα ὉΥ ἃ. Β. ΟΟΙΙγΟΥ δηᾶ οἰ ον 
ΒΟΒΟΙΔΥ͂Β, τηδαθ ἃ ἔγοϑῃ γαπβιδίϊοῃ οὗἉ 
186. Ογιϑθδη τοῖς. Βουϊρίυσοσς ἰηΐο 
ἩθΡγονν. ΤῊῺΘ νϑύβίοη νγὰβ ΡῈ ἰσῃθᾶ 
ἷἰπ Τοηᾶοῃ, ἘΠΠΡΙδηα, ἰῇ 1817, (Α 
ΟΟΡΥ ἰ5 ἔουηᾶ δ [6 Νὸνν ΥὙουκ 
ῬΌΡΙς Τὐρσατν.) τ. 1: 

ΤΩ 

ατϑοῖς ϑογίρίμγοβ ἴθ ἩΘΌτονν. ΤῊ 
Τιοηᾶομ, ἘΠΡΙΔΠΑ͂, ἴῃ 1831, Κ. ατϑρη- 
ΒοΙᾶ ΡΠ ]ϑηρᾶ πϊ5 Ηθογονν ψουβίοη 
ΟΥ {6 Ομγίβιίδη Οαὐθοῖ Θουίρίαοβ. 
(ΔΑ οοὺν οὗ {πη6 οαϊζίίοῃ οΥὗὨἨ 1551 15 
Τουμπᾶ ἴῃ {π6 τ τν οὗ [6 ΑἸΘ Δ ἢ 
ΒΙΌΙΘ. ϑοοίοῖν, Νενν ὙοΥκ οἰΐν.} 
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2: 

ΟὙΘΟΙς ϑογίρέμγοεβ ἴῃ ἘΌτονν. ΤΠ 

1838 {Π6 Τιοηᾶοι Του 15 Θοοϊοῖν ρα Ὁ- 

ϑῃθα δἃηοίμοσῦ ἩθΌτονν νουβίομ. 85 

ἰτδηβιαιθα ὉΚν Δ. Μοῦϑαυ], 1. Ο. Βδι- 

σμαγᾶϊς, 5. Πορα δι Μ, 5. ΑἿοχϑη- 

ἄογ, (Α σοΟῊΥ οὗ {Π6 οαϊτίοι οὗ 1872 5 

Ζουπᾷᾶ ἴῃ [1ῃ6 ΕΙΌΤΑΥΥ οὗ {πΠ6 ΑΥΊ6Γ]- 

δὴ ΒΙΌΪ6 ϑοσίοίν, Νοὺν Ὑοσκ οἷΐν.) 

7 

Οτοοῖ βογιρέμγαβ πὰ ἩΘΌΤονν. Τη 
Τοπᾶοη, ἘΠΡΙΔηᾶ, 1 1846ϑ, 90Πη 

Ομ ϑίῖαη Ἐρσμδγᾶϊ᾽ 5. νουβίοη οὐ [ῃ6 
Ομ γιβίδι σοῖς ΒΟΥ ΡΤ 65. ννὰ5 ΡυὉ- 
1|5ῃθᾷ. (ἃ σοὸρὺ οὐ {π6 “οαϊτίοη οἵ 

1853 ἰ5. Τουπᾶ ἴῃ {ῃ6 ΙΌΤΩΥ ΟΥ {Π6 
Ατηογίοδῃ ΒΙΊ0]Ὶ6 ϑοοϊβοίν, Νὸνν Χοσκ 

οἷν.) ὶ 

71: 

Τικο, Αοΐβ, Ἐουιαη8 πᾶ ΗθϑΥθιυβ 

ἴῃ Ἡρῦτγονν. ΒΡ 1855 ἴῃ Βου]η, αου- 

τῆδν, οδομῖσα. Ἐοίσίοῃ ΕΔΡΏΔΟΙ 

Βιθϑθηΐηδ] πᾶ ρΡυθ! 5ηρα ΠΪ5. {Γ8}5- 
Ιαϊοη5 οὗ 6 ον ἔοι ὍΟΟΚΒ ᾿ἰπίο 

Ἡρῦτγονν. (ἃ σοὺρν ἰ5 ἰουμᾶ δ {ῃ6 

Νον Υοσκ ῬυΙΪα Τὐργαγυ.) 

51 
. ΟὟ ΘΟ Βογίρέμγοβδ ἴθ ἘΘΌσχονν. Τα 

1866 ἐπ Τιοπᾶοῃ Του 5 Θοοϊοίν ρῸὉ- 
Ἡβξμοὰ νοῦ ἃ ἐπιτὰ ἘθΌτανν νϑυβίοι 
οὗὐ ἰῃ6 Ομγϊδυίδη σοῖο. βου ρίυγοβ 
πάρε ἰἰ5 δυβρίοοθϑ δἃ5 21οὐ εν ἰγ8η5- 

Ἰαῖϊθρᾶ ὉΡ 7Ζοῦπ ΤΟ τι ϑίίδη Ἐρίοπαγαάξ 
δι ΤΖοδομίτη ἘΤΟ στ] ΒΔΌΠ86] Β͵ἴ6- 
βϑηΐμδ]. (Α ΘΟΌΥ 15 Του ηᾷ δὖ ἴπ6 ΝΝὸνν 
ὙΟΥΚ ῬΌΡΙΪΟ Τὐῦτασν.) 

σι 

ἘΟΥ̓́ΘΟΙ͂, ϑογίρέινγοβ. ἰὰ ἘΡΌΓΟν. ΤΠ 

Τιοῖρζῖς, Οουγήϑην, ἴθ 1877, ΕὙΔΩΖ 

ΤΟΙ Ζϑο σοτηρ!οίρα Ηἷἰ Βγδὲ ὑσδπϑ- 

Ἰδίΐοι ὁἐ [Π6. ΟὨγὶ βίδα ασθοκ ϑ.τῖρ- 
ἴχσγο5. ἰηΐο Ηθῦσονν. ΒΡ 1892, ἔνγο 

ΨΘΔΓΘ δἴζοῦ ἢἰ ἀρδίῃ, ποῦ δᾶ 

Ῥθθη ΡΞ ηρα ρθη οαϊίΐοης σομίδίπ- 

ἴῃρ Ὠἰς ΤΌΣΟΥ τονι βίου οὗ {η6 τοχί. 
ΤΠ6 ροαϊίϊοηβ νψ σοηῃϑυ!οεα ννΘΓΘ 

Ὀτϊηϊοᾷ ἰῇ ΘΟ ἰῃ 1892 δηᾶ [1ἢ 

1937 ΤῸΓ {ῃ6 Βιιϑη δηᾶ ἘΕῸὈΓοΙρα 
ΒΙΌΙΘ ϑοοϊοίν, ᾿οπάοῃ, ΕΠπρΙδηᾶ, 

7: 

ΟΥοοῖς ϑογίρίμτοδ θὰ Ἐοῦτονν. Τ᾿ 
Τιομᾶἅοη, ἘπρΊδηᾶ, ἴῃ 1885, ἃ ἢδνν 
ἩΘΡγονν ΓΑ Πϑιδύϊοι οὐἩ ἔπ6 Οῃσίβίϊδπ 
αΥθοκ ΘΟΣΙΡΓΟΚ νᾶ ΟΡ ΞΠοά. 

ΤῊΪ5 πονν ΥΘ 5] δίϊουι ννα5 σου ΠΟρά 
Ὁ ἴδαδο ϑ'δικίηβοῃ δηᾶ δοτηριοίρα 
ΔΙΐΟΥ μἷἰβ ἀθαΐῃ Ὁν Ομτγίβιίῖδη Ὁανιὰ 
Εἰμσθυτρ. Οὐγ οἹᾶθϑί σοΡν ἰ5 οὗἩ {ῃ6 
τηϊγᾶ οαϊζίο 115 Πη68 ἴῃ 1891, ΤῊΪ5 

ὯδΔ5 Ὀθθῃ σοΙΩΡΑΥραᾶ νυνὶ ἐπ6 51|18}} 

οαϊίοη ΡΠ 5η6α Ὁν {π6 ὙΣία  ΓΑΥΙΔΠ 

ΒΙΌΙ6. ϑοςσϊοίν, Τωοπᾶομ, ἘΠΡΙδΔηᾶ, ἴῃ 
1939, δἀῃἃ 41580 νι {πμ6 Ἡρρσον- 

ἘΠΕ 5η. Νονν Ταβίδσηθηΐ ρα 568 
ἴῃ 1941 Ὃν {π6 βατῖθρ ϑοςίθίν. 

συ 

Ψοῆη ἴῃ ἩΘΌτγονν. Τῃ 1930 ἐμ6 Βγὶι- 
15 7Ζονν5 Θοοίοίν οὗ Ηδίΐδα, Ῥδιθϑίϊηθ 
(πον 'ἰπ ἴπΠ6 ἘΘΡΌΡΙΪς οὗὁἨἠ Τ571861), 
Ραμα ἃ Ἡρθῦτγονν ἰγδηβιαίΐοη οὗ 
1Π6 ΒΌΞΡΘΙ οὗ ΖΟΠῚ 85 δισδηβρρᾶ ὉΥν 
ΤΌ. Ο. Βογΐοῃ. (Α οοὸρὺ ἰ5 Τουπᾶ δἱ 

{π6 ἩΡγᾶτν οὗ ἴπ6ὸ Ατηθσίσαῃ ΒΙΌ]8 
ϑοσίοῖν, Νονν ὙΟσΚ οἰΐν.) 
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Α Οοποοτάαποθ ἐο ἐμ6 ΟὙϑοῖς Τ65- 
ἐαγιθηξ, Ὁν ὟΝ. Ε΄. Μουϊζου δηᾶ Α. 5. 
(ράρῃ, ρυθ ϊθηοα Ὁν Τ. ἃ Τ. ΟἸΔΓΚ 
Ϊλ 1897 δὖ' ἘΛΔΙΏΡΌΣΡΗΏ, ϑοοςδηᾶ. 
ῬΥΪΆΟΙΡΘΙν ἱπ πὸ Βοτιρίυγο σοΐοσ- 
ΘΙΟΟ5 Οὐ ᾳοσ ΘΕΟΣ δηᾶ ΚΥΡΙΟΣ ἐΐ 

ΣΛΊΘΥΞΌΘΥΞΟΞ. Ῥασίβ οὐ {ὴ6. Ηρῦτονν 

ἴοχὲ οοπίδιηΐϊηρ 1ῃ6 ΤΘΕΓΔΡΥΒΙΏΙΗδ- 
ἴοῃ (ΠῚΠ}) ἴο ψΏΐΟη [6 αγροῖκ ἰοχὲ 
ΥΘΕΟΥΞ ΟΥ τοῸπὶ ὙὙΠΙΟΏ ἐ ΤΔΚΟ5 

αποϊδίίοι. Ἄν, στρα: δα : 

ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΞΣ ΞΥΜΒΟΙΚ ΒΕ 31 

7: 

Τη6 Επυρπαΐζίο Ῥὶασϊοί σοπίδὶῃ- 

ἵἱπρ {π6 Οτίρίηδὶ ατθοκ Τοχί οὗ δῖ 

15. ΘΟΥΠΙΊΟΠΙΥ 5ἰν]οᾶ {πὸ Νονν Τοβίδ- 
ταθΐ (δοσοσγαϊπρ ἴο ἴπ6 Ηθοθ βίοι οὗ 

ΤΣ. 7. 7. ατγίοβδοῦ) ννἱ ἢ δ8η: πίρυ- 

Ἰίηθασν δνοστᾶ ὉΣὉ, Ψνοσᾶ ἘΠΕΊ 5 

ὙΓΔΙΒΙδίίοη - ἃ Νὸνν ἘΣ δίς οσ- 

βίου" ὃν Βοηγαγηΐῃ ὙΥΊ5ΟΩ, ἃ Πϑνν5- 

ῬΔΆΡΟΥΙ οαϊζοσ δὲ ὥϑηῆθνα, 1]. ΤῺ 15- 

ΒΌΪΩΒ ΟὗὨ ἰζ ραγί Ὁν ραγΐ οχίοπαρα 

ΟΥ̓ ἃ Ῥοσϊοᾶ οὗὁἩ βϑνϑὴ υϑασβ, δπᾶϊπηρ 

ἷἱπ 1863. θη αἴοσνγαστα Ῥουπᾶ ἴο- 

Βοῖθμοσυ, ἘΠ6 ννῇοΙα ὈΟΓΘ {Π6 ἄδίθ 1864. 

ΎΠ6 γε οαϊξίοη ἰο Ὀ6 ἰββιαρᾶ δ Τμσθ 

ἴῃ σοτηριθίθ ἔοστη (νγ οἢ να 5 ΓΘΔΠΥ 

1ῃ6 28 ράϊξϊομ) νᾶ ῬΌὈ]15Πη6 4 ὉΓΥ 
ΕὌΨΙΟΙ δὲ ἡ 6115, ΝῈ ΟΣ οἰΐν, ἴῃ 
1865. Τῇ 1902 {π6 σορνυτὶθδς πᾶ 
ῬΡΙαῖο οὗὐ Τὴδ Εγνρπαΐξίο Ῥοιὶασϊοῖίί 
ψοθ Ὀουρῃΐ το {π6 ΕὌΨΙΘΓΙ 
ἃς ΝΕΙΙ5 ΟὈΡρδην δηὰ Ψψοῦθ ὕτὸ- 

Βοηϊραᾶ ὉΣ ἴπ 6 ῬΌΨΟΙ δ5 ἃ βίῖ εἰ ἴὸ [6 

ψναΐοῃ ΤΌΝΟΥ ΒΙΌ1]6 ἃ τυ δοί βοοϊοίν, 
ΏΟ 86 ἴμπ6 ὑῬγεϑϑηξ οὐγῆξυβ δηᾶ 
ῬΌΡΙΘΠΘΥΒ ΟΥ̓ {Π15 οὐ δίς ὑγ8}518- 

(ἴοπ οΥὗἩἨ ἴῃ6 ΟΠ βίη ασθοκ ϑοσὶρ- 

ἴυγοο. ΤῊΘ δὴ “ἰδρΊοῦ"" ἰς ἂπ- 

ἀογβίοοαᾶ ἴο ζϑϑῃ "ΘΟ ΘΑ Υ."" Τὶ 

ΔΡΡΌΘΔΥΒ ἴὁ 6 ἴπ6 βγβί. Ατηθσίοδῃ 

τδιβιδιϊίοα ἰο ἱπίγοδποθ ἐπ ΠδΙᾺΘ 
ΚΠ Θμονδῆ ἰηΐο {πῃ6 ἘΠΕΊ τοχί οἵ 
{π06 ΟΠγιβϊδα ασθοκ ϑογυϊρίυτζοδ.. 

ῬΕΒΔΑΙ, ΝΌΜΒΕΝ οὗ “ὙΟΠ’ πὰ ΝΕΒΒΒ 

ΧΟΟ Ρῥγὶηϊραᾶ ἴῃ 811 οαρ 8] Ἰϑιζοσβ ἀθποίθα ἴΠπ Ῥ]ΌΓΔΙ ΠΌΣΛΌΘΙ οὗἨ 15 
Ῥτοθοῦπ. ΑἸβο -ὝΠΟΓΘ. ἔπ6 Ρ]ΓΔῚ ΠΌΤΎΌΘΙ Οὗ 8 νΘΡΌ, 15 ποΐ σουϑί Υ δΡ- 
Ῥδγθηΐ ἴο 16 σϑϑάδγ [0 15 ἱπάϊ!οαϊθᾷ ὍΣ Ῥσίμτπιρ ΓΠ6 ὙΒΕΒ [ἢ 811 ΠΡ 1818. 



ΝΑΜῈΣ ΑΝῸ ΟἈΠΕΚ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚΚ5 
οὗ τη6 Ομχϊξίδη Οτεεκ δουρίατεβ 

ΒΟΟΙ Ῥδρθ ΒοΟΟΙ Ῥᾶρα 
ΜΑΤΊΤΗΒ . . ν᾿ ἀκ ν κως 33 1 ΤΙΜΟΤΗΥ ....,........ 997 ΜΑΒΚ .,.. 0 νν ν νι ννν, 173 2 ΤΙΜΌΤΗΥ .......... 942 ἘΚΕΒ. ..Δνννννννν 263 ΤῪΊΤΟΞ ...Ὁνν ον νον, 954 ΤΟΗΝ ..νὐνν νυν νιν, 417 ῬΗΒΕΜΟΝ ,... 0... 961 
ΔΟΤΒ. ᾿ς. νον νυν ννννιν, 5835 ἩΕΒΒΕΕΥΥΞ τ φ ς φ ς νας ᾿ΌδΑ 

ἈΟΜΑΝΒ «0 0 νον νννων, 687 ΘΑΜῈΒ ..ν «τ νν τ ν ως 1008 1 ΟΟΒΙΝΤΕΠΑΝ5. .. .., τά46 1 ῬΒΤΒΕ ...., νιον 1023 2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ., ,...... 802 ἫΣ ΟΑΤΑ, Ὁ, αὐτάων Ὁ 2 ῬΕΥΒΕ .,... «νον νον 1038 
ἘΡΗΒΒΙΑΝΒ ᾿ νον νιν, 8595 1ΤΠΌΗΝ ..{ 0 νιν νων 1049 ῬΗΠΙΙΡΡΙΑΝΒ .« ν΄. 4040. 550 Ὁ 9ΟῊΗΝ ......νν νων Τ065 
ΟΟΠΟΒΕΊΑΝΘ «ιν νων. 804 3 9Ἃ.0ΗΝ ...{τνν νον 1ΟΘΥ 1 ΤἨΒΒΒΑΙΟΝΙΑΝ.... ΟΟΥ σῦρῃ.... ..ς ον κνννς 1069 
2 ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΙΑΝΒ.. .... 9920 ἘΕΨΕΙΠΑΤΙΟΝ . ... ...... 1074 

ΑΙΡΒΑΡεῖ ΑΙ] Ιμοχ δηά Μδγρῖπαὶ Αβθχενίδεοης 
οὗ {88 ΒοοΙ5 οἵ {πε ΟἸμσίφδη Οσθοκ δουρίαχεϑ 

ΒοοΚκ ΑΡΡγονίδίίοη Ῥᾶρϑ ΒοοΚκΚ ΑΡργονίδίϊοη Ῥδρθ 
ΔΟΙΒ. .« «νον νον ΑΘ 995... ΜΑΒῈκ... «νων. ΜῈ 1τ8 ΟΟΙΠΟΞΒΊΑΝΞΕ ον, ΟἿ] 894 ΜΑΤΤΗΕ....,... Με 33 ΟΟΚΥΝΤΉΙΑΝΕ, 1... 100 7486 ῬΒΊΒΕ,1 «Ὅν νῷ νων ΡῈ 1092 ΟΟΒΙΝΤΉΤΙΑΝΕ, 2... 900 8090 ῬΕΤΕΕ,2. .ν., 9 80 0. 2ὃὈ6 1038 ἘΡΗΈΒΙΑΝΒ. .νςς ἘΡΗ 859 ῬΗΠΕΜΟΝ...,.,. Ῥῇχη 961 ὑλῶν μὐπον τ ΤΌ συν ωι ῬῺΡ 880 ἨΕΒΕΒΥΣΒ. «νον νον ἨΘῸ 964 ἘΕΨΕΙΑΤΙΟΝ .... 6 1074 ΘΦΑΜῈΒ «Ὁ. νν νος Ζὰ5 1008 ομΑΝΒ .....{. 0 657 ΘΟῊΝ .. Ὁ νων 90 417 ΤΌΗΝ,Ι «νων 110 1049 ΤῊἨΒΒΒΑΙΟΝΊΑΝΕ, 1 1Τ 907 
ΧΌΗΝ, 2 ἐννννιν 2750. 1065 ΤῊΞΒΒΒΑΤΙΟΝΙΑΝΘ, 2 2Τἢ 920 

ΤΙΜΌΤΗΥ,1 .,,.., 1Τ᾿ 927 
ΤΙΥΜΟΤΗΥῪ, 2, 2Τὶ 942 
ὙΓΤΙΒ . «0 ν νων Τῇ οὔά 

ΨΦΟΗΝ, 38. .νν νιν’ 3220 1067 
Β68}}}0} οὐκ νινιν, 5866 1069 
{ὺῦκῃ . .«.νν νος Τὶ 263 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

ΔΑΟΟΟΒΌΙΝα ΤῸ ΜΑΤΊΒΕΝν 

ΤῊΘ ῬΟΟΙ οὗ [88 ΐ Ἵ ᾿[ησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ 1 1 Βίβλος γενέσει δὲ ϑθια ΟὨσιθ. 80 ΙδύοΟΥ" οΟἵὗὈἨ “6508 
Δαυεὶδ υἱοῦ ᾿Αβραάμ." ΘΕΣΙΕΟ. ΕΘΗ Τ᾽ ΕἸ ΎΤΙ6, Οὗ ϑανίἃ ϑοῦὺ οὐ Αρυδῇϑχα. ᾿ ᾿ ᾿ 5ΟῺ ΟΥ̓ ΑὈΥΔΏΒΕΙ: 

2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαὰκὶ] 2. Αὐτδθηι ὈΘΟΘΙΩΒ 
Αὐέδμοῖ Εοηοσαίεαα {88 Ιβϑ8ς6, Ιβαδς ξαϊμοσ ἰο 15886; [5885 

δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿ἰακῶώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ | μβαοβπιθ ἔαϊμθυ ὑὸ ὅ8- 
μαὲ οπετειςα 16 “Δ 0ΟΡ, ΒΕ). ρυΐ ΠΟ; ὅϑοοῦ ἰθοῦδιε τι 

Ἴ ὶ ὺς ἀ ὺ ἄδῃ δ ἐγέ ὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς ] ἐποχ ἴο ὅὰ 
ἘΉπσεν ἼΕς ΒΕ ΗΝ δηᾶ [390 Ὀτγοίῃουβ Ὀτοίμοιβ; 3 συάδῃ Ρ6- 

αὐτοῦ, 8 ᾿[ούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν [σϑτη8 [αίμοῦ ἴο ῬΕΎΘΖ 
οὗ Ηἴτη, Ζυάδῃ Ὀκπὶ Βοῃοσζαϊίβα [88 ᾳῃᾶᾷ ἰο ΖΘΎΘΔΙ ΚΣ Τϑ'- 

ὰ ἐ ῆ ᾽ ὲ ; ῬΘΟΎΘΖ Ὀθοδῃιθ ὲ ὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς | χῃηϑδτ; 6 
εὐθὺς ἀξ ἴπε ἜΣ ΔΝ ουἱοῦ ἐπε ὙΤδιηδ, ῬΘΙῸΖ ἔα ἴἰο ἩΡΣΤΟΣΙ 

ὸν ἡ μ, ἡ Ἶ ἐ ἐγέ Ξ Ὀθοϑηθ ἴδ- ὲ ἐγέ Εσρώμ, Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν | Ἰοστοι Ι 
ἴω Ἡβο άλεόοι πὸ δέοι, ἩθΖτοὴ Ὀὰὲ σομογαίεα [τηρ τὸ ἘΑδΊ να ΒΕ 

ς ὲ ἐγέ ὸ ἔα Υ ὅο ὸ ᾿Αράμ, 4᾿ δὲ ἐγέννησεν τὸν ὈΘΟΘΙῚΘ 
Ἴπο ΤΡ ΘΗΝ ἈἌΘΟΗ θὰ βεημεγαῖβσά ἴδε] Αγῃ-χηϊη δ᾽ ὅδ; Δὸς 

᾿ ὸ ὲ ἐγέ ὸ ἴγ 8. 480 Ὀδοϑθ ἴ8-- ἧ 4 ᾿Αμιναδὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν | χη’ ἃ : 
αὐ οι ἼΘΙ τδΝ Ὀυῤ πβοπμογαίϊθσα [6 [ῆρ ἕο ΝΒ Ἐπ αῚ 

' ὧν δὲ ἐγέ ὸ ἦ ΒΟ Ὀθοϑιὴθ ἴ8- Α αασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών, | Ν8ὨΒ5 - 
ἐρηνέ τω ἐὐνοθα Ὀαΐ δ ἐφεεὐλον ἴ86 ϑ'ϑιγάοῶ, [ἐρ ἰὸ Αἰ ΠΙΘΩΣ 

ν δὲ ἐγέ ὸ ὲ ἐ ἢ Ἵ Ῥβοδιλθ ἴ8- ὰ ἐ ἐγέννησεν τὸν Βοὲς ἐκ τῆς 5 ΚΕΑΙΊΔΟΏ 
; ἜΛΡΟΥ δὰ ἐρηεταιδα ἴῃ6 Βοδζξ οὐδοῦ ἴδε ᾿ ρὲ ἰὸ ἘΠῈΣ ὉΥ 

ὲ ἐγέ ὃν ᾿Ιωβὴδ ἐ ῆ δΡ; Βοίδξζ Ὀξδοϑὴθ ὶ ε ἐς δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιωβὴδ ἐκ τῆς  Πδ' Δ; 
παχάβ, Εθες Ρυΐ βρθβὴ βῤεὶ 186 Ορβᾶ ουΐοΐ {π6| ξ ο ἴο ΟἿδα ᾿γ 

ὲ ἐγέ ὸν ᾿ ΐ ὲ Ὀθοδ8 “Ῥού ᾿ ὴ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿ἰεσσαί, [Ευ; ΟἿεὰ 1 
ἄτης ᾿ ὉΡΡ Ρμυϊ πεῦα 1Π6 76588, 1 ΠΟΥ ἰο 765 "δὶ ΠῚ ἴε Ξ 

: ὲ ἐγέ ὸ ὶ ο Ταῦμο. ἴὸ ᾿ ὶ ἐγέννησεν τὸν Δαυεὶδ τὸν [56 ὈεσδΠι6 
δ "006! Ὃν ΣΕΝΑΙΠΙΣΗ 18 Ὠανὶα [86 αν! ἐμ κίηρ. 

βασιλέα. Βδνὶα Ὀθοδῖιθ ζύθον 
«Εἰλξ. : : ἃ ἴο ΒΟΙΌ" μλοῖὶ ἌΣ ΝΣ 

Ῥδανϊὰ ναὶ βύξειαικα, ἕο ϑοιοίασῃ οὐΐοε πη οὗ ΤΟ ΤΟΝ, 1 ον 
᾿ . .", ἃς. 2 , μ Ἂ υὐἶδδιωι ον Οδαν,, Βοιοιῖοα θὰν θρπογδνοα τὺ. βόας δοθκαις Ὡς 

ἴβε ποροροῦῃί, ποβόβοῦῃ, θαὶ ἐὐενγανοα ὅς ὑπο ἴ0 ΑὙὈΙΊΘ: 
᾿Αβιά, ᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ἄσοφ; ἴο Αἴβϑ; 8 Α΄βα Ῥβοβυὰθ 
ἈΡΠ8Π, ΑΡΔὴ δΡυΐ ἐεμεταίςά δ δεν ἐπα ἩΔ 16 ΠΟΗΩΞ 

᾿Ασὸ ὲ ἐγέννησεν τὸν ὡσαφάτ, ᾿ ᾿ ἤχα 
ἡ ΤῸΝ Φ ἐς Ἐπ α 6 ΦΖεδοϑμαρηδϑί, ρῃδῦ; σ6᾽ ΟΞ ἃ  Ῥηδὺ 

1: ΟΥ, “1πη6 οὐ ἀσβοθῃΐ; ΟΥἹΡΊη. ὅθ Αρρεῃαάϊχ ὑπᾶρσ Μαίμον 1:1. 
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ΜΑΥΤΗΒΙΝ 1:9---. 

᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιωράμ, ᾿Ιωρὰμ 
ΤΟ μδομαὶ θυ ρσοηθγαίθα {πμ6 Τοοσγδγη, 6 ΟΓΩΙῺ 

δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Οζείαν, 9 ᾿Οζείας δὲ 
μΡυξ  ροποιδίθα ἐξα ζΖΖίβῃ, ὑξζΖίδα Ῥαυΐ 

ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιωαθάμ, ᾿Ιωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν 
Βοῃμθταῖθαα ἰπμ6 Φοίμβασηο, ΦΖοίμβαιλι, Ὀπὶ βεηθσγαίθα 

τὸν ἼΑχας, ἌἌχας δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Εζεκίαν, 
{6 ΑἾ82Ζ, Αἴᾶαζ Ρα δ5οηργδίθα {86 ἘΘΖΟΚΊ8ῃ, 

10 Ἑ ζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, 
ἘΘζοκίδῃ μμεΐ Ξομογϑδίοθα τὰ 6 ΜΔ, ΞΒΘΏ, 

μβανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αμώς, ᾿Αμὼς δὲ 
Μϑδηδϑεθη Ῥαΐ ρβομῃοσδαίφα [τῇ 6 Αὔοόο, Ατηοῇ Ραπΐ 

ἐγέννησεν τὸν ᾿ἰωσείαν, 11 ᾿Ιωσείας δὲ 
δοῃθγδίθα 15.915] Φοβίδῃ, Φοβίῃ 5 ὀῬαυΐ 

ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 
δοιῃοσαίθ ἃ ἰῇ Ζϑοποηϊθθῃ δὴ {πμπ6 Ῥτούΐμουβ 

τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. 
αἀφρογίβδιεοῃ οὗ ΒδΡ συ]. 

αὐτοῦ ἐπὶ 
ΟΥ τὰ ὑροὴ ἰῃ6 

12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος 
Αἥοσ ΡὰϊΣΞὨ [1Ἃἢὼ6 ἀφρρογίαϊξίοι οΟΥ ΒΔΌΣΙΟΩ 

᾿Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ 
ΤοΟΒοηδἢὴ Βοηθσαῖϊθαά 6 Θ,ΘΘΙΙΕΙ, ΘΒ θδι οὶ 

δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ, 13 Ζοροβάβελ 
ας βοημοσαίθσα {6 ΖΟΥΌΡΌΔΌΘΙ, ΖΟΥΌΌΔΌΘΙ 

δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αβιούδ, ᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν 
Ῥαΐ βοηεσγαίρα 6 Αρίᾶ, Αριμὰ ὑυΐ ρσοπογαϊρα 

τὸν ᾿Ελιακείμ, ᾿Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
1τῃ6 ἘΠῚ Κίχη, ἘΠΙΔΙΚΙγα Ῥυΐ βοιροναίθα 16 

᾿Αζώρ, 14 ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, 
ΑΖοσ, ΑΖ Ραῤ δβεμῃοχδαίοαα ῇὼ6 Ζβάοκ, 

Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αχείμ, ᾿Αχεὶμ δὲ 
Ζαάοϊῖς υς βοπουαίθά 6 Αοηΐγη, Δοδίσα Ραΐ 

ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ, 15 ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησεν 
Βοῃηρθύαίθα ῃ6 ΕΠαα, ἙΠὰα Ρᾳαΐ δϑοηοσγδαῖρα 

τὸν ᾿Ελεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
ἴῃ6 ἘΙΘΑΖΆΓ, ἘΠΘΩΖΥ ὈᾳαΓ ροηργαίοθραά [ῃ6 

μβαθθάν, Μαθθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιακώβ, 
Μϑδίβδη, Μαίμϑδῃ θα σοπμουαίοα ἰῇ ΦΔΟΟΌ, 

6 ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿ἰωσὴφ τὸν 
΄ϑοοῦ Ῥυξ ρβοηθσαίςα ἴῃ ΕΝ ἴῃς 

ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη 
ἨΘΟΔΠΩ ΟΥ̓ΜΑγν, οἰ ο δ ΨΠῃο ννὰ5 βΡϑοῃηθυδίρα 

᾿ησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. 
ΒΙΞΈΙΕῚ ἴ8 (ο 6) Ῥδιηδ βαϊᾶ ΟΠ σι. 

11 Πᾶσαι οὖν αἱ 
ΑἹ μουσεῖοσθ ἰῶβ 

᾿Αβραὰμ 

ἀπὸ 
Ἐτότα 

γενεαὶ 
ΒΟΙΠΟΥΔΊΙΟΩΚ5 

δεκατέσσαρες, 
ξουτίθθῃ, 

μετοικεσίας 
ἀοροσγίβδίοῃ 

ἕως Δαυεὶδ γενεαὶ 
Αὐταπδτν, ὍΔΠῚ Ὀδν]α βϑηθγαίοηβ 

καὶ ἀπὸ Δαυεὶδ ἕως τῆς 
δια ἔγοχῃ Ῥανιὰ πα} {π6 

84 

Ῥϑοδπιὶθ ἔαΐποσ ἰοὸ 56- 
ΒὨΟΎΘΙ; 96: ΠΟΎΒ1) 
βθοδῖὰθ ἔδυ ἴο 
Ὁζι Ζίδῃ; 9 ὕζΖ: ΣΙ 8 8 
Ὀϑθοϑῖηθ ἔδῦμου ἰο σ0ο΄- 
ὑμδία; Ζο δι Ὀθοϑηλ8 
ξαῖμοῦ το Δ'Ώδ2; Α'ἴὯδ82 
Ὀροβηθ ἔαΐου ἴο ἘδΖ- 
Θ΄ Κίδῃ; 19 62: 6 ΚΙ 8 ἢ 
Ὀϑοδηῖδ ἔαύμοσ ο Μ8- 
ΔΒ ΒΘ; Μϑ᾽ 8556 ἢ 
Ὀροδπῖθ ἴαύμοσ ὕο 
Ατηοῆ; ΔΊΔΟΠ ὈΘΟδΩ6 
ἔα ἤο {0518}; 
11 50᾽5:.8}8} Ὀθοϑδῃιθ ἴβ- 

{μον ἴο “66: ο- Ὡϊ 8 

8δηα ἴο Πἷα ὈΓΟΏΘΥΞ δὺ 
{6 {ἰπι6 οὗ με ἄθρου- 

ὑφύϊουῃ ἴο ΒΦΌΨΙΟΙ. 

12 ΑΙΐοσ 6 ἄδροῦ- 

ἑαίϊοῃ ἰο Βδογιοη 966- 

ΟἾ ΙΔ Ὀθοϑίθ ζύθου 
ἴο 56:41 1:61; 586- 
8101:61 Ὀθοδπῖθ ζύθου 
ἴο ΖΘ ΌΔ᾽Ὁ6Ι; 18 
ΖΘ 8: ὍὉ61] ὈΘΟΒΠΊΘ 
ξαΐμοσ ἤο Αἱ αᾶ; 
ΑἸ ἰκα Ὀοοϑιθ ἔαῦμου 
ἴο ἘΠ11 8. κί; ἘΠῚ11.8- 
Κῖγα Ὀθοδθ ἔδύῃου ἴο 
ΑἾοτ; 14 Α'ἴΣοῦ ὈθοϑΘ 
ξαῦμοῦ ο Ζϑ'οκ; Ζ8' - 
αοκ δοϑδλθ ξαύῃθυ ἰοὸ 

ΔΒ; ΔΌΒΙΣ Ρ6- 
σϑῖαθ ἔμ Υ ἴο ἘΠ ΙΙ͂ αᾶ; 
15 ἘΠῚ πιᾷ Ὀθοδπιθ ἴδ- 
τ ἰο ἘΠ. Θ᾽ 8'΄ Ζᾷυ; Ε|- 
Θ᾽ Θ,ΖΆΙΓ ᾿θοϑίθ ἔδύμου 
ἰο Μεαῦυῃδῃ; Μεαῦμδῃ 
᾿Ξ λ6241:) ἔθ Ε ΠῈΣ ἴο 984- 
ΠΟΌ; 16 ϑϑοοῦ ῬθοδπΊθ 
Ταῦ ἴο Φοθθρἢ {ῃ86 
ὨυπΌθηα οὗ Μϑν, οὗ 
ΨΏΟΙΩ 965115 85 ὈΟΙΏ, 

ἜνΠΟ ἰ5. 8116 Οῃγίβῦ. 

17 ΑἸ [Ὧ6 φσϑηῆθγθ- 
ἐΐϊοϑ, [ΏΘΩ, ἔσο ΑΡΓ8- 
Ὦδλ ὉΠ] Ὁδνα ΕΓ 
ζουγίθθηῃ φοηθΥ 5, 

δια ἴσο Πδυ]α Ὁ8}0} 
6 ἀδροχίθύυϊοῃ ζὸ 

ὁκαον γον θιμνρανθν ΝΡ ΒΗΒΗΝ 

8ὅ ΜΑΤΤΗΕΥΡΥ 1:18---.ώ8 

Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ |ΒεῦγΙοι Τουτίθθη ρ61- 
οὗ Βδθσιοα Βδοηθγαίοιβ ξουτίθθῃ, ΔΩ͂ [ γα 1005, 816 ἔστόχῃ 06 

ἀπὸ ᾿ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ ] ἀδρογίαὐίοῃ ὕο ΒΘΌΨΙΟΣ 
ἥτοχὰ ἴδ. ἀεροτίδϊοηυ οὐ Βα ὉΠῚ1 ἰδ6 | π} 1} ὑπ6 ΟἸγχσ δῦ ἔοι - 

χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. ἴθθῃ ρϑηθσϑίϊοηβ. 
ΟΕ σὶθ Θοπου δ ἢ 5 Σουχίθρῃ. 18 Βιιδ (6 δἰσίῃ οὗ 

18 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως “7655 ΟἸγΙθῦ ψὰ5. ἰὼ 
Οεἰπα ὕῬὰξ δεβαβ Ομτῖδὲ ἐπα οτἱϑίη μβ΄ . ἐῃς ψὰν. Ὀπύτίηρ ὑμ8 

ἣν. . Μνηστευθείσης τῆς [ὑπὴθ Ηἰβ ποῦ ΜΑΙ 
τνᾶϑ. Ἐν ΘΕ ἀϑευπονεὺ ἴῃ ἢ ΤΆΘΤΤ]Θ ΒΘ οἵ ἴμπ6 85 ῬΙΟΙ θα ἴὰ τη 1- 

μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας ᾿Ιωσήφ, πρὶν] τίασθ ἴο οββρῃ, 586 
ταί ποῦ οὗ ΒΙΠὶ ΜδΥΥ ἣῳ ἣΝ δοβθρῃ, Ὀθέοτθ γα Τουπα ἴο 86 ρτϑο- 
ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν 1 παῃῦ ὈΥ ΠΟΙ͂ πρίτὶν 86- 
ΟΣ ἰοοοτηθ ἰοβθίμεσ ἱπεπὶ 586 ϑ788 ξοῃᾶ - ἴῃ ξργρ [δ᾽ πϑσα πηϊοᾷ, 
γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου- 19 ἩόνανΕΣ, 9ΌΘΘΡΗ ΠΕΡῚ 
ΒΟΙΙΥ͂ βδνίὴσ οαΐοξ βριτῖς ἈΟΙΣ. 1 ὨμΒΡαμα, Ὀθοδιϑθ ὯΘ 

19 ᾿Ιω᾿ωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ψχὰ5 τἱρμίθοιβ δῃᾶ αἀἰά 
ὥοξορῃ Ῥαΐ 6 Βυθρϑαααὰ ΟἿ ΠΟΥ, υἱβῃΐθουβ ποὺ ψδηῦ ἴο τ κο ΠΘΥ 

ὧν καὶ μὴ θέλων -. αὐτὴν 68. Ῥυθ]ο βρθούβοϊθ, ἰπ- 
Ὀδίπθ δά ποΐ ψἸΠ]η5 ἈΕΣ διρῃορα ἴο αΐνογτοβ ΠῈΣ 

δειγματίσα!, ἐβουλήθη λάθρᾳ ᾿| 5βρόζοιγ. 20 Βιαδ δἴξοεγ 
ἰο 8 Κα ἃ ρΡυ 1 ς βρεοΐδοῖθ οἔ, 1πἰθηαρα ΒΘΟΥΘΌΝ 1 6 δᾶ ἐπουρηῦ με56 

ἀπολῦσαι αὐτήν. 20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ  ἐμίηρθ ονϑσ, Ἰοοκὶ 
ἴο γείθαβθ δ ϑυ. ΤΏ656 (1555) Ῥυϊ ΟἿ Ηΐτ 

ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ 
μανίηξ ᾿μουρῃξ Ἰοοκ! ΔΏ56Ὶ ΟΣΙοΥα βοςοοσάϊηξ ἴο 

ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων ᾿Ιωσὴφ υἱὸς 
ἀγοασὰ δρροασθά: ἴο ἴθ δῖ Φοσθρἢ 505 

Δαυείδ, “μὴ φοβηθῆς παραλαβεῖν 
οὔ ϑανὶα, ποῖ νοῦ ἘΠΟΙΠ τι δ αἰταία ἴο ἴδκο δἱοὴϑδ 

Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν 
Μίαν ἴδμα δ 2 1.5) οἴ νοι, {π6 ((ἱπ 5) ΤΟΥ͂ ἴῃᾳ 

αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου" 
ΠΟΙ πβεποζαίθα -οἱἱὐ οὗ ᾿ ΒΌΪσΙ ἘΠῚ ΠΟΙ͂; 

21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ. καλέσεις 
586 Ὑ0}11 βῖνε ἱσίῃ ἴο αὶ 505 Δα ψοῖῦ 11] 681} 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει 
16 Ὡδῆθ.-: οἵ τη ὅδβαβ, 8 ΟΥΥὺἠ ψ,Ξανα 

τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 
186 Ῥϑορὶθ οξ ῃῖση ἔγογη ἐπ 5105 ᾿ΠΟΕ ΤΠ οσὰ. 

22 Τοῦτο δὲ ὅλον. γέγονεν : ἵνα 
Τϊ Ρυΐ ἜΟΙΒ 88 Ἠδρροηθα ἴῃ ογτάρυ [μ8ῖ 

πλ ηρωθῇ ᾿ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου 
ταϊβμξ ὩΕ Ἀπῆποᾶ 18 6 ἈΝΆΒΕΙ ΒΡΟΚΘῚ ὉΨ Τιοχᾶ 

δι . τοῦ προφήτου λέγοντος 28 ᾿Ιδοὺ 
τσοι ἢ {68 Ῥτορῃρθί ΞΒΧΊΩΒ Τιοοκ! 

Φοῃμονθ βὰ ΔΏΡΘΙ 80- 
] ὈΘΑΙΡάΑ͂ ἴο Ὠἰτπη ἴθ 8 
ἄτϑϑὰ, βϑανγίησ: “00- 
ΒΘΡΏ, ὅ0ὴ οὗ Ὀδυ!α, 
ἀο ποὺ Ὀ86 δἴταϊα ἴο 
δι κ ΜΑΙ γΟῸΣ τὶξα 
ῬΟΠΊΘ, ἴῸΓ ὑῃδὲ ψὩΐοῃ 
ἤδ5 Ὀδθθὴ Ὀορούθῃ ἰὴ 
ΠΟΥ 5 ὉΥ Ποῖν βοὶσί δ. 
21 Θὴ 86 ΨΠ1 σίγα Ὀἰτίῃ 
ἴο ἃ βοὴ, 8δῃᾶ γοιῖ 
τημδϑὺ 681 ἰδ δ 

θϑαδ," ΤΟΥ Ὧ6 Ψ1Π1 5ανα 
Πϊ5. ῬΘΟΡΙΘ ἔτοιι ὑποὶν 
515." 22 ΑἹΙ πὶ 86- 

ὑπ Ὁ} οδλθ δρουὺ ἔοΣ 

Ὁ μαὺ ἰο 6 Ζ1Π1ὰ 
ΜΏΪΟΗ 5 5ΡΟΚΘΩ 

ΌΥ ϑοῃρονθῷς ἑῃσου ἢ. 

Ὠΐθ τόρ θὺ, βασυίῃρ: 

23 “ἼΟΟΚΙ ΤῺΘ νἱγρίῃ 

205 πἸΠὺ θ᾽ μονα μ᾽ 5, οσ, Ὑδῃ 6} 5), 73»1-14,16-18. Κυρίου (Τοτα᾽ 5), ΝΒ. 566 
ἙΕΟΤοννοσά, ρᾶαρθβ 10 (απᾶδυ “ῊΡ ᾿ἰνὶηθ Νδτηθ᾽᾽)) ἴο͵ 25. 366 ἈΡρϑῃηᾷῖκ 
ὑπᾶοῦ Μϑίϊζηονν 1:20. 21» ν»λ2» 
ἀ1ουι᾽.), Ζ21τ-|ὲλθπ8. Τῃσοῦς (765805), 
τὰς, τθτῖβ. 116 Το, δ Β. 

(5 π’υ:8; ΤΑ δ ηρ 
ΝΒ. 22: Τομονδὴ (Χαῦννθῃ,), 

ΦΟΒονΔῃ 5 βαῖνδ- 
71-8,τ-9, 



ΜΑΊΤΤΗΕΙΝ 1: 24---: 

ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ 
ἐν2:} νὰ 1 {ΞΕ Ν 2 711 αν δᾶ 

τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ 
ὙΠ] βρῖνα Ὀἰσίὰ ἰο 5Ο;,, δ ἴμον Ψ11 081 ἰῃς 

ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ἐμμανουήλ: ὅ ἐστιν 
ὮΔΙΘ οὗ εἴτα ἸΤΩΤΏΘΔΠΊΙΘΙ; ΨΜΏΙΓΩ 15 

μεθερμηνευόμενον μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός. 
Ῥοηξ στη β)δίθα νι ἊΞ τῃ68 (οά. 

24 ᾽᾿Εγερθεὶς δὲ ὁ ᾿[Ιωσὴφ ἀπὸ 
Ἡδνίηβ θθθὴ αὐνδκοηθα μὰ ἴῃ6 Ζοβορῇ ἔτγοσῃ 

τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ 
τὴ6 βίθορ αϊὰ 85 αἰϊτοοίρα ἴο Ὠΐτα 

ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν 
δὰ Βθ6 ἴοοϊκ δίϊίοῃρξ: ἰδ {6 8561 ΟΥΤογα 

γυναῖκα αὐτοῦ 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν 
δ. 29224 1:9] ΟΥ̓ Βἴχα; δηὰ ῃοΐ δ ννβ Κηον ηξ 

αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν: καὶ 
ΠΟΥ ὉΩῸΙ ΜΘ 586 β5ᾶνε Ὀἰσί ἴο βοὴ; πὰ 

ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 
Ὧ6 οδιοϑα ἴὰς δὴ οἵ ζω {2026511.5. 

2 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν 
Οεἴβο Ὀᾳὺ 2658 μανίηρ θη βρηργαίθα ἱπ 

Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐν ἡμέραις 
ΒοΘΒΙθοα οἵ ῃ6 Ψυᾶφδα 1ῃ δ) 
ες ν᾿“ - ᾿ ν ΄ 

Ηρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ 
οὗ Βδιοά {6 Κίηβ,  ὀ ΙΟΟΚ' τιδδὶ ἔἔγοῃι 
ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς 
δαϑίθσῃ ρδχίϑ σδῦλα ἰὸ 6 δ᾽ οηββίαᾶθ ἴηἴο 

᾿Ιεροσόλυμα 2 λέγοντες Ποῦ ἐστὶν ὁ 
ΙΧ ΕΚ ΉΤΟ βαρ ἍἭΏΟΥΟ. 5 τὰ (οὔθ) 

τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ 
Ῥοτῃ Κρ οἕίμο 716 νν5Ὁ γε ϑὰν ἔοσ 

αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν 
οὗ Ὠἰπὶ {π6 ΕἸΕῊν ἰὼ {86 εαϑὲ 8 η ἃ ΝΟ σϑὴθ 

προσκυνῆσαι αὐτῷ. ὃ ᾿Ακούσας δὲ ὁ 
ἴο ὅἄο οροίβαμποθ ἴο Ὠΐτῃ. Ἡδνίηρ μεαχὰ μια ἰμ6 

βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα 
Κίηῃξ Ἡδγοὰ νὰ ασιϊδίθσα δηάᾶ 81} 

᾿ϊεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ, 4 καὶ 
ΦοτΒδΊ θα ψυῖί Βΐτη, δῃὰ 

συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς 
Βανὶηδ δὰ τοροίμπου 41. [5.1: σὨΙθε ὑσιθϑίβ 

καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο 
δρᾶ ΒΟΙΌΘ65 οὗ ἴῇ 6. Ῥϑθορὶθ δ ννὲ5 ᾿παυ 5 

παρ᾽ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται. 
μεβϑίὶᾶβ. τ ψΏθτθ 6 ΟἸγὶθὶ [15 βοποζδίρα. 

5 οἷ δὲ εἶπαν αὐτῷὼ Ἐν Βηθλεὲμ 
ΤῊ (ομ65) Ῥᾳϊ βδαῖϊὰ ἰοθη [ῖ ΒοΙΙ ἤρθη 

24: Τοῃπονδῃ, 53. 2 1πιά,τ6-18. {ηρ6 Τιοχᾷ, δὲ Β. 
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Μ11 Ῥδοοὰθ ρὑγθρηϑηῦ 
8} α ΨΜ}ὶΙὶι ρῖν Οἰσί ἴο 
8. 500, δῃᾷὰ θυ ψ1} 
0811 Ὠϊΐ πδη6 1- 
Δ΄ ἃ - 6],᾽ νὨΪΐϊΟἢ 
ΙΘ8η5, ΜΏΘΩ ἰγϑηβὶδῦ- 

ρα, “νι ὕϑ 15 αοά.᾽ 

24 ΤΏΘΩ ΦοΟΞΘΡἢ ΜΌΚΘ 
ὌΡ ἴσο Ὠἷβ 5660 δῃὰ 
αΙὰ 85 86 δῆρεὶ οἵ 
ον" δα αϊγοοίθα 

Ὠἶτλ, 8ηἃ Ὧ6 ἰοοῖκ Ὠΐδ 
6 Βογ6. 25 Βυὺ 6 
δὰ πὸ ἰηύογοουτϑθ 
νἰῦῃ ὩΘΥ αὐ} 506 
βανθ Οἰσίῃ ἰο ἃ βοῇ; 
8η4 Ὧ6 6816 15 ὩΘΙῺΘ 

65.585. 

Αἴ 4265ι15 δὰ 

Ῥ6θ Ῥοχσὰ ἴῃ Βδίῃ"- 

16 ἄδθι οὗ σα ἀθ8 ἰῃ 

π6 ἄδν5 οὗ Ἡδγοᾶ [ῃ6 

ΚΙίηρ, ἸΟΟΚ! δϑδυγΟΙ ΟΡΘΥΒ 

ἴγο θαϑύθ ἢ Ῥϑδΐβ 

σαθ ἴίο σΦ6ΓΥ115816}}, 

2 βεγνίηρ: “ΜΕ ἰβ 

ἴῃ 86 οὔθ Ῥοζὴ Κ'ὴρ οὗ 

106 Φονδῦὴ ἘῸΣ 6 58}. 

Ὠϊ5 58. ψΏΘη [Ψ6 

ΨΘΓΘῚ ἴῃ [6 οαϑὺ, δηὰ 

6 ἔδυ οοπμθ ἴο αο 

Ὠϊπὶ οὔοίϑϑῃσθ," 8.Αὐἱ 

Ὠθαγίηρ ὑπ ῖὶ58 Κὶηρ 

ἩἨδχοάᾶῦ νὰ δρίὶἰδίβα, 

δ 811] ὕφτυβϑ]θηι 

ϑῖοηρ ἰῇ Ὠἰπι; 4 δὰ 

ΟἹ ραύμουϊηρ ἰοροίμου 

81 (86 οὔϊθῦ υγχίοϑὺς 

Θα βοῦῖθρο οὔὐ (ῃ86 

ῬΘΟΡΙΒ ἢ6 Ῥθρδὴ ἴο 

1Ἰπαυίτο οὗ ὑπο ΨΏΘΓΘ 

[6 ΟἸσιδιΡ 5 ἴο 6 
ῬΟΣΏ. δ᾽ ὙΠΟ βδϊα ἴο 

Ὠΐτα: “ἼΩ ΒΟΙΒΊΘ: Ὠρτ 

40 Ὃ Χριστός ((π6 ΟμγΙὶβῦ), ΝΒ; 
πῶσ ((ῃ86 Μοββίδῃ; τωθαπὶηρ “16 Αποἰηίθα Ομϑ᾽᾽), {1-1.,.16-18. 

ΕΠ τ" 

δ αβῇ 

81 

"Ἰουδαίας: οὕτως γὰρ γέγραπται 
' ἘΣ ΡΣ 1885 : ον 1 85 Ῥβεπ νυ θη 

τοῦ προφήτου δ Καὶ σύ Βηθλεὲμ 
{6 Ῥρφης Αὐπὰ ψοί, ἘΘ(ΒΙΘΘΩ 

᾿[ούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ 
οἵ Τὰ άϑῃ, ὌΝ ὯΟ ΤΏ 8.5 ἰϑαϑὲ ΕἾ ΚΟ 

ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα' ἐκ σοῦ 
ΐπ ἴδ ΒΟνΘΥΏΟΥΒ οὔ συάδη; οὐυΐοῦ σοὺ 

γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις 
ΟΥ ὙΨ1Ι σογὴθ ζοσίῃ Βονοσληδ᾽ ΟΩΘ, ΨΏΟ 

ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν ᾿Ισραήλ. 
ὙΨΜ11 μου μοσᾶ ἐπα Ρϑορὶθ οἴτῃηβ ἴδ 15.8.6]. 

1 Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς 
ἐν εἴς} οῖ ὐζυσ ὰ ΘΘΟΙΘ μανίηξ ο81|6 [321.:} 

ἀγου ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τὸν 
μον ᾿ ΠΕ τω δϑοςοσίδϊ ρα Ῥφϑίᾶάθ ἰζθα ἴδ 

όνον ἀστέρος, 8 καὶ 
Χροὺς δίδ, ὗ δηὰᾶ 

Χ 2 

πέμψαι Βηθλεὲμ εἶπεν 
ἩΡΡΨ σρηὲ ΒεῖμΙμε 6 5αϊᾶ 

Πορευθέντες ἀκριβῶς περὶ 
Ἡδνὶηξ ΒΟ Θ ΟἿ νὰν σΔΥΘΕ δροῦΐ 

τοῦ παιδίου" εὕρητε 
1ὴ8 νουηξβ ΟΠ]; θην Ρὰΐ τσοὺ τηῖϊρῃϊ Ηπα 

ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν 
τοροσΐ 80 κ ἰοτθ, 50 ἰδὲ δῖ5ο1 ανίῃβ σοτὴβ 

προσκυνήσω αὐτῷ. 9 οἱ δὲ 
Ταϊθξ ἀο οραίϑαησα ἰο 1. ΤῺ6 (ΟΠ 65) Ῥυΐϊ 

ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ 
Βανίηξ θασὰ οἴ 8 Κι ννοηΐ [Παῖσ ναν, δηᾶ 

ἰδὸῦ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ 
Ἰοοκ! 16 ϑίωσ ψὩο ἢ ἴδον βὰν ἴῃ (ῃ6 δαβὲ 

προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν 
τυρηΐ βμθδᾶ οὗ ἐμοί, ὉΠᾺῸΠ αν ηξ ΟΟΥ 6 

ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10 ἰδόντες 
αῦονθὸα ΨΏοσο νὰ 86 σψουηδ ΟΠ1ΠΠ4. Ἡδνίηξϑ 566 

δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην 
ρας τὰ 6 βίδυ ἴδον τϑ]οϊοθα ἷον δτϑαῖ 

σφόδρα. 11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν 

τῆς 
οὗ ἴδ 6 

διὰ 
ΠΣ χολευΞ} ε 

μ“ 
1δπᾶ 

ἐν τοῖς 

τοῦ φαινομένου 
οὗ ἴῃ 6 ΔΡΡΌΘΑΥΠ5 

αὐτοὺς εἰς 
ποσὰ ἰηίο 

ἐξετάσατε 
Βεάσοῦ γοῦ 

ἐπὰν δὲ 

ἐστάθη 
1 βἰοοᾶ 

νΟΥν ΤΑΌΓΠ. Απᾶ Βδνίηρ οοβ ἰπΐο ἰῇ ποιῖῖδα 

εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς 
μου βᾶὶν ἴπμ6 σψουὴ 510} τὶ  ΕΥΑ 1ῃ6 

μητρὸ αὐτοῦ καὶ πεσόντες 
πη ΡΟΝ οΥ 1, ᾿ δηὰ Πανὶ δ] θη ἄοννα 

προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες 
δηά Βανὶὴδ ΟΡΘ θα 

προσήνεγκαν αὐτῷ 

ἴδον αἰ ορϑίϑϑῃσθ ἴο 1, 

τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν 
ἐπα ἰχϑδβῦσοβ οὗ θα πον ρσϑεβειίθφα ἴο Σὲ 

δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν. 
ει, ΕοΙ͂ 84 ξγϑδηκίησδθηβα δηᾶ ΤΩΑΨΥΤὮΉ. 

ΜΑΥΤΗΕΙΝ 2: 6--.:1 

οὗ συ δ; [ΙΟΓῪΎἽἌἜὑὨΐδ 
ἷἶδ ΟΝ ἰὖ Ὧδ5 ὈΘΘῺ 
ψυϊῦθη ὑσοιρ [86 
Ῥτορῃρὺ, θ ̓ Δηᾶ γου, Ὁ 
ΒοίΒΘ θὰ οὗ [ῃ86 
Ιδμᾶ οὗ σῇ, ἃ.6 ὈΥ͂ 
ὯῸ 685 6 τηοϑὺ 
᾿πδιρηϊἹοδαῦ [Οἰγ] 
δλοηρ ὑῃ6 ΘΌΨΘΥΠΟΥΒ 
οὗ συάδῃ; ἴἔογ οὐὖὖὐ οἵ 
ψγοῦ Ψ1]1 οοσλθ Του ἃ 
δονουηΐηρ οὔθ, ΨΏΟ 
ΨΨ11 5ῃΘΡΏΘΤ͵Αα ΤῺ Ῥθο- 
Ὧ16, 151.86]1.᾽ " 

1 ΤΏΘΩ Ἐρτοᾶ 56- 
ΟΥ̓ΘῸΥ βιυοηθα 8 
ΔιϑΌΓΟΙΟΟΥ5 δ8ηα ΟδΓ6- 
ΠΥ δϑοουίαϊηθα ἔΤΌΤΩ 
θα ὑθ ὑπ οὗ 

{86 5ἰδιβ ϑρρθαγίηρ; 

8ϑδῃᾶ, ΜΉΘ. βοηάϊηρ 
[θὰ ἴο ΒΕΟΙΠΊΘ᾽ ΠΘΠ], 
6 βδἰᾶ: “ὅσο ζῆβϑκβ ἃ 
ΘΟΕΥΓΘΙΙΙ ΞΘΔΥΟῺ ΟΣ [Ὧ6 
γοῦησ ΟὨϊα, δΘηα ΜΉΘ 
γοι Ὧδνο Τοπμᾶ 10 
Τοροσῦ ὍΔῸΚ ἤο 16, 
ὑμαῦ 1 ὕοο δ δὸ 
δα ἄο ἰὉ οὔροίββῃοαθ. 
ϑ θη ὑὸν πδᾶ 
Ὠρατάᾶ 6 Κίηῃρ, 67 

νοῦ ὑπο ΜΑΥ; δῶ, 
ἸΟΟΚῚ 86 5δὕδυ ὕηϑδν 
δᾶ βοὴ ψΏθηῃ [86 
ΨΟΙΘ]Ὶ ἱὰ [6. βδϑῦ 
ψοηῦ δρθδᾶ οὗ. ὑπ 6), 
ὉΠῸ1 ἐὺ σαὰθ ἴὸ ἃ 
δῇορῃρ δῆῷονγνθ ψΏθτο 6 
ψγοιηρ ΟὨΪ]ἃ ψ85.. 10 ΟἹ 
βΒϑοίῃρ (ῃὴ6 βίδύ ὑῇϑν 
ΤΘ]οἱ ρα ὙΘΥΙΥ ΔΘ Ὲ 
ἰπαθθᾶ, 11 πὰ ὙΠ ΘῺ 
[Π0}ὺ ψοηῦ ἰηΐο [8 
ΠΟΙΊ56 ὯΘΥ βὰν 88 
σους σα πὶ ΜΘΥν 

15 χοίῃον, δηα, ἔΠΠπσ 

ἄονῃ, ὕμον αἰα οὔϑὶ- 
58.066 ἴο ἰᾧ. ΤΟΥ 8150 
ΟὈΘηΘα ὑπο ὑγχθαϑΌγοσ 
δ Ὀχεοβοηεα 1 ψΙ 
ΘΊ5, σο]ᾶ δᾶ ἔγδῃῖ- 
ΠΟΘῺΒ6. 86 ΙΏΨΥΓΏ. 



ΜΔΥΤΗΙΝ 2:12--16 

χρηματισθέντες 
Βανί θδθ βίνϑη αἰνίηθ νυ ἱισ 

ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην 
ἰονασάὰ Βοσοὰ 

εἰς τὴν 
ἰηΐο ἐδα 

12 καὶ 
ΔΑπὰ 

κατ᾽ 

δεοοχάϊηρ ἴο ἄγθϑ ἢοΐ ἰο τεσ 

δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν 
{πγοῦρῃ ὐμλ τα ΨΩ, πον νι πατονν 

χώραν αὐτῶν. 
σουμῖχν ΟΥ̓ μοσω. 

2 ᾿Αναχωρησάντων δὲ 
Ἐδνίηρ ιϊλάγα Ῥαΐ 

ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ 
8561 ΟΥΙοτάα ΔΡΌΘΟΥ. ϑδοοογσάϊηξ ἴο 

τῷ ἌΝ λέγων ᾿Εγερθεὶς παράλαβε 
ἴο ἢ 6 2088 ΒΘ Ἐδνιὴρ σοῦ ΠΡ. ἴδ ΔΙΟΩ 5 

τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ 
{τὴς νοϊπρ οὨ]αἃ δρᾶ {6 τηοΐμου οὔϊέ͵ δπᾶ 

φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως 
Ῥ6 δθοίπθεε ἱπίο Ἑσνοῦ, ΔΩ͂ 6 μού {1} 

ἂν εἴπω σοι’ μέλλει γὰρ Ἡρῴδης 
ΠΝ Ιτηϊρηῦ βρϑαὶς ἴο ψοιι; ἰ5 δρουῦν ΦῸΣ ἙἩφτοὰ 

ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 
ἴο βεοὶς Ὡς γοιηρβ ΟΠ] οὗ 6 ἰο ἀεδβίσον 1. 

14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ 
ΤΠ (ομ6) θὰ πανίηρ βού ἃ ἰοοῖκ δοῦρα {868 

παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ 
ψουὴρ σὰ δα ἐπα τοίου οεἱζ οὔ πηϊσηΐ δῃηᾶ 

ἰδοὺ 
Ιοοκ! 

ὄναρ 
ἄτγθδυα 

αὐτῶν 
ΟΥ̓ [θὰ 

ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 15 καὶ ἦν ἐκεῖ 
τλμαχον ἰπΐο Ἑδυρί, δῃηᾶὰ νὰβ ἰεσα 

ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου: ἵνα 
ὉΠΠ11] ἄδορδϑο οἵ Ἡοτοῶ; ἴπι οτᾶϑυ [δὲ 

ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου 
ϑΡοΟΚοΩ ὉΓΡ Τιοτσὰ 

πληρ ὡθῇ τὸ 
ταϊσῃΐ ἫΝ Φὰ18 16 {πὰς ([Π1Ὲ65) 

διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος Ἐξ Αἰγύπτου 
Ἐπτοῦυ σὴ 6 ρσγορηρέὲ Βα Οὐτόὸ Ἑνρί 

ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 
ΤοαΠ]Πεα [86 δοὰὰ ΟΕτηδ. 

16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι 
ἐν 4152} θτο ΒΘ 5 Β6Θ τὲ 

ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη 
ΒΘ 'ννὰ5 οαὐινιτεα Όν 1π6 ταδὶ νὰ δσαϑοα 

λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας 
Ῥυθδίιν, δια Βανίηξ βοΐ ΟἹ δ ἴοοῖκ ὰΡ 411} 

τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν 
1τ86 Ῥον5 [ἴῃ8 (οπ65) ἰῃ Βείδιθμθη δπμᾶ ἰῷ 

πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς 
Δ. 16 ἀἰϑίγιοῖβ οὔτ Εν κ9) 99] ἵἴννο γ»οδὺβ 

καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν 
δηα ἄοννῃ τΐοσθ, δοςογζάϊηρ ο {μ6 {ττὴθ ὙΜΏΪΟΒ 

13. Το πον 5, ϑθῆν 6-πά,16- 18: 1Π6 ΤιοΓά᾿ 5, ΒΒ, 15» 
τιοτᾶ, δὲ Β. 
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12 ΠΟ ΟΥΘΙΓῖ, ὈΘΟδῸ 56 
ἴμδν νοῦ ρίνθῃ αϊνίηθ 
ΑΓ Ϊρ ἴῃ 8 ἀγθϑπὶ 
ποῦ ἴο τούμσῃ ἰο ἘοΥ- 
οὔ, ὑμϑν ψιὺμασον ἰοὸ 
μοὶ σου ὉΥ͂ 8ῃ- 
οἴου ψᾶγ. 

13 ΑΥ̓͂ μϑνὺ δὰ 
τὶ μαγαννα, Ἰἰοοκ! 96- 
ὨονΔ ἢ 55 ΘΏΡΘΙ 80- 
ῬΘΑΙΡΩ͂ ἢ ἃ ἀτδϑῃλ ἴο 
Φοθορῆ, βϑαγίησ: “σοὺ 
ἪΡ, ακθο 6 ψουῃδ 
ΟὨΠ]Πα δῃᾶ 15 τοούμοῦ 
δα ἢδθθ ἴπἰο Ερυρῦ, 
δια δύ ποθ ὈΠΟΠ1 
δῖνθ γοὺὰ νμοτσᾶ; ζῸΓ 
Ἡδγοάᾶ 15 δροιῦ ἕο 
ΒΘΑΙΟΏ ἴοσ 6 γουὴρ 
ΟὨΣΠὰἃ ἰο ἀδρίσον 1ῤ." 
1450 Ὧ6 ροῦ ἃρ δῃᾶ 
ὕοοῖκ δίοὴρσ 6 γουηρ 
ΟΠ δῃὰ 15 τούμοῦ 
ὉΥ ηἰρηὐὺ δᾶ νιυμάγον 
ἴηΐο Ἐισγού, 15 δηα 6 
βίαυϑᾶ ὑπό αὐθδὶ τὯ6 
ἄδοραβθ οὗ Ἡδσγοά, ἴου 
ἰαῦύ ἰο Ρὲ ἔυϊδι|ιοάᾶ 
ΜΏΪΟΩ γα ΞΌΟΚΘΩ ὉΥ 
Φοθονδηῦ ῃγουρῃ Ὠἰΐ5 
Ῥγορηθῦ, βαγίηρ: “Ουὐΐ 
οὗ Ἐρυρὺ 1 οδἹ θᾶ γν 
50}. 

10 ΤΏθὴ Ἡδοτγοά, εθ6- 

ἴῃ 5 6 δᾶ Ὀθθῇ 

ουαὐνανι ρα Ὀγν ὑῃ86 8ἃ5- 

ὉΥΟΪορσουβ, 1611 πο 8 

δτθαῦ τᾶδ6, δῃηῃᾷ 6 

ϑδοηὴῦ οὐδ᾽ δηα δᾶ 

811 [86 Ῥουβ ἴῃ ΒοίῃἪ- 

16 θη δῃηᾷ 'ἢ 8)}}1 

105 αἰϊδύτιοί ἄοῃθ 

ΔΘ Μι, ἔσο ἔνο 

γΘῶΥ Οὗ 856. δῃηᾶ 

απᾶργ, δοσογαϊηρσ ἴοὸ 

{86 ὑὰθ ἐὺ 6 δᾶ 

οῆονδῃ, 01-12.16-8.. ἐῃ6 

εὐλρρν τυ 

39 ΜΑΤΤΗΕΙΝ 2:17---5 

κρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων. [σατο !ν δϑοογίθί δα 
Ὧ6 δδι ἘΠΗΣ δϑοοχίδίηῃεα ὑρϑίάθ οὔ ίμ τλδϑί. ἘΡΠΕΊΠΘ ΒΞΙΣΟΙΘΒΕΓΣ, 

᾿ ΠῚ αὖ “88 117 Τότε ἐπληρώθη το ῥηθὲν διὰ δε τ ΒΘ 88 
ΤΏΘη νγαβ 186 ἰμ6 ([Π1Π5) ΠΌκεα σου ἢ 

᾿Ϊερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος 18 Φωνὴ 
Φουθυδ ἴδ6᾽ Ῥτορῇῃθὶ ΞΕ 5 Ψψοῖςα 

ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς 
'ΪΏ ΒΒαῦβῃ ΨΜὰ5 ἤθδοσα, θρίξ Δ ὙΜΑΔΙΪΩΡ 

πολύς: Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα οααὐτῆς, 
ΤῸ; ΒδΟΠΕΙ ΨΕΟΡΙΩΒ ἔοῦ ἴῃ6 οἤ]άσθηῃ ΟΥ̓ ΠΟΥ, 

καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ 
απμαὰ ποῖ δε ΜΠ ἴο Ρ6 σοχαΐξοσίς ἃ Ὀξοδῖιθ ἢοΐ 

εἰσίν. 
186 ατϑ. : ᾿ 

19 Τελευτήσ᾽ αντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ 
Ἡανίηδβ ἀθοθραϑοά ὑπ οὐίῃθο Ἡρτοῦα -Ἰοοκ! 

ἄγγελος Κυρίου φαίνεται : κατ᾽ ὄναρ 
2086] ΟΥΤΙοσά δρροθδῖβ ϑοσοσαϊηβ ἴο ἀγθδυ 

τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ 20 λέγων 
ἴο πο 2056}. εν Ἐδπυρὶ ΒΘ 5 

᾿Εγερθεὶς “ταράλαβε τὸ παιδίον - καὶ 
Ηανὶηβ σοῦ Ρ. ἰδκο δίοῦρ ἰζθ6. ὑψοῦ ΟΠ δηᾶ 

τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς 
τ πες οἵ «μὰ ρα οὰ γοῦῦ ψὰν)0 ἰπηΐο 

ν Ισραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ 
τ ΟΣ Ἴ5ΓΘΘΙ," δνα αἰεάᾶ ΤΟΥ͂ 16 (ο65) 

ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 
Βοοκίῃξ 1ῃὴ6 ΘΟῺᾺΙ] οὗ ἴῃ 8 σΟΌΠΕ ΠΣ, 

21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ 
ΤἸΏ6 (6) Ῥαξ Βδνὶηδ κοῦ ἢΡ. ἰοοὶς ΔΊΟ 5 [8 

παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν 
ψουβ ΟὨλΔ]1α δα ἴῃ6 τοΐμοσ οὐδ δηῃά βδῃϊΐοχοα 

εἰς γῆν ᾿Ισραήλ. 22 ἀκούσας δὲ ὅτι 
ἰπῖο βαγίῃ ΟΥ̓ 5.86]. Ἡδνὶηδ Ὠραστὰ Ρυΐ [πδΐ 

᾿Αρχέλαος βασιλεύει τῆς ᾿Ιουδαΐας ἀντὶ 
ΑΥΟΒΘΙΔῸΒ 15 σα ση 5 ΟΥἩ [6 “παρα. ἰπδῖθϑα οἱ 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβή ἤθη ἐκεῖ 
186 ἐδίμευ - οὔ τὰ ἘἘχοῦ Ὧθ ὈΘοδτ6 αἰχαϊα {6 σΘ 

ἀπελθεῖν: χρηματισθεὶς δὲ 
ἴο ἀςερατί;. μανίωβ Ῥϑρῶ βῖνϑῃ αἰνίηθ ασηβ Ἀυϊ 

κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη 
αςοογαϊηβ ἴ᾽ο ἀσθῖὴ 6 νυνἱῇἦέδματονν. πο. ἴπ6 ΠΕΡΙ 

τῆς Γαλιλαίας, 28 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν 
οὔ μα ΘβΙῖςς, Δα Βανίηξβ σοσῆθ δ6 βία 

εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως 
ἰηῖο ον ὑλ: θα ΝΑΖζδύϑίῃ, 50 ἐμπαΐ 

πληρωθῇ ῥηθὲν διὰ τῶν 
ταϊσδς ΠΡ ϑηθηδα {86 ΑἸμηρ) ΡΝ ες του {6 

5ΌΟΚΘΩ σοι ρῺ 9616- 
Ιθ ὕμ 6 Ὀσγορδϑῦ, 
βδανίησ: 18“Α νοΐσθ 
ψ85 Ὡϑαχσὰ ἴἢ ἘδΎΩΔΘΏ, 
ψοορίηρ δηα τ ἢ 
δἰ ]ὴρ; 1 85 ΒΔΟΏΘΙ 
ΜΘΘΌΪΩΡ ἴΟΣΓ ΘΙ ΟὨ]}- 

αὐ, δῃα 586 ψ85 
ὉΠ ρ ο δῖα σοΙ - 
οτῦ, Ὀδθόϑιιϑθ ΒΥ ἃ’ 
ὯΟ ΠΊΟΣΘ.᾽" 

19 ΏΘΩ Ηδγοα πὰ 
ἀδθοθαβθᾶ, Ἰοοκ! ζθ68ο- 

ν᾽ 55 ΔΏΡΕΙ] Δρρδαγθᾶ 

ἴῃ 8 ἀγδϑῖὰ ὕο σοΟΘΘΌ ἢ 

ἴῃ Ἐργρὺ 20 δῃηᾷᾶ 5ϑἱᾶ: 
“Ααδὐ ὰᾧὕρ, ὅδ κα ὑὴ8 

γουηρ ΟὨΪα δηᾶ [105 

πού Υ δῃηα ὍὈ6 ΟἿ 
ΟῚ ΜῸΥ ἰμῦο ὑμ8 
Ιδ8ηἃ οὗ [5186], ἴοΥ 
[ῃοϑ56. ὯὩο ψόγδ 566}. - 
ἴὰρ 6 50} οὗἨἁΜΧ ῸΠὀἐδ 
ψοῦηρ ΟΠ] γὸ ἀρδά." 
2150 Ππ ροῦ ἃὉρ δῃά 
ὕοοκ ὑπ γουῃρ ΟἸΣ 
διηα. 105 πιούμοῖ δηᾶ 
οηΐοσθᾶ το ὑπ Ἰδμᾶ 
ΟὗἨὨ Ι5Υ86], 22 Βαὺ θ681- 
ἀὰρ ὑμᾶῦὺ ΑΥ̓ΟὯ6.1Δ 18 
ΓᾺ]Θ ἃ 845. Κίηρ οἵ 
σα’ θ΄ ἰηβίοδα οὗ ὨΪ5 
ΣαοΓ. Ἡρτοάᾶ, ἢὯἢ6. Ὀ6- 
οϑαθ αἴτγαϊα ἰο ἀδρασὺ 
Τοτ' ΘΓ Θ, ΜΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, 
Ὀοΐῃρ σίνϑθῃ αἰνὶπα 
ΨΘΙΠΪΩΡσ ἴῃ ἃ ἀγαϑῃ, 
Ὧ6 ψιύμᾶγον ἰπὔο 
{86 ἐοσσίθοσν -οὗὐ 6811- 
166, 2 δηᾷ σδθ δηᾷ 
ἅποῖῦ ἴῃ. 8 οἱῦν Ὡδιλθα 
ΝΖ τοίη, ὑμδὺ ὑμϑ γα 
ταϊσὴῦ Ὀ6 ζυ1{}116 4 
ναοῦ 5 5ΡΟΚΘΩ 
ΣΟ ΘΒ ὑμ6 ὑσορῃδίδ: 

19: “6 ἤονδῆ᾽ 5, 73...6-:4,16-8. Τὴ Τιοτᾶ 5, ΝΒ. 200 ΟΥ, “Ἢ 76,᾿" 566, ἈΡρϑπάϊκ 
ὈΠΑ͂ΘΓ Μαιίμον 2:20. 



ΜΑΤΤΗΙΝΝ 8:1-.-- 

προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. 
ΡῬτγορμϑῖξ ἰμαΐ ΝδΖαύθηθ Ἀ6 Ψ}Π1ὈῈῸ6 οδ11ά. 

3 Ἂ “ ι ἢ [4 ᾿ ’ 

Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
δ᾽ ΤΠ Ρμαΐί ἴδε ἄδυ5 ἴχοβα 

παραγίνεται ᾿Ιωάνης ὁ ΒβΜδαπτιστὴς 
ΠΟΙλ65 ἴο Ὀ6 δἰοηρϑιαθσ ΨΦοῇπ τὰς Βαρ δὲ 

κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿ἰΙουδαίας 
Ῥυθδομίηβθ ἴἃ ἰῃ6 ]ΠάΘΥΘ855 οὗ ἴῃ 6 ὅυάξα 

2 λέγων Μαετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ 
ΒΑΣΙΠΕ Β6 χοῦ ΓΟ  Ρ, Ὧ85 ἀγα ΠΘΔΥ ἴοσ ἰμ6 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 38 Οὗτος γάρ ἐστιν 
κΚιιράολ οὔίβῃθεο ἤϑανθῃβ. ΤῊϊ ἔογ 15 

ὁ ῥηθεὶς διὰ ᾿Ησαίου τοῦ προφήτου 
τ8)6 (οπ6) βϑροΐζθῃ οὗ [σοι Ιβϑαῖϊδῃ [τῖἢἃ 6 φσορῃρί 

λέγοντος Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
βΒασηξ Μοίορ οὔοηρ οὐσίηβ οι ἴῃ ἐπ 1] ᾶάρυ 655 

Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας 
Μῖκα τοῦ τοϑὰν τὰ 6 ΔΓ ΟΥΤοτᾶ, βίγαισῃξ 

ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 Αὐτὸς δὲ ὁ 
Ἐ6 τακίηρ 6 τοϑδᾶς οἵ Ὠϊτη. ἐ νυαΐ ἴῃ 6 

᾿Ιωάνης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ 
Φομῃ ννᾶ5 ανίηρ (6 οἸοίμη» ΟΥ̓ ἰπλ ἔγοτα 

τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ 
βυχρ ΟΥ̓ ΟΔΥΔΘῚ δηα ρίσγαϊα ἐΕθίερα δύοπηάᾶ 
Ἄ 3 Ἃ 2 -“ ε αἵ Ν Φ᾿ 3 4, 

τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ 
18 ἰοΐπθὰ οἐδμίτα, πὸ μὲ ἐοοά ν85 οὗ πίη 
ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. ὅ Τότε 
Ἰοοιιϑίϑ δηαᾶ ΒοΩΘΥ νυν ]α. ΤρΩ 

ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν ᾿ἰεροσόλυμα 
νὰ 5 δ κίησ νὰν οὐὐ ἰονναά Ὠϊπη δ. ΕΡΉΓΟ ρον 

καὶ πᾶσα ἡ Ιουδαία καὶ πᾶσα ἡ 
δᾶ 811} ἴῃ8 ΒΕ ΕἸ δῃαᾶ 411 τὴ6 

περίχωρος τοῦ Ιορδάνου, 6 καὶ 
σουμπίχν δγοιηαᾶ ΟΥ̓ τῃ6 Φοχγάβῃ, δηᾶ 

ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ 
6.6 Ροίηδ ὈδρἐϊΖϑα ἴῃ ἰὰ6 Τοχάδῃ Εϊνοσ 

ὑτ᾽ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς 
ὌΨ ὮΪΤᾺ (6) ΟΡ ὩΙ]ν σοη ξοϑδϑίηρ 188 

ἁμαρτίας αὐτῶν. ᾿ 
5115 ΟΥ θυ. 

1 ᾿Ιδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων 
ἘΑν θ᾽ Βα θὰ ΙΔ οὔθ ῬΏΔΥΪΘΘΟΒ 

καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα 
δα ϑαδάϊοσρθος σογχηΐηβ ΡΟΣ π6αὸ Ὀδρίβυω 

εἶπεν αὐτοῖς Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς 
ἢ 5414 ἴο ἴβοηαη Οομηοσγαίθα οθ ΟΥ̓ νίρϑυξβ, ΒΟ 

ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ μελλούσης 
β5ῆονθα ἰίο τοῦ ἴο δε ἔγτοϊη ἰῃ6 δου ἴο σου 6 

40 

Ἥ ΨΜΠῚ1 6 οδι θα ἃ 
ΝϑΖ᾽ 8 τϑηδ', 

3 Τὰ ὕοξβθ αἀδύ8 
σοῦ" ὑμ6 Βαδρυϊϑὺ 

ΟϑΙῚ6 ὈΓΘΔΟΒΙΩΡ ἴῃ 
μ6 ψ]]άθγηθοβ οὗ σὰ- 

θ΄, 2 ϑαγίπρ: “ἘῈ- 
ΡΕΝΊ, ἴΟΥΓ [6 Κἰηράοτα 

ΟΥὗὁὨἨ 68 πραύϑὴϑ 85 
ἀγα ὭΘΑΓ." ὃ ΤῊΪ5, 
ἴῃ ἴαοῦ, 15. ῃ6. οὔθ 
ΒΌΟΚΘΩ οὗ ἐμτουρ ἢ 
1βοῖδῃ ὑμ6 γυορῃθὺ ἴῃ 
ὑποθ6 ψογάδ: “ὐδίθῃ! 
ΞΟΙΊΘΟΏΘ 15. οὐνὶὴρ οὖ 
ἴῃ 6 ΜΙ ΙΠΔΘΥΏΘ55, 
ῬτΓΕΡασΘ 6 ΨᾺΥ οἵ 
Φοῆοναῃ,"» χοῦ Ρθο- 
ΡΙ6! ΜᾶΚκο ἢἰ5 σοδᾶβ 
δυγαϊσηὐ. ᾿ 4Βυὺῦ [ῃϊ5 
ΨΘΟΙΥ σοῇῃ 8 ἢ15 
οΙοίῃΐηρ οὗ ΟσδΠΊ161᾽ 5 
ΔΙ δῃηα 8. Ἰθαύῃεγ 
αἰταϊθ δύουπμᾶα ἢΪ5 
Ιοΐῃ 5; πὶ Σοοᾶ ὕἤοο 
Ψ 85 ἰηδϑοῦ Ἰοσιυδὺς δηὰ 

ΜΙ ΠΟοηΘΥ. ὅ ΤΏ 6 ἢ 

οι βαῖθὰ δα 4}} 

σα θ΄. δῃηᾶ 811 ὑπ 

ΟΟΥΟΥΨ διου πα ὑῃ8 

Φοτάϑῃ τηϑᾶβ ὑμοὶῦ 

ΨΥ οαὐὺ ἴο Ὠΐπη, 6 δηὰ 

ῬΘΟΡΙΘ Ψψοῦα Ὀδρυϊχοα 

ὮΥ Ὠἰπὶ ἴῃ ὑπ σογάδῃ 

ἙΣνΘΥ, ΟΡΘῺν σοηἕοϑ5- 

ἱὴρ θῖν 5] 5. 

ΝΘ π6 οδυρηῦ 

5ίρῃῦ οὗ ϑην οὗ 

ὉΠ 6 ῬΏΔΙΪΒΘ65 δηα 

ϑεδάμποθος οοχΐηρ ἴο 

{06 Ῥαρύϊιη, ἢ6 Βαϊα 

ἴο ὑπο: “Χου οἵξ- 

ΒΟΓΪῺΡ οὗ νἹΌΘΥΒ, ΨῈΟ 

Ὧ85 ϑῇονψῃ ὑοῦ ὨΟΝ 

ἴο ἔἰθθὸ ἔσο ὑδ8 

1. 1)Π|} (ΤΟ ΠΑ Δη, χτηθδηΐῃρ Ψ Θμονθ ἰα βρυδοίουβ᾽"), σ:-τρτοταθ., Ιωῳάνης 
(Φοῆη), Β.θ. 8» σοῃονδῇ, {1.3,4,1-14,16-18,20. {ῃη6 ΤιΟΣΩ͂, Ν᾽ Β. 
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- ᾿΄ ΚΙ ᾿Ὶ “᾿΄ 

ὀ ;, 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον 
βανδὲ Ν ἀρ τὴν γοῦ ἐδμογοΐογα Τταϊι νον 

τῆς μετανοίας" 9 καὶ μὴ δόξητε 
οὗ ἴθ τορρηΐδπορ; δῃραὰ ποὺ τοῦ 5Π0ο.1α ὑσγοϑαπιθ 

λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν 
ἴο Ὀ6 βϑασσ ἴῃ 56Ιν 6 5 Ἑδίμπῃοσ νὰ ανε ἰῃδ6 

᾿Αβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ 
ΑὈτδμδχῶ, 1 8ῖῺ βίη ῸΓ ἴο τοῦ ἰμαὺ 15 8016 ἴῃ8 

θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα 
αοα ουΐοῦ {μ6 βἴομεβ μεθα ἰο σϑίβα ἃρ ο πάσῃ 

τῷ ᾿Αβραάμ. 1 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς 
ἰο ἐμ8 ἐξ ὐπου ΑἸτεδαν Ραΐ 8 ὸῈ ἂἃχ ἰον δα 

τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται: πᾶν 
1π6 τοοῖ οὗ ῇς. ᾿ 665 15 ᾿Ἰσδ; ὄνον 

οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
ἐπούθξοσα {γ68 ποῦ ΤΆ ΘΚΙΩΒ Ζχαϊὰ Βη6 

ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 11 ἐγὼ 
5 οαΐ ουὐ δΔηᾶ  ἰπΐο σα 5 Ἰἄτοννῃ. 1 

μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς 
ἱπαδρά χοῦ Ι Ὀαρίΐζα ΄χ νναῖου ἰηΐο 

μετάνοιαν" ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος 
τοροηΐδῃσθ; ἐμ (οη6) Ῥυΐ Ὀθῃϊηα τὴ ΠΟΥ 8 

ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ 
5ΙΧΟΠΘΘΥ οὗ τὴ 15, ΟΥ πολ τοὺ 181 

ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι" αὐτὸς 
Αι τὰ8 βδ 815 ἴο σϑυτν ΟΕ; ἢ8 

ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί: 
χοῦ ΜΙ δρίϊΖζο ἴὰ ΕἸ) 1} ΠΟΙ δῃᾷ ἔσε; 

12. οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ 
ΨΏοσΘ ἴῇ6 νυν ηηονίηβ 5ῆονῈ ] ἢ ἰἴζ6 δηᾶ 

αὐτοῦ, ᾿ καὶ διακαθαριεῖ τὴν 
ΟΥ̓ Ὠΐτα, δὰ δ ν᾿] σοχριοίθὶν οἰθδ ἃΡ 911 

ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον 
{Ὠχοϑϊηρ ΗΟΟΥ Οὗ Ὠΐτη, 8ηα ΨῚ] βαΐημοσ ἰῇ ψνῆθδῖ 

αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον 
οὗ ἰηῖο ἴῇα6. βίογσθῃοιβθ, ἰδ Ρυΐ οδδβὲ 

κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 
Ὧφ Ψ1Π υσ Ρ ἴἰο τα ᾿ΟΧΟ σι ΒΏ8Ό16. 

13 Τότε: παραγίνεται ὁ ᾿[Ιησοῦς 
Ἰμοὰ σοΙη65 ἴο Ρ6 δἱοηββιαθ. ἰδ8 σε 55 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς 
ἔγσοτῃ ἴμ6 ΄βιθα τπροι (ἢ 6 ΨΦοτάβδῃ τονδσά 

τὸν ᾿Ιωάνην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
τῃ6 Φοθ οὐ ἴῇθΘ ἴο 6 Ραρίϊζεαὶ Ὦν Πΐτα. 

14 ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέγων 
ΤῊΘ (οη6) Βαξ 5 ὑσονθηϊηρ ὨὮϊη 585 

᾿Εγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ 
Ι ΠπΠρράᾶ, 1δν6 ὉΡ σοὺ ἴο 5εῖ θδρίϊζοα, δηαᾶ 

πρός με; 15 ἀποκριθεὶς δὲ σὺ ἔρχῃ 
ἡ - δνῖὴρ τορ!δα αὶ ψοῖΣ 8.6 σογαϊηρ ἰοννασα τὴ 63 

ΜΑΤΊΤΗΡΝ 8: ὃ--1ὅ 

οομχίηρ ταῦ 8 50 
6 ργτοάπμπορ ἔγαϊῦ 
μαὺ ὈΟΘΥΙ5 ΓΘΡΘἢ- 
ὕϑῃσθο; θδηᾶ ἄο ποὺ 
ῬΓΘΘΌΣΩΘ ἤο 587 ἰὸ 
γΟΌΓΒΘΙνΟΙ, ΔΑ5 ἃ 
ΤΌΠΟΥ ψ Ὥδνθ Αὔγδ- 
δ. ΕΣ Τὶ 588νὺ ο 
χοῦ ἰμαὺ αοα 15. 8016 
ἰο Τϑὶδα ὉΡ σὨ] τη 
ἴ0 ΑΡτϑῆδηὶ ἔσομι 
μθ6ϑ5θ6 βήοῃμθοϑ. 10 Α]- 
ΤΟΔαν μ6 ἃχ ἰ5 ᾿γίὴρ 
δοὖῦ 86 τοοῦ οὗ 8 
665; ΘΟΥΘΥΥ ὑγθϑθ, 
θη, ὑμαῦὺ ἄοθϑ ποῦ 
γγοάιοθ ἤθ ἔγαϊδ 15 
ἴο ΡὈ6 οὐὖὖὐ ἄονῃ δῃά 
σον ἰηΐο ὑῃ6 ἢτχτο. 
111, ἔοῦ τὴν ρατὺ, θ80- 
εἶα τοῦ ψίΐ ψαΐοσ 
Ὀθοδι56 οὗ γὙοῦκ τὸ- 
Ρϑηΐδησοθ; Ὀαὺ 6 ομδ 
σοχηΐηρ αἰΐοι π16 ἷσ 
ΒΌΓΟΩΡΘΥ πϑδῃ 1 δῖ, 
ΜΏΟΒΘ βδηᾶδὶθ 1 δ 
ποὺ πὶ ἰο ἰδκα οἱ, 
τῆδῦ ΟὯ6. ΨΜ1Π|Ὶ ὈδΡ0- 
{χα τοῦ ΘΟ] ψἱῃ 
ὨΟΙΪΡ 5 δηα νι ὶῃ 
Ὦτρ. 12 ΗΒ τ ΟΜ ἸὩΡ᾽ 
ΒΏΟΥΘΙ ἰβ5 'π ἷἰθ Βϑηᾶ, 
δηἃἋἃ Ὧ6Θ ΨΜΠ1Πῳ᾽ οομλ- 
ῬΙΘΘΙν οἰθαὴ ἋΡ ἰδ 
{γθϑξηρ Ποοῦ, δρᾶ 
Μ11 ραῦμθυ. ὨΪθ. ψμθδῦ 
ΡΟ ὑπ βύογθῇοιβο, 
ραῦ ὑμ6 οϑδῆῖ ὯὨ6 ψ}} 
ῬΌΓΩ ὰἃΡ ψιῦῃ Εἶτα 
ὑοῦ οδηπηοῦ 6 ρινὺῦ 
οὖ." 

13 ΤΏΘΩ “6505 οϑλα 
ἔγτοῦλ Ο811:166 ἴο [86 
Φογάϑῃ ἤο ϑοῆῃ, ἱπ 
ογᾶρ ἴο 6 Ὀϑρύϊοα 
ΡΥ πίῃ). 14Βιεὺ 86 
Ἰαύΐου υἱθα ἰο ὑχανυθηῦ 
Ὠΐπι, βαυίηρ: “1 81} 

[86 οὔ ῃρραϊΐϊῃρ ἴο 6 
Ραρυσοα Ὁ νοὰ, δῃᾶ 
8ΛΥ6 γοι οομΐηρ ο 
63 1510 ΤΘΡΙΡ 



ΜΑΤΤΗΡΙΝ 8:16--4: ὅ 

ὁ ᾿[Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἄφες ἄρτι, οὕτω 
τὴ 6 7655 βαἰα ἴἰο τὼ Ιιοὲ 8ο τἰσῃΐ ον, ἰδ5 

γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν 
ον δ 8016 ἰδ ἴοι ἰἴο {118} 8 

δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν. 
ΤΊ ϊΘΟι 5,655. Ἐν εἴΞ}.} Β6 1ϑ΄ 5ὸ Ὠϊτα. 

16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εὐθὺς 
Εανίαρσ Ὀθε ὈαρίΖεα αὶ 6 96ϑὺ5 ἱτητηφαϊδίθιν 

ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος: καὶ ἰδοὺ 
σϑῖὴ6 ΠΡ ἔτοταὰ 18 νυϑῖευ; δρᾶ Ιοοκ! 

ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν πνεῦμα 
δι 2} ν-}] Ὁροηρα Ὁ ἴ6 Ὠρδανθῆβ, δια ὯΘ 8δὺνν ΕΟ ΕΝ 

θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐρχόμενον 
ον. οἱ αοά ἀφβορηαϊηρ 851} σΟΓΛΪΠ 5 

ἐπ’ αὐτόν: 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν 
ὌΡΟΣ Ηϊτα; δὰ Ἰοοκ! νοϊοα οὐ οΣ {μ6 

οὐρανῶν λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ ουἱἷός μου 
ὨρανθῺ5 βδσὶὴς ὙὨ15 ΠῚ 16 ϑοῃ ΟΥ̓ΤΘ 

ἐν ᾧ εὐδόκησα. ὁ ἀγαπητός, 
᾿Ξ ΨΏομι 1 Ζουπηα ρβοοᾶ ρΡ]Θαβαγο. τὴς Ῥοϊονεϑᾶ, 

4 Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνήχθη εἷς τὴν 
ΤΕ μα ΒΙΞΕΕΙ ν 885 σὰ ὰρΡ ἰηῖο ἰδα 

ἔρη μον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι 
δρίγι, ἴο ἨὈ6 ἰετηρίθα 

νηστεύσας ἡμέρας 

ννῖϊάογμθθ Ὁ, ἴπ6 

ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 2. καὶ 
Ὁ ἰδε ον ]. Απᾶ Ὠδνὶηβ ἔαϑιθα ΣΑΣ 

τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα 
Σοτίν Δηᾶ ηἰσηῖδ Σοτὶν 

ὕστερον ἐπείνασεν. ὃ Καὶ 
Ἰαϊίουιν Ὧδ ἔθ! πιΡΥν. Απμὰᾶ 

προσελθὼν ὁ πειράζων εἶτεν αὐτῷ 
Βανίῃδ οοτὴρ ἰονναστά ἰῃ6 ἰουρίου 58:43 ἰο Πίτα 

Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰττὸν ἵνα οἵἱ 
1 βοὴ νοι ἅγθ οὔ αοα, 50. ἴῃ οτᾶδν πδὶ [6 

λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 
ΒΟ 65 ἴζεϑβεαεόφ Ιοᾶἂνϑ685 οἵ Ὀγοδᾶ 5} ΟοΙ]α ὈΘΟοΟΙΏ6. 

4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
ΤῊΘ (οτ6) Ῥαΐ Βανίηρ γϑρ]δα βαϊα 

Γέγραπται Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ 
ΤΊ 85 ὑθθῶ τυυιτίθη. Νοῖ ΡΟΣ Ὀτοδά ΔΙο6 

ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ 
Ψ11Πηνα τὰ 6 ΙΏϑΩ, Ὀπΐ ὌΡΟΩ νοῦν 

ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ . στόματος θεοῦ. 
εαὐἰΐογϑιιςα σοτηΐη δ᾽ Σουίῃ σοῦ το οὗ αοά. 

5 Τότε 
ΤΏΘΩ 

διάβολος 
θεν 

παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ 
ἴδ κ65 ΔΙοὴ 5 Ὠΐτα 1τῃ8 

εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἔστησεν 
ἱπίο 6 ΠΟοΙ͂ν αἰΐν, δῃᾷ εἰδίὩομραᾶ 
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ἄοϑδυβ βαϊα ἴο ῃΐηι: 
“Τιοῦ ἰ Ὅ6, ὑπὶ5 ὑἴτ6, 

ἴοσ ἴῃ ὑμαὺ ψὰν ἰὖ 15 
Βαϊ Θ 16 ΤΟΥ ἃ5 ὅο 
ΟΔΥΤΥ Οὐ 811 ὑμπαὺ ἰδ 
Ττἱρύθουβ.᾽ ΤΏΘῚ Ὧ6 
ααἰϊῦ ρὑγονοηνίηρ Ὠΐμ. 
16 ΑΥΓΟΣ Ῥοὶὴρ 80- 
ὑλΖζοὰ Φ65ι5 ἰπητηθαϊ- 
δύθιν σϑῦθ ὉῸΡ ΤΟΙ 
6 ψϑϑίοσ; δηᾷᾶ, Ἰοοκ! 
0 6 Ὡρανθὴϑ ΨΘΥΙΘ 
ΟΡΟηΘα ὑρ, δῃᾶ 8 
58. ἀσβοοπάϊξηρ ᾿κ6 
ἃ ἄονθ αοὔ᾽5 5ρίσι 
σομλΐηρ ὩΡΟΩ Ὠΐμι. 
1Τ]ΊΟΟΚ! ΑἸ5ο, ὕμθτα 
85 8. γοῖὶοθ ἔγουχ ὑπ6 
ὨρανθῺ5 ὑπμεαὺ 5αἱᾶ: 
ΤῺΪ ἴα ΤΥ 5οη, ἴη8 
Ῥοιονθᾶ, ψΏομΣ 1 να 
Θρρτονυθᾶ, 

ΤΉΘ “655 ψἃϑ8 
16ςβἃ ὉΥ ἴῃ δριγιῦ 

ὉΡ ᾿ηΐο 6 ΘΙ Θ55 
ἴο Ὀ6 ἰογηρίθα Ὁν ὑπ6 
6.1]. 2 Αξου ἢ δὰ 

Γαδιοα ζοῦν ἄδν5 δῃηὰ 

Ιου ἱρσὐβ, 6 ὯΘ 

610 ΔΌΏΘΥΥ. 5 ΑΙ50, 

ᾧη 6 ΤΟΥ οϑη8 
δα 58ϊἃ ἴο Ὠἰσα: “1ἴ 

γοὰ 8.6 8ἃ βοῇ οἵ αοᾶ, 

0611 8 656 σύοῃεοϑ ὕο 

Ῥϑθοοῶθδ Ἰοᾶνϑϑ οἵ 

ῥὈγϑδά." 4 Βυῦ ἴῃ ΤΘΡῚΡ 

ὯθΘ κ5αἰᾶ: “τὸ 15 ψυῖῦ- 

ἴδῃ, “Μδὴ τηϊϑὺ ᾿ἶνθ, 

Ὡοῦ ΟἹ Ὀγδθϑα 810}6, 

Ὀπὺ ΟἹ ΘΥΘΥῪ εαὐΐογϑησα 

σοχαίηρ ἔοσίῃ ὑσοιΡ ἢ 

ὄφῃονθ᾽ βα σουῃ.᾽ ᾿ 

- 5 ΤΏΘΩ ὅπ ον 

ἴοοκ Ὠΐπὶ δἱοηρ ἰπΐο 

[6 ΠΟΙΡ οἱΐν, δῃὰ Ὧ6 

Βϑαύϊοηθα Ηΐτι ὌΡΟῚ 

41 Τομονδ 5, σ1-ὅ,τ- 15,14,16-18,30.. πὸ ἸΤιογάᾶ᾽ 5, ὅυϑδιο; (οἄ᾽ 5, δὲ Β. 
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αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 8 καὶ 
τὰ Ὅροη ἔμπα Ὀδύογαθηῦ ΟΥ ῃ6 [δχλρ]6, 8πα 

λέγει αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, 
615 τὰς ἰο. ΠΈΣ 1 οὴ ψοὺ δῖ οὐ ἴθ ἀοᾶ, 

βάλε σεαυτὸν κάτω: γέγραπται γὰρ 
ΠυΓ] ψουχΘΘ 5 ἄονῃ; 1Ππᾶ5 θβεῶ ψχϊῖδη ΖῸΣ 

ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται 
ἐπαὲ Τὸ [86 ΒΏ5615 ΟἿ Ηἶγη 6 Ψ͵ΠῈ να στρ 6 

περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν. σε, 
αθοιιξ νοῦ δῃαὰ ὑροὴῦ ἤδηᾶθ ἔπὸν ΨΠΠ4|11Ὶ γοὺ, 

μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν 
ποὺ δνὸὺ ὑψοῖ 5ῃου] βοκο ἰονναγά βίοῃθο {μ6 

πόδα σου. 7 ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿[Ιησοῦς Πάλιν 
ζοούὺ οἴγνοι. Θαϊα ἰο ἴω 6 {2655 Αρδΐὰ 

γέγραπται Οὐκ ἐκπειράσεις 
1 ὰ5 Ρθϑὴ ψχιϊίθα Νοΐ ψοῦ 5821] νυΐ ἴο {Π8 ἰε5ὲ 

Κύριον τὸν θεόν σου. 
τ ογὰ ἰῃθ6 ἀαοᾶ οξνου. 

8 Πάλιν παραλαμβάνει. αὐτὸν ὁ διάβολος 
δαΐῃᾳ ἴδ 5 δῖοῃμβ τὰ ἰδ6 Ὥςνϊ 

εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ 
ἱπίο του ὐαῖ . 1ἸσῈᾺ ὈΠΌΒΙΔΙΠν, ΕΟ! 

δείκνυσιν αὐτῷ: πάσας τὰς βασιλείας 
5ῆονν5 ἴο Ηΐτα 4111 τς Κιηρβάοπιβ 

τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 9 καὶ 
οξῖῃε νοσὰ δῃᾶὰ ἰβᾷὰ6 ρίοσν οξίδοηι, δηά 

εἶπεν αὐτῷ Ταῦτά σοι πάντα 
βαϊὰ ἴο Ὠἰτὰ ΤΏ656 ((μἰῃ 65) ἴο γοὰ 811 

δώσω : ἐὰν πεσὼν 
Ι 5.41] Εἶνα . ΧΕ ον Ὲσ ΒΑνΊΩΒ {4116 ἄνα 

προσκυνήσῃς μοι 10 τότε 
ψΟοὰ 5ποια ἄο δεῖ οὗν δ 292..:}6919] ἴο Τῇ. ἘΝ «ἴον 

λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Ὕπαγε, 
15 Βα υϊη δ ἴο ἢ {μ6 6505 ΒΘ βοίμῃξ αννᾶν, 

Σατανᾶ’ γέγραττται. γάρ Κύριον τὸν 
ϑαΐδῃ; 1 85 Ῥθϑὴ νυϊτίεα. ΤῸΥ τοτά [88 

θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ 
αοᾶὰ οἵ σοὺ γοὰ 508}} ΟΥΒΒΙΡ δῃηάᾶ ἴο Ὠΐπλ 810) 6 

. λατρεύσεις. : 11 Τότε ἀφίησιν 
ψοῖΣ 5281} σθρῃ ον 5ϑογεα. βοχνίςο. ἸΏθ ἢ ]1εἰξβ ρΡῸὸ 

αὐτὸν ὁ. διάβολος καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι 
μὰ “ἰὰ6 Βεν : 8ΠΩ6Ω͂ ἸΟΟΚΙ ΘΏΒΘΙΞ 

προσῆλθον .. καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 
Οϑυὴθ ἰοννασά δπᾶ ΜΟΥ σι ϑίουί δ. ἴο Ὠΐτῃ. 

12 ᾿Ακούσας δὲ ὅτι ᾿Ιωάνης 
Ἡδνίηξ ποατᾶ. 1.}}}} τη δὲ δ[0) εν 

παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
Μ»ὰ5 βίνεῃ ΟῚ Ὧ6 σε τεα ἰπίο ἐπα αδίθο. 

ΜΑΤΤΗᾺΪΥ 4: 6--12 

ἴῃ Ῥαῤϊουηθηὺ οὗ 86 
ἴβηρθ]6 Θ δῃᾶ καὶ ἴο 
πηι: “ΖΦ γοῦ δἃ΄6 8 
50ὴ οὗ αοά, Π1] γουτ- 
5611 ἄομνῃ; ἴον ἰὉ 5 
ντιϊίθη, ἪΘ ψὶ}} οἷν 
5 ΔΏΡΘΙΒ ἃ ΟἾδΙΡΘ 
σΟὨσΟΥΐηρ γοι, δῃηᾶ 
ἴον Ψ1Π1 ΟΔΙΥΥ γοῖ ΟἿ 
ὑμθῖτ ϑηᾶβ, ἐμδὺ σγοὰ 
ΙΔΔῚ δὖὺ ὯῸ {16 βύσῖκ 
γΟῸΣ ἴοοῦ δρϑίηϑὺ ἃ 
βίοῃ δ. 7655 58] 
ἴο ἰπι: “Αρδΐῃ ἰὰ 15 
ψεῖιύρθη, “Ἰοὺ τηιδῦ 
ποὺ ρυὺ σον ΨΟΙΪΓ 
Ααοα ἴο μ6 ὑδϑὺ." 

8 Αραΐῃ ὑῃ8 Ὁδυΐ 
ἴοοῖ Ὠἰμλ δϑ᾽οὴσ ἴο 88 
ἈΠΕΌΒΌΘΗΙν ΠΙΡῺ Τ]ΟΤΠ- 
δῖ, δᾶ 5ῃονρα Ὠΐῃ) 
811 ὑπὸ Κιῃηρᾷοϊῃβ οἵ 
[86 νου] δηᾶ ὑπο ῖσ 

δοῦν, 9 δηᾶ Ὧ6 βαϊᾷ ἴο 
Ὠϊρ.: “ΔΙ [656 ὑηρ5 
Ι Ψ11 ρἶνθ γοῖ 1 γοὰ 
[8411 ἄοψῃ δῃᾶ ἄο 8 

ϑιοῦ ΟΥἨ ΟΙΒΏΪΡ ὑο 116." 
10 ΤΏΘη σοθὰ5 βοϊὰ 
ἴο ἴηι: “Οὐ. αι 8, 

Ξαΐβϑῃ! ἘῸΓ 1Ὁ ἰ5 ττὶῦ- 

θη, “1ὖ ἰ5. σοῃβονδῦ 

ΟΣ αοα γνοῖϊ χχυϑὺ 
ΜΟΓΒΏΪΡ, δηᾶ. ἰὑ 15 ἴο 
Ὠΐγὰ δίοηρ γόῖ ᾿ιαϑῦ 
ΤΘΏΘΘΙ Βϑοῦθα 56Γ1- 

Ἤ νῖοθ.᾽ "11 ΤΏ ἐπ 
δον] Ἰοὺ Ὠΐ, δηᾶ, 

Ἰοοῖ ! ΔΏρΡΘῚ5 σϑλθ δηᾶ 

Ῥαρδὴλ ὕο τηϊηϊδίοσ ἰὸ 
Ὠϊη. 

1 ΝοΟΝ ΨψΏΘΏ 6 
Ὠραχὰάῖ (δῦ ὕομῃ δᾶ 

ὈΘΘῺ διτοοίθα, 6 τ} 8 - 

ἅτε ἰπΐο σ811:166. 
ποτε “Ὁ ἘΠΕ ΤΙ ἈΡΌΘις ον ΨΩ ΝΙΝ δ πον ἐρσυσυν πθηγηονεθεαν τα, τιοσδαν ΨΎΡΡΝ δ ριον νειν με δ να νον ΜΝ ϑΝ ΟΝ 

1: σϑῃονδῃ, 
Ιοτᾶ, δ Β. 

Πυταιοταβ,ο. (ῃ6 Τιοτᾶ, ΝΒ, 10} Ζεμπόνδῃ, 71: τππάποτῖβ,ο, τη 



ΜΑΤΥΉΙΗΝ 4: 15--2 

13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν 
ΑΠΩάΩ͂ μδμιανίῃ Ἰο {πὸ Ναζδγεῖῃ Ὠδνὶηδ σο6 

κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν 
ὯΘ ἴοοῖὶς πρὸ τοϑίαθσα πο [ΘΕ ΤΟΥΞ}ν ἐδ εε {π6 

παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ 
Ὀοϑδιᾶθ [6 568 ἰὰ ἀϊδίγτιςῖ οὐ Ζθορι!η πᾶ 

Νεφθαλείμ: 14 ἵνα πληρωθῇ 
ΝΑΡΒΊΔΗ; ες ΔῈ οχᾶρυ ἰδέ τωϊθῃξ Ὀ6 ξαϊ ]]εα 

τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ἠσαίου τοῦ προφήτου 
1026 ([μἰπ 5) Θροόοκϑῃ [σου Ιβϑῖϑδῃ (6 φσορῃοί 

λέγοντος 15 Γῆ Ζαβουλὼν καὶ 
ΒΆΣΊΔΕ Ἐδυίῃ οὗ Ζορυϊυη δᾶ 

Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ 
οὗ Ναρ δι, νὰν ΟΣ 568, ΟἿ οἴου βἰᾶθ οὗ ἐῃ6 

Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ 
“οτάβῃ, ΘΟ δ11166 Οὗ 6. ὨΘΊΙΟΏΒ, τπῃ6 

λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν 
ῬΘΟΡΙΘ ἐπε (οΏ6) ΕἸΣ ΉΤΤΕΣ ἴὰ ἀδυκῆθθβ Πρηΐ βὰν 

μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ 
Βτϑδί, δρᾶ ἴο {6 (Ὁ 65) ΕἸ άπ ογ ἴΏ γοδίοῃ δηὰ 

σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 
βιϑᾶονν οἵ ἄφαίῃ ἘΞ}. 17 ΤΟΌΒ6 ὉΡ ἴο ἔμϑση. 

17 ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν 
ἙΥοΙὰ ἰπφ βίαγίθα 6 ὥθϑθβ ἴο Ὀ6 ὈΧΓΘΘΟΠ 5 

καὶ λέγειν Μετανοεῖτε, ἤγγικεν 
δια ἴο Ὀ6 βαυΐῃξ Β6 στοῦ γσορϑίίηθ, 85 ἀγα ὭΘΑΥ 

εὔπῃ 

γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
Ιο. ἐμ κίηράοη οί ἤρδανρηξ. 

18 Περιτατῶνων δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν 
ΝΜ αϊκίη 5 μιξΓ Ὀεϑιᾶθ τὰς 868 

τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα 
ΟΥ̓ 1ὴ6 αδιθο ἤρφϑν ἔνο Ὀγοΐίῃοϑυϑβ, ΘΙΤΏΟΣ 

τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν 
[16 (οπ6) ῬΟΙΠΕ 56]6ΠΓ Ῥείοσ δηα Απάᾶάτονν 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον 
[16 Ὀγοΐῃθυ. οἔπῆτῃ, [ΞΕ δε. ἘϑηϊηΡ μοὶ 

εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς: 
ἰηῖο {πὸ 8568, ἴμϑν ννεῦῖθ ἢοσ βῃοτθ; 

19 καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὀτίσω μου, καὶ 
δῃα ἰβ5 βαυίηρ ἴο [ῃϑῖὴ ΠΟΥ Ῥεηϊηα τὴρ, δπᾶ 

ποιήσω ὑμᾶς ἁλεεῖς ἀνθρώτων. 229. οἱ 
1 ΘΙ ΚΟ τοῦ ΒΚβῆθΥΒ ΟΥ τθη. ΤῺ6 (ΟΠ 65) 

δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν 
Ρυΐ δ οὔσοθ. ανῖηξ οἱ ὸ 6 πεῖ ἴδον ξο]]οννοᾶ 

αὐτῷ. 21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν 
ἴο Πίτῃ. Δηαᾶ ανὶηβ 5ΟΩΘ Οὐ ἔγοτζ [ΏΘΥΘ 6 58} 

ἄλλους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν 
οἴου ἔνο Ῥχσοίμουβ, ΒΕΤΟΤΞΕῚ 86 (οπο) 

τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάνην τὸν ἀδελφὸν 
οὗ [86 Ζορθαᾶθρθα ἘΤοΤοὶ δ [0] «τοὶ τὴς! Ὀχοΐδοῦ 
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13 Βατίμοσ, αἵδε 168γ- 
ἴῃρ Ν8Ζ΄ 8  τούῃ, ἢ6 
σοῖο 8ηα ὕἴοοκ ὺὑρ 
τοδίαθηοθ ἰῇ Οδ΄Ῥ6Γ - 
δ απὶ οϑίαθ [Ὧ6 568 
ἴῃ ὕὑμο ἀϊδύτιοῦβ οὗ 
Ζοῦα 11 δηα ΝΑΡΠ’'- 
8.11, 14 Πηδὺ 6 16 
ταϊσῦ 6 ξυϊτιΠ6ᾶ 
ψΩαὺ 85 βροκϑθῃ 
ΦΓΟΌΡ Ιϑϑῖϑῃ ὑῃ6 
Ῥσορῃρῦ, βαψγίηρ: 15 “Ὁ 
Ιδῃὰ οὗ Ζϑριι ἢ δηᾶ 
Ιϑομα οὗ ΝΑΡΏ [81], 
δίοησ ὑμ86 τοδᾶ οὗ [8 
868, οὐ ὕμ οὔμδὺ βἰᾶθ 

οὗ μ6 Φογάδῃ, 6811- 

1606. οὗὔ 86 παύϊοῃϑδ' 

16 [8 ῬΘΟΌΙΘ κ5ἰὐπρ 
ἴῃὴ αἀδύκῆθϑ5 δὲ) 8 
δυθαῦ ᾿ἰσηὐ, δηα 85 ΙΟΥ 
ῃοϑ8 βἰὑυΐηρ ἴῃ 8. τ6- 
δίοῃ οὗ ἀθδύηϊν 5"ϑδά- 
ΟὟ, ἰρῃῦ τοϑθ ὉὈΡΟΩ 
ὑθηλ." 17 ΕΟ, ἰπῃαῦ 
ὑἰϊπ6Θ οὐ ὅθϑιι σομ- 
χη θη σθα ὈΓΘδΟηϊηρ δηᾶ 
βδυίησ: “Ἑδροηῦ σοῦ 
ὭΘΟΡΙΘ, ἴογ {π6 κΚίηρ- 
ἄοῃ οὗ ἢὉ6 ἤθδύθῃϑ 

Ὧδ5 αὐδῇ ΠΘΔΓ.᾽ 

18 νυ δἰϊκὶπρ διοιρϑίαθ 
{Π6 568 οἵ 6 811}166 Ὧ86 
580 ὕνο τοίου, 51- 
Οὴ ΨΜῺΟ ἰδ οσϑ]1θα 
Ῥείοσ δῃηᾶὰ Απηᾶγον ἰδ 
Ὀχοίῃθυ, Ἰἰϑυθηρ ἄονῃ 
8 Πδηϊὴρ ποὺ ἰηΐο ὑπ 6 
868, ΙΟΥΓ ὕθν ψ6ΓΘ 
ἩβΏΘΥΚ. 19 Απᾶ Ὧθδ βαϊα 
ἴο ἔποαι: “Οομηθ δου 
ΙῺΏ6, 8η4 1 Μ11 γχῇϑκο 
χοῦ ἤβῃοσβ οὗ χλθῃ. 
20 Αὐ οὔσθ δρϑηᾶομ- 
ΔὴῺσ5 ἴῃ ποῦβ, {π8γ 
ΤΟ] ον Ὠἷτπη. 21 6αο- 
ἸῺ ΟἿ 8150 ΤΥ̓ΌΤ [ΘΓ 
Ὧ6 580.) ὑψνψο οὐὗποῦϑ 
[ΓΟ ΨψΧ6Ὶ61] Ὀσούμῃουβ, 
Φαγηθ5 [0086 50η1] οἵ 

ΖΘΡ΄ 6. ἄθαε δηᾶ σο 
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ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ 
ἱπ ἰδ8 Ὀοδΐ δ 215 Ζροῦθαθα τὰ 8 

πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα 
ξαΐμοσ οἵ ἴπϑῖὰ χρρδίσϊηβ τὴ6 ποῖ 

αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 22 οἱ δὲ 
οὗ ἴθι, 8ηἃ ἢ6 δ] θᾶ ἴμθηι. ΤῊΘ (ομ65) Ῥαΐ 

εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα 
δἰ οὔοᾳ δανίπαῖεῖ θοὸο 6 Ῥοαὺ δηᾶ [1ἢ6 ξαίῃοσε 

αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
οὗ ποῖα ἐδον ξοιονν θα ἴο ἰπλ, 

28 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ 
Απὰ ἢ ν»85 βοίῃρ διουμὰ ἱπ ΨΟ]Ϊ6 ἴδε 

Γαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
( 811166, ἰοδοῃΐης ἴῃ ἔθθ 5υπαβοθιιθθ ΟΥ ἴθτὰ 

- 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 
αηὰ δὰ οὐ τνλνὰ 6 δβοοὰᾶ ποὺ οὗ Ὧ κἰηράοτῃᾳ 

αὐτοῦ, 
ΟΥ Ὠΐτα, 

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
ΕΥ̓ οΤο [οὐ Ἐ 2 Ὑ: ΘνΘΙν ἀἰβθαθθ δμᾶ Θν ον 

μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 24 καὶ ἀπῆλθεν 
ἱπῆᾶσσωϊίν Το 16 ὑβορῖδθ. ΔΑηά νηΐ ΟἿ 

ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν: καὶ 
τῆς. πραγίηβρ οἕ ίωη ἰηΐο νος 6 ὥϑυσία; δμᾶ 

προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς 
{πον Ὀσουδσῃΐ ἴο Ὠἰγα 811 150 ὍδΔαΙν 

ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις 
Βανὶηξ ἰο νϑυϊουβ ἀϊβθαϑε. δῃᾶ τοσταθηΐβ 

συνεχομένους, δαιμονιζομένους καὶ 
Ὀοὶπδ αξῆιϊοίςα, Ὀοίηρ ἀθσηο -ΟΒΒΕΒΕΕΩ͂ δηᾷ 

σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ 
Ὀδίη δ ΥλοΟ ΒίΓΌΟΚ δᾶ Ῥδυδισν ίοβ, δια 

ἐθεράπευσεν αὐτούς. 25 καὶ ἠκολούθησαν 
6 οσυγροα Τμοτὰ. ΔΑ  ἔᾷΦ1οϊ!ονρᾶ 

αὐτῷ ὄχλοι πολλοὺ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
ἴο ζω οτονναβ σϑην ἔγοηω ἰῇ [ΣΕ Ὶ ΠῚ} ΠῚ 

καὶ Δεκαπόλεως καὶ ᾿Ιεροσολύμων καὶ ᾿Ιουδαίας 
ΔΠά ὈδοδροΙβ δηᾶ Ζουυβδίθ δῃηά {πάρα 

καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου. 
διὰ (ἢ οἴποσ 5:8 6 οξτῃ8 Φογάᾶβι. 

5 ᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς 
Ηδνίηβ βοὴ Ῥὰΐ [ῃς ογσγοννὰβ πα ψϑηΐ ὰρ ἴπΐο 

τὸ ὄρος καὶ καθίσαντος αὐτοῦ 
τὰ ταουπΐδίῃ; δᾶ Βανίηξ 5αΐ ἀονν οὗ Ὠΐτη 

προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" 2 καὶ 
σἝγ6 ἰοννασαά ἰο τ ἰῇ αἰδοῖ ]θ5 οἱ πίσω; διὰ 

ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν 
Βανίηβ ορεηθδα ἐθᾷε το οὗ ἰτ Ὠ6 νν85 ἰθδοῦ τη δ 

αὐτοὺς λέγων 
[5 ὙΞ. ϑασ θ᾽ 

8 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ ἧ πνεύματι, 
ΗΔΡῸΣ ἔμ Ροοσ οὔϑϑβ (85) ἰὸ ἴπ8 Βροϊσι, 

Ὧϊ5 Ὀχούμοῦ, ἴῃ ὑὯ8 
Ῥοδὺ νι ΖΘ“ 6' ἄδα 
ὑμθῖῦ ζαύμοσ, τπϑηᾶϊηρ 
[ΘΙ ὠϑύβ, δῃηὰ μ6 
ΟΔ]16α ἔρια. 22 Αὐ 
ΟὨΟΘ ἰϑανίηρ ὑμ6 Ῥοδὺ 
Δηα ὑμοὶγ ζαῦοσ, ὑπὸ ν 

ΤοΟΙ]ον θα Ὠΐη). 

ΤΏ Ὧ6 ψϑηῦ 
ΘΙ’οΟΌΙ Πα Ὠτουρσῃουῦ 
86 ψΏΟΙΘ οὗ 811 166, 
ἰοϑδοηίηρ ἴῃ ἐμ οῖ συγ - 
Θροριιθ5 δῃᾷ Ὀσοδοῦ- 
ἴὴρσ 6 ρσοοᾶ πο 8 
οὗὐ 86 Κιηρσάοῃ δπᾶ 
ουγΐηρ ΘΥ̓Θν βοῖῦ οἵ 
ἀἰδθαϑθ δηα ὄνϑῖν βοιὺ 
οὗ 1 δυοηβ 
[86 ῬΘΟΡΙΘ. 24 Απὰ [6 
τοροσῦ δρομῦ Ὠἰπὶ νϑηῦ 
οαὐὖ ἰηὔο 411 5 νεῖ; 
ϑιῃᾶ [6 Ὀσοιρηῦ Ὠΐτα 
811 τἴῇοϑθ ἕαγίηρ ὨΘΑ͂ΙΥ, 
αἰούχοδϑθα τ νϑυὶοιϑ 
αἰδθαβθϑ δϑηα ὑουιθηῦϑ, 
ἀρο -ΡΟΘϑΘϑϑϑραῖ δηα 

ΘΡΙΙορύΐο δηᾷ ρᾶζᾶ- 
Ἰγζθὰ ρεβοῃβ, δ: ἢ 

ουγρα ὑπθηι. 25 ΟΟη56- 
αν σιοαῦ οτοναβ 

ΓΟ] ον α Ὠϊ ἔγοχα 

6.811:166 δῃηᾶ Γ)6: 680΄- 
ΟἾΣΘ δηα σοΓῸ 5816 1 
Θη4α σὰ Ὧθ8, δπα ἔτγοπὶ 
Ὅπ6 οὔμοσ σἰᾶθβ οὗ ὑὴ 

Ζοτάδῃ. 

ΏΘη Ὧ6 βὰν ὑμ8 

ογονγαβ μ6 ψοηΐ Ὁ 

ἰηῦο ὑῃ χτιοιηύδίῃ; 

δια αἴου Ὧ6 βαὺ ἀόοχψῃ 

Ὧΐ5 ἀἰβοῖρθα οϑῖὰβ ἴο 
Βα; 2 Δηᾶ Ὧ6 ορϑῃθραᾶ 

Ὠἰκ χοῦ δηα Ῥθσϑῃ 

ἰρϑοῃΐηρ ὑΏθ, Ξαυ!ηρ: 

3. ἜΔΡΌΟΥ δῖ ὑῇοβα 

ΟΟἸΒΟΪΟΙΒ ΟΥἨὨ ΦΏΘΙΓΣ 

Βρ χ᾽] Ὡδρθᾶ, βίποθ 
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ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
{μα οὗ ἰμϑπὶ ἘΕῚ ἴὰς κιἰηράοτη οΟΥ 8 α΄ ἤθανθῃβ. 

4 μακάριοι οἷ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ 
Ἐδρὺρν ἐδε (οὔμ65) τῃουσηΐϊηβ, ἰμαὶ δον 

παρακληθήσονται. 
ΨΜ1Π 6 σοτητογίθα. 

ὅ μακάριοι᾽. οἱ πραεῖς, ὅτι 
ἩΔΡΌΡΣ ἐμὰ ταλδ-ἰοχηροσθα (ο 65), ἰδμδὲ 

αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. 
{πὸ ν ψν1}} ᾿Ἰουῖΐ ἴὴ6 θδυίῃ. 

6 μακάριοι οἱ ᾿ πεινῶντες καὶ 
᾿ΕΔΡῸΝ 18. (ὁ 65) ΒΘ ΘΙ ἔοΥ δῃα 

διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ 
{λυϑι τ  ἔοΥ τῃ6 τἰὶρ θοῦ 655, ἰδὲ ἴμεν 

ορτασθήσονται. 
ΧΟΡῸ Ὅδ6 5αι βῆφβά. 

7 μακάριοι οἵ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ 
᾿ς ΗΔΡῸΣ με ΤΩΘΥΟΣᾺΙ ΟὨΘ65, ἰπμαὶ 16 ν 

ἐλεηθήσονται. 
ὙΠ 06 ΒΟ ΓΟΙῸ. 

8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, 
ΗΔΡΡΣ ἴῃ ρῦγε ὁὔθϑ (8685) ἴο τ1τ6 ρασγὶ, 

ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. 
τα ἴον ἴῃ 6 αοὰ Ψ11 566. 

9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ 
ἘΔΡῸΥ [8 Ῥϑϑοθιωδουβ, ἰμαὺ μον 50}85 

θεοῦ κληθήσονται. 
οὗ αοαὦὐ ν᾽] 6 οδ!θᾶ. 

10. μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι 
ἘΔΡΌΥ ἴπ6 (οη65) ανίηβ θθϑὰ ρουβοοαπίρα 

ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν 
ΟἿ δοοοιιπς ΟΥἩ τἱρηϊθουβηθθθ, ἰδῇ ΟΥ̓ ΠΘΊ 15 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.᾽ 
τ6 Κἰηπράολ οὔίῇῃθ δανθῶϑβ. 

11 μακάριοί ἐστε ὅταν 
ΗΔΡῸΥ ΔΙῸ τοῦ ὙΝΏΘΩΘνΕΣ 

ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ 
τὸν ταϊσηΐ ΓΟρσΌθο ἢ. τοῦ δπᾶ τϊρῃΐ ρουβοοαία δηαᾶ 

εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν 
ΤΑΙ ΞΡ δνοὺῦν. ὶοκρα (15) ἄοννῃ χοῦ 

ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ: 12. χαίρετε καὶ 
Ἰνίῃξ ΟἿ δοοουσπί οΟἔτχηθ; 8 σγϑ]οϊοιηβ δδα 

ἀγαλλιᾶσθε, ὅτε ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν 
Ῥ6 οχυϊῖασ, τδὲέ ἰῇ τεννασὰ οἔσου τσ ἴῃ 

τοῖς οὐρανοῖς: οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς 
16 Ἀθανθῶϑβ; 15 ΟΣ ἴδεν Ῥεσββουζοα [88 

προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 
Ῥτορβοῖὶβ ἰῇ (ΟΠ 65) Ὀεαΐοσθ ὕὑὕου. 

12 Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς: ἐὰν 
του δῖ ἴα 5881 οξίῃρϑο βαζσίῃ; ἱξθνου 
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[886 κΚίηραάοῃημλ οὗὨἨ {8 

ὨρΡδνΘη5 ὈΘΙΟΩΡ 5 ὅο 

61. 

4 “ἯΔΡΟΌΥ δἵ ὑοβα 

ΨΏΟ ΠΠΟΌΓΩ, 5ἰπὸθ 

[θγ ψ 1] 6 σοτηξοτίθα, 

δ΄ ἬΔΌΡΥ δῖ {π8 
τ 114 -[διλροσθα ΟΠ65, 
βίῃσα ποὺ ΨἘΠῚ 16 υ}Ὁ 

886 ϑδυτῇ. 

θ“ἬΔΡΟΥ 81:6 ὕμβοββ 
Ὠθροτρ δηα ὑμἰγϑῦς- 
ἴὴρ ἴον Υἰσ ΘΟ 658, 

Β΄ σ6 85 Ψ1} ΡῈ 

ἘΠ1|Ὸα. 

1 ἩΔΌΡΥ 8τ6 ἰδ6 
ΙΔΘσ οὗ], βίπμσα 6. 
ἍΨΠ1ι Ὀ6 5ῇο ἢ ΧΏΘΓΙΓΟΥ. 

8 “ἜΒΌΡΥ δῇ [8 

ῬαΓΘ 'ἰῃ Ὠρϑαχύὺ, δίησθ 
ἴθ ΜΠ β66 αοάᾶ. 

9“ ἬΔΌΡΥ 8.6 8 
ῬΘΘΟΘΔΌΙΘ, βδίθσα ὑπο ῦ 
ΜΠ Ὀ6 σα!Π!θα “βοὴ οὗ 
αοά» 

10 “ἬΖΔΡΟΥ δῖθ ἰοβθ 

ΜΏΟ δᾶ Ὀθθὴ Ὁ6.- 

βασαΐρα ἕο σἱρῃζθοιιϑ- 

ΠΘ55᾽ 56Κθ, βίθοθ 8 

Κιηράοιῃ οὗ 6 Ὦθαν- 

ΘῺ5 διοησα ὗο μα. 

1 ἜΔΟΌΡΥ δῖε τοῦ 

ΨΜΏΘΩ ὈΘΟΡΙΘ ΤΌΡΓΟΔΟΙ 

χοῦ δηᾶα ρούβοουῦθα 

χοῦ 8Ππα Ἱγ]ΩΡῚν 58. 

ΘΟΥΨΟΙΥ βού οἵ νἱοκρα 

ἀΐϊησ ἀραϊηδὺ τοῦ ἴοῦ 

ΤΥ 5816. 12 Ἐλθ]οΐϊσθ 

δα 168} [Ι͂οσγξ ἴον, 

Βίΐῃποθ υόοῦξκ τονϑσγὰ 

5. σύθαῦ ἰῇ πὸ Ὥθδνυ- 

ΘΒ; ἴοὸσ ἴθ παὺ 8. 

πον ρογϑοσαθα [86 

ῬΓΟΡΏΘΙΒ ὈΓΙ͂ΟΣ ἴο τοῦ. 

13 “Ἴου 8Γ6 ὑπ 

δϑιὺ ΟὗἨ {π6 φαζσίῃ; αὐ 
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δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι 
ριξ [86 5] 5ἘΟΙΙα 1ο56 ΒΙΣΕηΡΊΏ, χ ννῆδὲ 

ἁλισθήσεται; "εἰς οὐδὲν ἰσχύει 
«111 Ὀ6 τηϑᾶ8 581 Γπίο ξο6}Ή 6 ̓ 21:) 1115 ΒΊΟΣ ΒΚ 

ἔτι εἰ ἡ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι 
νοῦ 1 ἔν σον οὔὐϊεοίάθ ἰο 6 ἰχβϑαριδα οα 

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 
Ὃν ἰδ ΤΆΘΣ. 

14 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ 
ὑλῶς 86 ἰδ ρὰ οὐ ἴῇε ψοτιιᾶ. Νοί 

δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους 
5 8016 οἷΐν ἴο Ὀ6 1 ΟὨ ἴορΡ οξιηομπηΐβίῃ 

κειμένη: 15 οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν 
ἸΣῚΠΒ; ποιΐμοσ ον σὴ ᾿Ιϑὴρ διῃᾶ πον δεΐ 

αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 
- ἀπᾶοσ [π6 ταραβισγίηρ αδκοὶ Ραὰϊ ἀροὰ {μα 

λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν 
Ιατηρδοίαπα, απ ἀξ βδηϊθμες ἰο 811 με (οη65.) ἴῃ 

τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν 
τῆ6 Ποῦδε- ὙΠ ἰοῦ βῃϊθπο ἴθ ΝΡ ΝΣ οὗ χοῦ 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅτως ἴδωσιν ᾿ 
ἴῃ ἔσοῶΐ οἱ τις ΤΩΘΏ, 850 [π8ἷ 18ὸν ταϊσΐ 5686 

ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν 
οὔτου ἰῇὸ ἔπε ουκβ δα ἰδ ν στηϊρηΐ σἸουϊν ἱμ6 

πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
ἘΔΊΒΕΙ οἔγτου {86 (οὔ) ἴὰ. [8 Ὦδανθῃβ. 

11 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι 
Νοὶ βου χοῦ 1 ἐμαῦ 1 σα ἴο ἀρσϑίσου 

τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας. οὐκ ἦλθον 
τὴς τ ΟΥ τε Ῥτορῇηρίβ; ποὺ 1Τοδτὴ6 

καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι Δ418 ἀμὴν γὰρ 
ἴο ἀοϑίσον ρμαΐ ἴο ξᾺ1ΠῚ]; δ ΤῸΓ 

λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ 
Ι 81ὰ βδαυΐηβ ἰο χοῦ, 011 ΤΣἸΚΟΙν ταλθδηΐ Ρ855 νὰν ἴδ 68 

οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἕν ἢ μία 
ράνθ δοιὰ ἴῃε ρατίῃ, ἰοΐα.: ομ6 Οὐ Ομ 

κερέα οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου 
Ἐ{ΠῸ Ποχτν ποῦ ποΐ 5ῃου]α Ρ855 αΑΣ ἔγοχῃ ἰῇ6. Τῶν 

ἕως ἂν πάντα γένηται. 19 ὃς 
ὉΠΌΠ ἩΚΟΙν 8411 ([Ὠΐ 55) ΒΒ ου]α δῖ ΡΙ8σα. ψο 

ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν 
1 ἐνὲσ ἱἐμποσϑΐοσθ δοιὰ Ἰοοβα οὔθ οὗ [106 

ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ 
οοτηγηδπασηθηΐβ 1658 τὰς 1ραϑὺ οὔ ϑβ δῃᾶ 

διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος 
5Βπουα ἴσο {πι5 τλ68 Ιϑαϑῦ οὔθ 

κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν: ὃς 
ΨΜῚΠ] ΡῈ σϑῇρᾶ πὶ {πῃ6 κΚίηρσάοτση οὗ [ῃΠ6 ρανϑῆβ; ΨΏΟ 

δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας 
Βαΐ ΠΟΘΙ 5Βοι]α ἄο 8δπἃ 5ῃοι]ᾶ ἴθϑοῦ, ἰῃἷἰϊ ρτϑδΐ 

ΤΏΘ ΩΣ, 

1 86 βδϊῦ Ἰοϑθβ [8 
βίτθησίῃ, ον Μἱ1 ἰὑ5 
ΒΘ Θο5. Ὀ6. γχοβύοσθαϑ 
Τὸ 15. ὯΟ ἸΟΏΘΟΥ 5ΘΌΙ6 
ἔο δηνίμίϊηρ θυ ἴο 
μΡ6 σον ουὐδίαα τὸ 
ΡῈ ὑχαιριθα οἢ ὉΓ 
ΤΏ6Ώ. 

14“ ἸἼοῦ δή 8 
Ἰἰρὴῦ οὗ ῃ6 ψοσγϊᾶ, ἃ 
οἰἷύν οδθηοῦ 6 πϊᾶ 
ΜΏΘΩ δἰπδαίθα ὉΡΟῚ 8, 
τηοιηύϑίῖη. 15 ῬΘΟΌΙΘ 
ρῃῦ 8. Ἰδὴρ δηά βού 
1, ποῦ ὉΠάΙ͂ΘΣ 8 6 τη68- 
ΒΌΓΙηΡ δοκοῦ, θαὺ 
ὭΡΟΩ ὑπῃ6 ᾿ἰαιηρϑίδηαά, 
δια 1Ὁ ΒΪη6 5. ΡΟ 8]]} 
ὉΏΟ56 ἰἴᾷὰ ὕῃ6 Ὠοσδδο. 
16Ιὐκονθ6 Ἰοὺ υὑοῦκ 
Ιἰσὴῦ 516 Ὀοθίοσα 
6, ὑμπαὺῦ Ὸ} ΙΏΘΥ 
866 χοῦ ἢμθ ψοτκΚΒ 
Θηα οἷν βοῦν ἴο γόοῦξκ 
ἘΔΙΏΘΙ ΨΏΟ ἰ5. ἴῃ {6 
ὮΘδν ΘΙ 8. 

17 “Ὧο ποὺ ὑμίηκ τ 
σϑῖηθ ἴο ἀδϑίτον ὑμ8 
ΤᾺ ΟΥ (8 Ῥτγορδῃθίϑ. 
1 ΟΔΙΏΘ, ποῦ ἰο ἀδϑύγου, 
Ῥυξδ ἴο {1{1811;:; 18 οΓ 
ΓΌΆΙΥ 1 5807 ἴο τοῦ 
[Ὡδὺ ΒΟΟΠΟΙ Ψψοπὺπ]ά 
μϑᾶνθῃ 8ηα δαγ ἢ Ρδ85 
ΘΎΘΥ ῆϑη ΤΟΥ ΟἿ6 
ΒΙΏ 8,16 ϑὺ Ἰούθοσ ΟΥ̓ ΟἿ6 
ῬδυύϊοΙθ. οὗ 8 1Ἰθύξοσ. ἴοὸ 
ῬΔ55 ΔΩ ἴσοπὶ 6 
ΓΘᾺ ΟΥ̓ ΒῺΥ ΠΊΘΔΏΒ 
Δηἃ ποῦ 811 ὑῃΐηρ8 
δκα Ῥϊ18σθ. 19 ηο- 
ΘΥοῦ, ὑμουθίοσθ, ὈΓΘΘΚΒ 
ΟἿΘ ΟΥ ὕμοϑθ Ἰθαϑὺ 
σοΙμτ δ αμχθηὺβ δηᾶ 
ὑθϑοῦθ5 τῇ ϑηκὶηα ἴο 
πμ8ὺ οἤδθοῖ, 6 ΜΠ1 ὍΘ 
ο81168 Θαδ᾽ ἴῃ. γο18- 
ἴοῃ ἴο 86 ἱπράοηι 
οὗ ῃ86 ἢδϑνυνθῇβ. Δ5 ἴὺσ 
ΘΏΣΧΟΣΘ ΜῪῸ ἄορθϑ ὑπ 6} 
δηα ὑβρδόμθ5 ὑθμι, 
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κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 
ὙΨ11 6 σα]Ἱοᾶ ἢ ἴῃς κιίηράοηωη οὔθ ἤθδνρῃβ. 

20 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ 
1 δ΄ὴ Βα 5 ΤΟΥ ἴογοῦυ μα ἱἰξονο ῃτοΐ 

περισσεύσῃ ὑμῶν δικαιοσύνη πλεῖον 
τσ ΔρουηαὨ οὗγοῦ ἴῃς χἱρῃϊθοιϑιθ 55 ΤΆΟΤΘ 

τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ 
ΟΥ τμ6 ΒΟΥ 065 8ηΔ ῬῬΠαδχίβθεβ, πος ἢο 

εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
τοῦ 5Π οι ]α οΐο ἰπΐο τὰ κΚΙίησάοχη ΟΥ [ῃ 6 

οὐρανῶν. 
Ἀρανθϑ. 

21 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις 
χοῦ ρασά ἱμδαΐ εὖ νν85 βδιϊα ἰο [6 δηποίΐθη ἐδ 

Οὐ φονεύσεις: ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ, 
Νοῖ ψοιῦ 5841] ταυσάρφσ; ννῇο Ὀικ πο ]ν τὶ τ ΤΑΣ, 

ἔνοχος - ἔσται ῃ κρίσει. 22 ᾿Εγὼ δὲ 
ϑοσοιμχία 16. ΜΠ] 6 ἴο ἐᾷ 6 Ἰυαρτηθαΐ. Ι 1.01: 

λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος 
ΘΙῺ Θαὴ5 ἴο γοῦ ἰμαὶ θνογοῦθ [πὸ θη ψνυϑί } 

τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ 
ἰο 6 Ῥτοίμοσ οὗ πίστη δοσοιηῖαθα ΨΨὙ1ῚῸ6 ἴο ἔῃ 
κρίσει": ὃς δ᾽ ἂν εἴττῃ τῷ ἀδελφῷ 

Ταάργαθηῦ; πο Ῥὰΐ ΠΚΘΙ͂ν τηϊρηΐ βὰν ἴο ἴθ Ὀσχοΐμου 

αὐτοῦ Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ" 
οἵ τ Ἐδοδ, δοσοιπηδο]θ νυν} 6 ἴο ἰῃ6 Ξδημρασίη; 

ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ μωρέ, ἔνοχος 
νῆο μὰ ᾿ἰκεοῖν ταϊραῖ θοὸν ἘΕῸὉΟΪ, δοσοιηίβ 16 

ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 
ΜΙ ΡΘ ἰηΐο 1τὴ8 [ἘΞ ΤΡ ΦΕῚ οὗ ἰμ8 ἔτεα. 

283 ἐὰν προσφέρῃς 
1 ὄνον {πουεξοσο σοῦ σας Ὀσίηξ ἰονναγαᾶ 

τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ 
«6 »»ὶ οἔνοι τπροὴ τὰ 6 ΔΙΔΥ δηαᾶ ἴθ 6 

μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου 
ψοὰ χλισ ΥΓΘΥΔΘΙΔΌΘΥ ἰδ {πὸ ὈτοίῶοΥ οὗ νοῦ 

᾿ ἔχει τι κατὰ σοῦ, 24 ἄφες ἐκεῖ 
15. Δαν ὶὴΡ βοτωθίδίηρ ἄοννῃ οἢ νοι, 1εὲ Ρὸ ΟΕ ἴζοσο 

τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, 
16. κε οἔὗγοῦὰ ἴῃ ἔγοηΐ ΟΥ ἴῃ 6 ΔΙΐΩΥ, 

καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθε τῷ ἀδελφῷ 
δια δον Εγϑὲ 6 σϑοοῃοι]εδαᾶ ἰο 6 ὑτοίμου 

σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε 
οὔ οι, δῃᾷ βοὴ μδνὶὴξ σοῆθ 6 ὈΓΙΩΡΊΩΡ ἰονν χά 

τὸ δῶρόν 
1τὴ8 Εἰ 

οὖν 

σου. 

οὗ γοὺ. 

48 

{ῃῖ5 οὔθ ΜἘΠῚ Ὀ6 οδϑιθα 
“στθαῦ᾽ ἰπῃ τοϊαύϊοη τὸ 
6 Κίηράοϊῃμ οὗ μ8 
Πθᾶύθηβ. 20 ΕῸΓ 1 58. 
ἴο τοῦ ἰδμαὺ ἰὖ στοῦ 
Τἰὶρ θοῦ 5Π655 065 ποῦ 
ΔΌΟΙΠα ἸΟΥΘ 8 ἢ 
{μ8ὺ οὗ [Π6 5οΣ 65 δὰ 
ῬΏΔΥΐβΘΘ5, Υὸῦ ΜΙ] ὉΥ 
ὯΟ ΙὩΘΘΔΩΚ ΘὨὐΘΥ ἰηΐο 
[526 Κιηρᾶομλ οὗ 6 
ὨρδνΘΏ5. 

21 “Ὑοῦ Ὠρασὰ ἰδὲ 
0 νὰ 5818 ἴο ἔμοβα 
οὗ δηοίϊθηῦ ὑπο, “Χο 
ταὰδὺ ποὺ ταισᾶου; θα 
ΨΏΟΘΥΘΟΙ σοχῃηιἱϑ ἃ 
ΤΑΌΤΑΘΥ Ψ11 6 86- 
σουμύθ!6 ἴο π6 σουτὺ 
οὗ υϑύϊοθ.᾽ 22 Ἰόονονου, 
1 584ὺ ἤο Ὑοτ ὑμδαῖ 
ΘνουσοΘ ΨΜΏΟ οοηῤίη- 

105 ψχαύηταϊ τι Ὠἰδ 
Ὀγούμοσ ΜΙ θ6 8ο- 
οουηΐδ 186 ἴο {Ππ6 σουγὺ 
οὐ 1εϑιίοα; ριυὺ ψῇο- 
ΘΟΥΟΥΓ δᾶάάγθϑϑοϑ Ὦϊ5 
Ῥτούμου ἢ δὴ τπ- 
ΒΌΘΔΚΔΑΡΌΙΕ ψοτζγὰᾶ οἵ 
οοηΐοηιθῦ Μ{1 ΡῈ δο- 
οουπύδοίθ ἴο ἐῶ 5ὰ- 
Ῥσγθῖλθ Οοιγύ; ΜΏΘΓΘΆΒ 

ΨΈΏΟΘΥΟΥΙ 5805, “Υοὰ 

ἀοϑοῖσΘ 16 1001! 1} 
6 8016 ἴο ἴθ ΠοΥν 
θ᾿ ΘΠ 8." 

28 “ἼΖ, ἤθη, γοῦ 816 
Ὀγϊηρίηρ γοὺΓ οἰ ἴο 
{86 δἷύδῦ δηᾶ γοιῖι ὑπο γα 
ΤΟΙΔΘΙΏΡΟΥ ἰῃαὺ ψοὺτγ 
Ὀγούῃ θυ Ὧδ5 βοιποίῃϊηρ 
δρϑϊηδὺ γοὰὺ, 24]16ᾶνα 
γοῦν οἰτὺ ὑθσα ἰὴ σοῦ 
οὗ 6 αδἱΐδσ, δηᾶἃ ρὸ 
ΘΑΥ; ἢΠιβὺ 8 Κ6 ψοῦΣ 

ὍθΘδοθ ψἱῦ γΟῸΣ Ὀγοίῃ - 
ΘΓ, 8ηα Ὥθῃ, ΨΏΘΩ γοὰ 
δν6 οι Ὀ8ῸΚ, ΟΥΘΥ 
ὉΡ γοὺγ αἰτῦ. 

22. Γέεννα ((Θ- ΠΕΠ 18), ΒΒ; 82)Π}} (ΟΦ -Ηἰπ ποῦν, οὐ,  ΆΠΟν οὗἨ Ηϊμ- 
ΠΟΤ), {{1-14.16-8. ΤῺΘ 
ΔΡΡϑηαϊχ ὑπᾶρσ Μαίζηρνν 5:22, 

Ἰποϊμοσδαῖου ἔῸΓ τοῖσδ ουϊδίᾷθ οὗ Φογυβδιθση. 9566 

μόν ΟἹ ενϑμηι 

μιν 

χο, ΑῊΣ 
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25 ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳΙ 25 “ΒΕ6 δρουῦδ βοὺ- 
ΒΘ νυνο-ταϊπρᾶ ἰο ἰδ 6 δάνογβαχν | ὑΠρ χηϑύζουα ΟῚ 

᾿ . « 10 8 οὔθ οοχὰ- ου ταχὺ ἕω ὅτου εἶ ΜΙ 1Ὸ. 1 
δὲ νοὰ «Ἰχκν ΤΣ ΜΏΘΩ γοῦ δ8τὸ | ΡΙ Ι Ϊ]Πρ᾽ ϑρϑϊηδῦ γοὰ 

᾿ πε ται τ Ὰ ᾿ β ; δ Ια, ΜΏϊ6 γοὰ 816 
μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, ή ποτὲ σῈ ὉΠ ΗἰπῚ ΟὨ ἰπ6 ΨΘΥ͂ νι ἤπαὶ ἴθ πα τᾶν, ποῖ αἱ δὴν {πι6 ψοῦ  οτρ, [ῃδΓ ΒΟΙΠΘΠΟΥ͂, 

παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ [ἐπ σοχιρΙαίμϑην ΤΉ 
ταϊσῃὶ βρίνθ νου ἰῇ6 δάνεθθυν ἴἰο 6 προ, δηᾶ] ρὲ {ὙΠ γΟῚ ΟΥ̓Σ ἴο 

ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν 88 πάρα, δῃᾶ [8 
ἰὸ (6. Ξυδοταϊπεδίθ, δὰ ἰηΐϊο ρσίβοῃ 

26 ἀμὴν λέγω σοι, 
ψοὺ τϊσ;!ξ Ρ6 σον; ΔΙΏΘΩ [δῖ βαϑὶηβ ἴο νοι, 

οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἄν 
ποῖ ἔμ ψοῦ 5 οι οοσῆθ οὐὐ ἔγοι ΠΟΤ 6 ἀλλτ} ΤΠ ΚΘ 

ἀποδῷς τὸν ἔσχατον 
ϑου 5πουϊᾶ δνϑ βσίνϑθηῃ Ὀ8Ὸκ 18 185ὲ 

κοδράντην. 
απδάτγδηβ. 

21 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη. Οὐ 
του Πορασὰᾶ 1η4ὲ 1 ννᾶ5 5814 Νοί 

μοιχεύσεις. 28 ᾿Εγὼ δὲ λέγω 
ψοῦ 58411 οοσωχαϊί δα ]ΐοσν. 1 Ῥαϊ δὴ βδσ 

ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα 
ἴο γου ἐμαὶ δνϑύσοῦθ (86 (ομ6) Ἰοοκίπρ δ ννοσαϑαι 

πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδ 
τοννδσά {τμ6 ἴο ἀδβίχθ τὺ δισθααν 

ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ 
ἢ οογωηζηϊ εα δαυϊίοτν νὰ πο ἰῷ 6 ἤρατΐ 

αὐτοῦ. 29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σοῦ ὁ 
οὗ Ὠϊχα. ΤΣ Ὀὰ [86 [Ξλ 0] οἔνου [86 

δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ 
Ε 71:21) Β᾽ΡΌΓΤΑΌΙΘ5 σοῦ, ἴδϊκο ουῖ 1 διὰ 

βάλε ἀπὸ σοῦ, συμφέρει γάρ σοι 
ἴλτονν αὐνᾶν ἔγοτῃ νοῦ, 1 15 δαἄνδηΐαθαοῦβ ΤΟΥ ἴο γνοὰὰ 

ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν 
ζῇ ογάθυ ἰμΐ 5ῃοι]α 6 Ἰοσῖ οὴθ οὔ 6 ΙΤΩΘΥΌΘΥΒ 

σου καὶ μὴ ν σου ὅλου τὸ σῶμά 
οἔγνου δηδ ον ΨῆΟοΙΘ ἴ[ῃ6 μοαν οἵ νοὰ 

βληθῇ εἰς γέενναν. 30 καὶ εἰ ἡ 
Βῃουμα Ρ6 ἴσο ἱπίο Ομ ΘηΏ8; δηᾶὰ 1 {με 

δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον 
τὶς οἶνσοιυ Βαρὰ ΒίΤΩΘΙΘ5 ψοι, ουἱΐοΥ 

αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, συμφέρει 
"7 δοᾶ ἴἤτονν Αναν ἔγοσῃ νοι, 1ΐ ἰ5 δανδηίδαβθοιιβ 

γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν 
ΩΣ ς ΄ο γοῦὺὰ ἴῃ οτάρφυ ἐμαὶ 5 ΟΟ]α Ρ6 Ἰοϑὲ ΟΩΘ 

τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ 
οὐἴῇς τρριρο5 οὗϑου δῃηὰ ποῦ ΨΏΟ]6 ἰδ 

2091 Τέεννα (( 6 ὮΘ6η΄ 8), 
ΠΟΙᾺ), 
ἌΡΡΘμαΪχ ὑοῦ Μαίζῃονν 5:22. 

ἴῃ 6 υαδθ 

βληθήσῃ᾽ 

πάρα ἴο 68 σουτχὺ δὖ- 
ἰρῃηαδηῦ, δια γοὰ ῥοῦ 
σον ἰἴο Ὀγΐβοῦ. 
201 58.) ἴο γοῖϊ ἴου ἃ 
ἕδοῦ, οι ΜἘΠΣΟ οογίαϊη- 
1γΥ ποῦ οογὴβ ουῦὐ ἔχοχῃ 
ζθσο πον} γοὰ Ὦδγνθ 
Ῥδὶᾶ ονϑσ {6 Ἰαδῦ σοϊῃ 
Οὗ νον 100160 να]μ6. 

21 “ὙγὙοῦ Ὠρθαγὰ ὑμαῦ 
ἐῦ ψὰ5 Βαϊ, “χοόοι τχαϑῦ 
ποὺ ὀογημϊῦ δαυϊζοτν. 
25 Βυῦ 11 886.ὺ ἰο τοῦ 
ἐῃαῦ Θνϑύγοῦθ ὑπμδύ 
ΚΘΘΌΒ οὔ Ἰοοκίηρ αὖ ἃ 
ΜΟΙΏΘῺ 50 85 ἴο δγα 
8, Ὀϑδϑίοῃ ἴθ ΠΟΘΙ Ὧδ5 
αἰγοεᾶν οοχιπλιυῦθα 
ϑα!οῦν ἢ ΠΟΥ ἴἢ 
Ὠϊ Ὠραγῦὺ. 29 1ῖῖ, ΠΟΥ͂, 
τὯδ᾽ στἰσῃῦ ογο οὗ γοῦτβ 
15. πλδκίῃρ νοὶ βύππι- 
Ὀ16, θαῦ ἰῦὺ οὐὖὖὐ δᾶ 
ἴσον ἰῦ ΔΘ. [τότ 
γοι. ΒῸΥΣ ἰὐ ἰδ ΠΟΥ͂ 
ὈΘηβἤοίδὶ ἴο γοὰ ἔοῦ 
ΟἿΘ Οἱ ΨΟᾺ ΣἸΘΙΔΌΘΥΒ 
ἴο ὯΘ Ἰοϑὺ ἴο γοῦ Ώϑη 
ΤΟΥ͂ γΟΓ ΜΏΟ0]6 ὑοᾶν 
ἴο Ὧ6 ρἱοῃρᾶ ἰηΐο 66- 
ΠΘη 8." 30.150, 1 
ΨΟΌΣ τἰρσῦ Ὠδηᾶ 15 
τ Κίηρ ΥΟΙΙ ΒΌΠΠΊΡΙΘ, 
ουὖ ἰὁ ΟΥ̓ δῃὰ ἰτον 
ἰδ ΔΆΝ ἴσοϊῃ ψοῦ. ἘΌΓΣΓ 
ἰ ἰ5. τοῦθ ὈΘΏΘΗἤΟΪδΙ 
ΤΟΥ ΟὯΘ οὗ γΟῸ Τ161- 
ὈΘΙΞ ἴο 6 Ιοϑὺ ἴο νοι 
8 ἴοΥ γοὰ Ὁ ΨΏΟΙΘ 

ΝΒ; Ὠ5ΠῈῸ) (Οὀ 1-Ηἰπι ποτ, οὐ, ΝΆΠΙΟΥ οὗ Ηἰπη’- 
7Ζ1-14,16-86 ΤῊ ἱποϊποδίοσ 107 σοίυϑβα ουἰδὶᾶθ οὗ Φογυβδίθση. 566 
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σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 
μοᾶγν οὗ γοὰ ταΐο σεβοηηβ ΒΟ] ξο ΟΕ. 

31 ἘἘρρέθη δέ Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν 
τί νγῈ5 βΒαια θα} γο {1 01ν χηϊρ:!ϊ αἴνογσος τ 6 

γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ 
ὑνοσΆϑα ΟΥ̓ Πΐτη, 1εὺ Εἴτα εν ἴο ΘΓ 

ἀποστάσιον. 32 Ἐγὼ δὲ λέγω 
σογι σαί οὗ ἀΐνοζοα. 1 Ῥαΐξ δὰ βαισηξ 

ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν 
ἴογτοῦ {ἰμαῦ θνρύσοῃθ ἐπε (οὔ) αϊνοτγοίησ {πμ6 

γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας 
νοῦ ΟΥ̓ Ἔχοθρὶ ΟΥ ννοταῖ Οὗ ξου πη  σΒ 0 

ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ὃς 
15 ΑΔ ΙΩΒ ὮΘΓ ἴο σοτηχηϊ δα] οΥν, δὰ ΨΏΟ 

ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ 
ΔΈ ονοσῦ [ψορ8}} πανὶ ὈΘο αϊνογορα σταϊρῆΐϊ ΤΠΔΥΥΥ 

μοιχᾶται. 
σοταχαίίϑ δα υ]ΐοσν. 

38 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς 
Αβαη ὑοῦ Ὠρδσά ἰμαὶ 1{πτἶνᾶ58 βαϊᾶ ἰο ἰμ6 

ἀρχαίοις Οὐκ ἐπιορκήσεις, 
διοϊθίβ Νοὶ Ψψοιῖ, 5881] Δ Κα Ἥδίῃ Ζβ 156 1, 

ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους 
ψοῦ 5081] βσῖνθ Ῥ80κΚ Ῥαΐ ἴο ἴῃς Τιογχάᾶὰ ἰπθὸ΄ οδίῃβ 

σου. 84 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι 
οὗ νοι. 1 Ῥαΐ δῖ βασυίης ἴο χοῦ ποΐ ἴο βύνθδῦ 

ὅλως: μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος 
ΨΈΏΟΙΪΥ; ὨΘΙμΘ ἃ [6 ἤρδανθη, Ὀδοϑῖιθθ ἐμγοῦθ 

ἐστὶν τοῦ θεοῦ: 35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι 
115. οἔίῃε Ὗαἀοᾶ; ὯΟΣ ἰὴ ἰπμ6 θαυΐίῃ, Ὀφοδιιθθ 

ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ: μήτε εἰς 
Ἰοοίβίοοι 1159Ἡ. οξίῃβθε ζφοὺ οὐ πίσι; ὕοὸσ ἰηΐο 

᾿Ιεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου 
Του βαίθσα, Ὀθοδθα οἷν ἰδἰ5 οὔθ ργοδί 

Βασιλέως: 86 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇίΙ 5ῆἭὅσου 
Ἑίηρ; ὨΟΧ ἴῃ ἴδ8 Ὦφβδα οἵ νοι 

ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι. μίαν 
ψοῖι 5Βῃου]α σθασ, Ὀδοδθθο ποΐ νοοῖ 8.6 8016 ΟἿθΘ 

τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν. 37 ἔστω 
ΒδΙτ ννϊθ ἴο το ΟΣ ὈΙδοΚ... ΘΟ 75: 

δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναΐ, οὔ οὔ: τὸ δὲ 
»πὶ 6 ψοτὰ οἴνου ψὲβ ψ95, 0 στὸ; ἰδ6 Ραυΐ 

περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ 
(ἰϊη 5) ἴῃ οχοθϑθ ΟΣ ἴμ6ξ8 ουξΐ οὗ 121} 

πονηροῦ ἐστίν. 
τυν]οϊζοα (06) 15. 

80 

Ῥοᾶν ἰο ἰδῃάᾶ ἴῃ 66- 
ὨΘΩΏΔ." 

3: “Μοθονοῦ ὃ 85 
βοϊᾶ, “ΈΆοΘνοσ αἱ- 
νΟΓΟΘ.. 5. ψιΐα, 1οὐ 
Ὠἶμὴ οἷν ΘΓ 8. ο67- 
ϊἸἰσοῦθ οὗ αἀϊνοτοθ. 
92 ἩονΟνΟΙ, Σ 56.0.0 ἴὸ 
χοῦ ὑπδὺ δνϑύγοῦθ 
αἰἱνογοίΐηρ δἰ ψίῖξα, 
χοροῦ οἱ δοοοιῃῦ οὗ 

Σοτγηϊοϑίϊοῃ, ΚΘ 5 ΟΣ 

8. 5 076 οὐ ΣΟΥ δαθίοσν, 

Βϑοίῃρ ἰμαὺῦ ΏΟΘΨΟΣ 

ΙΔΘΥΓΪΘΒ 84 ἀϊνοτορὰα 

ψοϊήϑ σοχηηλὶύς 8411}}- 

θυ. 

833 “Αρϑδΐῃ χοῦ Ὠρϑατγά 

ἐμαὺ ὁ ψὰ5 βαϊά ἴο 

ἴΏοβΘα οὗ διηοϊθηΐ {1 165, 

“οι χηϊμιδὺ ποὺ 5:6 8 Γ 

νι μοιῦ ΡΟΥουταὶηΡ, 

Ρυΐὺ γοὰ πιιδῦ ΡῈ. γΟῸΓ 

νον ἴο ϑεμονδὴ.» 
ΑΗ ΟΜΟνΟΥ, 1 56. ἴο 
χοῦ: ο ποῦ 5) 68. δὲ 

8.11, ΘΙ ΘΙ ὉΥ ἤθδνυθῃ, 

Ὀδοϑιιθθ ὁ ἰ5 αοῦὔ᾽ 5 

ΦὭΤΟΠΘ; δ ΠΟΥ ὉΓΣ 

Θαχίῃ, Ὀθόϑι56 ἰὖ ἰδ 6 

Τοοϊδβίοοι οἵ Ὡΐἷ5 ἔθοῦ; 

ΤΟΥ ὈΥΣ ϑεγαδβαίθηα, θ86- 
σϑαδα Ὁ 15. 0η6 οἱΐν οὗ 

86 στραὺ Κίηρ, 386 ΝῸΓ 

ὉΣΥ γοὺγ ποδᾶα χχιιϑὺ 

γοὶ 5 ΘΘΥ, Ὀθοϑ56 

γοὰ οδπηοῦ ἢ ΟἿΘ 

ὨΔΙΓ ψΕϊ6 ΟΥ ὈΙΘΟΚ. 

81 συπὺ Ιοῦ Ὑοῦξκ πογὰ 

Υο8 θὰ Ὑθβ, ὑοῦ 

Νο, Νο; ἴῖο ψῇῆϑὺ ἰδ 

ἸῺ ΟΧΟΘΟ5 ΟΥὐὁἨ ῃρθβθ. 15 

ἔγοῦ 6 σὶοκρα οὔθ. 

305 Γέεννα (( 6 ΠοΠ΄ 84), ΒΒ; ΠΣ (Οο ΗΠ πον, οὐ, δον οἵ ΗϊΪπ’- 
ΠΟΙ), ΠΕ ΞΘ Έ1Β. ΤΠῸ6 ἱποϊηογυδίοῦ ΟΥΓΎ σϑῆμξθο ουΐδίᾶάθ Οὗ Φογαβδίθτη. 566 
ΑΡΡΘΠΑΙΧ ὉΠ6ὲΟΥ Μαίέξζηονν 5:22. 33» Τομπονδ, .3.2»1-14,16-18.. ἰῃ6 Τιοχάᾶ, ΝΒ. 

Ὁ μὰ κ 

δὲ ΜΑΤΤΗΒΥΝΡ ὅ: 88---46 

838 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη 
γου μρασζὰ 1838ὲ ἰξτν88 5814 

᾿ντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 
Ἐδν, οἵ μὴ Ἐπὰν δΔῃᾷ ἰοοΐῃ ἰηϑίεδα οΥὐ ἰοοΐῃ. 

39 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι 
Ι Ῥυξ δὰ ϑασίπβ ἴἰο τοῦ ποῖ ἴο τοϑὶβί 

ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίζει 
Ῥυΐξς ΨΏοΘνΕ γοῦ 51805 

στρέψον αὐτῷ 

᾿Οφθαλμὸν 
ἘχγΘ 

τῷ πονηρῷ“ 
ἴο (πῃ τὶ οκεᾶ (οπ6); 

εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου, 
πο πὸ τίβῃξ. σἤθοκ οἶγοῦ, ἔσθ ἴο ἩΪᾺ 

καὶ τὴν ἄλλην: 40 καὶ τῷ θέλοντί 

4150 ΗΝ δ ῆσιν διά ἴο ῆε (οθ) ΠΝ 

σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου 
ἴο γοῖι ἴο θῈ ἡπμᾶρεα 815 {π6 ἐπονεῖτεν βαττωθιῖ: οὗ γοὰ 

λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον 

ΛΘ Εῖν; 16 βὸ ΟἿ ἴἰο Εἰπὶ δῖ5οὸ {88 οὐΐοῖ βαγτηθχῦ; 

41 καὶ ὅστις σε  ἀγγαρεύσει 
«πα ΨΈΏΟΘνοΥ νου ΨῚΠ ᾿ΤΆΡΣΘ55 ἰπίο σοὶηβ 

μίλιον. ἕν, ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο. 
τοῖα οὔθ, Ὀαρβοίῃξ ανὸνὺ ὙΠ Ὠῖτα ἵνο. 

. αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν - 
αϑκίησ σοὺ βῖνθ, δῃηά με (οη6) 

σοῦ δανίσασθαι μὴ 
ψγοα ἴο Ῥοτγονν Ὡοΐ 

τῷ . 
το {μ6 (ο6) 

θέλοντα ἀπὸ 
τη 5 ΖΎΟΤΩ ὁ 

ἀποστραφῇς. ᾿ 
γοῖι 5ῃοι1α Ὀ6 ΤΓΗΘα αὐγὰ. 

43 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη ᾿Αγαπήσεις 
ψοῦ μϑδαχάᾶ ἐμαὶ ἐἰξννδβ βδαία Ὑοῦ 5881] ἴΙονα 

τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν 
ἴλ6 πειρῆροῦ οὔ γοι δῃᾶ σοὺ 5811 βαίβ ἴὩ8 ΘΆΘΤΩΥ 

44 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε 
Σ Ῥαΐ δῖ βασὶπε ἴο τοῦ, Ὀ6 Ἰον]ρ᾽ 

ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ 
ὍΘ ῬΥδυ ΟνΘΓΓ 

ὑμᾶς’ 45 ὅπως 
εἰ κτὰ 80 δῖ 

τοῦ “πατρὸς ὑμῶν 
ἘδΔΊΏΟΣ οὔἴτου 

σου. 

οξγνοι. 

τοὺς ἐχθροὺς 
τ 6 ΘηθτηθΘ οὔτγοῦ δῃᾶ 

τῶν διωκόντων . 
186 (οΠ65) Ῥουϑθ 5 

γένησθε" υἱοὶ 
σοῦ τωοϊβ;:!φβΒ! ξ ὑτονο ἴο 6. ϑὅ0ῃ5 ΟΥ̓ [86 

τοῦ᾽ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ 
οὗ ἰδε. (οῃ 6) ἰᾷ -ἤδανεῆβ, Ῥεοϑαβε 6 δ οὗ Ὠΐτα 

ἀνατέλλει . ἐπὶ πονηροὺς καὶ 
ὯΘ 15 τηδικίηδ τῖσα ὍΡΟΣ τυνϊοῖκοα (ο65) δῃᾶ 

ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους 
Ξοοᾶ (οὔ 65) 8Π4 6 15 τϑίῃτηρ ἀροα τἰεμίθουβ (0685) 

καὶ ἀδίκους. 46. ἐὰν γὰρ 
δηᾶ ὉΠ ίθοι5 (0165). ΙΕ Ἔν οΥ ΤΟΥ͂ 

ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα 
τοῦ ταϊριΒβὐ ον πε (ΟὨ 65) ον 5 χοῦ,  ΨΒμδΐ 

μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι 
τον διὰ μΒανίῃρ τοῦ Νοῖ δἷ5ο [88 ἔδχ οι δοίουβ 

διδκίηρ γΟΙ, 

38 “τοῦ πραγ ἰμϑῦ 
ἴ  ψὰ5 β5εᾶ, Ἔν ἴον 
ΘΕΥ6 δῃᾶα ὑοούῇ ἴοῦ 
τοοΐῃ. θ ΗΠονψενο Σ 

ΒΒ} ἴο τοῦ: ὸ ποῦ 

τοβίϑσὺ Ὠΐμὰ ὑμαὺῦ 15 

ψὶοκεᾶ; Ῥυῦ ΨΜΏΟΒΥΘΣ 

ΞΙΘῸΒ γον ΟἹ ΥΟᾺἙἹΙ͂ 

τρηῦ οὔθ, ἢ 6 

οΟὔΟΥ 8150 ὕὅο Βίμῃ, 

4Ὁ Δῃηὰ ᾿ξ ἃ ῬΘΥΒ0Ὼ 

ψϑχιϑ. ἴο ρὸ ἴο σουτῦ 

αὶ γοι δα σοῦ ῬΟ5- 

βοϑϑίο Οὗ γΟᾺΙ 'ΠΏΘΥ 

σοαττηθαῦ, Ἰοὺ ΥΟῸΓ 
οαΐοΣ σαγηθηῦ 8150 ΡῸ 

]1ῖο δἰ; 41 πᾶ [Ι1ἢ 

ΒΟΙΠΘΟΩΏΒ Ὁ ᾶοΥ 81- 

ἩοΥ ἰπρύθσδοα γοὰ 

ἰαΐο βουνίσα ον 8 116, 

5ο ψὶ Ὠἶμὰ ἔννο Π11165. 

42 αἷνγὸ ἴο 86 018 
᾿ς δα ἀο 

μοῦ ὑπ ΘΔΆΥ ἴτΌΤᾺ 

ΟΩδ6 ἐμὲ ψαρὺβ ἴο ὈοΥ - 

ΤΟΝ ἴσο σγοῖ [108.- 
οαὐ ἰπίθγοϑῦ]. 

43 “Μοῦ Ὠραγὰ ἰμαὺ 
10 ψὰ5 βδϊα, “χοῦ ταϊϑῦ 

Ἴονθ ΥΟῸΓ ΠΘΙΡΏΟΥ 
δια ϑίθ νου ον. 

44 ΤΟΥ ΘΥΟΥ, Τ 58. ὕο 

χοῦ: ΟοὨδ6 ο ἸΟΥΘ 
χοῦξκ οηρθηλῖθα ἂμα ἴοὸ 
ὌΓΔΝ ἴῖοὐΥ ὑποϑθ ὑϑῦβδ- 

οαὐδρ χοῦ; 45 Πα 

χοῦ ΠΙΔΡ γόον γουΓ- 
β6ῖνθ βοὴ οἵ στόοῦξκ 

ἘΔΏΘΙ ΠΟ ἰβ5 ἰῇ 8 

ἈΘδνΘΏΒ, δῖησθ 86 
ΚΟ Ὠΐϊθ 5. αἶδα 

ὍΡΟΣ Μιοκοα ΡῬΘΟΡΙΘ 
δα ροοᾶ 8δηᾷα ΤΔ ΚΘ 5 

16 τϑίῃ Ὄροῦ. σὶρ δου 

ῬΘΟΡΙΘ δῃηὰ ποτὶσῃ- 

θοῦ. 46 ῈἘῸΥ 1 τοῦ 
Ιονγθ ὑῆοβθ Ἰον]ὴρ χοῦ, 

ψμδὺ τον ἄο τοῦ 

ἤαν62 ΑΥὐῸ ποῦ 8150 

η6 ἰδ6Χ σοπθούουβ ἀ0- 



ΜΑΥΤΗΒΕΙ͂Ν ὅ: 41--ὄ6: ὅ 

τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 41 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε 
16 νεϑὺγν 8.6 ἀοϊῃρῦ Απμᾶ [τ ανοσ ὑοῦ σταϊσῃΐ στεοῖ 

τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί 
16 Ῥτοίῃθυβ οὗ χοῦ ΟἿ]Γ, ννῆδὶ 

περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ 
(6) ἰἢ ΘΧΟΘ5σΒ 816 ἀοΐηρ γοῦδ Νοὺ αἰδοὸο {πῸ 

Ἔσεσθε 
Υου 5881} Β6 

ἐθνικοὶ τὸ 
πδίϊοαδῖὶα ἰξπς 

αὐτὸ ποιοῦσιν; 48 
νον 87:6 ἀοϊῃρ᾽) 

οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 
ἰμογθίοσθ ὑοῦ ρουξθοίύ δ ἰῆς Εδίμποσ οἵου ἴῃ6 

οὐράνιος τέλειός ἐστιν. 
Ὠρανθῖν φουξοοῖὶ 15. 

Προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν 
Ἐ6 αεὐϊθρηῃνθα Ὀᾳμᾳς 6 τσἱἰρῃίθουβῃεαβ ΟΣ τοῦ 

ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς 
ποῦ ἴἰο Ὀ6 ἀοίΐῃβρ ἰῃ ἔσχοηΐ οὗ ἴῃ 68 ΤΏΘΩ τοννατὰ 

τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς: εἰ δὲ μήγε, μισθὸν 
ἴπ6 ἴο Ὀ6 ορβοσνϑᾶ ἴο ἴφια; ἐξ Ρυῦ ῃοΐ, τενδγὰ 

οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν 
ποῖ γοῦ δῖὸ βανίὴρβρ͵ ᾿οϑιᾶθ ἴῃς Ἐδθίωθυ οἵ τοῦ 

τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ζ Ὅταν οὖν 
[68 (οΠ6) ἰῇ ἴῃ 6 Ὠθδανθῃβ. ΠΏ Θθνοσ {μογοξοτα 

ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ 
ψΟΣ ΤᾺΔΥ ΤΆΔΚΘ ΕἸΣ οἔτπογον, ποῖ 

σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ 
Ψψοῦ 5ῃου α ἐσασηρος ἰὴ ἔσο οὔ γνοι, δϑτθνθὴ [ῃ6 

ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ 
Ὠνροοῦῖῖεοβ 816 ἀοίΐῃβθ', ἴθ ἰδ6 Βυδθοσθ δὰ 

ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν 
ΕΠ τῆ6 Βίγοοίβ, 50 .η)8 ἴδον σηϊρῆΐ Ὀ6 βιουιθοα 

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὌΝ τῃ8 ΤΆθη; ΒΘΙΏΘΩ 1 δὼ 58 5. ἴίο τοῦ, 

ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. ὃ σοῦ 
ἴον δνο ἰὰ }} 6 τοασᾶάὰ οἵ ἴἤξφξχῃ. Οἵ νου 

δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω 
δ} ἐφ 061} εἰξ Οὗ ΘΥΟΥ ῃοΐ 1οῖ Κῆονν 

ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ 
16 Ἰοε [Ὡ8η4] οἔ γοιυ ψνῆϑδὲ 15 ἄο!λξ Ε}.Ὁ] 

δεξιά σου, 4 ὅπως Ἷ σου 
τῖσῃς [8146] οἔ νοι, 50 ἰδὲ τᾶν 6 οὗ νου 

ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ: καὶ ὁ πατήρ 
1ὴ6 δἰ ΟΥ ΠΘΤΟΣ 1 [1086 δβεογοῖ; δῃὰ [δ ΒΊΟΣ 

ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ σου [9] 
οἔϑγοιι {π6 (06) Ἰοοκίηδθ δύ. ἢ {π6 ββοσεὶ 

σοι. ἀποδώσει 
ἴο γοι. Ἅ1} βῖνα Ῥδοὶς 

ὅ Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε 
Αῃᾶ νΏΘΠΛΟνΥΘΥ τοῦ χαϊθξ ὈΧαν, ποῖ 5ΞΏ8}} γοῦ Ὀ6 

ὡς οἱ ὑποκριταί ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς 
85 ἰ6 πυνροοχῖίθβ;,ρ Ῥδοϑδαο ἴδον "κα ἴῇῺ ἰῶ6 

δῷ 

ἴὴρ ἐμ βϑϑῖηθ ἰῃϊηρ9 
47 Αμὰ 1ξὃ σοὺ ρτθεὺ 
ὝΟΥΕΒ ὈγούμοΥΒ ΟὨΪΥ, 
ψηθϑὺ οχύγϑογαϊ 8 ΥΥ 
ἐπΐηρ ἃ16 τοῦ ἀοϊηρϑ 
Ατϑ ποὺ 8150 [8 ρεθο- 
Ρ[Ι6 οὗ μ6 Ὡϑίϊοῃϑ ἀο- 
πὰρ 6 βϑῖὴβ ἰῃϊηρϑ 
4β Ἴ2ου τηρδὺ δοοογά- 
ΠΡ 6 Ρουΐθοῖ, 85 
σόῦκ ὨΘδνΘῺΪΥ ἘδίΏΘΙ 
ἷ5 Ροσϊθοῦ. 

θ ἜΤ ΆΚ6 ρΟΟΩ͂ ΟΑΥ6 

ποῦ ἴο ρἈγϑδούίϊΐοθ 

χοῦκ ΓρΡὐδοιϑηθαθ ἴὰ 

ἔχοηῦ οὗ 6 :1π ΟΥΩ͂ΘΓ 

ὧο Ὀ6 οὐδϑοενθᾶα ὉΡΚ 

θι; οὔθ 1586. χοῦ 

ΨῚΠ ᾶν τὼ τονϑχά 

νι γόοῦκ Βδίθυ Ὸ 

5 ἴῃ ὑῃ6 Ὠθδνθῃβ. 

2 ἤθποθ ΨΏΘη γψοῖ ΡῸ 

ταδκίηρ οἱ οἵ ΠΊΘΙΟΥ, 

ἄο ποὺ ὈΪοΝ 8 ὑτυσαρϑῦ 

ΘΗΘδα οὗ γοὶ, Σὺ 85 

ἰῃ6 Ὠγυροοῦξέαο ἄο ἴῃ 

Π6 5υπαρορῖιθα δηᾷᾶ 1 

[06 δ δοίϑ, ὑμαὺ ὑμον 

ΙΏΔΥ 6 ρ᾽ουϊποα Ὁν 

ΙΆΘη. ἜΧΟΥ Σ 58. ἴο 

γοῦ, ΠΟΥ 816 Ὠδνὶὴρ 

{Ποῖ τοναγὰ ἴῃ {1]]. 

ἢ Βαὺ γοῖ, ΨΏΘΩ τΔ8Κ- 

ἴῃ οἰ οὗ τῆϑσγον, ἄο 

ποὺ οὐ γοὺγ ἰοὺ Βδῃᾶ 

ΚΉΟΝ ΜΩδὺ νου τἰσῃῦ 

15. ἀοΐϊηρ, 4 μ8ὺ ψνοὺτγ 

ΒΕ 5. οὗ ΠΟΙΟΥ͂ ΤΥ Ὀ6 

ἴῃ βϑογσοῦ; ὕπο ψοὺ 

ἘΔΙΏΘΥ ΜΏΟ 5 Ἰοοκίηρ᾽ 

ΟἹ ἴῃ βϑοσϑὺ Ψ1]1 ΓΟΡΆΥ 

ψοὰ. 

δ᾽ ΑΙΒο, ΜΘ τοῦ 

ῬΥΔΥ, τοῦ τϑὺ ποὺ Ὀ6 

8.5 6 Ὠγροοχίίθο; Ρ6- 

οϑῦδθ ὑμδν {πὸ ἕο ὑσᾶν 

εὐνὰς 

δὅ8 

τῶν 
οΥ [μ6 

ὅπως 
50 δῖ 

ἀμὴν 
ΔΙΏΆΘΕΩ 

μισθὸν 
Το δᾶ 

ταῖς γωνίαις 
ΟΟΥΘΥ͂Β 

καὶ ἐν 
ΕἸοτο 1 1τῃ68 

ἑστῶτες προσεύχεσθαι, 
δἰδπθαϊη ἴο ὉΤΑν,, 

τοῖς ἀνθρώποις" 
ἴο 18 6 ΤΆΘΩ; 

ἀπέχουσι τὸν 
{μον πᾶν ἴῃ 111 {πα 

ὅταν προσεύχῃ, 
ὙΝΏΘΏΘΨΕΥΓ ψΟῺ ΤῊΔΡ ὉΓΘΨ, 

ταμεῖόν σου καὶ 
τυῖναίς το οἴ γου Δηά 

κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ 
μανίπδ σὲ 6 ἄοοῦ οἔγοιυ ξο  τἈ ἢ ἰο ἴῃ 6 

πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ 

μεν με οὔγοι ἐπα (Ομ) ἴθ ἴδμα ϑροσχοῖ; δηα 

ὁ πατήρ σου βλέπων ἐν 
«{Ὸῤ΄΄ Ἐδίο οἴνου Ἰοοϊκκίηρ αὖ ἴῃ 

τῷ κρυτττῷ ἀποδώσει σοι. 
ἐπ 6 βϑοσϑῖ ν᾽} βῖνο Ῥβοῖκ ἴο νου. 

1 Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε 
ρ ῬΓΟΤΩΣ Ῥυὲ ποῦ τοῦ 5ῃοι]α σα ΠΟΙ γοτα5 

ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι 
δϑιθνθὴ (ῃ6 πδίϊοῃδβ, ἐμ 6. 606 ἰτηδθιηΐηβ ἔοσ ἰμϑδῖὶ 

συναγωγαῖς 
5 ΒΟΒΕ5 

πλατειῶν 
Ῥτοϑδᾶ νὰ 5 

ανῶσιν 
{πον τοϊσῦ ΔΡΡΘΔΓ 

λέγω ὑμῖν, 

Ι δὴ βασίῃσ ίο του, 

αὐτῶν. 6 σὺ δὲ 
οὗ [ῃϑ1ὰ. χοῦ "υΐ 

εἴσελθε εἰς τὸ 
[εν τ) ἰηΐϊο ἰπ8 

ὁ 
ἐμ8 (οπ 6) 

ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται᾽" 
ἴῃ ἢ ΤΑΌΓ 5βρϑακίηρ οὗ μοὶ [ΠῸΥ ὙΝ1} Ὀ6 Ποδτᾶ; 

8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, 
ποῖ ἐμβογύθέοσθ ὑοῦ 5ῃοια ΡῈ τηδᾶθ 16 ἴο [ἤθτη, 

οἶδεν γὰρ ὁ θεὸὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν 
885 Κῆοσῃη 105Ὁἡ 6 αοὐ ἐμ Εδΐδοσ οὔγσου 

ὧν χρείαν ἔχετε. πρὸ 
οὗ ψῃϑὶ (155) ποοὰ σοῦ 816 πανί Ὀδἕοσ 

τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 
οἔἴῃε ὑοῦ ἴο 85Κ Ὠϊτα. 

9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς 
ΤῊῸ5 {μοσγοΐοστα ὍΘ ὈΓΔΥΪΩΒ ᾿ σοῦ 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 
ἘΔΊΠΕΙ οὔυβ {μα (068) ἃ ἰδ8 Ὠθανθῃβ; 

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, 10 ἐλθάτω 
1οῖ ΡῈ βαποιῆφᾶ ἴἢ6 πϑῖὴθ οὗ γοῖ, 161 σοὴθ 

βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά 
ἐπα Κιηράοτη οξγνοι, 1εΐ ἰβκα ρίδος {π6 Ν.28}} 

σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς 11 τὸν 
οἔγοι, δ5 ἴθ ἤφδνθθ 8150 ὌΡοΟΩ θδγίῃ; ἐῃ6 

ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν 
ὈΓΟΒΩ͂ οἔυβ ἰῇ ξοσ [[8)6 ἅ8.}] θεῖησ εἶν ἴο τυ 

ἥμερον: 12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα 
δ Ὁ οᾺ δια Ἰοῖ βὸ οδὲ ἰουβ {πε ἀεορῖβ 

- -“ Ὁ Ν ε -“ 3 ᾽ “ 

ῶν͵ ῶ καὶ ἥἤμεις ἀφήκαμεν τοις 
μὲν ἀ5,. οφ 8150 νγθ δᾶνϑ ἰϑοῖ 5Ὸ οἵ ὀ ἰἴο {πὸ 

ΜΑΤΊΗΕΥ 6: 6θ---192 

βὐδιαϊηρ ἴῃ ὑπ 6 5γπ8- 

σοσιιοα δὰ οὔ ὑΐμθ 

ΟΟΓΏΘΙΒ οἱ ὑμ8 Ὀγοϑδᾶ 

ΨΦΥ5 ὅο 6 ν᾽ ϑι 16. ἴο 

ΤΏ, ὙΓῸΙΥ 1 58..ὺ ἴο 

τοῦ, ΤΏΘΥ δ΄ῖ6 δ ηδ 

ἐμοὶ τοναγά ἴῃ 18}. 

6 Ὗοι,, ὨονΟνΟΣ, 6 

γΟῺῈ ὈΓΔΥ, σῸ ἰηὐο γΟᾺΓ 

Ὀυϊναῦθ στοοϊὰ δηᾶ, 

αὐ αὐ !ηρ ΥΟΌΓΣ 

ΔΑΟΟΥΙ, ὈΓΔῚΥ ἤο ΨΟῸΓ 

ἘΔΊΏΟΥ ΨῺΟ 15 ἰῇ 56- 

οτοϑῦ; θη γοιγτ ἘΔΏΘΥ 

ΜὮῺΟ ΙΟΟΚ5 οἱ ἴῃ βϑογοῦ 

11 τοραῦ γοι. 7 Βαυὺ 

ΜΏΘΩ ὑχγαγίηρ, ἄο τοῦ 

58) πῃ βϑϑηπδ ὑπ ηρ 5 

ΟΥ̓ Δα ΟΥ̓Τ δρϑίῃ, 

7υδὺῦ 85 ὕὯ8 ὈΘΟρΙΘ οὗ 

ἰὴ 6 πδύϊοῃβ ἅο, ἴον 

06} ᾿τϑρῖηα ἔμ6 ν Ψ11 

σοῦ ἃ Ἀθασΐηρ ἴοΥ ΓΏΘΙΓ 

156 Οὗ ΙΏϑην Μοτγάϑ. 

85ο, ἄἀο ποῦ Ι8Κ6 

γοῦΓϑοῖνο ΠΚΘ ΠΏ 611, 

ἴογ αοὐ τόῦᾷξκ ΒΘ Γ᾽ 

Κηον5 ψῆδὺ ὑμὶηδ5 

χοῦ 8ἵε ποραϊΐϊηρ Ὀ6- 

ἴοΥΘ ονοῦ σοῦ 85κ ΠἰΤΏ, 

9“Ἴοὸὺῦ τυδὺ ὈΓΒΥ, 

θη, ὑῃὶδ ψὰν: 

“ΟἿ ἘΔΙΠΘΥ ἴῃ Π6 

Ὠρανθηβ, 1οὺ γΟῈΓ 

Ὥδϑθ Ὀ6 βδδῃου θα, 

10Ιοὺ γοὰ Κἰηράοχῃ 

οοηθ, τοὺ γοὺῦ Μ11 

8κ6 ΡΙ80θ, 85 ἰπ 

Ὠθδύθῆ, 8150 ΠΡΟΣ 

ραγίῃ. 11 αἷνθ τιι5 ἰο- 

ΟΔΥ ΟἿΣ Ὀγθϑᾶ ἔου (15 

ἄδὺ; 12 δηᾶ ζογρὶνα 

5 οὔ ἀδούδβ, δ5. 

8150 ἔδυ ζουρίνθῃ ΟἿΣ 
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ὀφειλέταις ἡμῶν 13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς 
ἀοθίοτβ ΟΥ̓ 5; ϑ8ϑιἃ ποΐ νοι 5ῃΒου]α ὑσὶ 

ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ 
ΒΞ ἰπίο ἑρχηρίβδιοῃ, μιιῤ γτϑϑοὰθ :- ἤἔγοχῃ 

τοῦ πονηροῦ. 
τῇς νἱοκρα (οὩ6). 

11 ᾽Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς 
Ιξ ον ΤΟΥ υοῦ τἱἹρ  16ἴ ρὸ οΚὗ ἴο ἐμπὸ 

ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 
ΤΏΘΩ 1.1} ἔπ ΞΕ  ΕΕΙΞΕῚ ΟΕ [ΠΏ 6, 

ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 
ὙὙ1Π Ἰοὺ ρὸ ΟἿ 8δ158ὸοὸ ἰοτοῦυ ἴῃε Εδίμοσ οὔτου {με 

οὐράνιος: 1 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε 
Πρανθην; ἡ ὄνου Ῥαΐ ποῖ τοῦ ταϊρὐ ᾿ἰοϑΐ σοὸ οΚἔ 

τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 
ἴο {ῃ6 δεε το τῃ6 ΤΘΞΌΑΞΒΟ5 ΟΕ ῃθ, 

οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ 
ποῖος 6 Εδίμο οὔστοῦυ ΨΠ|1οῖ ΡῸὸ Ὁ ἴμ8 

παραπτώματα ὑμῶν. 
ἔλ ΕΞ ΈΕΙΞΕΙ οὗ χου. 

1. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε 
νΏρηθνοσ Ὀυὺ γοῦ Τλον ἔδϑί, ποῖ Ὀ6 ὈΘοοση5 

ὡς οἱ ὑποκριταὶ . σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν 
δ ἴῃς. πυροογῖῖθβ 5ϑδα- βορὰ, μον αἀἰβθσαγα 

γὰρ τὰ πρόσωπα ἀὐτῶν ὅτως φανῶσιν 
οσ 16 ἴδοοβ οἵ θὰ 50 πα 6 Υ ταὶ σΐ ΔΡΌΘΘΓ 

τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες’ ἀμὴν 
ἴο [ἢ 6 ΥΤΩΘᾺ ΟΥΑΒΌΠΒ; ΦΙΏΘΏ 

λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν 
1 81Ὼ ϑαυἷῃβ ἴο χοῦ, {πδν Ὦδνα ἴπ 1 τῇς τοννασα 

αὐτῶν. 17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου 
οὗ [μοτὰ. χοὰ Ραΐ ἘΔΘ ΚΣ οἷ] ΟΕ γοὺὰ 

τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 
186 Ὠρδαᾶ δηαὰ ἰῃ6 ἔδοθ οἔγου 85}, 

18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς 
80 ἰδὲ “ποῦ ψοῦ πιῖρῆῦ ΌΡΘΘΥ ἴο {πῃ 6 

τῷ πατρί σου ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ 
ΤΆΘᾺ ἰο ἴῃ 6 Ἐδίμοσ οὗ γοὰ Τα σὴ 5 Ῥυΐ 

τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ. καὶ ὁ πατήρ 
186 (οὉ6) ἃ με΄ βϑοσχγορῖ; δ [ἴῃ 6 ἘΕδίμου 

σου ὁ βλέπον ἐν τῷ κρυφαίῳ 
οἔγοι. ἐδ (οΠ6) Ἰοοκίπρσ αὶ ἴθ {με βϑοχεῖ 

ἀποδώσει σοι. 
Ψ1Π σῖνο Ῥ8Ὸῖ ἴο γου. 

19 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ 
Νοῦ 6 ὑγοδϑυσίηβ ὰρ ἰο γοῦ ὑγεαβιχος ὉΡΟΩ 

τῆς γῆς ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει 
{μ6 δατίῃ, ἌΠΟΙΘ τοΐῃ δπᾶ ταβὲ ϑαν τειν 

καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ 
δῃηᾶ ἍΈΏΘΓΟ τῆϊονοβ5 ΓΘ ὈΓΘΕΚΙΩΡ ἴῃ δα 

δά 

ἀρρύοτϑβ. 13 Απμᾶ ἄο ποῦ 

Ῥτίηρ 5 ἰηΐο ἰδιηρίδ- 

ζἰοα, Ὀπαὺ ἀριῖνο ἃ5 

Υοσὰ 0:6 ψιορκρα οὔθ. 

14“ἘΠΡῚ 1 σόοτὶ 1οΥ- 

σῖνα τῇθῃ ὑμὶν ὑγ65- 

ῬΆ5565, γόοῦῈ ΘΆΥΘΏΙΥ 

ἘΔΌΏΘΥ ΨΜΠπ0 4150 ἴοσ - 

δσῖὶνθ στοῦ; 15 ψΏΕσΘΔ5 

1 τὸὺ ἄο ποὺ ζογρῖνθ 

ΤΏΡ μοὶ {γθϑθδϑ565, 

ΠΟΘΙΏΘΙ ΨΜλ|Ὶ1 χουὰ 

ἘΔΟΏΘΥ ἴογρῖνθ ὑοῦ 

ΥΘΘΌΔΕΒΘΒ, 

16 θη τοῦ 816 

ξαδυϊηρ, βου Ὀθοοιληρσ 

584 -δορα {1Κὸ ὉΠπ6 

Ὠνροοτγίθθϑ, ΤΟΥ ὕμ 6. 

Αἰδει σατο ΠΟΙ ἔϑοθϑ 

τὺ 6. ΤΔΥῪ ΔΡΡΌΘΔΓ 

ἴο τῃϑῃ ἴο Ὅ6 ξαβίϊηρ. 

ὙὝΤΟΙΥ Τ 58 ἴο τοῦ, 

ΤῊΘΥ δῖ Ὡϑνίηρ ὑπο τ 

τον χα ἴῃ {01}, 17 Βα 

γοὰ, θη ἔδϑῦϊηρ, 

ΡΥΘα56. γόουΣ δθϑδᾶ 

δια ψΆΘῺ γου ἴδοθ, 

18 ὑμαὺ γοὺ ὯΔ ὺ 8Ρ0- 

Ῥθᾶσ ἴἤο 6 ξἔϑϑύϊηρ, 

ποῦ ἴο θῇ, Ῥὰαὺ ἴο 

ψΟυΣ ΕΑΠΘΙ ΨῺΟ ἰδ ἴῃ 

ΒΘΟΥΘΟΥ; 6 ΨΟΌΓ 

ἘΔΙΠΘΥ ΨῺΟ 15 Ιοοκίῃρ 

ΟἿ ΄ἴῶ βΘΟΥθον -ΨἹἘΠΠΚτ6- 

ὯΔ.) γου. 

19 “Βίορυ βίογϊηρ ὉΡ 

ΤΟΥ ΨΟΌΓΒΘΙνΘΚ ὑγ68- 

ΞΌΓΕΚ ὉὩΡΟῺ ὑῃμ6 δαχίῃ, 

ΜΏΘΓΘ τηούῃ δηᾶ τουδὺ 

σοηϑασαθ, 8η64 ΨΜΏΡΘΓΘ 

[Ὠΐονο ὕσοακ ἰῇ δῃᾶ 

δ ΜΑΥΤΗΒΥ 6: 20---2ὅ 

κλέπτουσιν: 20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν 
8 ΓΘ 5ίθδ 8; Β6 ἰσθαϑυσίηϑβ ἃΡ Ῥυΐ ἰο σοῦ 

θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε 
ὙψΏοτΘ ποὐΐμοῦ τοΐῇ ΠΟΙ͂ 

βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ 
τιαβῖὲ οουβυχῆθθ, δ ΨψΏΘΥα ἕμλονθθ ποῖ 

διορύσσούσιν οὐδὲ κλέπτουσιν' 21 ὅπου γάρ 
τα βυθακίῃθβ ἰΏ ὯΟΣ 816 βίβδηβ; ΜΏΘτΟ 1οχ 

ἐγοαϑῦσες ἰὰ ἤθᾶνθῶ, 

ἐστιν. ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ 
15 {πὴ6 ἔχϑαβῦσα οἔγσου, μοῦ ΡῈ 8150 

ἧ καρδία σου. 
ἐῃ8 μρασχΐὶ οὗ γου. 

22 Ὃ λύχνος τοῦ σώματός “ἐστιν ὁ 
ἸΏ6 Ιρ. οὔἴμα - Ὀοάν 185... ῖἴ86 

ὀφθαλμός. ἐὰν .΄- οὖν ἢ ὁ ὀφθαλμός 
6Υ6. 1Ξ Ἔνθ ἱμβογθῖοσα σϑῦ 6. [26 εγΘ 

σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινὸν 
οἔνου δἰγυριθ, ΨΏΟΙΘ ἐμ Ροὰν οὗνοι Ὀτδηΐ 

ἔσται: 23 . ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου 
ψν1}} ᾿6; «δ ονοσ. θυ δε ΞΟΝ οἔ γοιυ 

πονηρὸς ἽΝ ὅλον ..τὸ σῶμά σου 
νυ ὶοκοα χδν 6, ΨΏΟΙΘ ἴῃ6 Ῥοαν οἴ νοις 

σκοτινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς - τὸ 
ἀαγκ ὙΜΜ11 06. 15 ἰμεγοίοσα πὸ 58 {η6 (ο.6) 

ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. 
ἰὰ γοὰ δ 655 ἰ5,. 6 ἀδγκηθββ ον το Ὦ. 

24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν" 
Νο οῦα ἴβ δῦῖα ἴἰοΐνο Ἰογτᾶβ ἰο θὲ βδνίηβ; 

'γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον Ὼ Σ 
Οἰΐῆοσ -οὸῦ ἴῃς οὔθ ἢ ΨΠ|Ὠ δ δαημα μὰς ἀϊξξεσθηΐ 

ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ 
Β6 νυνὶ] ἰΙονθ, οσ οἱ (186) οὔθ 6 Ψ1Π ἴ81Κ6 Πο]α δπμᾶ 

τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει" οὐ 
οὔθ Ἑοἀαϊξετγοηΐ (ο)6) Ὧθ Ψ}11 ἀθϑρῖβο; ῃοὶ 

δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 
χοῦ 81:6 8016 ἴο αοα ἴο Ὀ6 5]ανὴ δ 8δη4 ἴο ΤΩΘΙΏΤΠΟΙ. 

25. Διὰ τοῦτό. λέγω ὑμῖν, μὴ 
ἸὨτΟΌΡΗ᾽ Σ [815 Ι διὰ ΒΘ ]Ὼ5 ἴοτου, τοΐ 

μεριμνᾶτε ΄ τῇ ψυχῇ οὑμῶν τί 
6 ὈθΙΩ 5 δηχῖοῦβ ᾿ 1ο ἰδ 50} ΟΣ τοῦ δίς 

φάγητε ἢ τί. πίητε, μηδὲ τῷ 
τοῦ τσ ;ΐ οαΐ Οὐ παῖ στοῦ τηϊσῃΐ αὐ, πὸ ἴο ΠῚ 

σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε-. οὐχὶ 
Ῥοᾶν οἔγου δὶ τηΐϊσῃΐ τοῦ Ρ6 οἱοίῃεα; ποὶ 

ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ 
τὴ8 5018] ΤΙΏΟΣΘ 15 ΟΥ̓ [186 Σοοῦ δηᾶ 

τὸ ᾿ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 
τῃ8 ρμοᾶν οΥ [6 οἸοϊἰησ᾽ 

βίθδιὶ. 20 βδύμϑσ, βίογθ 
Ὁ ἴῸΣ ψου γον ας ὑτ68.- 

ΒΆΓΘΟΒ ἰῇ πϑδύθῃ, 

ΨΏΘΥΘ πο 6. τοὺ 

ΠΟΥ Γὺδὺ ΘΟΠΒΌΆΧΩΘΞ, 

ϑηα ψΏΘΥΘ ὑπίθνο ἄο 

ποὺ Ὀτϑδῖς ἴῃ 8δη 588]. 

21 ἘΟῚΙ ΨΏΘΥΙΘ ὙΟΌΓ 
ὉΥΘΘΘΌΣΘ ἴδ, ΘΓ γΟᾺΣ 

Ὦρα ΜῺΠ Ὀ6. 8150. 

22 “ΤῊΘ᾽ Ιϑρ οἱ {6 

Ῥοᾶν 5 86. γνῷ. τῇ, 

ὑμθη, ΥΟῸΣΓ 6Υγ8. 15 
ΒΊΙΔΌΪΘ, ΥΟῸΣΓ ΨΏΟΙΘ 

Ῥοᾶγ. ΜῺΜ0 Ὅ6. γρὖ; 

2δρυὺ Εἴ ΟΣ 6γ8 ἰδ 

ΜὶΟΚοα, ΨγΟῸΣ τ ΨΟ]6 

Ῥοάν ΜἘΠῚΜ Ρὲ ἄεγκ. Τί 

ἴῃ ταῖν ὑπὸ ᾿ἱρμΐ 

[παῦ ἰ5 ἰῃ γοῦ 15. ἀδυκ- 
ΘΒ, ΟΝ ρυϑδὺ ὑμδαῦ 

ἀΔΥΚΏΘ55. ἰδ! 

24“ΝῸ ΟἿ8. σϑῇ 
516 ΙῸΓ ὑψο τλδϑύθυβ; 

ΤΟΥ ΟἸΠΘΥ Ὧ6 ΜΠ Ὠδίθ 

[88 οὔθ πᾶ ἴον 8 
ΟὐΘΙ, ΟΥ̓ ὯΘ Ὑ1λ2Πλ0 5ύϊοῖκ 

ἴο 86 οὔβ δμῃᾷ Ἃἀδ- 

᾿ Βρῖδθ ἴῃ οὗμθνυ. Ὑοῦ 
οδηηοῦ αν ἔοσ αοὰ 

δια ἴὉΥΓ ἘΪΟΏ 65. 

25 “ΟἹ ὑῖς. δοοοχηῦ 
Ὶ 57 ἴο τοῦ: δϑορ 

μοίῃρ δηχίουβ δρουῦ 

ὙΟῦΚ 50.155") 845. ὅο 

ψΜηΘὺ χοῦ ΨΜ|11}1 οδῦύ 

ΟΥ ΜΝὨαὺ τοῦ Μὶὶ1] 

αὐ, ΟΥ̓ δρουῦ χοῦκ 

Ῥοάϊθ5 85 ἴο ψϑδὺ τοῦ 

Ἅ11 ψοαῦ. ΤοΘ5. οῦ 

5 5081 τθϑῃ ΣοΥ8 

8 ἴοοα 8δηα ὑπ6 

Ῥοᾶν ἰζϑῃ οἱοξῃϊηρ9 

258 ΟΥ,. “1ἰνθ5.᾽" 566. Αρροῃαϊχ ἀπᾶρσ Μαῖζμονν 2:20. 
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πετεινὰ τοῦ 
[9.89 ΕἸ οἵ ἴῃ 6 

θερίζουσιν 

26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ 
Οὔϑοσνα θῖν το ἰδμ6 

οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ 
Ὥρανθα ἱμαὶ ποῦ {πον δονν ὯΟΥ 6. Σθαρ 

οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ 
ποῦ {μὸν βαίμοσ ἱπίο βίου μοιβοθ, δρᾶ μὰς Εδίμοσ 

ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά: οὐχ ὑμεῖς 
οὔὖνου ἴἢ6 πδανθῶϊν ἔεεαβ ἰμοα; ποῖ χοῦν 

μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 272 τίς δὲ ἐξ 
ΤΑ τοῦ ΑἸΗ͂ΟΥ ΟΥ̓ [ΠΟΙ ἍΏοΟ "Ριυΐ ουΐϊοῦ 

ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ 
γοῦ Ῥεὶηρ δηχίοι [15 8016 ἴο δά ἃ ὌΡΟΣ 

τὴν ἡλικίαν. αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 28 καὶ περὶ 
6 1ξρθρδὴῃ ΟΥ̓ δὰ ΟΡ Γ ομϑῇ Αμὰ αρουΐ 

ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; 
οἹοϊῃὶπρ ΜῊ 8ΙῚΘ σοῦ θη δηχίοιιβῦ 

καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς 
ΤΆΣ δοσυσδίοιν ἰῃ6 [111165 οξίῃᾳ οἸα μον 

αὐξάνουσιν΄ οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν᾽ 
{μον στον; μοί 18ὸν τοὶ] ΠΟΥ͂ πον 501}; 

29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν 
1 δγὰ βαυΐῃρ ὈυΐΓ ἰο γοῦ ἐμαύ ποί-ρι ξ Βο]ουοΟ 

ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν 
Δ 8] π6 ΒΊΟΥ οὐ η ν)ὰβ δισαυθαᾶῦ 85. οὔθ 

τούτων. 30 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ 
οὗ Π656. 1 Ῥὰ{ζΓ τῆς νοροίδιίίοη οὗ ῇς δρια 

σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον 
ἰοῦδν Ῥϑίῃβξ δηᾶᾷ ἐογίοσσον ἰηΐο ονθη 

βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, 
Ῥοΐηξ ἴἄσοννῃ {πμ6 αοά 1τὴιι5 αἸοΐμ 65, 

οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 
ποῦ ἰοτοσ τδίπου χοῦ, ΟἿΘ5 ΨΊ {116 ΖΑ 1} 7 

81 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες 
Νοῖ μπογυθέοσθ σοῦ 5ῃουα Ρ6 δκίοι βδασίῃηξ 

Τί φάγωμεν; ἤ Τί πίωμεν; ἤ 
αὶ τὐἰϊσηΐ ννο θα οσὐ ΜῬηδί στηϊσ!ΐ να αὐ ἘΚ οὗ 

Τί περιβαλώμεθα; 32 πάντα γὰρ 
ψνηδὲ ζταϊσηΐ να Ρὰΐ οὐ ἢ ΑἹΙ ἔοτ 

ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν. οἶδεν 
{56 (155) ἰῇ6 πείϊομβ δδβοσῖν Ρατσβιιθ; Κηονν5 

γὰρλ ὁ πατὴῤ ὑμῶνΝ ὁ οὐράνιος ὅτι 
οΥ 16 Εδίμοσ οἔγοῦυ ἴῃς ρανϑηῖν ἐδιδί 

χρήζετε τούτων ἁπάντων. 
τοῦ ᾶνα ὩθϑΩῦ, οὗ ἴῃθ6ξε ((Π1Π55)} ΟΥ 411. 

82 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν 
ΒΘ τοῦ ϑϑοκίηῃβ 151: Εγχϑὶ ΕΉ2 7} 

βασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, 
Κἰηράοχῃ δῃά τὰ 6 τσ ϊθοιιϑη 55 οὗ Βΐτῃ, 

καὶ ταῦτα πόντα προστεθήσεται 
δα ἔμ6856 (155) 8} ΨΜῺΠ ΡῈ δαάφρα 

δθ 

20 ΟΌϑοῦνα ἰπύθῦν 
[6 ὑἱγάβ οὗὐ θαυ, 
Ὀδοδιιθθ ὑπὸν ἄο ποῦ 
ΒΟ β566α ΟΥ̓ ΓΕΔΡ ΟΥ̓ 
δσαῦΠΟΥ ἰὔο δύοτγο- 
ὨΟΊ565; 5011 τχτόοῦκ 
Ὠράνθηὶν ἘΙΠΘΥ ΓΘθα 5 
{πθ. Ατθ. σοῦ ποῦ 
ψοσ τότ ἔηδη ὑπ 6 Ὁ 
816 2 ΏΟ οὗ τοῦ 
Ὁ Ὀοίηρ δηχίοιιβ δῇ 
δαᾶά οὔθ ουδιῦ ἰο δ 
116 5Ρ8 2 28 Α]150, 
ΟἹ με ῃπϑύδοε οἵ 
οἸονῖηρσ, ΨΥ 816 γοῦ 
δηχίουβ ὙΑΚΘ ἃ [165- 
505 ἴἔτγοϊῃ 6 111Π|ΠΕᾳ[ὃἝὸ 
Οὗ {π6 Ποιὰ, μον ὑμον 
8.6 βστονίηρ; μον ἀο 
ποῦ οὶ}, ΠΟΥ ἀο {μοῦ 

ΒΡίῃ; 290 1 58. ἰἴὸ 
γοῦυ ἰδαῦὺ ποῦ ὄν 
ΞΟΙΟ ΤΟ. ἴῃ 811] ἰδ 
ΒΊΟΥΥ ΜΞ ΔΙΥΘυΘα 85 
ΟΩΘ οὗ [Π656. 30Τΐ, 
πον, αοα ἔμπα οἸούῃθ5 
ῃη86 νερρούδυϊζοῃ οὗ ὑῃ86 
Βοριᾶ, νοῦ ἰ5 ὮΘτΘ 
ἰοᾶδὺ 8η4 ἰοΟΠΊΟΥΤΟΝ 
5 σον ἰηῦο ὑῃ8 
ΟΥ̓́Θ, Μὲ 86 ποῦ 
ΔΘ ταύμοσ οἱούῦμα 
του, τοῦ ψ 8 1016 

Ζαὶϊ 3 3150 δυο 6 
δ χίου δῃηα 580, 
“ΝνΝῆϑδὺ δῖ6 ψα ἴο βθδῦϑ᾽ 

ΟΥ, ΜΝῬῶῆδαὺῦ 8δῖὸὲ ψὰ ἴο 
αὐ κ᾽ οὐ, “ΝΝῆδῦ δῖ 
νο ἴο ρει οὔ’ 32 ἘῸΓ 
811 [656 8.6 6 πἱηρ5 
86 πδύϊοη δῖ 68- 
ΒΘΟΓΙΥ ὈῈΣΒΌΪΩρΡ. ἘῸΓ 

ὙΟᾺΚ ΘϑνΘΪν ἘΔΟΏΘΥ 

Κῆονβ τοῦ Ὡρρᾶ 81} 
ὕμθϑθ ὑῃῖηρ5. 

83 “ΚΘΟΡ οὔ, ἰῆθῃ, 
βϑροκίωῃρ πγβϑὺ ὑπ Κίτπρ- 
ἄοπι δῃᾷᾶα τἷ5 στἱρἢ- 
ὑθουβηθϑϑ, 8ηα 41] 

ποθ [οὐ γ] ὑῃϊπρϑ 

ΜῚΠ Ρ6 δααρᾶ ἴο σου. 

δ ΜΑΤΤΗΕΙ͂Ν 6: 84--: 6 

ὑμῖν. 84 μὴ οὖν μεριμνήσητε 
το του. Νοὲ ἐμογοξοσα τοῦ 5ῃμου!αᾶ ΡῈ δηχίοιβ 

εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει 
τοῖο ἴδε τουσον, ἰῇ ΤΟΥ ΤὨΟΙΤΟΥ ὙΥ1} Ὀ6 ΔΏΧΙΟΙ5 

αὑτῆς: ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία 
οἵ ΜΝ ; Θβοϊεαὶ ἰο ἰλ 6 δ Υ τῆς ὑυιϑάῃεββ 

αὐτῆς. 
οὗ 1. 

Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ 
γ νοὶ ῬὈ6 Ἐρ' Ἰυαάρίηρ, ἴῃ οτᾶοσυ ἰδὲ ποῖ 

κριθῆτε: 2 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι 
τοῦ 5ῃουμᾶ Ὀ6 αρρᾶ; πη Μηδ ἔοσ 7υᾶαρτηθηΐ 

κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ 
σοῦ δῖὲ δίῃ σοὺ 1} Ὀ6 7υαρσοᾶ, δῃᾶὰ ἴῃ ναὶ 

μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται 
ἔρε ΞΕ ΈΡ 1) ὙΟῸ ΓΘ ΤΩΘΑΘΌΓΣΙΩΝ ἐξ ΨΠ1| ὍΘ χυραβυσεᾶ 

ὑμῖν. 8 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος 
ἴο χου. ΜΡ Ρὰξ νου ]οοκ δὲ ἰμ6 ΕἸ 0} 

τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, 
1η6 (οὔ6) ἰῇ ἐπ δὺο οξίμθ Ῥχοίμεσ οἶγοῦ, 

τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ 
«-6. ουὖ πὰ ἐπα γσουχ εν 8 ταῦῖίοσ ποῖ 

κατανοεῖς; 4 ἢ πῶς ἐρεῖς 
ψΟὺ 816 ΘοηΒι ΟΣ Π52 οΣ ον ὙΠ] νγοῖι 58. 

τῷ ἀδελφῷ σοῦ ἴΑφες ἐκβάλω 
ἴο ἰῇς Ὀσχγοΐμο. οὔσοι Τιδῖ βὸ ΟΚΝἕ 1σηϊσηϊ τον οαὐ 

τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ 
τὰ 6 σαν ουΐοῦ ἰδα 6δυϑ οὔγοι, δῃμᾶ 

ἰδοὺ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ; 
100. Κ' ἰᾷβ6 γχδέίοσγ ἃ ἰῃς δυ8 οΥ γοὰ 

5. ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ 
Ἡγνροοσϊίο, ἴῆγον οἵ Ὡγβὲ οὐ οῦ ἰμ6 

ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, καὶ τότε 
[Ὰ}:} ΟΥ̓ γοῖ {6 Ταξῖοσ, δα ἴχθη 

διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ 
ψοῦ Ψ11 ΟἸΘΑΣῚΣ 566. ἰὸ ἴσον οοὧὖὐ ἴῃ 6 ίσχαν οπΐ οὗ 

τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
τε [ΞᾺ 0} Οὗ ἴῃ Ἢ ὑχγοίμποσ οξνου. 

6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς 
Νοῖ στοῦ βῃοι]ᾶ σίνε ἴθ Βοὶν (5) ἴο 186 

κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας 
ἄοξβ, πϑιΐῆου μου τοῦ σον [μὰς ῬΘΑΙῚΚ 

ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μή ποτε 
οἔυου ἴῃ ἔχου οὐ β5ηθ, οὶ δ 8ῺΥ {πὴ6 

καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν 
ἐδ ν ὙΨ111 γα 916 1 τον τὰ 116 {7} 

αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν 
ΟΥ ἵπεα δῃᾷά δνίηρ ἰυὐγηρα δγουμα {πον 5Που]α αἱρ 

ὑμᾶς. 
του. 

3450, ὨΘΨΘΙ ὯΘ6 8 χ- 

ἰοῦ δρουῦ [πΠ6 ποχῦὺ 

αδν, ἴοσ [ὴ6 Ὡθχὺ ὅδ ν 
ΜΠ] δᾶνθ ἰδ ον Ὦ 

ϑΘῃχιὶούΐοσ. ΘΓ οϊθηῦ 

ἴοΥ Θὰ αδὺ' ἰ5 ἰδ 

ΟΥ̓ 6Υυ]]. 

γί “Θἴορ ᾿πἀρίηρ ὑμαῦ 
Υοῦ ΖΏΔΥ Ὡοὺ Ὀ6 

Ἰαᾶάσρα; 2ο᾽ νι 

ψαδὺ Ππιᾶρστιθηῦ τοῦ 

816 ἡπάᾶρίηρ, χοῦ Μ11 

06 μιᾶρρᾶ; δαᾶὰ τὶ 

π6 πιθαϑυσο ὑμδαὺ τοῦ 

8ΔΙ6 τιϑᾶαϑυγίηρ οὖ, 

ὑπὸ} Μ11 τθαϑασα οἂὖ 

ἰο χοῦ. ὃ ΜΏΥ, ἔθ, 

ἂἀο γοὶ ΙΟΘΚ δὖ {8 

ΒΘ ἴΏ. γοῦν Ὀτοίῃ- 

ΟΥ 5. 6γ6, θα αἀο ποῦ 

ΟΟΙἸΒΙΑΘΥ ὍὋΠὯ6 γαῖδοχ 

ἴῺ ΥΟΌΣ ΟὟ 6Υγ693 

4ΟΥἨ ΠΟΥ͂ Δ γοῖ! 580 

ἰο γοῦ Ὀγούμϑσ, “Α1- 
10 ἴδ ἤο αοχύγϑοῦ 

8 δσδνν τὰ] ΨΟῸΓ 

δγθ᾽; ΨΏΘΩ, ΙοΟκΚ! ἃ 

ΓΑΙΟΥ ἰἴβ 1 γΟῈΓ 

ΟΜ Θυο9 ὅ Ηγροοτγίύο! 
ΕἸγϑὺ οχίγδου η6 γαζὺ- 
ΘΓ ΤΟΙ ΨΟῸΣΓ ΟὟΏ 

ΘΥθ, δῃηα θη γοὰ Μ}1Π 

566 ΟἸΘΑΥΙΥ ΠΟΤ ἴο 6χ- 

ἰγσϑοὺ ἰῃ6 βίσαν ΓΟΠῚ 

ΥΟΌΣ ὈΓΟΙΠΘΙ᾽ 5. ΘΥ6. 

6 “Ὧο ποὺ ρὶγα ψῇϑϑῦ 

ΐβ. ΒΟΙΡ ἤο ἄορϑ, 

ΠΘΙΏΘΙ ΣΤΟΝ σοῦ 

ῬΘΔΙΙΘ ὈΘίοσθ 5 ηθ, 

ὑμαὺ ὑοῦ 8. ὩΘΥΘΙ 

ἰγϑρθῖ6 ἰβθλ ὑπᾶθτ 
ὑοῦ ἴθοῦ πα ὑπ 

διοσῃα δηα τῇρ σοῦ 

ΟΌΘΏ. 



ΜΑΤΤΗΪ 1: ---14 

1 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν᾽ 
ΒΘ γοῦ δϑκίῃθ, δῃὰ 1 πη 011 Ὀ6 σίνθῃ ἴο του; 

ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε“ κρούετε, 
6 τοῦ βεοκίῃβ, δῃάὰ σὑοῦ 1 δηα; Ὀ6 χοῦ ΚΩΟΟΚΙΏΡ, 

καὶ ἀνοιγήσεται. ὑμῖν. 8 πᾶς γὰρ 
αὐ ἰξνὶ Ρ6 οροεαάα ἰἴο τυου. ἘΣΝΘΥΨΟῺΘ ΤΟΥ 

ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν 
{ἰῇ (οὔθ) δϑκίῃρ 15 τον δὰ 86 (Ομ 6) 5θοκίῃβ 

εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι 
15 Βλαϊηβ δηὰ ἴο 8 6 (ο. 6) ΚηοΟΚΙησ 

ἀνοιγήσεται. ὃ ἢ τίς ἐξ ὑμῶν 
ἀϊ Μ1Π ῸΘ ορϑηβά. ΟΣ ψΜΏΟ ουΐ οὗ χοῦ 

ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς 
ΤηδΏ, δ. 2210} - 7111 δὶς [101 50Ὰ 

αὐτοῦ ἄρτον ---- μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 
Οὗ ἰτπλ Ὀτϑβᾶ -- ποῖ βίοῃβ 6 Ψ11 σῖνα ὑρο Εἰγαϑ 

10. ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει --- μὴ ὄφιν 
ΟΙ πᾶ {11} Ὧθ ΜῈ] 5 --- ποῦ βοχρϑῃΐ 

ἐπιδώσει αὐτῷ; Ἡ εἰ οὖν ὑμεῖς 
Ὧ6 νὴ] εἶνε ὉΡΟῺᾺ Βιτα 1: τδογοΐουθ χοῦ 

πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι 
ψνῖοκοα οί Κῆονν εἰξῖς Ξοοᾶά ἴο Ὀ6 βίνϊηβ 

τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ 
ἰο 1π6 ομΠ]ασθὴ οὗ τοῦ, μονν τ ἢ σταΐίμου {π6 Ἐδίμοσ 

ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει 
οἴ χου. ἰῃπ6 (οὰ6) ἃ [86 ἤδανθῃβ ψ}} βῖνα 

ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτὸν. 
δοοὰ ([μϊη 55) ἴο 16 (ο 65) ἘΣ ΦογΞι Ὠΐτη. 

12 Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν 
ΑἹ (μη. 55) ποθ οσθ 8.5 ΚΘ ὃ ἱἔενου 

θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 
τοῦ γσῃΐ 11 ἰῇ ΟΥαου μα τὴϑν ἄἂὸ ίἰοτοῦυ {86 

ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς" 
ΤΩΘῺ, 1.5 ,ῳοἷϑο στοῦ ἢὈ6 ἀοϊῃβ ἴο ἰἤφχη; 

οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται. 
τιῖ5 ΤΟΥ 15 ἴ 6 Τὰ δῃᾶ ἰζ6 ῬῬγσορβῃοίβ. 

13 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης: ὅτι 
ἘΠῚΊΘΥ γοὺ σου ΡῈ ἰῃ6 ἤδστον ρμϑαΐθ; ὑθοδῦβα 

πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς 
Ῥχοδᾶ δηάᾶ βρϑοίοιιβ 16 - ψὰν τὰ6 (οὔθ) 

ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί 
Ἰρδάϊῃρ οὗ ἰπΐο ἰῃῇὼ6 ἀρβίσαοοη, δηᾶ ΤΆΔΏΣ 

εἰσιν οἵἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς: 
8ΥΘ 186 (οἢ 65) Θαΐου 5 [348 191}: τὶ; 

11 ὅτι στενὴῤΛΛΛΛΛή πύλη καὶ τεθλιμμένη 
Ὀθοδαθθ δον ἴῃ 6 βαοῖ δμᾶ ΟΥΔΙΩΡΘα 

ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν 
16 ΨΥ ἰδθ (ο6) 1δϑδάϊῃβ ο  ἰπίο {π6 Ἰ26,. 

καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. 
8Δ}42 ἔἔον ἃὺ6 [86 (ΟΠ 65) πηαΐηρ 1, 

δ8 

1“ ἜΘΟΡ οὔ βεκίηρ, 
δὰ ὦ ΜΠ] Ὀ6 σίνθῃ 
ὙΟΤ; ΚΟΘΡ ΟἹ ϑϑοκίηρ, 
Θὰ τοῦ ΜἘΟΠΙ Εἰηᾶ; 
ΚΟΘΡ Οὔ Κιοοκίηρ, 
δα 1 ΜῺ1 Ὀ6 ορϑηθᾶ 
ἴἰο τοῦ. 8 ΒΌΤ ΘΥΟΥΥ - 
ΟἿδ δϑκίηρ τϑοθίνθβ, 
δὴ ἃ ΘΥΘΥγΟΩΘ. βϑοκίηρ 
ἤπμάξβ, δη ἴο δνοῦυ- 

Οὴδ Κηοοκίηρ ὁ Μ11 
ὯΘ6 ορϑηρᾶ. ϑ1τηᾶεθᾶ, 

ΨΜΏΟ 15 [56 88 
ϑοησ τοῦ ΨΏΟΙΔ ὨΪ5 

ΒΟ 8515 Ι͂ΟΣΓ Ὀγθδᾶ 
--Ὧθ ΨΜἈΜῚ ποὺ δῃηᾶ 
Ὠΐτὰ ἃ ϑΐοῃβ, Ψ11 69 
100ὙΓ, ΡοΥΏΔΡ5, 886 
ἍΨ11 851 ἔοσ ἃ 1}158 
--Ὧρ ΨΜ}Ππ0. ποῦ δϑῃᾶ 
Ὠϊπὶ ἃ δβουρθηύ, ΨΜἘὶΙὶ 
Ὧ69 11 ΤὨδσυθίοσο, 11 
χοῦ, δἰπουρ Ὀθίησ 
νυϊοκααᾶ, Κῆον ον ἴο 
δῖὶνα ρμοοὰ ρ τὺ ὅο 
γοῦκ ΟΠὨΙάγθη, ΠΟΥ 
ΤΟ ΠλΟΥΘ 50 ΜῊῈμΠΡΜ 
χοῦ ΕΙΠΕ ΨΜῺΟ ἰδ 
ἴῃ 86 θαυ σῖγα 
Βοοᾶ ὑῃίηρβ ἴο ὕμοϑβ 
Θιϑκίηρ Ὠἰτ3 

12. “ΑἹΙ ὑμῃΐπρϑ, ὑθσθ- 
ἴογθ, ὑϑῦὺ σοῦ ψϑδῃὺ 
ΤΏ6 ἴο ἄο ἴο χοῦ, χοῦ 
8150 τηπδῦ ἸἸΚουν θα ἀο 
ἴο θαι; ὑμῖβ, ἴῃ ἔϑοῦ, 
15 δῦ [6 Τὰν δῃηὰᾶ 
706 ῬΙορηθίς ΤΏΘ68}. 

13 “αο ἱπ Φῃσουρ 
[26 σον ρΡαΐθ; Ὀ6- 
Οα56 Ὀσοϑα δῃᾶ 50Ὀ8- 
οἷο ἰ5 Ὧθ τστοϑᾶ 
Ιοδαϊὴρ οΥἨὨἨ  [ἰηἴο αἀ6- 

Βὐγυούίζου,. δηα ΙΔΗΥ 
816 [8 οὔδϑ βροΐῃρ ἰπ 
ΓὨΤΟΌΡΕ ἰὑ; 14 ΜΏΘΓΘΩΚ 
ΠΔΙΤΟῪ 15 6 σία δῃᾶ 
ογϑιαροα 86 τοδᾶ 
Ιθϑαϊηρ ΟΥ̓ ἰπίο δ, 

δια ἔθ 816 π6 ΟἿ Θ5 
Ἑπαάϊηρ 10. 

να μφρρρράνομ μα 

᾿ 

ψ ἀπ Εν 

Ϊ 

πᾷ ξυλθῈΣ τυ Ηρ ΦΗΜΊ ΠΡΊΝ ἀπε φιμρϑρεοτρικομ ἀπ ΜθΗΝῈ 

ὅϑ ΜΑΤΤΗΒΕΙ͂Ρ 1:15---28 

ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, 1ὅ οσέχετε 
Π ρ Χ 8156 ὑσορῃθίβ, ἘΒ6 τοῦ δἰζοπέῖνα ἔτοσα {ῃ6 

37 .3 ἊΝ 3 3 ’ 

οἵτινες ἔρχονται τίρος ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι 
ὙΏΟΟΨΕΙ δ οοϊηΐϊῃθ ἰοννατα τοῦ ἴῃ οἸοίῃμοβ 

προβάτων ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. 
οὗ 5ῆθθῃῳ ἰσίᾶθ θα δῖ ΨΌΟΙνΟΒ ΤἈνΘΏΟΙΙΒ. 

16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε 
Ἐτοὰα ἐπ ἔγαϊίϊα οἵ θη τοῦ Ὑ}1}} γθοορυῖζθ 

αὐτούς: μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν 
1πετὰ; ποῖ δῦ ἴδον βαΐμεσ ἔχουσα ἐποσὴβ 

σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 17 οὕτω 
βπίλφ ἢ μ ΖΥΟΥᾺ τ 19.165 ΓΡΩΝ ἘἜΒῸ5 

πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, 
ΘΟ ἔἰτθα ξΞοοᾶ ἔγα 5 Εμπθ ᾿ἰδ5 τωδκληξ, 

τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς 
«Φ6 οπΓ τχσοίζζθῃ [5.-1:} ΖΥαΙβ συὶοκοα 

ποιεῖ" 18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν 
ἰφ τηδκίῃρ; ποῖ 15 8016 ἔγθα Βοοάᾶ 

καρποὺς πονηροὺς ἐνεγκεῖν, οὐδὲ δένδρον 
ἔταϊ5 νυὶοκοὰ ἴο ὈΘΔΓἵΙ͂, ὩΘΙΪΏΘΥ ἰγχθθ 

σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 
τοϊΐρῃ ᾿ς γαῖ. ἡ Βη 68 ἴο ὍὈ6 τοδκίηῃξ. 

19 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρττὸν 
ἘΝΘΥΥ ἡ [5...-1:} ποΐ ΤΑΔΚΙΏΚ Ζγυϊ 

καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ 
20: 15 θη οαὐ οαἱ δα ὑυΐο Βτα 

βάλλεται. 2 ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν 
11 15 σον. Ἐθϑν θὰ ἔσο {8 ἔγαϊϑ 

αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. 
οὗ ἴπφλ στοῦ νν11] σγθοοβηΐλζε - ποτα. 

21 Οὐ πάς ὁ λέγων μοι Κύριε 
Νοῖ ονεύνοῦθ ἰδ (οὔ 6) βδασίηθβ ἴο 6 Ιοτᾶ 

κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
Τιοτὰ Ὑ11 εαίθσ. ἰπΐο {π6 κιησάοη οἵ ἰῇ 6 

οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ 
φρανθῆβ, ας ἐπε (ομ6) αἀοίησ 6 ΨΨ1] οἐἕμα 

πατρός μου τοῦ ἐν 
ἘΔδίμοσ οἔὔτηθ ἰμ6 (οτθ) 1 [3 .Ὑ} 

22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν 
Μϑην Ψ11 5 ἰἴἰοτῶθ ἴῃ 

ἡμέρᾳ Κύριε κύριε οὐ τῷ 
8. Τότ Τιοσᾶ,. ο δοῖ ᾿ς ἴο 88 

σῷ ὀνόματι  ἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῷ 
ΨΣΟῸΓ ὭἌΔΤΙΤΩΘ ῬΙοΟΡϑβίϑα νγ6, δὰ ἰοίδε 

σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, ᾿καὶ 
ψοὺΣ ὭΔΙΩΘ θυ ἴὰτον νὰ ουΐ, ΕἸοτο 

τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς 
ἴο [Ὡς νοῦν ὭΘΙΏΘ ὁ. ῬΟΥΜΟΥ͂ΙΙ] ΟΣ 5 ΤΆΔ, 

ἐποιήσαμεν; 283 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς 
αἰὰ νοῦ Δρᾶ μθη 1 5}811} οοηὔδθββε ἰο ἔβθσῃ 

πϑάνϑῃβ. 

ἐκείνῃ. τῇ 
ἔμαιν 1π6 

τοῖς -- οὐρανοῖς: 

15 “6 οἡ 86 ψϑίοῃ 
ΟΥ ὑπ ἴβ᾽56 ὑσορῃθὺβ 
ἰηαῦὺ σοὶ ὅο γοῦ 
ἴὴ 5,660 5 σονϑυϊηρ, 
μαῦ ἰηϑίάθ μον 8.8 
ΓΟΘΏΟΙ5 οΙνθ5. 16 ΒΚ 
ἐῃοὶῦ ἔταϊ τοῦ ψ11} 
Τασορηϊζθ ὑπο. Νον- 
ΟΓ ἀο ξορῖὶθ ρου 
ΘΥΔΌΘΒ ΤΌΠΩΙ ὑΠΟΥῺΞ 
ΟΥΎ ἤρα ἴσο ὑπ ϑύϊθα, 

ἂὯο μον 17 1] Ο 56 

ΘΥΘΟΙΥ͂ ροοα ὑγ86 ὑχο- 

ἄποθα βμὴθ ἔγυϊύ, αὐ 

ΘΥΘΙΥ. γούθῃ ὑγ66 ὑχο- 

ἄμποθς ψουύῃ θα ἔγαϊῦ; 

18α σοοῦ ὑχθθ ὁδη- 

ποῦ ὈΘΩΙ ΨΜΟΓΙΏΙΘ55 

ἔγαϊῦ, ΠΟΘΙ οδἢ 8, 

τούνθῃ ὑσθα τοάιιοσθ 

ἔλθ. ἔσγαϊδ. 19 ἘΝΘΙΥ 

τσχο6 ποὺ ρτοαιιοίησ 

Εἰὴ6 ἔσυαϊν ροὺβ οὖ 
ον θᾶ ὑσον ἰηΐο 

06 Εἶτα. 20θ  ΘΔΙΙΥ, 

6, Ὁ ὑπο ἔγυϊνδ 

χοῦ Μ11}) τϑοορῃϊΐϊ 

Ὡο886 [16]. ᾿ 

21 “Νοὺ ΘΥ̓ΘΥΟΩ 6 

Βονὴρ ἴο 6, “Ἰοτ, 

ΤΥ, ΜΠ1 οαύοσ ἰηΐο 

[86 Κιπράοτη οὔ {ῃ6 
ὨθαύθΏϑ, Ὀὰὺ 6 οὔθ 

ἀοΐῃρ. 8 Ψ1Π1 οὗ τὰν 

ἘΔΙΏΘΥ ΨΏΟ ἰδ ἰῇ 8 

Ὠθθυθὴβ ΜΠ]. 22 Μ δὴν 
ΜΙΠ1 58..ὺ ὕἤο 168 ἴὰ 

μ8ὺὴ ἄδν, “Ποζαά, Τιοτὰ, 
αἰᾶ. ψο ποῦ ὈΓΟΡἢ - 

ΘΟΥΥ ἴ'ἴῇ ΨΟΌΣΥ Ὠϑτηθ, 
ΘΉδ ΘΧΌΘῚ ἀρ οη 5 

1Ὼ ΨγοΟυΣ Ὡϑηῖθ, δηᾶ 
ὈΘΥΪΟΙΙΣ ΤΘΏΥ ῬΟνΟΥ- 

11 ΟΥΚΒ ἴῃ ΟΣ 
ΠΔΙΔΘϑ᾽ 25 Απὰ γοὺ 

θη 1 ΨΜΠῚ σοηξοϑθα 



ΜΑΥΤΉΕΙΥ ἢ: 24---8:}1 

ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς: ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ 
ἐμαὶ Νενθὸσ 1ἱκῆρθνν τοῦ; ἈὈ6 βού τ ἄννὰν ΤΎΟΓΙᾺ 

ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 
τὴ 8 τῆς (ΟΠ 65) ὍΤΟΥ ΚΙ ἴὰ6 ἸἸδνν]θϑβῆ 655. 

24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου 
Ἑνοχνοῦθ ἰῃογοΐοσα Ψ ΏοονΟσ ἤδθδυβθ ΟΥ̓ Χὴ6 

τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, 
ἐμ6 ψνογαβ 18.656 δᾶ ἅοο5 ἐπε πι, 

ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις 
Ψ1 Ὀ6 ποθ ἴο χἕβ]θ ρΡεσεοῦ αἰϊξπογροῖ, ψοθνοσ 

φκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν 
Ῥυχ οΥ Ὠϊγα {τῃ6 Ὠοσ56 ὌΡΟΣ 1τμ6 

πέτραν. 25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ 
ΤΌΟΘΙΚ- ΤΉ855. ΑΠαα, οδῆηα ἄοννῃ ἰ[ῃς8 ΤΑΙᾺ Ἐετοὶ 

ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ 
σαῖὴθ ἰῇ στίνουϑ δῃᾶ ὈΙΟνν τὴς. ψνιμᾶβ δηὰ 

προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, 
7611 ἰοννγαζάα ἴᾷβ6. ποῖα παῖ, δῃᾶὰ ἢοΐ [1:1], 

τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 Καὶ 
ἀ δα δϑὴ ἐουηᾶρα ἔοσ Ὡροὴ {6 τοοΚ- 855. γιδεοι 

πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους 
ΘΟ σοῦΘ {μα (ο6) πραυηρ Οὗ [86 ννοσᾶβ 

τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται 
1656 δα ποΐ ἀοΐϊηξ ἴῇεα Ψλ᾽λὶ]ῸῸςΦ ἐκρησᾶ 

ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις φκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν 
ἴο τῇ] Τοολβῃ,  Ώοθνο σα ῬμΠῈῚ οὗ Ὠΐσγη {6 

οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον. 22 καὶ κατέβη ἡ 
ΒοΒΘ ἀροὰ ἴῃ 5βδῃα. ΔΑημα σα ἀοννὰ ἴῃς 

βροχὴ καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ 
τὰ ἃπα σϑῖὴθ ἴῃ 86 Υἵνοβ δπά ὈΙονν 1τμ6 

ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ 
νὶλαβ δηᾶ βίσιςκ ἰονναστα ἔθ Ποῖα ἐμαί, δὰ 

ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 
ΟΣΙ δτεϑδί. 

ἔπεσεν, καὶ ἦν 
1 5611, δῃᾶὰ 5 ἴῆ 6 - 8} 

28 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ἀπᾶ [ἴ οσουγχχεῦ θη ἢπίσθηορα ἰῇζ6 ὅεβθὰβ 

τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ 
16. νοτταβξ 656, 

ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ 29. ἦν γὰρ 
οτονᾶβ Ὁροχ ἐδ6 ἰθϑοηηϑ ΟΥ Ηἴτα; ὮὯθ να ὸσ 

διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν 

ΟΊ Ὀϑῖηξ δϑοίουημᾶρα {πα 

ἔχων καὶ οὐχ 
ἰοϑοῆτϊηδ ἴθ 605 δυοῖν αν δηᾶ ποῖ 

ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν. 
85. ΔῈ 5ΒΟΧΙΌΘ5 οὗ ἴϑζα. 

ῷ Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ 
Ἡδνίηρ βοῦθ ἄονγὰα δαΐ οὗ πὶ ἔσο ἐδ6 

ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. 
ΤΟ 31 Ζο!]οννεα ἴο ίγχη ογσοννᾶβ χήϑην. 

60 

ὕἤο ὑμβοῖι: Τ ὭΘΥΘΟΣ 
Κη τοῦ! αδῦ δᾶ ὺ 

ΥΟΙ 6, χοῦ ΨΟΣΚΟΙ͂Ν 
ΟὗἨὨ Δ ]ΘΘΘΏΘ55. 

24 “ΤΠΟΓΟίοτα ον νυ - 

Οὐδ ἰμαὺ Ὥθϑὺβ π656 

δονίηρβ οὗ χτχΐϊὴθ δῃᾶ 
ἄοθ5 ὑβοῖὴ ΜΠ 6 
ΠκΚοηΘα ἰοὸ 8 αἰϊδογθοῦ 
τϑη, ψῇο θα1ὺ ὨΪΐδ 

Ποῦ56 ἀροὰ [6 τοοῖκ- 
855. 25 Απμα ῃ86 
Ταΐῃ ρΡουτοᾶα ἄονῃ 
δρᾶ μθ βοοᾶβ οϑλθ 
δοὰ 6 ψιὶμᾶβ ὈΙΘ 
ϑδηἃ Ιαϑῆηθα δρδϊηβδῦ 
ὑαὺ πουδο, Ραὺ ἰὐὺ 
αϊᾶὰ ποὺ ον ἴῃ, [Ι͂ὉΓ 
ἱ δᾶ ὑῬθοὰ τουπαθρᾶ 

ὭΡΟΩ ὑῃθ στο -Ἰη885. 
26 ἘΠ  ΠΘΥΤΊΟΓΘ, ΘΥΟΥΥ - 
ΟἿΘ πραύΐῃρ ὑπ68586 
ϑοσίσ5 Οἵ τὰ δηῃᾶ 
ποὺ ἀοϊηῃρ ὑμθῖὴ ψ}1] 
6 κοηρὰ ἴο ἃ ἴοοἹ- 
ἰϑ8 ἴδῃ, ΨῺΟ ὈαΠὺ 
Ηἰὶθ Ὠοιδθ ΡΟ [6 
Βϑηά. 21 Δηᾶ 6 τ] 
Ῥουτρα ἄονῃ δηᾶ [Ὧ6 
Βοοᾶβ σδΐῆθ δῃὰ 88 

πὶ ον δηα δὐσαοὶς 
δϑοϊηδῦ ὑμαῦ Ὠου56 
δᾶ ἰὉ σἀνβᾶ ἴῃ, δῃᾶ 
105 σΟ!] 056 85 ρτυϑαῦύ." 

28 ΝῸ ΨΜΏΘΩ “655 
ΒΗΘ θα ὑῆθϑθ βϑυὶηρ5, 
ὋὉη6 οἴϊοθοῦ ψἃ5 ὑμαῦ 

ῃ6 οὔἵοναβ ΨΟΙΘ 85- 

ἰουμαᾶθα δὖ Ὡΐϊ ψ 87 

οὗ ἰδϑοῃίηρ; 29 ἴῸ0Γ ὯΘ 

5 ἰθϑδοηΐϊηρ 6. 85 

8 ῬΟΥΒΟΩ δδυίηρσ 81- 

Ὁπουϊύν, πα τοῦ 85 

ὉΠΘΙΣ ΒΟΙΙΌΘ65. 

Αἴ ἢ δὰ 
οοθ ἄοσψῃῃ ζΖγοτα 

026 τιοπηδαίΐῃ στοῦ 

οὐοναᾶ Το ον Ὠΐπι. 

ἕ 

κῇ ζ 

ΠΤ δ ως δον 

μ- 

Η 
-- 

ὑγῃμι 

ΕΝ 
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2 Καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν 
Απᾶ Ἰοοκ! Ἰφρου Ὠανίηδ᾽ σοχζσ ἰοννασὰ 

προσεκύνει αὐτῷ λέγων Κύριε, ἐὰν 
τγα5 ἀοϊηξ ορείβϑῃοθ ἴο τη βϑανίηβ Ιοτᾶ, [Ιξ ενοχ 

θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι. 8. καὶ 
ψοὺ ΤΑΥ͂ ἍΠ1 γοὰ 816 8016 286 ἴἰο ΟἸθϑῆβ8. Απὰ 

ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ 
μανίηρ βἰσείομεα οοὖὐ 6 παπᾶ ἢ Ἰουοῃεᾶ οὗ Ηἰτὰ 

λέγων Θέλω, καϑαρίσθητι" καὶ 
βδσὶηδ 1 δὰ ΜΙ ΠῺΣ, Ὀ6 ψγοῖϊ οἰθδῃϑρᾶ; δὰ 

εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. 
ἱτηχηθαϊδίθιν ννδ5 ΟἹ θϑ 56. οὐ τ ἴῃ6 ἸΘΡΌΓΧΌΒΥ. 

4 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Ὅρα μηδενὶ 
Αμὰα 15 βασίῃρ ἰο Είγη 6 “6505 566. ἴο ῶἢ0 ΟὔΘ 

εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ 
γοῖ 5ῃο.]α 1611, Ῥαΐ. Β5ὸ αναΣ ψουτβοῖ ρον ἰο 1Π6 

ἱερεῖ, καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ 
Ὀχίοϑί, δπᾶ οὔἶοχ τὴ 68 εἰτὶ δ 2 107 

προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 
Δρροϊηϊρα Μοξθ5 1αῖο νυϊίθ 55 ἕο ἤρτῃ. 

5. Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ 
Ἡδνὶπδ οαἰοσοα Ὀὰὲ οὗ τὰ ᾿ο ΟΔΡΟΥ Δ ΌΣΩ 

προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν 
σαγὰρ ἰονναὰ τ σοη ΣΙ Ο [3 πη τ 1524: 

αὐτὸν 6 καὶ λέγων Κύριε, ὁ παῖς μου 
ἘΠῚ ΔΩ͂ βαυΐϊηβθ ΙΤιοτὰ, 6 ὍῸοΟν οἶτηθ 

βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς 
Πμ85 Ῥβθὴ οδδῦ 1 86 ἤοιδα ῬάΣδΙν ἰϊς, ΤΟΥΤῚ ΟΙΚ 

βασανιζόμενος. 7 λέγει αὐτῷ Ἐγὼ 
Ὀοίηξ ἰοσχσαθηϊθα. Ηδὸ 15 βαυ δ ἴο τη Ι 

ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 8 ἀποκριθεὶς 
Βανί οοσῶθ 5148}} οσΘ Βίγη. Ἐδνὶηδ᾽ δ ΕΥθᾶ 

δὲ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
αὶ τ 6 σοηςσο βϑίαὰ Τογὰ, τοί δ δῖ 

ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην 
ἴῃ οτᾶάϑυ [δὲ οὗ τὴ 6 ΣῊ εγο τὴν μα ΤΟΟΙ͂ 

εἰσέλθῃς" ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, 
ψοὺ 58ομ]α δηΐου; ρμαξ ΟἿΙΝ 58. ἴο ψνοτά, 

καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς ομου΄. 9 καὶ 
διὰ Ψῃ1Π1}0Ὸ6 θαῖϊθσὰ {πα ῬΟν οὔτηθ; ϑδηὰᾶ 

γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν 
ΖΟΥ Τ᾽. ΤΆΒΕ 81 ὉΠάΟΣ δυίμουῖν 

τασσόμενος, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, 
Ῥοΐηξ ΡΙδορᾶ, αν υᾶοῦ. Τν ΞΕ ΒΟΙΑΊΘΥΒ, 

καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, καὶ 
δια 187 βασίβξ ἴο [5 (06) Οογνουν αν, δηᾶ 

πορεύεται, καὶ ἄλλῳ Ἔρχου, 
Ἀδ ξοεβ πὶβ γαὰγῦ, δη8 ἴο δῃοίΐῃμεοσ ΒΒ6 ψοῖὶ σοτΆ 5, 

καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου Ποίησον 
δηᾶ Βα 15 σοτωϊηρ, ἀπ ἰο [ὴ6 δῖαν. οὔ Φο 

ΜΑΤΤΗΕΒΥΝ 8: 2---9 

2 Αηα, ἸΟΟΚΙ ἃ. 1θρ- 
ΤΟ 8 ΟΠ 6 1} 

δια Ὀρρδῶ ἀοϊηρ, οὔδὲ- 
5806 ἴο Ὠἰπι, 5850- 
ἴῃσ: “Τοτζτᾶ, 1 γοῖ 
ποῦ νοῦ ὅο, γοῦ 
σὰ Ι8Κ6 ΙῺὴ6 ΟἸ68}.᾽ 
ἃ Απᾶ 80, βὑγουσηϊηρ 
οαὖὺ [ΗΪ58] δαῃᾶ, 6 
ἰουσοηρα Ὠΐμη, βϑυτηρ: 
Ἵ ψδηῦ ἴο. Β6 πιϑᾶθ 
οἰἴθδῃ." δηᾶ ἱμχηθαϊ- 
δίθὶν Ὠΐβ ἸΘΌΤΟΣΥ 88 
οἸοδηδβθα ἀν. 4 ΤΏΘΗ 
Φώοδὰβ 5814 ὅο ἰσμ: 
“506. ὑπαὺ γνοόῖ ὑ611 
ὯΟ ΟΠΘ6, Ὀπὺ ρΡοῸ, ΒΟΥ 
γΟΌΧΒΘΙΣ ὅο 86 ρῥγίθϑῦ, 

Δα οΟΙΓΟΥ 6 ροἱτῦ 
ἐμαῦ Μοϑβθ5 δρροίηϊθα, 

ἴογῦ [88 Ῥσροσο οὗ ἃ 
νἱύθθϑ ὕο ὑπ." 

δΎΝΏΘη Ὧ6 οῃΐογοα 
ἰπο δ᾽ ΡΟΓ δ "τ, 8 
ΘΙ ΟἸΟΘΥ οδπιθ ἴο 
τη, δηὐγοαθϊηρ ὨΪπλ 
θδηᾶ βαγίησ: “"ΞΊΓ, 
ΤΩΥ τηϑηβουνδηῦ 15 δἰ 

ἋΡ ἴῃ 86 Ὠουδθ στ 
ῬΔΥΔΙνϑΙθ, Ὀθίηρ δῖ - 

ΤῖρΙν ἰοσιαθιὐθα." 7 ΗΘ 
5814 ἴο Ὠϊηι; “ΏΘΩ 
1 σοὺ ΏΘΓΘ 1 Ψ|1Π οὑΓ6 
Ηΐχη.᾽ 81 ΤΘΡΙΡ ὑπ 
ΔΥΥΩΥ ΟΥἕΙσοτ 5816: 
ΚΘΙΣ, 1 8ὴλὴ ἠοὺ 4 Εἰ 

ΤΙΏΆΘΩ ἴον γοὶ ἴο δὔαυ 
ὉΠάὰΘΙ ΙῈὉ τοοῖ, με 
δῦ 50... 6 ψοσχᾶ 
δα ΙΏ πιϑηβογνϑὴῦ 
Ἅ|1Π 6 Ὠθαϊθά. 9 ἘΌΣ 
Ι ἴοο 811 8ἃ Ππ8 ὈΪ]δορα 
ὉΠΑ͂ΘΥ δε ΠΟΥ, Ὧδν- 
ἰὴ 5ο  αἰθυ5 ἈΠ ΑΘΥ 116, 
ΔΏΑ[Ι 58. ἴο ὑῃ 18 ΟὨΘ, 
6 ΟἹ γΟῸΓ Ψ8Υ} διὰ 
ὯΘ ἰ5. Οἡ Ὠΐϊ5 ΨΔΥ, δηᾶ 
ἴο ϑηοίμου, “Οοχῃρί' 

δ Ὧ6 σομλθθ, δῃᾶ 

ἴο ΤΥ 516 ῦθ, 0 ὑῃ 15} 



ΜΑΤΤΉΕΪΝ, 8:10---ξ1Ὁ 

ἀκούσας δὲ ὁ 
Ἡδνὶὴβ πραγ Ὀιΐ [π6 

εἶπεν τοῖ 

τοῦτο, καὶ ποιεῖ. [10 
1η15ρ, δῃᾷ Ὧ6 15 ἀοίηδ. 

᾿Ιησοῦς ἐθαύμασεν καὶ ς 
76 515 ψνομαοτοα δά βαῖαᾷ ἴο {86 (ΟΠ 65) 

ἀκολουθοῦσιν ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, παρ᾽ 
ΣοΙοννία 5 Αὐθὴ 181 βϑαυΐϊῃρβ ἴο γοῦ, Ὀϑϑβδὶᾶς 

οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ εὗρον. 
ὯΟ 6 850 ΧΆ Γἢ ΖΑ] ἢ ἴὰ 6 ἴ5:86] Ἱδξομπηά. 

11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ 
1 δηὶ βϑαυίηβ. Ὀπί ἰοτοῦ ἰῃβῖ ΤΆΘΩΝ ΖΥΟΥᾺ 

ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ 
ΤΊΒΙΏΒ5 8 ΠΩ͂ βού β5 ἍΧ}{1}1 σογὰ 8 «Δηα 

ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ 
ΙΗ σροϊηθ τη ΑΡΥϑἤδτη. δρᾷ Ιβϑϑς. δῃᾶ 

᾿Ιακὼβ. ἐν -τῇ βασιλείᾳ τῶν 
ὥδοορ 'ὰ τὰ6 Κιηράοτη οἔτἴμθ 

12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς 
18 Ῥαΐ ΞΟ. 5 οὗ ἴῃ 8 κΚιἰηράοτγα 

ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον" 
ἈΠῸ ἴσον οαὐδ ἰΐο ἐμ ἄδυκηρθθς ἰῃ 6 οὐϊοτ; 

ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ. ὁ βρυγμὸς 
ἴοι ΨΜΠιΡ6 ἢ6 ννϑορίῃ. ἃῃά ἰδ. βθδϑῃΐηδ 

τῶν ὀδόντων. 18 καὶ εἶπεν ὁ ἰησοῦς 
οὗ {π6 ἰδίῃ. Αμὰ καϊὰ ἴδε 7655 

τῷ ἑκατοντάρχῃ Ὕπαγε, ὡς 
ἴο ἴῃ 6 σρητυσοι Ἐ6 βοϊῃὴβ αννᾶν, 85 

ἐπίστευσας γενηθήτω σοι καὶ ἰάθη 
ψοῦ Ὀϑι!ονρα Ἰοῦς οοσΣ ἰο γοὰ; 8η6 85 ῃϑδϊϑᾶ 

ὁ παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 

οὐρανῶν: 
Ἀθδανθῃϑ; 

βασιλείας 

ἴὼ6 ὍΟΥ ἰὰ ἴῃ6 ΟῸΓ 1μ8ὲ. 

14 Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν 
Αμαὰ Ὠδνὶηβ σοὴθ {ἐπ6 16 5115 ἱπίο ἴμ6 

οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ 
που οὔ Ῥείοσ 6 βὲνν ἰῃε τοί εγυ- 1 -1ὲνν ΟἿ Ὠΐτα 

βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν: 1ὅ καὶ 
μανίηϑ ὈΘΘὴ σαϑὲ δῃηὰ Ὀυχηϊρ 11 ἔονοσ; ϑδηᾶ 

ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν 
Β6 ἰομορμοα οὔ τδμα Ἠδῃηᾶα οἵ ΒΟΥ, δηὰ 1οδὲ 

αὐτν ὁ πυρετός, καὶ ἠγέρθη, καὶ 
ἈΘΥ 1ῃ68 : ΘνΘΥ, δα 586 βοΐ ὕρ, δηᾶ 

διηκόνει αὐτῷ. 16 ᾿Οψίας δὲ 
ψνειβ Βουνὶη δ ἴο Ὠΐγη. ΟΣ ουθηϊησ. αὶ 

γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ 
Πδνληρ' σοχὰθ ἰο 6 ἴον ὈὉτουρῃΐ ἰοννασὰ δ ὁὉ1 6 

δαιμονιζομένους πολλούς: καὶ ἐξέβαλεν τὰ 
ἀφθτηοη- οββοϑϑϑα ΤΩΘΏΣ; δα 6 ἴσον οὐὐ ἴδ 6 

πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺ 
ΒΌΪΣΙ5 ἰο ψοτζτᾶ, ϑδῃὰ 81 1μ6 (ΟΠ 65) 

κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν" 11 ὅπως 
ῬὉϑαὶϊν Βδν 5 Ὧδ ουὐτροᾶ; 50 ἰδὲ 

62 

δη ἃ πὸ ἄοθσθϑβ ἰἰ.᾽ 
10 ΗΠραγίησ ὑμδῦ, σ6 55 
Ὀθοϑῖὰθ ηηαΖοά δῃᾶ 

5814 ἰο ξοβθ ΤΌΠΟΝ - 
ἴὰρ σὴ: “Ἵ 16} τοῦ 
π6 ὑγσαῦῃ, ΜΙ ἢῸ 

ΟἿΘ ἴῃ [586] δύ 1 
Του 50 στϑαῦ 8 ξαΐϊῃ. 
1 ΒΕ 6} γοῦ ὑμαῦὺ 
ΤΆΔ ἔγσομπι δϑϑύθγ 
Ῥαύὺβ δῃηᾶα ψροϑύθγῃ 
ρα Ψ1] οομθ δηῃάᾶ 
ΤΟ 6 δὖ ὑῃ6 ἔδθ]α 

νὴ ΑΡτϑϑ δῃηᾶ 
1588. δῃᾶᾷᾶ ὅδοορ ἴῃ 
86 κίησᾶάογη οἵ [8 
ὨΘΑνΘΏΒ; 12 ΏΘΙΘδ5 
{116 βοὴβ οἵ 6 Κίηρ- 
ἄοὰ ΜῺ Ὧ6 τον 

ἰηΐο ὑπὸ ἀδυϊζηθϑα οὐὖ- 
βἰᾶθ. Ὑποῖθ ἰ ΨΏΘΓΘ 
[161] ψϑορὶρ δπᾶ 
56 ριϑδϑῆΐϊηρ οὗ 
[{π6101] ἰδίῃ ψ}} 6." 
13 ΤΏΘΩ ὕθ5ι15 5818 ἴοὸ 
8 ΔΙΊΩΥ ΟΠΟΟΥ: “6ο. 
συδὺ δὃδ5 ἰἴὉ 85 Ὀθθη 
γουῦ ἰαϊνῃ, 5ὺὸ Ἰοὺ ἴὖ 
ΟΟΠλΘ ἰο 855 ἴου γοι. 
Απᾶα ἰὴ6 τηϑδηβογσνδηῦ 

5 Ὠθαὶρᾶ ἴθ ὑμδαῖ 
ΠΟΙΓ. 

14 πὰ 9651.5, οἡ 
σοχχΐησ ἰηὗο Ῥούθγ᾽ 5 
ὮσΟΈ5ΞΘ, 58}0) ὨΪ5 τη 6 Υ- 
1 --ἰδτν Ἰγίηρ ἀν δᾶ 
5ῖοκ τὶ ἔδνοσ. 15 50 
Ὧ6 τουποῃθα ὯΘΓ Ὠδ8ῃᾶΩ͂, 
δῃηᾶὰ π6 ἔθνοσ [οἴ ὭΘΥσ, 
ϑῃηᾶ 5}Ὲ6 ροὺῦ Ὁ δῃὰ 
Ὀδρδὰ τὶ ἰβῦοσηρ ἴο 
μη. 16 Βαῦ αἵΐοσ ἰὖ 
Ὀθοδβ δνϑηΐϊηρ, Ὁ60- 
16 Ῥχουσῃῦ ὨΪτ ΤϑῺν 
ΘΙ, -Ῥοβϑθϑϑθᾶ Ρ6γ- 
ΒΟΙΚ; 8ῃηα Ὧ6 Θχρϑηρα 
086 5ρίσιῦ τι ἃ 
ψοΥά, δθα 6 ουγτεᾶ 

811 ψῇὴο ψοῦθ ξαγίηρ 

Ὅϑαϊν; 17 ὑμπαὺ ὑπθτα 

μιν ααβ μα ψοφιανα ιν...» ἃ ἀρφν δῷ φρρηῖθῃ 

ΓΜ ΣΉΣΣ 

68 ΜΑΈΤΗΕΥ 8:18---26 

πληρωθῇ . τὸ ῥηθὲν διὰ [πιϊρῃὺ ΡῈ 1115 ψῇδὺ 

τοϊρμὲ 86 ξυὔπηθα [π6 ((μῖπ6) ϑροκεπ ἰβσουβῃ] γὰ5 5ροθῃ [ΏΤΟΌΡΕ 

Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος Αὐτὸς τὰς 15:8}. ὑπ6 Ῥγορμθῦ, 
1518 ἢ {ῃ6 φτορῃϑὲ ΒΑΨΙΏΞ 50} {88 βασίησ: “Ἐδ ἨΪΠ1561} 

ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἴοοῖκ ΟἿΤ 5:0 ΚΏΘΒ55Ε5 
ἘΣ Φε.-Ἐ ΞΕ] οὔυ5 μ. ἴοοκ ὃ [δ6 ἀϊσθαβοβ Δα οΑΥτίθα ον ἀ15- 

ἐβάστασεν. 68.565." 
Ἠφ σϑγτϊβᾶ, . 

18 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὄχλον περὶ [3 ὙΠΘΠ ὕθδι8 58. 
Ἡδνίησ σοῦ Ῥαξ [86 ὅεβθαβ ογτονάᾶ δροιυΐ 

αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. 
"Βα οοχηζηδηᾶθα ἴο βῸ ΟΥὁΎ ἰηΐο ἴῃ οἵδμεοσ 5166. 

19 Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς 
Απμᾶ δΒανὶπϑ σογγθ 8]ΟΒ5146. οὔ6 ΒΟΙῚΡ6 

εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι 
5811 ἰἴο Ὡϊσγὰ Ἰδδοῆοσ, 1 11 ἔοον ἴο νοῦ 

ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 20 καὶ λέγει 
ψνοσο ἰξονοσ ὑψοῦ τὰν ΡῸ ΟΕ. Απα ἰ5 βαυ δ 

αὐτῷ: ὁ ᾿Ιησοῦς Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς 
ἴο τὰ ἴδ6 ΒΙΞΕΙ ἐν 21 ΖΟοΧο5 ἄφθηβ 

ἔχουσιν καὶ τὰ πετειὰ τοῦ οὐρανοῦ 
Δύο Βανίῃβ διὰ ἰῃ8 Ὀἰχᾶς οὗ [86 παν α 

κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
τοοβίβ, ἐὰῇὰβ. χα ϑὅοῃ οἵ μα ΤΩΔᾺ 

οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν 
ποῖ 15 Ἐχε δ 221: .:] τὰ 6 - οδαά 

κλίνῃ: 21. ἝἭἭτερος - - δὲ ΄᾿ τῶν 
ὯΘΤΩΔΡ ΠΟ] Π6. ὈΙδοσθηῦ (Ο116) αὶ Οὗ 186 

αθητῶν εἶπεν αὐτῷ Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι 
αἰβοὶριθ5 βεϊάᾷ ἴἰο πὶ Τοσᾶ, ξ 575) 6158} ίο τὰ 8 

πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. 
ἢγϑί ἴο δὸ οΥἵ πᾶ ἴο Ὀπτν (ἢ6 δίμοσ ΟΕἿΤΊΘ. 

22 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτῷ ᾿Ακολούθει 
ἘΠ6 Ῥαδ 726βὰ5. ἰ5 βασίῃβ ἰο ἰηλ Β6 ξο]] νυνί 

μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς 
ἴο τη, δὴ Ιο “6 ἀδβδᾶ (ομ65) ἴο θυστν {π6 

ἑαυτῶν νεκρούς. - 
οὗ ἰπῃοζωβοῖνβ8: ἀδθϑδᾶ (Ὁ 65).. 

23 Καὶ : ἐμβάντι αὐτῷ εἰς πλοῖον 
Απμα . μδυΐηξ βίερρεα πη ἴἰο ἴση ἐπίο Ῥοδὲ 

ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 24 καὶ 
Ξο ΠΟ οα το Ὠίτη ἰμ6 αἰἰδβοῖρ]θ5 οἵ Ὠϊτη. ΑΔῃᾶ 

ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, 
ΙοοκΚ'! βῃδκὶηρ δβτοαὶ οσσυγτρα ἴῃ ἰῃ6 568, 

ὥστε τὸ πλοῖον καλύττεσθαι ὑπὸ τῶν 
85-Δηᾶ ἐπ Ῥοβὲ ἴο 6 σονοτεᾶ Όν {6 

κυμάτων: αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν. 25. καὶ 
ψανε5; μα μαξ 85 ΒΙθθρίη δ. Αηᾶ 

προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες 
Βδνπὶδ' σοχὴα ἐοννασαὰῖ ἐμὸν οΚο τὸΨ,. Ὠΐτα ΞΘ 5 

8 ΟΙΟα δύουηᾶα ὨΪΏ], 

Ὧ6 σᾷῦθ ὑπ σοχῃσχηϑηα 

ἰο βῇονγθ οἵ ἴοσ [886 

οἾἾΘΙ 5146, 19 Αῃηά 8 

οογύαϊῃ βου οδτὴδ 

Ὁ δῃᾷᾶ καϊᾶ ἴο Ὠΐῃ): 

ΦἸΤΡΔΟΠΘΙ, 1 Μ}}}1 10]1- 

ἸοΟ γο ΨΏΘΓΘΥΘΥ 

γοῖ 816 δροιῦ ἴο δο." 

20 Βυὺ σεθὰ5 βδϊᾶ ἴρ 

ΗΕ: “ἘΟΧΟΡ δν6 

ἄθῃβϑ δ8πᾷᾶ ἱγᾶβ οὗ 

θαυ Ππᾶῦο σοοβδύϑδ, 

Ῥυῦ [26 ΟῚ οἵ 8 

Βδ85 πο ΏΘΤΘ ἴο. 18. 

ἄοψη Ὡἰθ θϑδᾶ.᾽᾽ 

21 ΤΟ δηούμοσ οἵ 

86 ἀἰϊδοΐθιθα βαϊᾶὰ ἴο 

Ὠΐα: “Ἰιοζτά, ρουμχιῖῦ 

16. Εἰγϑὺ ὕἤο ᾿Ιθϑᾶν8 

ϑηα ΠΥ ΤῺ [αὐῃθγ.» 

22 ὕθϑδιιϑ. βϑοϊα ἴο Ὠϊηλ: 

ΚΘ 60 ΣΟΙ] Ρ Τ16, 
ϑηα Ιοὺ ὑμε ἀδϑᾶ 
Ῥὰ ὑμὶν ἀθβᾶ," 

23: ΑπΠαΔ ψΏΘΩ ὯΘ 

σοὺ δροδτζα 84. -ροϑδῦ, 

Ὧ15 ἀἸβοῖριθϑ. ΤΟ] ον οα 

Ὠΐγα, 24 Νοῦν, Ἰοοκ' ἃ 
στοαῦ δρι δυο ΔΙΌΞΘ 

ἴῃ ἴῃ 8568, 850 μϑῦ 

[5186 Ῥοαὺ ψδὰ5 Ῥοίῃρ 

ΟοΟΥ̓ΘΥΘΩα6, ὉΡ [26 ψΘΥΘ5; 

6, ΒΟ ΘΥΘΙ, Νὰ 85 

ΒΙθορίηρ. 25 Δῃᾶ ἐμὸν 
σοῦ δηἃ ψΌΚ6 ὨΪΏ 
ὯΡ, βαυγίησ: “ΠΟΙΩ͂, 
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Κύριε, σῶσον, ἀπολλύμεθα. 26 καὶ [58ν8 τι5, 6 δῖα δθουξ Τιοταᾶ, 5ΆΥ6, Ὑ»ῸῈ δ. Ῥϑίῃρ ἀοβίσονεα, Απϑα[ἰο ΡΘΓΙΒΗ! 26 Βιιξ Ὧδ λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε, [3814 ἰο ἔπϑὴ; “ὙῊγ ἨΘ 15 βασηρ ἰο ἐπθῶὼ ὙΨῺν Σαϊη  πθασίοθα ὅτ γου,} 8.6 σοῦ ξαλ  μρασχίθα, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς |ἴοῦυ ψ Π{{16 410} ΟἿΘ65 νυΣ ἢ 11{{Π16 ΞΑ 1 ΤΆΘΩ ΒΑνΙῺΒ βοΐ ὰρ [ ΤΏΘΏ, σοί ηρ ὮΡ, 86 Η ἢ ἥξ ἀνέ ᾿ 5 - ΓΟΡυΚοα ῃ6 ψὶὶηας 
ξπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ ηῆ θαλάσσ δ σορυκεα ἴο ἐμ8 νμαθ᾽ ΕΤΟΤΟ] ἰο της 568, Ὧ, 8ηα [ῃ6 βθ8, δπὰ 8 καὶ ἐγένετο γαλή εγάλη. 27 Οἱ δὲ [ϑῖθαί σδ1πὶ βϑὺ ἴῃ, Δ οσουχτοῶ βερλ αὶ μεγλη Τὴ6 ναὶ] 27 50 {8 τγϑη βεϑοδῖηθ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες Ποταπός 8ἃ:ιϑθά ἃπὰ βαϊά: ΤΆΘΗ ψοηαοσοα ἘΠΞΑΖΗΤΙ γνηδὶ κά | “ΝΗϑὺ ΒΟΓ ὑ οὗ ρΡϑγ- ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ [301 15 (ῃϊ5, [παῦ ὄσθη 15 1ῃ15 (Ο1Π6) 

θάλασσα αὐτῷ 
868 ἴο Ὠΐγα 

Ἰδὲ 8150 ἰὴ68 

ὑπακούουσιν; 
ΔΙΘ ΟὈΘΣ ΩΣ. 

78 πίημαπ δηὰ ἐῃθ 
568 ΟΌΘΥ Ὠἰηγ9᾽ 

28 ΏΘη 6 ροὺ ἰο 
[8 οὗὮΘΙ 5ἰᾶθ, ἰηἴο 
8 οοπηύχν οἵ {πὸ 
Οαδάᾶ- 8 ΤΘηθΘ5', ὑπογ 
τχθὺ Ηἰτ ὕψο ἀεδιηοα- 
ῬΟΒΒΘϑβθα στρ ΘΟΙΪηρ᾽ 
ουῦ ἔγοπὶ ϑῆομρ [8 
ΤΩΘΙΏΟΣΔ] ἰογρθ5, πῃ- 
5.18}117 ΕἸΘΥΟΘ, 50 
ἰῃδὺ ποροᾶν ἢϑᾶ ἐπ 
ΟΟΌΓΘΡΘ ἴο Ρ855 ὉΥ 

λα5. δηα ἐπ 

28 Καὶ ἐλθόντος 
Αμὰ Βανίηξβ σοϊὴθ 

εἰς τὴν χώραν τῶν 
Ἰηΐο ἐῆθ ὁουμίυν οἱ {πὸ 

αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν ἴο πὰ ἔννο ἀθυηοη- οΟββοϑεθα (ο65) ουδοῦ ἰδῆς 
μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν ΤΑΘΙΏΟΓΣΊΔΙ ἰΟ.05 ὀΟΥΉΪηΡ ουΐ, βογοθ ἘΠ 5ΊΧΔ11Ν 

ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ Θ5-8ηα Ὡοΐ ἰοὸ 6 ΒΙΧΟΩΒ ΔΏσΟΩΘ. ἴἰο Ῥ855 Ὁ {ῃγουΡη 

αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν 
ΟΥ̓ Ηἶγα ἰηΐο ἐμ οἰδοῦ βίαθ 
Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν 
Οδάδγϑηθϑ ταρὲ 

τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν οὨ πὲ τορὰ. 29 Απά, 18 ΠΣ Ὁλαξ. : Απά Ἰοοκ! ἴμεν οτίοα διοιά τ τς ̓ἀρσλθος ἐΡσινε ψέμα ἧμιν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ Θεοῦ, πὸ ἀρ ἀο ΜΊῈΣ γοῦν τ᾿ ᾿ " ΄ ΟἿ 0 Οα 1 ΟἿΣ δαῦσαξρως δα εξ, ωρρδιοϑ,, ἤσζανσαι τὸς οὐ μερὶ ξοό οὶ ἐμορ᾽ δ αν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀρθοιαῖφα, δῖπι6}5 "2 , κα ΄ αὖ ἃ ἰΟΩΡ ΨΔΆΥ Ο φῶς, ἀδπηα, τπονν αῦτμης., δι ες ἀοι πιλοσνῷ δας τ θὰ ἀδέρης᾽ μενθειιάλτηνν, αὐτὸν λέγοντες ΕἸ δατονςς ΤΥ ας ΤῊΣ δ ΤΊΟΣΙ5 ῬΟσϑὴ ἴο δηΐγϑαξ 
Ἀϊπλ, βαυίηρ: “Ἱὖ γοὰ 
ΘΧΡΘΙ ι.5, δορηᾶ 5 ζογξ ἢ 
ἰηύο ἐῇθ Βοτᾷ οἵ 
5126." 32 ΑσΟΟΓΟΙΠΡῚΥ 
ὯΘθΘ βεοϊᾶ ἔο ἐμοη: 
“6Ο!" ΤΏΡ σϑιθ οὐ 
ϑηα τοηΐ ΟἿ ἰπξο ἐῃ8 

ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον χοῦ ἃ’ ἐμόν οαΐ 5, 5Θη( ΟΕ 

τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 
186 δεχά οξίμε ϑινίηρ. 

Ὑπάγετε. 
Ὅο τοῦ δ'ναν. 

ἡμᾶς εἰς 
τ:5. ἰηΐο 

82 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
ΑΠα Πρ 58:4 ἰο πϑυὰ 

ἐξελθόντες 
Ἀντὶ σοχὴρ οαὲ 

ἰδοὺ ὥρμησεν 

οἱ δὲ 
ΤῊ (ΟΠ 65) Ῥαΐ 

ἀπῆλθαν εἰς τοὺς χοίρους" καὶ νγϑηΐ ΟΥ̓ ἰηΐο Ἐπο᾽ ἀδνλσμες ΒΥΥΏΘ; 8ηα ΙΟΟΚῚ τηβῃεά ΒΜ ΊΏΩΘ; δΔηα,, Ἰοοῖτ! ἐμ πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν] Θαὐτα Ποστὰ τυβῃθά 81 ἴθ Βοσχῆᾶ ἄονῃ ἰδ ρῥχγϑοίρίςθ ἰπίὸ {πὸ ΟΥ̓́ΣΣ [Ὧδ8 ὈΓΘΟΙΡΙσδ ἰηἴο 
29. 566 {πὸ Δρροπαϊχ ὍΠΟΥ Μαίξηονν 8:29, 

ΠΥ ρααρνννρνν 

κακῶν 

ΜΑΤΤΗΒΙ͂ν 8: 88---9: 6 [1] 

αῆτς οἷς δὰ ἴῃ 
᾿ ὶ ἀπέ ν τοῖς ὕδασιν. [π6 566 δηᾶ αἷἱδ 

πσηθυ σανὶς ἀπά πὐρὰ ΩΝ ὰ δὺς τυδίογϑ. 1 [6 ψαΐουϑ. 323 Βαυὺ [6 

ΝΑ, 6 ἔ ὶ 1 οχάθυβ θᾶ δῃὰ, ρο- ἷ ὲ όσκοντες ἔφυγον, και] Γ Ι 
δὰ τς (ο1 65) δε βόσκονται Εοά, 8η 4) 'ησ ἰηΐο Εν ΤῊΣ, 

ἀπελθόντε: εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν | ὑΠ65 ον πρὸ ΥΣ 8 τς 
ὉΤῈ τς ὧς ἰηΐο [ὰ6 οἷν Ὧν τοροσχίρα ὑμίπρ, ᾿ποϊμαϊηρ 

ἈΘΥΠΕῈ Ὶ τὰ τῶν |8ῇἴεϊγ οὗ π6 ἅἀδηιοτ- 

Ἐπ τ τ σδὴ μὲν 186 (λἰπ 55) οὗ [868 [ ῬΡοββθϑβθᾶ τλθη. 84 ΑὨᾶ, 

ἰδοὺ πᾶσα ἡ [100Κ! 411 86 ΟἿ 
δ Ὁ 841 ττ86} στρα οὐδ ἴο χησοῦὺ δαιμονιζομένων. Απὰ ΙΟΟΚ ἀοσλοη-ροϑβϑθβϑεᾶ (0065). 

ά 5 , [ ὕδθαβ; ἀμα αὖον μδν- 6 ἐξῇ ἰς ὑπάντησιν τῷ Ιησοῦ, [2 ; 1 
ποις ἔξῆλθεν ἔπ ΝΣ ἰο 16 {26505, ἴῃ 5 λας ἐείανι ΠΕ 

ὶ ἰδό αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως | ΒΑΓΠΘΒΟΨ ὈΓΡΘ 
τε ἐπραβάθς ἱ ἰτεαίΐεξά οί ίδαςΐ [ἰὸ ον ουὖῦ ἔΓΟῺΩΣ Δα δδνῖὴηξ βθοὰ 48} 4} ἴδον οεοὐγϑαῖθα μλετῇ ; Ι 

᾿ μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. (ποῖ ἀϊδυχιοῦβ. 
δὴ ΗΜ Η͂ ΤΩ. 

Ὧδ στηϊσῃῃξ σὸ δοσοβὸὲ ἔγοχ ἐμ αἰβίγιοῖ οἵ τ 9 ἐδ βοράν. ζῆς 

Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον Ῥοϑὺ, 6 Ῥγοοθϑᾶρα 
Αμὴ Βανΐηδ βίθυῃϑα ἴἢ ἰηΐο ΤΣ πένθος δῆ τρΩν: χμίὸ 

έ καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν | ““ ἢ Ὦ 
ΒΘ ΣΙΕπΕΡ ΘΕ, ο δὰ πον ἰηο 6 ον ΣΤ ΤΩΣ εὐ ᾳ ΝΣ 

ό : ὶ ᾿ ἰδοὺ ᾿ προσέφερον Ἰοοκεῦ 
πῶνιν: Ξ καὶ ΤῸΝ, ΔῈ υ τ τλλμς Ῥυϊηριηβ τοννατᾶ [ 1» Ὠΐτὰ ἃ ἐκ δΣ 

' ὸν ἐπὶ ΐ ἔνον. [8 Ιγἱηρ Οὐ 8 Θά. ὑτῷ τικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον ε 
τῶ παραλυτικ ὭΡΟΩΏ Ῥεᾶὰ παανίηῃρ 66 οδϑί. ΟἿ 5βϑοὶῃρ ἐμϑὶσ ζατῃ 

καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν [7655 5518 ἰο {π8 
παι. ΟΣ ἵπεχα ΡΘΥΘΙγἐο: “ΤΆΚΒ οουΓ- 

τεκνον΄ 1ὰ; Υ 5105 οὐΠα; | 8868, ΟὨΠά; γ Εν Ἂν 
ἢ “«μαρτίαι. 38 Καὶ 818 Τογβίνθῃ. ; 

Ὧι ΠΡρος τ ἡ Απα ἸΟΟΙ οογίαίῃ οἵ {π8 
ραμματέων εἶπαν ἐν ΒΟΙΌ65. βοᾷ ἴο ὑῃθ- 

ὙΡ ξρ ρος βαῖὰ ἴῃ βρῖνθα: “ἾὩϊ ἔθιον 
ῖ ὖ ἴ, 4 καὶ 15. ὈΙΘΒΡ ΘΙ ῺΡ.᾽᾽ ῖ Οὗτος βλασφημεῖ. 

εἐαυτοιος ΤῊΪ5 (ΟΠ 6) ὈΙΒΞΌΘΥΩΘ65. Δῃ ΔΑμα ὕοόβαβ, Κπον- 
ΜᾺ » ἜΑ ς Κ ΣῈ ΤΣ ᾿ “0, [2 ᾿ ἈΝ 
δὼ ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν ᾿:ῃν ῃροὶν ὑπουρῃΐδ, 

αν ος ἐπ ουδὶ ῃ6 Σέ τ. ἐπουσαϊθ οὗ ἔἤϑυα βα4: «ὙΤΏΥ 816 σοῦ 
ϑ- ᾿ “-“ Ἃ "Ἢ 

χ τί ἐνθυμεῖσθε πονηρς : ἰοκϑά [Ηἰπρϑ 
εἶμεν ΙΏ εν ἐμπαὲ ψμδὲ γον {πίη νηδικεα (ἰΒΐμ 6:5) ᾿ 5} Ὲ ὀὰνδΉ ΝΑ β “ν 

ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ὅ τί γάρ ἐστιν Ἰαι ἀποα, ἘΣ, ἢ 
ϊὰ ἰὰς Ὠρδασίβ οΟΥ του ΣΟ ἔον 15 : " ᾿ Ὁἶτα 

εὐκοπώτερον, εἰπεῖν ᾿Αφίενταί σου ΘΑ 516Γ, ὕο 58, 
Θαβίθσ, Γ΄ 10 5.) Ατα Ραΐῃξ εἴ δῸὸ οδὲ ΟΥ̓ γοὰ] “5 816. ΟΡ ΘΏ, τῇ 

ε ς ᾽’ καὶ 3 » Ἅγ μὰ αοὲ ἋΡ ΒῺ. 

ἁ τίαι εἰπεῖν Εγειρε καὶ  [ο 58, 
ἔπι ἔρος : με: ἴο 5". Β6 βείμησθ Ὁ 81. ψΑ1Κῦῷ 6 Ηονδνοσ, ἰἢ 

ἄτει; ἷ ὲ ἰδῆ ὅτι ἔοσ χοῦ ἴο περιπάτει; 8 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι του 
Ὀ6 ἀμμτνλλ Τὰ ογᾶθσ {πα΄ πὶ τοῦ τσ Κηονν ἰπμδὲ πον ἐπαὲ. ἐπὸ δόη 

ἐ ί ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου [85 διϊπουεν 
εἰ οὖ 15 ἘΧνΊΩΝ ἴὯ 6 5οὺ οὗ ἴδ ΤΙΏ8Π οὗ τῆῦϑῃ 

᾿ ΟἹ Θοΐῃ ο ἴοτ- ἐπὶ ἢ ἀφιέναι ἁμαρτίας ---| 9: : 
ἜΠΟΣ ᾿Ἐπὸ ἴο δι: ξο οξξ 515 δῖνα βἰῃβ-" θη Ὧδ 

186 

Θάρσει, 
ΤΑκο οουχαᾶϑα, 

Απάᾶ πανὶηϑ βοὴ 6 “2655 

εἶπεν τῷ παραλυτικῷ 
βϑαϊᾶάᾶ ἴο 1 6 ῬΑΥϑΙ τς 

ἀφίενταί σου 
Ἰεῖ βὸ ΟΕ δύϑ οὗ γοὰ 

ἰδού τινες τῶν 
Ἰοοκ οογίδὶ ο65 οὗ [88 

ς 
ΔΩ 



ΜΑΈΤΤΗΕΙΙ͂Ν 9: 7---18 

τότε λέγει τῷ 
τμο αι Ἐφ 15 ΒΒ ΊΩ5 ἴο {π6 Ρδζδϊσνίς 

Ἔγειρε ἄρόν σου τὴν κλίνην 
ΒΘ οίπϑ Ὁ Ῥίσκ ὺὰρ οἔ ψοι 1Ὲ 6 Ῥοὰ 

καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 7 καὶ 
84 Ρ6 βοΐῃδ αννὰν ἰΐο 86 ἤογὴθ οἔ νου. Δηᾶ 

ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 
μανίηϑσ βοῦ ἢΡ 6 νοηί ΟΕ ἰΐοὸ ἰῇ Βοχὴρ οἵ Ὠΐτη. 

8 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν καὶ 
Ἡδνὶλβ σε ΡαΓ [πΠ6 οσοννᾶβ Ὀθοϑχὴθ δέγδαϊα δῃᾶ 

ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα 
Βιονιῆςα 18 αοὰ τὰς (οπ 6) Βανίηρ δἰνο 

ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 
δὐ μοσῖν ΒΆΘΗ ἐο ἐπ6 ΤΏΘΩ. 

9 Καὶ παράγων ὃ ᾿Ιησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν 
Αμᾶ Ῥδβϑίὴρ οὐ ἴα ὅὕεβθὰ ἥτζγοϊιη ἔβοῦθ. βδδανν 

ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ πτελώνιον, 
ΤΏΔΕ, ΕἸ 1221: ὌΡΟΣ 16ῥἝ ἐἕδκχ οβῆςο, 

Μμαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ 
Μαίδον Ῥφϑίηβ βαϊᾷ, δᾶ 15 Βα 5 ἴο Ὠϊπλ 

᾿Ακολούθει μοι’ καὶ ἀναστὰς 
Ἐς ξο!πονῖηϑ ἴο τὴηϑ; δα Βανίηδ τἰβθὴ Ὁ 

ἠκολούθησεν αὐτῷ. 10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ 
Ὦθ ξο!]οννοὰ ἰο Βήτη. Απα 1 Βρροηςα οξ ΐσὰ 

ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ 
Ἰγῖξ ἴχ ἰῃὰ86 Βοῦξββ, δῃᾷ ἴοοκ! ζζηϑὴν 

τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες 
ἴδκ σο! θοίουβ δηᾶ ΒΙΠΏΘΥΒ Πανὶ σοΙῺ 6 

᾿Ιησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς 
6595 δρᾶ 16. αἰδβοῖρ]θα 

ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι 
ΒΑΡ σὴ [86 ῬΏΔΥσΘο5 

μαθηταῖς αὐτοῦ Διὰ 
ἍΕΥΘ Βα 5 ἴο [6 αἸβοῖθ!65 οὗ δῖωηη ΤΏσΟυΡἢ 

τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν 
να ἢ τῇὼ6 ἴδαχ σο]Π]δοίοσ δπᾶ ΒΙΠΏΘΙΒ 

ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; 12 ὁ 
δαίβ {86 [Ξε τολοῖτην οὔ του ὁ ΤΠ6 (οἠ6) 

δὲ ἀκούσας εἶπεν Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
Ῥυΐ Βανὶηρ Ἀθαζά βαίϊὰ Νοὲὺ πεοᾶ ΓΘ αν] 5 

οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλὰ 
18 (ο"165) Ῥείπε βίσου Σ᾽ Οὗ ΠΘΘΙΘΣ Ρμυὲ 

οἱ κακῶς ἔχοντες. 
1μ6 (ΟΠ 65) Ὀδαῖν Βανὶμξ.- 

13 “πορευθέντες δὲ μάθετε τί 
ἩδνΊῺ5 Βομ6 σοῦξ ΘΚ ῬὰξΞ  ΙΘϑγ τοῦ 

ἐστιν Ἔλεος θέλω καὶ 
15 ἍΜέοχον ΤΙ ατὰ ΥἹΠΙηρ ΕἾ εἴο! 

θυσίαν" οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι 
ΒϑΟυῆςο; Ὡοΐ ΤΟΥ Ι σβτὴθ ἴο 681} 

συνανέκειντο τῷ 
ἍΕ͵,6 Ἰνηρ ρ νὰ ἴῃ 

αὐτοῦ. 11 καὶ 
οὗ Ὠἴμ. Δρα 

ἔλεγον τοῖς 

66 

παραλυτικῷ [5814 ἴο μα ῥαγϑιγίϊο: 
“σοῦ Ρ, ἱο6 Κὰρ 
ΟΣ θά, δῃᾷὰ ρὸ ἴἰο 

ΨΥΟῸΣΓ Ὠοχηθ.᾽ ΤΑΠπαᾶ 

Ὧ6 ροῦ ὉΡ δῃᾷ νοΐ 

ΟΠ ἴο ἰβ ποθ. 8 Δὲ 
μῃ8 5ἰρῃῦ οὗὨἨ ἁ ὑῃί. 88 

ΟΥΟΝ ΑΞ ΜΕΙΘ 5ύΓΌ 0 Κ 

ΜΠ ἴθ, δῃᾷ ὑῃ6 

σιογι θα αοᾶ, σψ8ο 

Βανθ 5.0}. δου ν 

ἴο τηθη. ᾿ 

9 ΝΟΧύ, ψΏ1Π6 Ρ885- 

ἱὴρ ΔΙοὴρ ἔσγοτχ [ΠΏ 676, 

σθ5ὰ5 σϑυραῦ δἰρσαῦ 

οἵ ἃ ϑιῃι πϑιηηρᾶ Μαῦ- 

ὑπῃθν βοαίθα δὖ (8 

δ χΧ ΟΥΟΘ, δὰ ὯθΘ 

581ἃ ὕἤο Ηἰηι: “Β6 
ΤΥ ΙΟΙΟΟΓ," ὙΤΠοΥο- 

ὭΡΟΣΠ Ὧ6 αϊἱὰ γτἷἶβϑ 

ὉΡ δηᾶ [ὲΌὉΠῸ Ὠΐ1). 
101 δον, 116 6. χὰ 5 
Το ηὴρ αὖ ὑμ6 8016 

Ϊὰ ὅθ ἤοιϑθ, Ιοοκ! 
ΘΗΝ ὑδιχ σο]]θούου 5 

Διηα 5 ΏΘΥΘ ΟῚ 6. 8Π6 

Ῥορδὴ σϑοϊηϊηρ σἱίὰ 

ὥοθὰ δηα ἢἰἷἰς αἰδοὶ- 
ΡὈΪ65. 11 Βαὺ οὔ βϑθαείῃρ 

{πἰς ὑῃ6 Ῥῃδσίβθος Ρ6- 
δα ἴο 586. ὕὅο Ὧϊ5 

Αἰβοίριθσ: “ΜῺΣ ἰβ ἴὰ 
ὑπηαὺ χοῦ ὑβδοῦϑσ 

οϑΐϑβ τι ἴδ χ 601166- 

ὍΟΥΤΒ 8η ἃ 5 .ΏΘΙΒ.᾽ 

12 Ἡϑδυϊηρ [611], 6 

5814: “ῬΘΥΒΟΩΚ ἴῃ 
ὨρϑΙ ἢ ἄο ῃοῦ περ 8 

Ῥανδϑιοίΐδῃ, ρα ῃ 8 

αἰ Πρ ἄο. 18 ὅο, (ἤθη, 

ΘΗ ΙΘῸ ψηϑὺ ὑμὶδ 

ΙΏ68 5, Ἵ ψϑηῦ ΤΙΏΘΓΟΥ, 

δ ἃ ποῦ 5δουύϊῆίϊοοθ.᾽ 

ἘΌΓ Ι οϑὴθ ἰο 681}, 

ων 

δ τ τ ΣΝ} 

εὐἰμαν δὐ ΔΉἈ}: 

[χ] 

δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 
τἰσιξθουβ (ΟΠ 65) Ῥαξ ΘΙΠΏΘΙΞ, 

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
ΤΉΘα 616 οοσαϊηδ ἰοννασά Βΐτη ἰδε αἰβοῖρ1685 

: τὴ τ δος, ἀηα Ἧ 
λέγοντε Διὰ τί ἡμεῖς καὶ 
τρις ΤΉτΟΌσ ψνδὲ νε 8η4 

δὲ νηστεύομεν, οἷ μαθηταὶ 
τῦθ δῖ ξαϑίίηρ, {π6 θὰ ἀἰβοὶρ 165 

εἶπεν αὐτοῖς 
βαϊᾶάὰ ἴο {πϑῦὰ 

υἱοὶ τοῦ 

᾿Ιωάνου 
οἵ ὕοῇ π 

οἱ Φαρισαῖοι 
1:6 ἘΒΔΓΙΞΘ65 

σοῦ οὐ νηστεύουσιν; 15. καὶ 
οὗτοι Ὡοξ 8716 ξαϑ  Π 53 Αμα 

᾽ - ΙΗ ΄ ς 

Ιησοῦς ὴῚὴ δύνανται οἱ 
Γ ἐὐλμάξλος Νοὶ ΔΙ ΔΌ16 ἔο βοῦὼ8 οξίῃε 

νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ ὅσον μετ αὐτῶν 
Ἐ ον ορες ἰο τοῦτα ὌΡΟΣ μον Ἰοσ 1 {πολ 

ἐστὶ ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι 
5 116 Ἀγ Θρτοοσαῦ ὙΨ11 το μὰς αἀδὺδ᾽ 

ὅταν αρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ᾽ 
ὙΠσδον ον ταϊβμν ΡῸ 16 πΡ ἀννὰν ἔσο ἴἤθτα 1τ18 

νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. 16 οὐθεὶς 
δος ἢ τὴ ΠΟΤΕ ΟΝ Σαϑῖ. Νοροαν 

δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ 
πὲ ρΡεῖβ ὩΡΟῺ ᾿ἘΥ ΟΥ̓ οΪοίῃθς ἘΠΒΏΤΌΩΙΚ ὌΡΟΣ 

ἱματίῳ ᾿ παλαιῷ" τ αἴρει γὰρ τὸ 
ουΐοῦ σαστηθηῦ οΙα; 15 ΠΩ Ρ ἤοτ 1τ}6 

πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱἧματίου, καὶ 
Ζ 11 655 οὔ ἤτοια ἐπ οὔΐοῦ σαστωθηΐ, δηᾶ 

εἶρον σχίσμα γίνεται. 17 οὐδὲ βάλλουσιν 
ΧΡιπες ἜΣ Ε Ῥδοοῶθθ. . Νεοιίβοσ ἄο δον ρὰΐ 

οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς: εἰ δὲ μήγε, 
"ἰὴ ἢθνν ἰηΐο βκίῃ Ρ855 οἸᾶ; 1: θὰ τοί, 

ήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος 
δή Ῥυγοίς ἴθ βκίῃ Ῥα65, δὴ ἐβθ νἱὴ6 

ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται" ἀλλὰ 
15 ΞΌΪΠ6α ουὖὐδ δπα [ῃ6 βκίῃ Ρδ5θ 816 συ ϊηθα; ρμιΐ 

βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, 
1ηὸν ἀο ρὰῤ νὴ α Ἰιΐο  βκίῃ 885 

καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. 

πο ΘΝ, 

αηὰ Ῥοίῃ 816 ὑγϑεοχνᾶ. ᾿ : 

18. Ταῦτα αὐτοῦ. λαλοῦντος αὐτοῖς 
ΤΏδβο (1 55) οἵ Πα ΞΌΘΘΚΙΩΒ ἴο ἴθι 

ἰδοὺ ἄρχων εἷς προσελθὼν 
Ἰοοκ! τ ΧΌΙΟΘΙ {Ὁ} 25] αν σοτὴς ἰονγαυα 

προσεκύνει αὐτῷ. λέγων ὅτι Ἢ 
“85 ἀοϊηςξ Ορϑίβϑθῃσθα ἰο ἕω βδανίὴθ ἰδαΐ ὩΤΏΘ 

θυγάτηρ μου ἄρτι -ἐτελεύτησεν: ἀλλὰ 
αἀαυβίοσ οἔτθ υσὑἱρῆΐ ΟΝ ἀρθορϑδεθα; μαὲ 

ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ᾿ ἐπ᾽ 
Βανίηϑ σοθ ρυΐξαρου ἰθ6. παηῃὰ οἶγνοι! ἸΡΟῚ 

αὐτήν, καὶ ζήσεται. 
ΒΟΥ, δδηᾷ δ ψ}Πὶ ἔνθ. 

ΜΑΤΥΠΕΙ͂Ν 9: 14---ξ:8. 

ποὺ τἰρηΐθοιβ ὉΘΟΏΪΘ, 
Ὀαῦ 5] ΏΠΘΥΒ.᾽ 

14 ΤΏΘΩ “ΠΟ π᾿ 5 ἀἰ5- 
ΟἾΡΙΘ5 οδῆϊθ ἰο πὰ 
ϑηα δδκρᾶ: “ΝῺ 15 
1 ἰμαὺ ψ δὰ μ8 
ῬΏΔΙΙΒΘΟ5 ὈΣϑούϊορ 
ἔϑβδυϊηρ Ὀπὺὺ γΟῸΣ ἀ[8- 
ΟἾΡΙ65 ἀο ποὺ ἔδϑί᾽ 
15 Αὐ ὑμὶβ ὕδϑι8 βϑία 
ἰο ὑμποηὶ: “ἼἸῺΘ ἔσθ 5 
οὗ 6 ὈΥἑασθρτ ΟΣ 

ὮδθΥθ 0 ΤΘδ5Ο ὕο 

ΤΟΙ 8.5 ἸΟῺΡ 85 ὑ8 

γἱάρρσοοῖλ ἰ5 1 
μθι, ἅἄο ὑμογῦ Βυΐ 
ἄδυβ ΜΠὲῚ1 σοι ΘᾺ 

1Ὁ6 Ὀτϊάθρτοοσι ψ11 
ῬΡ6 ὑδϑθὴ δι ἸγΟΙΣ 
θαι, δα θη μον 
Μ11 ζαβῦ, “16 Νοροάν᾽ 
565 ἃ Ῥϑΐοῃ οὗ τυἢ- 
ΒΏΤΙ ΟἸΟΙΏ ΡΟ 81. 
οΙᾶ . οἶθ ρμδεχηθαῦ; 
ἴοῦ ἰβ 11 ΒΘ Ρ ἢ 
ΜΟΙΙα 01]. ἔσγοσα ὑμ8 
ΟΥΥΘΙ βσδσσήθηῦ ΠΩ͂ 
8 ἰθαῦ νοι Ρ6- 
ΟΟΠῚΘ ΜΟΥΙΞΘ. 17 ΝΘΙΓΏΘΓ 
ἄο ρΡϑορῖθ ριιῦ ΘΝ 
ψὴ6 ἰηΐο οἱᾶ. ψὶηθ- 
Βεῖαβ; θαὺ 11 ὑπ ν ἄορ, 
6 [8 ψΊΏΘ5ΚΙΩΒ 
Ὀυτοὺ ϑῃᾶ. [6 τῖη6 
ΒΡ 5 οὖ δα ἐπ 
ΘΒ 5. 816 σχαϊηρᾶ, 
Βυῦ  Ῥϑοῦϊθ ριὺ πὸ 
πὶ ἰηΐο πον ψ1η6- 
5ΚΊΏΒ,. δηα οί Π]ΩΡ5 
8.16 ὑτθβουνθᾶ,; 

18 ΝΜ Ώϊ6 6 ψ)85 [61}- 
ἴῃ ὑπό ὕπϑ6 ὑἰ ΡΒ, 
ἸΟΟΚΙ 8. σογίϑίῃ ΤΌΪΟΥ 
ΜῺΟ ὨϑΩ6 δΔΌΡΙΟΔΟΙΘΩ͂ 
Ῥαρϑὴ ἴο ἄο ορϑίβθι ποθ 
ἴο Ηἶτι, βϑϑϑίηρ: “ΒΚ 
ὭΟΝ Ὧν ἀδιυρηῦοῦ 
ταῦ 6 αοδᾶ; μα 
ΟΟΙΏΘ6 8:4 ΙΔ ψοιῦ 
Βδηᾶ προ ΠΟΥ δηᾷᾶ 
508 Μ|Ι1 οολθ ἴο 1116.᾽ 



ΜΑΤΤΉΝ 9: 19---28 

19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἠκολούθει 
Δῃα ανίηρ δοῖ ὰρ 6 “2655 νν 885 Ζο] ον 5 

3 » Ἃ « Ἄ 3 “ Ἂς 2 ν᾿ 

αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 20 Καὶ ἰδοὺ 
ἴο ίπι δῃᾷάᾷ ἰῇ αΐξοῖρθ]ο Οὗ ΗἰτᾺ. ΔΗηᾶ ]ἸοΟΚΙ 

αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη 
Ὦδνὶδ ΒῸΣ οὗ ὈΙοοῦ ἔνεῖνε ΔΌΞΡΕΙ 

ὄπισθεν ἥψατο τοῦ 
Ῥεῃϊμα Ἰἰουμοῃρά οὔ μ8 

κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ: 
βόν Ἐ4 15:1 ΟΥ [88 Οὔΐου σασταθξ οὗ Ηἴτα; 

21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ ᾿Εὰν μόνον 
586 8 βαϑίησ. ἴὺΥ ἱὰ ὨΟΥΒΘΗΣ Τἔονο ΟἿΪν 

ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ 
1 ταϊσῦ ἸοΌΓ ἢ οὗ {μ8 Οοὐἵοσ βαυτηθαΐ οἵ Βίτῃ 

σωθήσομαι. 22 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς στραφεὶς 
150. 8}} Ὀ6 βανϑᾶ, Τὰ ΡὰξΞ 9655 Βανίηρ ἰχηρᾶ 

καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν Θάρσει, 
δ ἢανὶηδ 566 ΠΘΥΓ βαϊὰ ΤΔΙΚΘ σοῦζϑξα, 

θύγατερ ἡ πίστις σου σέσωκέν. σε. καὶ 
ἀδιρμίοσ; πὸ Ζαὶϊ ἢ οἶγνοι Ὧδ85 βανθβα νοῦ. δπηὰᾶ 

ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 
τνὰϑ ϑανεα ἴῃ6 ψογῆθη ἔγοχηῃ της ἜΡΩΣ πλεν 

238 Καὶ ἐλθὼν ὁ 
Αμᾶ Ὠδνὶηδ σοθ ἰῇ 6 {2655 

οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς 
μοῦβα οἔίμο ΤΌΪΟΣ 8 ανίηθ βροῦ (8 

αὐλητὰς τὸν ὄχλον θορυβούμενον 
Βυΐθ ὈΙΘΨ ΟΥΒ τς οτονὰ ΤΩΔΚΙΊΠΕ ὈΡΓΟΔΥ 

24 ἔλεγεν ᾿Αναχωρεῖτε, οὐ 
ὯΘ ννδϑ βϑαση8 Β6 χοῦ νι παγαννησ, Ὡοΐ 

ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει: 

γυνὴ 
Ν᾽. 2.) 44 }9} 

προσελθοῦσα 
Βανΐηβ οογηρ ἰοννασὰ 

εἰς τὴν 
Ν ἿἜ 
[ησοῦ 

᾿ ἰηΐο με 

καὶ 
δηᾷ 

γὰρ 
οτ 

καὶ 
αἰρα 1086 1{{Π]πῸ ΕἾ] Ὀυϊ 516 15 βῖθερίηδ; δηὰ 

: κατεγέλων αὐτοῦ. 25 ὅτε δὲ 
πον ΟΥΘ Δι ὮΙ ΒΟΟΣ ΠΝ ΟἿ Ηΐτα. ΜΏρΩ Ρυΐ 

ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν 
τν85 [χυβί οαξ 1ῃ6 οχοννᾶ, Ὠδνῖηδ δηϊογθα 

ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθ 
μΘ ἴοοῖκ ποῖά οὔἵίμεο μϑηᾶ: οἱ (μιν, διὰ ον 
τὸ κοράσιον. 26 Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη 
ἵμῃθὸ ΠΠὺῚ6Θ β11]. Δηάᾶ σδϑῖπθ οοὖὐ ἰῃ6 ἔδιηθ {μ15 

εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 
ἱπίὶο ψοΪΘ ἰπ6 δϑασγίῃ τῃδι. 

21] Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ ᾿Ιησοῦ 
ΑἸα ῬϑϑϑῺΡ᾽ ΔΙοὴΡ ἔτοζη Πποσο ἰο ἐπα Ζ6ϑὰβ 

ἠκολούθησαν δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ 
Ζοϊὰοννοά ἔνο ὈΠπά (οη65) ογνίη οαϊ δῃᾶ 

λέγοντες ᾿Ελέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυείδ. 
ΒΆΣΊΩΞ Ἦανο στον ὉΡΟᾺ 15, Ξοη οὐ Πενίά. 

28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθαν 
Ἠδνῖιβ οογῆθ ας το πῃ δοιιϑθ σϑῖὴθ ἐουννασὰ 
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19 ΤΏΡ “7655, σοὺ- 
ἴῆσ ἃρ, Ὀθρδὴ ἴο 
ἔΌΠΠΟ μη; αδἷϑθὸ ἰΐβ 
αἰβοῖρΙθ5 αἰα. 20 Αμᾶ, 
ΙοοΚ! ἃ ΨΟΙΏΘΩ 51:- 
ουϊησ ὕψοινθ υϑαῦϑ 
ἔσο ἃ ον οὗ ὈϊΪοοά 
οϑθ ὋὉΡ Ροῃϊῃηα 8πᾶ 
τουσθα ὑπμ6 ἔγϊησθ 
ΟΥ ἰδ οὐδοῦ σϑγιηθηῦ; 
21 ἴὉΓ 5ὴ6 Κορὺ 5850- 
ἷἴῆὴρ ίο ὨΘΥΒΟΘΙΙ: “1 
1 ΟἿἹΡ ζοιοῦ ὨΪΐ5 Οὐὐοσ 
Θαττωθηῦ 1 5081: ροῦ 
ΜΕ11. 22 ὅοβιιβ ὑυτηθα 
δου μα δηα, ποὐϊοϊηρσ 
ΘΓ, 5δϊᾶ: “ΤΆΚ6 οουγ- 
850, αἀδιρηῦου; γοὺΣ 
αι 85 τδᾶθ ψνοὰ 
ΨΕ11.. Απᾶ ἔγοιῃα ἐμϑὺ 
ΟῚ 6 ψοσϑὴ Ὀ6- 
Οϑ 6. Μ6]]. 

28 θη, πο, δ6 
σϑὴθ ἰηΐο 6 ΤΌΠΟΙ 5 
Ὠοι86 δῃᾶ οδυρσῃῦ 
δἰσηῦ ΟΥ̓ ὑμ6 Ζϊ1πὖ6 
ΡΙδνοῦβ δηα ῃ6 ογτονψὰ 
ἴῃ ΠΟΙ σοῃ βίο, 
24 5655 Ῥοσϑδὴ ἴο 580: 
“Ἴθανα ὑὴ6 ρῖβοθ, ἴὸ τ 
6 0016 ΟἿΣΙ αἰά ποῦ 
αἰθ, θὰ 506 ἰβ. βίθθῃ- 
1ηΡ. Αὐ {ηἰ5ϑ πον 
Ῥοσδὴ ἤο ᾿ἸδιρΡῃ δὐ 
ἧι βοογησαν, 25 Α5 

ΒΟΟ 85 ἴῃ ογονα 
μβαᾶ ὑῬβθβῇ δϑηΐῤ ουῦι- 
5:46, ἢ6 ψϑρηῦ ἴῃ δῃηᾶ 
ὍΟΟΚ ὨοΙὰ οὗ ΠΟΥ 
Π8Δη6, 8δηα ἰῇ Π{{16 
ΕἾΣΙ ροὺ ἂρ. 2680 
ΟΟΌΓΒΘ, πὸ ὑδῖκ δροιΐ 
{ηἰ5 βργθδᾶ οὐὖν ἰηΐο 
811 ὑμαὺῦ τϑρίοῃ. 

2145 965.5 85 
ῬΘπΒΙ ΩΡ ΔΙΟΩΡ ἔΤΟΣλ 
ἴμογθ, ὕνο ὈΠα ΓΘ 
Το Ὠΐμη, οὐγίὴρ 
οιῦ ἃηᾶ βονίηρ: “Ἤδνθ 
ΤΏΘΤΟΥ ΟἹ 15, ΘΟ. οΟὗἁ 
Ὀϑνὶα.᾽" 28 Αὔδοσ ἢ6 
Ὦδα ροῆθ ἰηΐο ὑδ6 

Ξ 
Ξ 5 

ἐξ 
Η 

Ξ Ξ 
- 

Ξ 

Ξ 
Ξε 
ΞΕ Ξ 
ἄρ 

Ξ-- 
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αὐτῷ οἱ ἐπιφλοιν ἐεαὶ λεγε ἑρύτος τ 

᾿Ιησοῦς [ιιστεύειε ὅτι διψαμοὶ τοῦτο 

ποιῆσαι; λέγουσν αὐτῷ αν κύριε 

29. τότε ἦρατο, τῶν ὀφθαλμῶν" οὐτῶν 
λέγων Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω 
βασίμβ Δοοογάϊαξ ἴο {π6 Σαϊϊα οὔ του 1Ιοἷ 10 ΒΔΡΡΘα 

80 καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἷ 
Αμᾶ ΠΣ ορεπρᾶ οὗ ἔμοση τὰς 

Καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς 
Διηά βίθυη!ν οματδϑᾶ ἴο ΘΙ: 

λέγων Ὁρᾶτε μηδεὶς 
ἘΝ 27:) Β6 βεείηὴβ τοῦ ὩΟΡΟΩ͂Υ 

31 οἱ δὲ ἐξελθόντες 
Ἰεῖ 6 Κηον ὶηξ; {πὴ6 (οη65) αΐ Βανΐηῃξ βοηδ οαἱ 

διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 
ρὰ ἀκισοὰ δα ἰὰπ ᾿μοΙς ἰπμ6 φασίβΒθ ἰ[δδί. 

32 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ 
ΟΣ ἴθ Ῥυΐ δοίη οαΐ Ἰοοῖκ! 

ἂν ϑ Ὁ“ ς ἢ 

προσήνεγκαν αὐτῷ κωφὸν 
ἴον, Ῥτχουξῃΐ ἰοννατά Ὠΐτὰ ἄστη οὴ6 

δαιμονιζόμενον: 38 καὶ ἐκβληθέντος 
δαιμον ορεο δοᾶ. δανίηδ Ὀθεοα ἰσοινν οἱ 

τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ 
οὗ 16 εὐ και 5ΡΟΚΘ 1121} ἀυτὰ οὐδ. Απα 

ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες Οὐδέποτε 
ννοπαογχρα τς. οτοννᾶς Βα 85 Νενοῦ 

οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ. 84 οἱ δὲ 
ἴ59 ἐπ [88 Ι15ΥΔΘΙ. ΤᾺ Ραΐ 

ἔλεγον Ἔν τῷ ἄρχοντι τῶν 
τνοῦο βασΐησς [θ᾿ ἰδ ΤΆ] τ. οὗ ἴῃ 6 

ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 
Ὧδ6 ἵχονβ οἷ ἴζὼ6 ἀειηοῃβ. - 

Ψ' 3 “᾿ 

περιῆγεν ὁ Ιησοῦς 
τνᾶ5 βοΐῃηϑ αροὺῦδ ἴῃθ : ὥεβιβ 

πάσας καὶ τὰς 
811 ΕἸ [3.1 

συναγωγαῖς αὐτῶν 
ΒΥΏΔΒΟΞΊΙΘ5 ΟΥ̓ ἴἤϑτ 

ὑμῖν. 
ἴο γου. 

ὀφθαλμοί. 
ΟΥ 65. 

ὁ ᾿Ιησοῦς 
ἰμοὸ 7655 

γινωσκέτω" 

ἐφάνη 
δ ἀρρθαχεᾶ 

Φαρισαῖοι 
ῬὨΑσίσθο5 

δαιμονίων 
ἀρυλοὴϑ 

35 Καὶ 
ΔΑπα 

πόλεις 
οὐτ6 5 

διδάσκων ἐν ταῖς 
Ἰεδορϊη5 "ἢ ἐῃ8 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον ῆς 
δηᾶ ῬΥΘΘΟΒΙΩ5 612: ΒἙοοῦ Ὥθν5 οὗ ἴῃ 6 

βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ 

τὰς 
ἴὰ8 

κώμας, 
να θο5, 

Κίησάογη πᾶ [νῦν δ εγ: ΕΘ ἄἶδθαθθ δῃὰ 

πᾶσαν μαλακίαν. 86 ᾿Ιδὼν δὲ τοὺς 
ἜΝΟΣν Βοξίῃβϑββ. Ἡδνὶὴβ πε Ραξ .5:} 

ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι 
οσγονναβ ΒΘ Ζοῖῦ θη ᾶου δεοοι δρουσΐ ἔβθτα Ὀθοδῦβα 

ΜΑΤΊΈΒΕΝ 9: 939--86 

Ὥσμδβθ, ῃ86 Ὀ]1π4 θὰ 
σὴ ἴο δἰ, 8πμπᾶ 
ὅοθὰβ δϑιοα ὑῆϑιῃ: 
ὭὯο τοῦ ϑγβ [δίῃ 
[80 1 οϑῇ αἀο 159 
ΤΏΘΥ ϑηϑοσοα Ὠἶ; 
“Χ65, Τιοτᾶ." 29 ΤΏΘΩ 
6 ἰοιπμοῃϑα ὑπο ὶῦ ον65, 
βϑυίῃρ: “Δοοοτάϊῃρ ἰὸ 
σοῦ ζαϊ ἰοὺ Ὁ Ὧδ80- 
φοὰ ἴο τοῦ." 30 Αῃά 
πὶ ΘΚγὰῈ8 ταοοῖνρα 
δἰρηῦ, ΜΜΟΥΘΟυΘσ, σ6 55 

ΘΓ ΟὨΘΥροα {61}, 

βοσϊηρ: “566. ὑμδὺ ἢο- 

μοᾶν ρούβϑ οὸ ΚΙΩΟΥ͂ 

1. 81 Βυὺ πδγν, δἴύου 

σούηρ ουὐδίαθ, τηϑᾶθ 

Ὁ Ρυῦθ]ο δροὺῦδ Ὠΐτα 

ἴῃ 811 ὑμαὺῦ τϑρίοῃ, 

2 Νον ψΏΘΩ ὑπ6γ 
ΜΟΙ Ιθανῖηρ, ἸοοΚΙ 
ῬΘΟΡΙΘ ὑτγουσηῦ ὨὨἰτῃ 
5. ἀαὰρ 8 Ὀοδ- 
βοοϑοὰ οὗὐ ἃ ἀδιοῃ; 
33 δῃηάδ δἵΐοσ ῃὴ6 ἀ6- 
το ϑα ὈΘΘῺ ΘΧΡΕΙ]ΘΩ͂ 
ἴὋ. 6 ἀρ 8 ΒΌΟΚΘ. 
ὟΥΟΙ, Ὁ.6 οτοναᾶβ ζοὶῦ 
διχδΖοιηθηῦ δηᾶ βαϊά: 
“ΝΕΥΟΥ ψὰ5 δ Ϊηρ᾽ 
ἘΚ 15 566 .ἴἢ 
157Γ80]1.᾽ 84Βεΐὖ Γ΄} 68 
ῬΒδγίσοος Ὀαρσδὴ ἴο 
585: “Ιὖ ἰδ ὉΡ μα 
ΤΌΙΟΣ οἵὗὐ ῃ6 ἀθοῦ5 
ὑμαῦ ὯΘ6 ΘΧΡΘΙΒ μ8 
ἀριλοῃϑ.᾽ 

35 Αῃηὰ θθ5 βοὺ ουαῦ 
ΟἹ ἃ ἰοῦ οὗ 811] ὑμ8 
οἰὐϊθ5 δηα νυν 8668, 
ὑδϑοϊηρ ἴῃ ὑπ τσ συν - 
ΒθΌΡΘ5. 8η6 ὈΥΘΘΟἢ- 
ἴῃς ἴῃ6 ρφροοῦ ὩδῸΒ 
οὗ {86 Κηράομχ ϑῃηᾶ 

ΟἸΥΐρΡ ΘΟΥΟΙΥ βοχὺ οὗ 

ἀϊβθδαϑδθ 8η4 ουϑὺν βοσγὺ 
ΟΥ ἰΥγαιΐν. 86 ΟἹ 
βοοίηῃρ [8 οὔἵοναθ ἨΘ6 

1οῦὺ ΟἿ ΙῸὉΣ ὑδθηῖ, 



ΜΑΤΤΗΒΙΥ 9: 87--10: ὅ 

ἧσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐριμμένοι 
{μὸν νοῦ βκίημπθα (ο 65). δῃα ἰοββθα δρουῦῇ (0165) 

ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 
8.51 ΕἸ. ΕΥΞ}9) ποῖ μανὶηβ ΒΘΡΒοσα. 

31 τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
ΤΘ Ὧ6]15 βαυίῃρ ἴἰο 6 αἰβοὶρ]ο5 ΟΥ̓ Ια 

Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται 
Τὰ ἱπᾶθροῦ δδσνοϑύ τουσῃ, ἰῇ Ρυΐξ. ΨΟΥΚΘΟΥΒ 

ὀλίγοι: 38 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ 
ον; Ῥ65 τοῦ ἱδούοΐοσα οὐἴἵῃαο ἵστα οἕίῃα 

θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς 
Ὠδυνοϑὶ 50 ἐμ ἢ χϊρῃύ ἰσυδῦ οὐδ ννουκοῦβ ἰμΐο 

τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 
ἴῇ86 ᾿δδσνεϑί οἕ ΐτα. ᾿ . 

1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα 
Απᾶ Βανίῃδ Τ4116α ἰοννδτά 5615 (ῃς8 ἴνϑινε 

μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν 
αἰσοῖρ]θ5 ΟΥ τ . ἢ βᾶνθ {ο ποτ δυϊμογῖν 

πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν 
ΟΥ̓ 5 ιστΐβ ἼΠΟΙΘΘῺ διϑτϑηα ἰο Ὀ6 ἰὨχοννίηρ οὐδ 

αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
θὰ δηᾶ ἴο ὃς συγ ὄνον ἀϊβθαθθ δηα δὌνοὺν 

μαλακίαν. 
βοξίῃθϑϑ. 

2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ 
Οὐ [8 μα ἔννϑινθ Δ ροβίϊὸβ [5215 

ὀνόματά ἐστιν ταῦτα: πρῶτος Σίμων ὁ 
ἌΘΙΔΘΚ5 ] 1μ 686; ἔτ} 1} 5ίζηωοῃ ἰμε6 (016) 

λεγόμενος Πέτρος καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς 
Ῥοίηρ 5δ1α Ῥοίοσ δ Αμᾶσχον ἴῃ ὑσγοίῃεοσ 

αὐτοῦ καὶ ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ. Ζεβεδαίου 
οὗ Ὠἰτὰ δῃάᾶ  ΨΖβῖῶθβθ. ἰῃμ (οῇ 86) οὔίῃμθ ὥΖορεαθε. 

καὶ ᾿Ιωάνης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 3. Φίλιππος 
δά. 4208 106 Ὀγοίΐμοσ οὐ ἢΐῃ), ῬΗΠῚΡ 

καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ μαθθαῖος ὁ 
84 ΒΒαδυίμοϊοηθνν, ἸἘμοζῆθ δῇ ΜΜαίμον [πα 

τελώνης, ᾿Τάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου 
ἰδκ σοΙδοίοχ, Δ 65 ἀῃ6 (οὔμ6) οὔ ίῃθ ΑἹρῆδϑιυβ 

καὶ Θαδδαῖος, 4 Σίμωο ὁ Καναναῖος καὶ 
διὰ ἸΤηῃδάάδβδθυθ,  5ίζωοη 6 Οδιϑῆδθδη δηᾶ 

᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης ὁ καὶ 
Ψιια85 τὰς Ἰβοδυιοῦ ἴμ6 (οὔθ)... 8150 

παραδοὺς αὐτόν. 
αν ὴη8 σίνθη ον ἰτη. 

ὅ Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν 
ΤΏΘ6586 τῃ8 ὕμνεινο. βοηΐ οὔ 6 

᾿Ιησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων Εἰς 
ε515 Βανίῃβ βΊνΘΩ Οχᾶθυϑ ἰο ἰπθ βανίῃβ Ιηΐὸ 

ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς 
ὍΣ ΟΥ̓ παίίΐοῃ ποῖ τοὺ 5Πομ]αᾶ ρῸὸ ΟΗ͂, δὰ 1ηΐο 

0 

Ρθοϑι56 8 ν ΨΟΥΘ 
βηπθα 8η48 ΤΟΝ 
δΌοιῦ [Κὸὰὸ 5.66} 
ψνιρμοιῦ ἃ 5 ΘΓᾶ. 

37 ΤΏΡ πὸ 5δοία ἴο 
Ὠΐϊθ αἰϑοῖὶθ]θ5: “65, 
{ῃ6 Βαῖνθοϑῦ ἰα συϑαῦ, 
Ῥυαῦ {ῃΠ6 ΨΜΟΥΚΟΥ 816 

ἔον. 38 Τῃογοΐογθ, Ρ66 

[56 Μαβδίον οὗὐ {ῃ8 

Ὠαύγοοῦ ἴο ϑϑηᾶα οιὖ 

ΜΟΛΚΟΥ ἰηΐο Ὠΐ5 8Γ- 

γοεῦ,᾽ 

1 50 Ὧ6 βΒιμηη)οηθα 

Ηἶβ ὕχϑινα αἰβοὶ- 

ὈΙΪ65 δῃᾷ ρῶν ὑμθῖλ 

ΘΌΟΥΙΌΥ ΟΥ̓ΘΕ ὉΠΟΙΘΘΏ 

Βοϊσ 5, ἴἢ ΟΥ̓͂ΘΥ ἴο 

ΘΟΧΟΘΙ ἔμθθθ μά ἴο 

ΟὟΥΘ ΘΥ̓ΘΥν βού οἵ 

ἀΐβθαϑθ ϑδῃηᾶ δυθσν 

βουῦ οἵ ἱμῆσγηλλῦν. 

2 ΤῊΘ ϑιθα οὗ [88 

ὕψεινθ δροβῦϊθβ 816 

πμθ656: ΒΕἸγδὺ, ΒΙΠΊΟΩ, 

{ῃ6 οὔθ οδϑιθα Ῥείρϑυ, 

δηα Απάγον ἰδ σοί - 

ΘΙ; δηὰ σὕσβϑλθ [8 

[5002] οὗ ΖΕορ'θ- ἄθϑθ 

ϑηα Φο. ὨΪΐ5 Ὀγούμου; 

ΦΡΗΝΙΪΡ δῃηα Β871- 

8 1 Οθ; ΤὨΏΟΙΩΔΚ5 
ϑη ἃ Μαίμον {μθ ἰὰχ 

σοΙ]θούοῦ; σϑηιθ [6 

[5001] οΥὗὨἨ ΑΙ ῬΩΔΘΊΙΞ, 

δὴ ἃ Ἰμδᾶ- ἀδ6΄ 5; 
4 Βποη πὸ Οδ-:πᾶ- 
ὩϑΘ΄8δη, δᾶ συδδβ 

5 ΟΑΥΊ οὔ, ΜΏΟ Ιαΐρῦ 
Ῥοίγαγθα Ὠΐπ. 

δ ΤΏΘθϑΘ ὑχοῖνα 965115 

βοΐ ζογίῃ, σίνίηρ ΘΠ 

μθϑθ ογᾶάρυβ: “Ὁ. ποῦ 

8ο ΟΝ; ἰἴηἴο ἰῇ6 τοϑαᾶ 

Οὗ 8 μδύϊοηϑ, δηὰ 

Σαμαρειτῶν 
οὗ 5αιλδσιβῃβ 

69 πορεύεσθε 
Ρ6 βοΐῃξ γοῦυκ 8 νυ 

γοῦ 58ομ!α δηΐου; 

ἀπολωλότα 
δνῖὴβ ὈΘΘ Ιοϑὺ 

ν ἦλ, 7 πορευό ᾿ 
ἰσραή ρ ὙῸΥ Ὅπὶ Ὀς τοῦ ΡῬυθϑοῃηβ 

βασιλεία τῶν 
Ἠδ5 ἄγαν προσ ἰῃ6 κιηράοτω οἶ {Π6 

ἀσθενοῦντας 
(Ομ 65) Ρείῃβ βίοϊκ 

λέγοντες ὅτι 
βασὶὴ ἰδδῦ. 

ὑρανῶν. 8 θεραπεύετε, 
ΟΌΡΟΣ 6 τοῦ οὐ], πε δ ἡ μ  θ με δ αὐλὸν ΦΜΡΝΕΠΒΗΗΝ 

6 σοῦ σαι βίῃϑδ υ!Ρ, 

καθαρίζετε, 
9 τοῦ οἰδϑηβίηξ, 6 τοῦ ᾿σοντὴξβ ουἵ; 

γοῦ τεςαϊνεά, 

χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ 
στοῦ 5ῆου!α ρσχοσυχο " 

χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, 10. μὴ πήραν 
σορροσ ἰῃμΐο ἴῃ. δκγα]65. οὔ υοῦυ, ) 9 

τα ουβαισηθηΐβ 

ὑποδήματα μηδὲ 

τροφῆς αὐτοῦ. ροφης τὰς ᾿ 

πόλιν ἢ κώμην 

ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός 
γοῦ τηϊκῃῖ εΐοσ, δϑασοῖ οὐὐδ ΝΟ ἴῃ. 

12 εἰσερχόμενοι 
γοῦυ τηϊρϊ σοὸ οὐἵ. ῬῬᾳαῤ ἱπίο τὰς 

οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν’. 18 καὶ - ἐὰν 
ἱ διηα ἱξ νοῦ ᾿ηαθθᾶ. 

ἶ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθάτω 
ΤΥ ΡῈ ἴμε6 ποιθα ψουίην, ἰοῦ οοχὴβθ {ῃ8 

ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν' 
οἔγου ὑροῦ 

εἰρήνη ᾿ ὑμῶν 
οὔ γοῦ ὕὑροὰ 

δὲ μὴ ἢ 
Δξονοσς αὶ ποὶ ἐΐρε ψοχίων, 

ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 

ὑμᾶς μηδὲ 
ἈΑμῃᾶ ψΨψῇο ἸΪκοὶν ποῖ σηϊρῆΐ γοοοῖνθ τοὺ 

τοὺς λόγους ἐξερχόμενοι 

αἰβαμιν ἐ}10 

ΜΑΤΤΗΒΝ 10: 6-.14 

Ὧο ποὺ Θομὐοσ ἰηΐο 
ὃ 58. Ὑαδγ ἴδῃ οἷὐγ; 
δΡαΐ, ᾿ἰπιδυθϑᾶ, ρὸ οοῃ- 

Ἢ ΔΙ ἴο ὑπ Ἰοὺ 

ΒΏΘΘ οὗ {86 Ποῖιϑθ 

οὗ 51:86]. 1.5 τοῦ 

50, ῬΥΙΘΒΟΏ, βϑυΐὶῃδ, 

“ΤῊ6 ἰἰρᾶοτμιη ΟΥἹ ὑὯβ 

ὨΘΑυΘῺΒ Ὧδ85 ἀγα 

ὭΘαΓ.᾿ 8 ΟὐΤ6 5οῖς ρθὸ- 

16, ταῖδβθο ἃρ ἀδθδᾶ 

ῬΘΙΒΟΏΒ, ΙΔ ΚΘ ἸΘΡΘΥΒ 

οἴθαθ, ΘΧρ81ὶ αι, β. 

γοῦ τϑοοϊνρα ἔτθο, 

σὶνθ ἔτθρθ. 9000 τοῦ 

ὈΓγοοῦσα βοϊὰ οὐ 511- 

ΨΘΙ ΟΥ̓ ΟΟΡΌΘΙ ΤΟΣ 

Υοῦκ ρδἰσαθ Ρυ 1588, 
100. 8 ἴοοάᾶ. Ῥοιοῦ 
ἔοσ μα ἰχτῖρ, οὐὁἨὨΎἁ νο 
παογραιλθηῦβ, ΟΥ̓ 

βϑη 815. ΟΥ ἃ 5ϑῇ; 

ἴο ῃβ6 ψοΥΚο ἀ6- 

βου 5 ἰδ. Τοοᾶ. 

11 Ἰηὐο ψῶϑύθνυου 

Οἷὐν ΟΥ Ὑ1ΠᾶρΘ6 τοῦ 

Θηὐοσ, 5θασοῦ οὐὖὺ ΨΜΏΟ 

ἴῃ ὃ 15 αἀδϑουυίην, 

δια βίδν ὕμοθ ὉΠ. 

χοῦ Ιθᾶνγθ. 12 ΜΏΘΩ 

ὙΟΤΙ 816 οηὐογίηρ Ἰηἴο 

Ὅ86 Ὠοσπδθ, σγοοὺῦ ὑΐ8 

ὨΟυΘΘΒΟΙΑ͂; 18 δῃὰ 1 

Ὃμ6 Ὠουδ6 15 ἀθβουνίηρ, 
16ὁὉ ὑπ ρῬρβϑ8οθ. ἡγοῦ 
ΜΒ. ἢ οοθ. ὉΡΟῺᾺ 

1; Ῥπὺ ἢ Ὁ 15. ποῦ 

ἀρβουνίηρ, Ἰοὺ 8 6 

Ῥθοδοθ ἔσοῦχ στοῦ 

τοῦ ὌΡΟΩ τοῦ. 

14 ΜΏΆΘΓΟΥΘΥ ΘΏΣΟΩΘ 

ἄοσϑ Ὡοῦ ἔδκθ σοῦ ἴἢ 

ΟἿ ᾿ἰϑύθῃη ὸ συοῦᾷ 

ψοταᾶκ, Οὐ βοΐηρ οὔὖ 

οὗ ὑμοὺ Ὠοτ58 ΟΥ̓ 



ΜΑΤΥΤΉΝ 10: 15--.22 

ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν 
{παὶ ΒΏδ κα τοῦ ΟΕ τὰς [ο 9 τη οἵ [86 

ποδῶν ὑμῶν. 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
1:1} οἴ του. Αἴάθη [181 βουὴ ἴο του, 

ἀνεκτότερον ἔσται , Σοδόμων καὶ 
το ἐπα] 6 1 ΠῸΡ6 ἴο βαυίῃ οὗ ϑοαοζηω μπᾶ 

Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ. κρίσεως ἢ τῇ 
Πουοσσϑη ἴῃ ἅδ᾽ οὗ υὰᾶασταθης δὴ ἰο ἐμ6 

πόλει ἐκείνῃ. 
οἷΐν τηδί. 

16 ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα 
ΙΤΟΟΚΙ Σ δ8ζὰ 5ϑῃάϊηξβ ΟΥ̓ χοῦ 85 ΒΏΘΘΡ. 

ἐν μέσῳ λύκων: γίνεσθε οὖν 
ἴᾳ τηϊᾶδὶ οὗ ννοῖνοβ; 6 ὑσονῖὴρ ψοῦγχβοινοϑ ἐποχοῖοσο 

φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ 
σδυίίοιβ δ8 ἰὰθ βϑουρρηΐβ δῃᾷὰ ἱπηοοθοης 85 [ἴῃς 

περιστεραί. 1 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν 
ἄονθ5. Βα τοῦ δἰζθηθίνε Ῥαΐ ἔγσγογω {πῃ8 

ἀνθρώπων παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἷς 
ΙΏΘΩ; λον ΜΜ 1} σῖνο ον ἴον γυοῦυ ἰηἴο 

συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
Ἰος δὶ οουχσίθ, δῃᾶὰ 'ἴἢ (8 5υἤδβδοριιθς ΟΥ̓ θυ 

μαστιγώσουσιν ὑμᾶς: 18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας 
ὯὭΘΥ ΨὙ1}} Βοσοισθα στοῦ; ΘΑ ὉΡΟῚ ϑοΟνΘΥΠΟΥΒ 

δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν 
ρυξ πᾶ ΚΙηρσβ γοῦὺ Μ}11 Ὀ6 σὰ οπ δοοουῃΐ 

ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 
οἴτηθ ἴηΐο ννϊϊμοοα ἴο ἴθυηλ δῃᾶ ἴο ἴῶς Ὡδίϊοῃβ. 

19 ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ 
ὙνΆθονου θυ πον τηϊρΐ σίνο ον ὑοῦ, ποῖ 

λαλήσητε" πῶς ἢ τί 
χοῦ 58ου ἃ Βρθ8κΚ; 

μεριμνήσητε 
ον οΟΥὁ ννῆϑί Ὅφ γοῦ δῆχίοῦβ 

δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί 
1 ΜῺ]1 6 σίνθ ἔοὸσ ίο τοῦ ἴθ ἰμαύ {ἐπ ποὺ ψμδὶ 

λαλήσητε᾽ 20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ 
σοῦ 5ῃουϊα βρθδακ; ποῖ ΤΟΥ χοῦ ΔΥΘ 

οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ 
106 (οτ165) ΕἸ ΟΙΞΡῚ ΦΥ τε μρὰῤῤ τὰ6 δοϊσ οξίμα 

πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 
ἘδίμοΓ οἵου δα (5) βρϑακίηρ ἰῇ νου. 

21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς 
ἍΜ] ρίνθ ονῦ μμυΐ Ῥτοίῃ θυ ὈχοίοΥὺΥ 1ΐο 

θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπτ᾿αναστήσονται 
ἄἀφραῖθ ῃὰ ἔδίευ ομτᾶ, δῃᾶ νὴ βίδα τ Ρ ὌΡΟΣ 

τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 
Ομ άχοη προ Ῥατθηΐβ δῃα ᾿ν1}] σϑβο ἰοὸ αἴθ τΏθῃ. 

22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων 
Απμᾶὰ νοῦ ΨΡ6 Ῥείη αίεᾶ ἣν 8}} (ΟΠ: 65) 

"2 

ἐῃαὺ οἷΐν βῇακβ {8 
ἀυδσῦ οΟΗ͂ Ὑοῦα ζθθῦ. 
15 ὙΥῸΪΥ 1 5. ἴο τοῦ, 
10 ΜῈ Ὀ6 τότ 6ἢ- 
αυγ8 016 ἴοῦ ὑπ ᾿ἰδηὰᾶ 
οἵ ΒΘοάθηι δῃὰ ὅο- 
Τ]ΟΤΎΔΏ ΟἹ σπαρτηθηῦ 
ὯΔ δὴ ἴοσῦ ὑῃϑῦ 
οἰἶν. 

16 ΠΠΟΟΚΙ Σ 81 
βϑῃαίησ σοῦ ζουί 85 
ΒΏΘΘΌ διηϊασὺ ψΌΪν 5; 

{πμουοίοσθ Ὀσονα γουτ- 
ΒΘ6Ιν 65 οϑυὶοιϑ 85 
βούρϑθηΐβ δῃα ψϑοὺῦ ἴἢ- 
ποσδηὺ 85 ἄονοϑ. 17 ΒῈ 
ΟΣ τοῦκ σιδγα δραϊηβῦ 
ΙΏΘη; ἴοσΣ μον ψ}} 

ἀοινοσ τοῦ ὉΡ ἴο 10- 
οδὶ οουγύδ,, δῃᾶ μϑν 
Ἅ}7μ βοοσρθο σοῦ ἷὰ 

{πεῖ 5υαϑροραθϑ. 
18 νγ, στοῦ Ψ1]1 Ὀ6 
ὨδΙεα Ρϑζοῦγθ ρονϑῦ- 
ΠΟΥ δηα Κ'ίηρθ Ι͂ῸΥ 
ΙΝ 858Κθ6, ἴῸὉΓ ἃ νυ ]ὺ- 
Ὧθϑϑ5 ἴο ὑπϑοῖχ δηῃηᾶ [Π6 
παύϊοηβ. 19 ΠΟ ΘΥΘΥ, 
ΜΏΘη μον ἀδινοῦ 
χοῦ ὑὕρ, ἅἀο τοῦ Ρ6- 
σοΘ δῃηχίου δρουΐ 
ΠΟΝ ΟΥ δῦ τοῦ 816 

ἰο βὅ0δδκ; ἴὲῖὉΥ ψῇῆϑὺ 
Ὑοῦ 816 ἴο ϑ508δκ 1} 
6 ρίνθῃ στοῦ ἴῃ ὑμϑδῦ 
Βουγ; 20 1}1Ὸ0Γ 6 ΟἿΘ5 

βρθακίηῃρ 816 ποὺ {ιϑὺ 
χοῦ, θεὺ ’ἰὖ 5. 088 
βοΐ οὗ τοῦξ ΕδΏΘΥ 
ζὰαῦ βῇθακβ. ὉΥ ὑοῦ. 
21 ΒΥ ΘΓ, ὈτούΏΘΥ 

Ψ11 ἀδινου ἃρ Ῥτούῃ- 
ΕΓ ἴο ἄρδίῃ, δῃᾶὰ 8 
ΤαΌΘΥ. Ὠἶθ. ΟὨΣα, δῃᾶ 
ΟὨΣΠΙάγθη ΜἘ}1 στὶδθ ὉΡ 
δρϑίηδὺ ρϑύθηΐκ δῃᾶ 
“ΜΙ ᾶνθ μοὶ ρα 
ἴο αἀδοξῃ. 22 Απὰ στοῦ 
ΜΠ Ρ6 οδ͵]ϑθοϊβ. οὗ 

Ὠαϊγθα ὉΨΥ 811 ΡῬΘΟρΙδ 

175 ΟΥ, “ἷἢἋἢ΄᾽ὋἨὁᾳὠὨἌ Ι,Θπϑὸγ 5δη 6. ἀγ  η5.᾿} πη (βαη 6: ἀΥ̓ΤΉ7), 418, 

ἐδ 468 
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ΥΡ] ΜΑΤΥΤΗΙΝΥ 10: 38---28 

διὰ τὸ ὄνομά μου ὁ δὲ ἰΪοὉ δοοουηὺ οὗ ΙΏΥ 
ττοῦρῃ ἰθ πϑῦθ. οὗτπθ; [88 (006) Ρααβ ῃρθ; δᾳῦὺ Ὧρ6 ἐμὲ 

ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται... 5 οπάσγαά ἴο ὑπ 
μανίπρ οπαυτοα ἱπίο οπαᾶ (15 (οὔ 68) ΨΠΙ 6 βανϑᾶ. [ρῃάδ ἴθ ὑπ6 οὔθ μα 

23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ 
ὙΠ επθνοῦ Ὀυΐ [ΠΥ τᾶν ρεσϑοοαΐα στοῦ πὰ ἰῃ6 

πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν" ᾿ 
εἰἷν ἐπὶ, 6 ἤδθοίϊῃβ ἐπίο μ6 ἀϊβέεαγσθηϊ (016) ; 

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ. μὴ 
αῆθ ΤΟΥ ΙδῖῈ βϑσΐησ ἴο γοῦ, ποῖ ῃοΐ 

τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ᾿Ισραὴλ 
τοῦ τσῃΐ σοχηρ]οΐα ἰῃ8 εἰ οἕίῃμα 15786] 

ἕως ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 
ὑπὸ! χαϊσηὶ σοῶθ ἰἴβ6 Ξοὴῦ οὗ 88 ΤΑΔΏ. 

24 Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον 
Νοὶ 15 αἰβοῖριθ. ονϑὲ ἴπ6 1 το της 

οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 
ΠοΥ δΒίανε ΟΥ̓ΕΣ τῆς Ιοστὰ οὗ Ὠτη. 

25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα 
ϑυρηοίοης ἴο 1μ 68 αἰδοῖρ]θ ἴῃ οτάοσχ ταδὶ 

γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ 
6 σαϊσῦ Ὀθοοσὴθ 85 6 ἴθβομεσ οξ ξϊτη, δῃπᾶ ἰῃ8 

δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην 
βίανθ. 8 6 Ἰοσγὰ οἵ ΐπι. 1 ἰὴ Βοιβθῃοιᾶοε 

Βεεζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον 
Βορΐίζορυὶ ἔμεν οβϑ]]6α προ, ἴο ον σα τϑίδει 

τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ. 26 οὖν 
1). οὔδθβ οὗ 6 βου; ΟἹ] οὗ Ὠ]τη. Νού {πογοΐογο 

φοβηθῆτε αὐτούς: οὐδὲν γάρ ἐστιν 
χοῦ Ξῃου!α θαυ εχ; ξοζο 1" Ὁ} ογτὰ ΤῸΣ 15 

κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ 
(ἸῺ 5) σονογοα Ὠση πού ΨΜ1 06 υποονοσρᾶ, δῃηάᾶ 

κρυπτὸν δ. οὐ γνωσθήσεται. 22 ὃ 
δίἰαᾶθρα το πού Ψ}]1Ὀ δοοῖὴθ Κηονῃ. τνὰδί 

λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ 
ΓΙ ΒΟ ἴο τοῦ ἴῃ ἴπῃ6 ἀδύυκῆρϑθ, 88. χοῦ ἴῃ [6 

φωτί: καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, 
ραῖ; δὰ νῃμαὺ το 6 Θϑσ ὑοῦ 8516 ὨΘΘΙΙΏΒ, 

κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. 28 καὶ μὴ 
ὌΓΘΘΔΟ. γὙο ὌΡΟΣ 12ἢ6 Πουδοίορϑβ. Απμᾶ τοὶ 

φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ 
τοῦ 5Βῃουμϊα θ8 0 ἔτοση ἐμ6 (Ομ 65) κΚιπησ Ε 0} 

σῶμα τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι" 
Ῥοᾶν ἴῃ θυ 501] ποΐ Ῥοίῃρ 8016 ἴο ΚΙ; 

φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ 
6 ἔρασίπ θὰ υδίρθου ἐμ (6) Ὀεΐηρ 8016 8150 

ΨῺ1 Ὀ6 βανρᾶ, 28 ΏΘΩ 
ὍΘΥ Ῥογδοοιίθ τοῦ 
ΪΏ ΟἿΘ οἷΐγ, θθ ἰο 

ΘΏΟΙΏΟΥ; ΙΟΥ ὑγτ!]ν 
Ὶ 50.) ἴἰο τοῦ, Υοῦ 

ΨΜ| ὉΥ 0 2688 
σοπιθθύθ 6 οἰγουϊὺ 
οὗ ὑμ οἱὐΐθϑ οὗ Τξσβϑ6ὶ 
ὉὉ11 [6 ΘΟ οἵ 8 

δΙτῖνθ 5. 

24“Α ἀἱδοίρ!θ 15 
ποὺ ΔῦοΟνΘ Ὠἷ5 ὑθδοῦθσ, 
ΠΟΙ 8. δίανθ ἃροῦθ 
Ὧ15 ἸΙοτᾷ. 2510 15 
ΘΩΟΌΡΏ. ἴοΓ 6 αἱ5- 
Οἶρῖ6 ἰο. Ὀθοοπῖθ 8ἃ5 
Π15 ὑθϑοοσ, δά (28 
Βα 85 ὯΪ5 Ἰοζγᾶ, 
1 Ῥδορθ ἤδνθ οδϑιρά 
[6 δου ΞΘΠΟΙαΟΘ Β6- 
6126. ὍὰΡ, ον ΤΟ Ὡ 
ΙΟΥ6 [Ψ1]1 θυ 0811] 
ὕποβα οὗ δἰβ Ποιῖιδ6- 
ΠΟΙΩ͂, 5οῦ 26 ΠΤ σοἴοσθ 
ἄὯοόοΉ ποῦ ἔθδσ. ὑμθῶλ; 
ἔοῦ ἰοῦ ἰ ποίηϊηρ 
σονογθα ονοῦ ὑμαῦ Ψ1}} 
ποῦ Ὀθοοῦλθ ὩΠΟΟΥΘΙΘΩ͂, 
δηα βϑοσθῦ ἰζδὺ ψ1}} 
ποῦ Ὀθοοῆθ ΚΠΟΜΏ. 
2 Ναας 1 61 τοῦ 
'ῃ 6 ἀδυκηθηθ, 858. 
ἴῃ (6 ᾿ἰ᾿ἰρηῦ; δῇᾶ 
ψΜηδὺ Υοῦ ἤΘδΥ ψὨΪϊ5- 
Ῥογρᾶ, Ὀγθθοῦ το 
[26 πουδοίορϑ. 28 πᾶ 
ὧἀο ποῦ ῬὈδοοὴθ ἔθατ- 
1] οἵ [οϑβθ ψῇο ΚΙΠ] 
ἴ88 Ὀοᾶν Ῥαῦ οσδηηοῦ 
ΚΙ1 6 β5οὰ];} Ραῦ 
ταῦθ ὍὈ6 ἴῃ ἔθ οἵ 
πὶ ἰπμαῦ σὴ ἀθ- 

ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. | 5.ΤῸΥ ΒοίὮ 5001" δπὰ 
501 8 Ὅοᾶν ἰἴο δεβίον ἱἰπὀὀ ἄἀεποηπβ. ἱροαν ἰῇ Θ᾽ 6 8.» 

28. ΟΥ, “1116.᾽᾽ 5θὲ. Δρροπάϊχ ὑπᾶοσ Μαίϊζμονν 2:20, 280 ὅθε. Δρροπάϊχ 
ὑπάᾶοΡ Μαίζῃμονν 5:22. 



ΜΑΤΤΉΝΥΡ 10: 9299---9. 

τοῦ πατρὸς 
ρου ἰᾷὰ6 δαγίῃβ ψνὶϊμοιΐ οὗ 6 Ἐδίμοσ 

Ἢ - ε [ο 

ὑμῶν. 3909 ὑμῶν 
μ ΟΥ χοῦ Ὀπὶ 

κεφαλῆς πὶ σ ἠριθμημέναι 
Πανὶ 5 ῬΘΘὴ ὨΤΩΡΟΧραΩ͂ 

φοβεῖσθε: πολλῶν στρουθίων 
Νοί τπογοΐήοσθ Ὀς ἔρδυϊηβ; 

816 αἸ θυ 5 

ὅστις ὁμολογήσει ἐν 
Ἐνούνοῦθ {πουοίοσθ 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω 
τὰ 5141] ΠΟ. ἔθ 55 

κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου 

τοῖς οὐρανοῖς: 33 ὅστις 

με ἔμπροσθεν ἀνθρώττων, 
ταλσαὺ αἴβοννα Τὴ 

ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός 
5ΏΔΗ ἀϊβοννα 4150 Ι ΟΥ ἴῃς ἘΔΊΠΟΥ 

ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ 
χοῦ 5ποι]α {πῖπῈκ μα 1 σϑὴβ ἰο σον Ῥϑοῶοὸθ Ὡροῦ 

οὐκ ἦλθον εἰρήνην - ἀλλὰ 
Ὠοΐ Τοδπὶα ἴο ΤΟ τος 

μάχαιραν. 85 ἦλθον 

τοῦ “πατρὸς αὐτοῦ 

ς αὐτῆς καὶ νύμφην θυγατέρα κατὰ τῆς μητ 
ΘΥ ΟΥ̓ ΒΟΥ δῃα Ὀσίαθ ἀδυβίοσ ἄονναὰ οἡ ἰῆς τὴο 

αὐτῆς, 86 καὶ ἐχθροὶ 
ἄοννῃ οὰ ἴπ6 τηοΐμοσ-χλ-ὶανν ΟἿ ΠΟΥ, δια Θμθυηΐθ5 

ἀνθρώπου οἱ 
ἴῃ οὔεβ οἵ [6 μοιβθηοϊα οὗ Βΐγα. 

Ὠανὶηρ δρέθοίοι 20 Ὁ 

μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν 
ΟΝ τὲ χσιοΐῦ οἴτηβ νοσγίῃν; 

υἱὸν ἢ θυγατέρα 
Βανῖσδ᾽ αρέθοϊοη ἔοσ 

"4 

290 0 ποὺ ὑψο ξρ8ῖ- 
ΤΟΝ 5611 ῸΥ ἃ σοί οὗ 
ΒΒ: νϑῖ69 Ὑοῦ οὐ 
ΟἿΘ οὗ ὑμθλ ΜῈ} 1411 

το 6 ρτουμα τπὶπουῦ 
σόοῦξ ΕΔύΘΓ᾽ 5 [ΚΏΟΜΨ1- 
Θαρϑ]. 30 Βυῦ [88 νϑῦν 
δῖα οὗ σχόοῦυᾷ πθϑδᾶ 
ΒΙΘ 811 ηαπμιθοσθᾶ. 
31 Τῃογοΐοστθο ἤδγο ἢῸ 
ἴθασ: ὑοῦ δῖ ψουζῃ 
ΤΟΥ͂Θ 8 ΒΩ 5081- 
ΤΟ5. 

32 “Ἔσο θ, ἴῶθῃ, 
ἐπαὺ οομέθϑϑο Ὁηϊοῃ 
ΜᾺ τὴ Ὀϑίοσο τΘ6, 
1 Ψ]ἹΠ 8150 σου ἕθοϑ 
υαπΐοη τὶ Ὠΐτη Ἀ6- 
ἔοΥΘ Ὦ Εδο ΨΏΟ 
Ϊ5. ἰῇ ὑῇθ ρθανθῃδ; 
δ ριῦ ψΏΟΟνΟσ αἰ5- 
ΟΥ̓Κ ΙὩ6 Ὀδίοσθ σθῇ, 
1 11 8150 ἀϊβδονῃ 
ὨΪΠῚ ὈΘΙΟΙΘ Τὴν ΕΔΙΠΘΣ 

ΨΜΏΟ ἰ5 ἴῃ ῃ)8 Ὠρᾶνθῃδ. 
8400 ποῦ ὑῃῖηκ 1 
ΟΘῺΘ ἴ΄ἴο ρυῦὺ ρμϑϑοθ 
ΡΟ ὑβ δϑαύίῃ; 1 
οδϑὰθ ὅἤο Ῥπύ, ποῦ 

Ῥθδοο, θὰ 8 σνοζγᾶ, 
ΦΘΕΟΥ 1 οσδῆιθ ὅο 
οϑιιϑ6 αἰνϊϑίοη, ἱῦ 
8. 8 δδρϑίηθυὺ ἰδ 
ἔαύοσ, δῃὰ ὦ ἀδυρῃ- 
ἴθ Υ δραΐηδὺ ΠΟΥ χιοὐῇ- 
ΟΥ, 8ηα ἃ γοῦῶρ ψἱῖ}6 
ϑδοληδῦ ὮΘΙΓ τηούμογ- 
πᾶ. ΦΘΙΠηαθρᾶ, 8 
πλϑ 5 ΘΏΘΙΪΘΒ. ΜῈ|} 

ὍΘ ὈΘΥΞΟΩΝ οὗ Ηἶβ ΟὟ 

ὨουϑθοΙᾶ. 837 Ηδ ἰὑμαῦ 
Ὧδ5 φαΐ διξθουϊοῃ 

ἴοῦ Τα ΟΥ̓ τού ̓ 
8 Ζοὺσ χἢ6 ἰδ. ποῦ 
ἉΟΣΓΩΥ Οἵ 126; δηῃᾶ 

Β6 δῦ 85 ρύϑεῖοσ 

οθούίϊου ἔργ Ξ0ὴ ΟΥ̓ 

ἀδαθηὐθυ ὕμϑη ΤΟΥ Τ᾽ 
15. ποὺ ποίων ΟΥ τ." 

Ξ 

ἜΣ τῶν τοι ῖνον τὸ ΣΎ ΤΤΝ, 

"δ ΜΑΥΤΉΕΥ 10: 88---11: 8 

38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
ὦ ψΜῆο πο [15 ἰακίηβ. ἰῃ6 βίδκα οὗ Ὠΐτὰ 

καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου 
δα ἰ5 Το] 5 Ῥεηϊηα τὴβ, ποῦ 15 οὗ τὰθ 

ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν ἄξιος. 39 ὁ : 
ψνοσίῆν. ἘΏ6 (οη6)ὺ δδνίηβ Σου πα ἰδ6 508] 

ἀπολέσας αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ; 
ἔμπα ΜΠ. {, δ8πᾶ {π6 (016) Βανίηῃβ Ἰοβὲ 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει 
ἴθ 501 οὗ πὰ Οἱ δοοοῦμδ οὔχηβ ΨΜΠὶΙ8ηα 

αὐτήν. ' 
1. 
40 Ὁ 

ΤᾺ (0Π6) 

καὶ ὁ με 
πα ἰδ (οὴ6) ἵἴζ6 σϑορινὶηρ 

ἀποστείλαντά με. 41 ὁ 
Βανί πε 56 ηΐ ΟΕ Τη6. ὙΠῸ (ο:6) 

προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου 
Ῥεορῃμοῖ ἰμῖο Παπλο ΟΣ ργορῇρί 

προφήτου λήμψεται, καὶ ὁ 
οὐ ρτορδοῖ. Ν}}} πεῖ," αὴὰ ἰδα (Ομ 6) 

δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου 
τἰσμίθουβ (0068) ἱπίο πϑῖὴθ οἔ χβῃίθοιβ (06) 

μισθὸν δικαίου - λήμψεται. 42 καὶ ὃς 
τοινασζὰ οὗ στ βηίεουβ (ο 6) - Ψ11] σοῦ. Απμᾶ νῇο 

ἂν ποτίσῃ ἕνα -τῶν μικρῶν 
ἸΚΟΙΥ ταϊρηῦ σαῦβα ἰοὸ ἄυλκ οὔθ οὗ ὑπ6 Π{0Π16 (Ο 65) 

τούτων ποτήριον. ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα 
ἰῃς6586 ΟΡ οἔ οοἰα[νγαίευ) ΟἿ ἰπίο Ὥϑηλθ 

μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω. ὑμῖν, οὐ «μ 
οὗ ἀἰβοῖρ]θ, δῃῖθὴ {δηλ ϑανίηρ ἴο χοῦ, ποὺ τοΐ 

ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ.. 
6 5ῃοι τὰ Ιθ586 ἰῃ6 τεοννδσα οἱ Ὠΐτη. 

8 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ἀμπα ἴ οσουσχοᾶ θα. βηΐϊβημεα ἰῃ6. Ζεβθὰβ 

δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, 

ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν 
τοσρῖνε5 ἐμ6 (οὨ 6) 

δεχόμενος 
ΤΘΟΘΊν 5 

μισθὸν 
τοννατὰ 

δεχόμενος 
ταοοίν 5 

διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, 
εἰνὶη 8. Ἰαβ σοίίομς ἴο {8 6. ὑνσαὶνθ ἀΐβοιρὶθβ. οὗ ΐτα, 

μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ 
δ ψοης ΘΟΥΌ55 ἔγοτα ῃοσα οὗ ἰπ6 ἰο με ἰεδοῃίηβ δπὰ 

κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 
ἴο Ὀ6 ΡΓεδοῃίηρ ἴὰ ἰμ6 οἱτθ5 οὗ 6. 

2 Ὁ - δὲ ᾿Ιωάνης ἀκούσας ἐν τῷ 
- ΤΏ6 Ῥυαξ. Φομπ Βανίηρβ πραστάὰ ἴῃ ἰῃς 

δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ πέμψας 
7811 ἴ8ε ουκβα οὐ μα Ομσὶσὶ Βανίηξ 5βοηΐ 

δι τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 38 εἶπεν αὐτῷ 
ἴσου ἰῇ ἀϊβοῖρῖεβο οὗ Βέτηῃ 5614 ἰο Πίχῃ 

τϑοθίν γοῦ. 18 σχϑορῖνοβ,. 

88 Αηἃ ΨΏΟΘΥΘΥ ἀο65 
Ὡοῦ ϑδοῦοθρῦ Ὧϊβ ἰοσ- 
ὑπ 16 βύδκθῦ δῃηᾶ ζ201- 
ΙΟ αἴθ τ ἰ5 τοὺ 
ΜΟΥ οὗ τὴη86. 39 Η6 
[π8ὺ πη ἢ 501 
Ψ11 Ιοϑθ. ξῦ, δῃᾷ Ὧδ 
χαῦ Ιοϑθῦ ἰδ 5018] 
ἔΟΥ ΧΔΥ 58Κὸ Μ|Π1)ΙΠὶ 
Βπᾶ ἰ.. 

40 “Ἐδ ὑμϑ8ῦ γϑοοίνϑϑ 
ὙῸΤ Τροθῖνθα 6 8150, 
δα Ὧ6. ὑῃδὺ χσϑοϑῖνοϑ 
τὴ ταοείνοα. ἶ 8150 
ὑδαῦ βοηῦ χη ζογίῃ. 
41 ἘἨ6 ἰῃηδὺ σϑοοῖνοϑ 
86: Ῥτορῃθῦ Ὀθοϑαδ6 
ὯΘ ἰβ. ἃ Ῥιόρῃοὺ ΨΜ}1]1 
σοὺ ἃ Ὀγορ θοῦ 5 Γα- 
Ματα, δῃηά Ὧ6 ὑμδῦὺ 
Γασοίνα 8. στὶσῃίθοιϑ 
δ) ἤδοδδθ Ὧ6 ἰ5 
8 Τρ ύθοι τγϑη. {0111 
θοῦ ἃ τἱρύθοιι τ 5 
τον τᾶ, 42 Ἀπ ψΏο- 
ΟΥ̓́Θ ροἶἷνθβθ οὴθ6 οἵ 
ὕμθϑθ 1016 οθ5. ΟἿΪν 
8 ΟΡ οἵ οοἹᾶ ψϑίθι 
ἴο αΥἾ Ὀθοϑῖιθθ -Ὧ6 
Ϊἴβδ ἃ ἀἰϊδβοίριθ, 1 6}} 
Ὑοῦ ὑπ, Ὧ6. ΜΠ1Π Ὅν 
ὯΟ ΠΊΘΔΩΣ. ΙΟ56 Ὧΐβ5 
τοναγᾶ," 

1 Νον ΜΘ. σ65ι5 
“τ δᾶ ΠηϊΒΗηΘΑ ρἷν- 

ἴὰρ ἰπδυγαούϊοι5. τὸ 
δἷβ ὕνοϊνθ ἀϊβοῖριθβ, 
Ὧδ βοῦ οαὖὺ ἔγουι ποτα 
ἴο θοῇ 8πᾶ ἤσγθδοῦ 
ἴῃ ὑμοῖν οἰὐ65. 

2 Βυὺ Φοῇῃ, πανίῃρ 

Ποατὰ ἰἷὶἢ 1811 δροὰαὺ 
[6 ΜΟΙΚΕ οὗ {δ8 
ΟἸὨγίσδΟ, βοῦ Ὁ ΠΊΘΒῺΚ 
ΟΥἨ ἢἰβ οὐ αἰβοῖρ 165 
δρᾶ βοϊᾶ ἰο Ὠΐηι: 

938. “Τογίυτα κἰδῖκο᾽ 'Ξξεσταυρός (δέαιι 105), ΒΒ, ὅθ Αρροηαϊχ ὑπᾶσν Μαῖ- 
ἴπονν 10:38. 



ΜΑΤΊΎΒΕΥΝ 11: 4---11 

Σὺ εἴ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον 
Ὑοὰ δἵ ἴδε (ομο) οοσαϊ ΟἹἵΓ αἰογοηΐ (006) 

προσδοκῶμεν; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
ΓΘ 6 Οχρθοῦσ᾽ Αὐὰ Βδνίηβ δηϑυνοσοᾶ ἴδε 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες 
ΒΙΕΛΕῚ 581 ἴο ἄθοα Ἐδνίῃξβ ΒΟΩΘ Οὐ Μὰ 

ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάνει ἃ ἀκούετε καὶ 
τοροσὺ Ῥ8ο Κ ἴο “οὴὴ ψνηδί σοῦ δῖε βραγίηρς δῃᾶ 

βλέπετε: ὅ τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ 
ΔΙ6 566 ΙΠ8; ὉΠ πα (ΟΠ 65) ΔΥΘ 5Βϑοίῃβ δϑδίῃ 8.π8 

χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ 
1δθ (ο65) 86 ννδικίηῃρ δροῦῖ, ἸΘΌΘΥΞ 

καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ 
δῖ Ὀθὶηρ ΟΙΟδ ρα, δῃηᾶ ἄδϑδὲ (οἢ 65) 8.6 Ἀθϑυύῖηβ, δὰ 

νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ 
ἄφραᾷ (οὔθ) 816 Ὀθίηρ γϑϊβθοᾶ ἢῷ. δα ΡΟΟΥ (Ο1Π65) 

εὐαγγελίζονται᾽ 6 καὶ μακάριός ἐστιν 
δῖ ὑφίῃρ βίνϑθῃ βοοά ἢθννβ; ϑδῃὰ ἈΔΡῸΝ 5 

ὃς ἂν μ . σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 
το ΠἸΚΕΟΙ͂Υ ποῖ τϊρΐ πᾶν θΘοὴ βίη ]οα ἴθ Ιη6. 

1 Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ 
Οἐἴοθβο Ῥὰαϊ ρμβοῖῃρ οὶ νὰν ίασίς ἃ (δε 

᾿Ιησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿ἰωάνου 
ὥεθυβ ἰο ΡῈ βαυΐῃρ ἴο {π6 ογοννᾶβ δροῦ 92Ό0Πὴ 

Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; 
ψναΐϊ σϑῖὰθ τοῦ οαὖἵ ἰπίο (8 τὶ] άθσθϑβ ἰο Ορβευνοῦ 

κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 8 ἀλλὰ 
Ἐδοα ὃν. νυν ὶμα ὈΘΙῺΒ ΒΘ ΘΩ Βευϊ 

τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς 
ψν δαὶ σϑδηῖθ χοῦ οὐδ ἴο 5662 Μδῃ ἴῃ 8οξέ τη1η55 

ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἵἱ τὰ 
μανὶῃρ θ6ρὴ οἹοΐῃοα Τοοῖ! ΤῊΘ (ΟΠ 65) τε 

μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν 
Βοῖΐ {πὴ 55 ΝΞ  Φ ΟΣ ΄ῃ τὰ6 μοιδο οξίῃε 

βασιλέων. 9 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε; προφήτην 
ΚΙησ58. Βιῤ νῶν οδῖθ χοῦ οὐ Ῥχορῇῃρί 

ἰδεῖν; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον 
ἰο 5667 65, 181 βδυΐῃρ ἴἰο ἡγοῦ, 8Πη6] τΏοΟΥΘ δρυηάδηξ 

προφήτου. 1 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ 
ΟΥὁἨ ὑτοριθί. ὙΠῚ5 (ΟΠ. 6) 15 δροαῦξ ΨΒοΥα 

γέγραπται ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν 
1 Ὧ85 Ῥβθὴ νυ τἴθ ὩοΟΚΙ 1. βδζἴὰ βεῃϊηρ ΟΕ ἴδ6 

ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, 
ΤΑΘΘΘΘΏΒΟΣ ΟΥ̓ ΤῺ 6 Ῥρέοχο ἔδοβ οἔἕ νου, 

ὃς κατασκευάσει ὁδόν σου 
ΝΟ 11 ΡρΥθρϑσα ΜΑΡ οὗ νοὺὰ 

ἔμπροσθέν σου. λέγω 
ἦπ ἔτοῃΐ οἔ νοιῖι. ΑΙΏΘΩ 181 βαϑῖηθ 

ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς 
ἰογοῦ, ποὺ 85 Ῥ6θὴ ζαὶβεῦ Ὁ ἴθ δοηθγαῖθα ΟἹΘΞ 

τὴν 
δὴν 

11 ἀμὴν 

Ἴ6 

ΦΑΥΘ γοὰ {ῃ6 Οοιηΐϊησ 
ΟὨθ, ΟΓὁἹ 816 Ψψὰ ἴο 
οχρϑοῦ 8 αἰξἋογοηΐ 
ΟΠΘ9᾽ 4Τ ΥΘΡΙΡ 655 
5Βορῖαά ἰο ἰπθηὶ: “ὅο 
χοῦ ΨΔΥ δῃα σχϑροσὺ 
ἰο ὕοῃπῃ ψῇϑὺ τοῦ 
816 Ὠρδυΐηρ δηα 566- 
ἴῆρ: 5. ᾧἴἷἑΤΏΘ Η]ηα 816 
βϑοίηρ δρϑὶῃ, δηα [88 
118 86 Ψψϑϑαϊκίησ 
δρουῦ, ὕπ Ιϑροὺβ 8.6 
Ῥοϑΐηρς οἱδθδηβϑϑοᾶα δῃᾶ 
ὑπ6 ἄδδαῦ ἃτθ Ὠϑδυίηρ, 
ϑδηἃ ᾷ6 ἀρθδᾶ δ 
Ὀοΐὴρ γϑὶβϑᾶ ὑρΡ, δῃᾶ 
[6 ΡοΟΟΥ͂ δῖ6 δνὶηρ 
6 ροοὰ ποὺ ἀθ- 
ΟἸατθα ἴο ὑπϑι; 6 δηᾶ 
ὮΒΡΌΥ ἰ5. Βα ὑπαὺ Πηᾶβ 
ΠΟ Οοϑθα ἴὉΓ 5βίυχ- 
ὈΠῚΡ ἰῇ χ16.᾽ 

7 ΝΜ Ὴ16 ὑπο ΨΟΥΘ 
ΟἹ θ ῦ ψ 8, ὅοϑὰδ 

Βϑατῦοα ο 58. ὧο 
ἴη86 οτοναβ σοϑρθούῦϊρ 
σομη: “ναί αϊᾶ χοῦ 
8ὸο οἷἵῦ ἰῃἴο ὕπ6 ψΜ11- 
ἀΟΥΏΘ55 ἴο Ὀ6ΠΟΙἅ9 Α 

τοοᾶ ὑοίηρ ἰοβϑϑα Ὅν 
8. ψἰηΠα9 8 νῃαδὺ, ὑμθῃ, 
αϊᾶ νοῦ ρῸ ουὐῦ ἴο 5662 

Α χῃῆϑῃ ἀγθϑερα ἴῃ βοῖῦ 
ϑαστηθηῦπ ὙΜΏΥ, ὑῆοϑθ 

θα ρ βοΐ σαγγηθηῦβ 
816 ἴῃ 6 Ὠουβο5. οὗ 
Κίηρβ. 9 ἘθϑΙν, ἤθη, 
ΜῊ αἰα τοῦ ΡῸ οὐ 
ΤῸ 866. 8 ΡΙΌΡΠοΙῦ 

865, 1 611 τοῦ, δῃὰ 
ἔΔΥ ἸΟΥΘ ὑῆϑ 8 

Ῥγσορῃοῦ. 10 7ΠῈ15 15 
ὯΘ6 οομποθσηΐϊῃρ ΨΏΟΙΣΛ 

ὦ 5 ψυιϊΐθη, ἼἼὭὭΟΟΚ! 

1 ΤΥ5ΘΙΖ δ βϑῃᾶϊηρ 

ἔουίΐῃ [ΤΥ ΤΘΘΘΘΏΡΘΓ 

ῬΘἕοτΘ νοΟῸ ἴϑοθ, ὯΟ 
Ψ||1 ὈΥΘΡΘΙΘ ΥΟΌΓ 

ὍΔΡ δ᾽θεαᾶα οἵ νοῦ! 
11 ὙΤΌΙΡ 1 58. ἰο γόον 

ῬΘΌΡΙΘΟ, Ατηοηρ ἰῆοβα 
ῬΟΙῺ Οὗ ψοθΘη ἔθ ΓΘ 

δ5 ποῦ ἤδθθῃ στϑὶβθα 

 μ βη ϑμεο μα} ἡ νῈ γος ΦΘΘΡΘΗΙ 

ΠΟ ΤΣ ἀρ λει 

ἀρ ηββ κεν ε ἢ πλν 

Υ 1 

- ᾽’ 3 » - ἥες 

υναικῶν είἰζων Ιωάνου τοῦ βαπτιστοῦ 

ὃς νο εν οὶ ΕἸ ἌΡ οὔθ οὗδοῆῃ {πε Βαρίϑί; 

ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 

ἐῆο Ῥυΐ Μδιπονς ΟὯΘ ἴη ἰῇς κΚιἰηράοη ΟΥ̓ δ 6 

οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 12 ἀπὸ δὲ 
Ἤθρανοηβ ρυραΐοσ οὐ ῃὶπι ὧδ, Ἐτο υΐ 

τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάνου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως 
1π6 ἴΕΡς οὗ Ζοῦ. ἰδ8 Βαρ δὲ ὉΔΌ] 

ἄρτι βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
τὶ απὸ πον τ 8 Κι σάοτχι οὗ ἰδ 6 Ὠθανθὴ5 

βιάζεται, καὶ βιασταὶ 
ἰς φησ ργϑϑβϑᾶ ἰοννδζά, δῃᾶ ῬΥΘΘΘΟΥΒ Σοσυν χα 

Ε. ΄ ΄ ᾿ξ ς 

ἁρπάζουσιν αὐτήν. 13 πάντες γὰρ οἷ 
ΦΡῚ 5παιο 5 1. ΔΑΝ ΤΟΥ {μ68 

᾿ ᾿ - ΜΡ 
προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως [ωὠάνου 
ρος ϑδῃὰ {πα ΤᾺΝ ἈΠῸ Ὁ [9) 4} 

ἐπροφήτευσαν: 384 καὶ εἰ θέλετε «δέξασθαι, 
Ῥτορῃοβίοα; ΔΠάΩ͂ ξΞ νοῦ Μ1}1 ἴο τϑοαῖνε, 

αὐτός ἐστιν Ἠλείας ὁ μέλλων 
| 1} 5 Ε0}}} ΕἸ οἵ ἐμ (οθ9) είΐῃξ δρουΐ 

ἔ χεσθαι. 15 Ὅ ἔχων ὦτα 

ῖο ΕΣ σογηΐϊηξ. ες ΤῺΘ (016) Ἀδνὶμβ ΠΕΤΕῚ 

ἀκουέτω. 
1οῖ πίστη 6 Ἀρδυΐη δ. 

10 Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν 
τὸ Ψοα Ρα 581 1Έ ΚΟ ἰῃ6 βθη στ  ο 

ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις 
1057 τὸ [1015 ἴο γψοιηϑ σΠατΘ. ΕἾΔ ΑΔ θΟΤΕΣ 

ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς 
ῖὩὉ τὰ χαδσυκοΐριθοος ΨὯ)Ο ϑβομμαϊηρ ἰοννασὰ ἰμ8 

ἑτέροις 11 λέγουσιν Ηὐλήσαμεν 
ἀμοτοηῦ (Ο65) ΔΙ͂Θ 5 5 ἵνε ὈΙανϑᾶ τἢς6 δια 

ὑμῖν καὶ οὐκ. ὠρχήσασθε: ἐθρηνήσαμεν καὶ 
ἴο ἡγοῦ 8πᾷ οὺ τοὺ ἀδῃοβα; 6 νυ διρά διηᾶ 

οὐκ ἐκόψασθε: 18 ἦλθεν γὰρ 
ποῖ γοῦ Ῥθδΐ γοῦσβοΙν 85; [22 91: Ζὸτ 

᾿Ιωάνης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων καὶ 
ΦοΒη ὨΘΙΏΟΙΣ οαϊϊηρ ΠΟΥ ἀτιηκίπρ, ΕἸ εἴτε 

λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει" 19 ἦλθεν 
1λϑν 816 5 σ 5 ἘΒ751661}6} Ἠ6 5 αν; [ἘΞ Ὶ 241-} 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, 
Ὧφ θοῇ οὗ [86 ΤΆΘΙλ οαϊϊβ δῃᾷ αὐ ΚΙ, 

καὶ λέγουσιν ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ 
ἉΠΑ͂ 6. 416 βαυηρ Τιοοῖκ! ταδι βιαϊίοπουβ δπᾶ 

οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ 
ἉΨ1Π6 ΟΓΙΏΚΘΥ, οὗ ἴδκ σοηδοίουβ Ζγιθηα δῃᾶ 

ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ 
Αμᾶ τ2)85 1υβιίβοα ἰῃᾷ6 ψίβαάοσ ἔτοσῃ 

τῶν ἔργων αὐτῆς. 
τς ψοσκθ οΥΪί. 

ἁμαρτωλῶν. καὶ 
ΟΣ Β:ΠΏΘΥΒ. 

ΜΑΥΤΉΗΉΒΥ 11: 192-19 

ὮΡ ἃ ταί ῆϑῃ 
ΦΖΟΩῺ ῃ6 Βορύϊδῦ; μαῦ 
8. ὈΘΥΒΟῺ πα ἴα ἃ 
ΘΟ 55 ΟἿἹ6 ἴῃ ὑδ6 
ἰηράομα οὗ 86 ἤθδαν- 
ΘΩ5 ἰ5 ρύδαΐθσ. ἰϑῃ 
Ὧ6 ἰ5. 12 Βιῦὺ ἔγοῃιχ 
6 ἄν οὗ σΦοῇῃ ὑῃ8 
Βαρυϊθῦ τ} ΟΝ ἢ 8 
κιηράοχῃ οὗ 26 ἤθᾶν- 
ΘΩΝ ἰ5. [86 ρΡΟΌΔΙ ἰονϑια 
ΜΏΪΟΏ 6 γδϑϑ, δῃᾶ 
[οϑα6 Ὀγθδδίηρ ἔοτ- 
ψοτὰ 8.6 βοίζίηρ 1ῦ. 
13 ἘΌΥ 811, [6 Ῥγορἢ- 
οὐ δῃαά 8 Σιν, 
ῬΓΟΡΙΘΒἰΘα π0}011 ΘΟ; 
14 1 τοῦ ψϑηῦὺ 
ἴο δοοορὺ ἰδ, Ἠ6 Ὠϊῃλ- 
501 9 ἜΠΗ Δ. 80 
5. ἀρδυύϊθα ἰο σοτηβ᾽᾽ 
Ἰ5͵Τοῦ τὰ ὑμαῦὺ 85 
ΘΟΥΒ. ᾿ἰδίθῃ. 

16 “ Ὡ ΠΟΙ 518}} 
1 σοραῦο ὑμῖ5 ρ6ῃ- 
ογαϊδοη τὸ ἰῷ. ᾿{κ 
γοσὴρσ οἰ σθη οἰ ηρ 
ἰὼ 6 τοδγιζοὺῦ ῬΙΘοδ5 
ΨΏῺΟ ΟΥΥ οὐ ἴο ὑῃρϑὶν 
ΡΙανταδίθθ, 17 βαγίηρ, 
“θ ριανθᾶ ἴῃ6 ἢπΐα 
ἔοΥ χοῦ, θα τοῦ 
αἀἰὰ ποῦ ἄδῃοθ; ΜῈ 
ψυοϊιοᾶ, πὸ χοῦ αἰὰ 
ποῦ Ὀθῶῦ γουγϑοῖν 5 ἴῃ 
συὶοῖ. 18 Οοιτοβροηᾶ- 
ἰὩΡΙν, σοῦ οϑῃλθ 
ὨΘΙΏΘΙ οαύϊῃρ ΠΟΥ 
αὐ κίηρ, γοὺ ῥβθορὶα 
58}, ἪΘ 85 ἃ ἀδιγοη᾽; 
190ὴὼ 6 ϑοῦ οὗὐ τῶ88 
αἰᾷ οοηϊα οαϊϊπσ δῃᾶ 
αγικίηασ, 5.1} ὈΘΟΡΙΘ 
58, ΠΟΟΚΙ Α 8 
σιαϊίοποιυς δα οἰνθ 
ἴἰο αγιηκίηρ ψῖηθ6, ἃ 
ΕΘ μα οὗ βχ οοἹ]θ6ο- 
ἴοῦ5 δῃᾷ 5ἰθηηθγβ,᾽ 4} 
[08 βϑῖῆθ, ψίβδαομλ [5 
γγονεα χσῃύθου ἈΓΥ͂ 
105 ΟΣ Θ." 



ΜΑΤΤ Ν 11: 20---᾿δΊ 

20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν 
ἜΒΘη 6 5ἰαγίθα ἴο γαρζοδὺῃβ [86 οἰδο5 ἴῃ 

αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις 
ΒΒ ἴοοῖϊ ΡΙθοθ ἴῃς ταοϑὺ ῬΟΝΨΘΥΣᾺΙ ΟΞ 

αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν: 21 Οὐαί 
οὐ, Ὀδοαῦβα ποῖ ἔμπον τερεηϊξθά; νοε 

σοι, Χοραζείν’ οὐαί ᾿ σοι, Βηθσαιδάν- 
ἰο ψγοτῖι, ΟΠΒοσδζΖίη; ἵνοο ἰο ψο, Βοίμβαϊαδ; 

ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ 
Ῥδοδῦβθα 1 ἴὰ Ὑγτὸ δῃα ϑίαάοιῃ ἴοοῖκ ρίϑδοθ. {86 

δ 

209 ΤΏδη 6 π5ἑατζίβα 
ἴο ΓΟΡΤΟΔΟΏ ὅδ οὐδίθϑ 
ΐἱῃ ΜΏΙΘΩ πτοδὺ οὗ 
Ὠΐ5 ῬΟΜΘΥΖΌΙ ψΟΥΚ5 
δᾶ ὕβδκρθῃ ρΐϑοθ, ΡὈ6- 
δυῦθδα μον αϊᾷὰ ποὺ 

τορϑηῦ: 21“οα ἴἰο 
γου, ΟἸΟ ΤΑ Ζίῃ! ὍΟοΘ 
ἴο γου, Βεοίμ 581: 8! 

Ῥϑοϑαβδδ 1Φ [6 ρονεγ- 

δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν] ψοτκα δᾶ ἔδξβῃ 
ῬΟΥΘΥᾺΙ νου κα {πα (οΏ65) δνὶης ἴδε ΡΙδοθ ἰῇ [8066 ἴθ ὙΥΓΘ δῃᾶ 

ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ 51 ἄρῃ ὑπϑὺ ὕοοκ ρ]δοβ 
του, οὐοια Ποὶν ἰῇ βϑδοκοιοΐθῃ δῃὰ δϑῆθβ ἰὼ Ὑοῦ, ὑζον σψουϊά 

ετενόησαν. 22 πλὴν λέγω ὑμῖν, [ΙοῆΡ 8ἃΡῸ Βᾶνθ τε- 
Θ᾽ τϑρϑῃίοθα, Ἐοβϑιάθ5 1 81 βδσἱηδ ἴο γοῦ,͵ ρϑηϊθα ἰῇ βϑοκοϊούῃ 

Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται [8Π 85165. 22 σοηδβε- 
ἰο το δῃὰ ἰἴο 5ιάοῃ. ς σήουβ ϑῃασθθ]6 ἐν ν11 06} αν 1 58 ἴο χοῦ, 

ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν. 28 Καὶ σύ, 10 ΜῺῈ1Π Ρ6. τλοσθ βῃ- 
ἴῃ ἂᾶν οἶ7γυάρτηεπί ἴπβη ἰο γου. Αμᾶ σοι, ΠΏ ΓΘΌΙΘ ἴοσ ὙὙ76 δηᾶ 

Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ [51 ἀοῇ οα συάρηχοηῦ 
Οβρϑυπθῦσα, το τρτῇ Βδανθῦ ὈΔΥ δὴ ἔογ τοῦ. 

ὑψωθήσῃ, ἕως ἄδου 28 Απὰ γοι, Οδ'ρει"- 
ψοῦ ΨὩΠ 6 ρναΐ Ὠίθσῃ ὉΡ᾽ τ μι1] οἵ Ηδάᾶβθβ) δ υὑπὰ, ΜΠ γοὰ ροτ- 

καταβήσῃ. ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ᾶρ56 ΡῈ εχϑῖίθα ἴο 
σοῦ 11] σογὴθ ἄοσα. Βϑοῦθα 1 ἴῃ ϑοάοα ἰρῶνθὴ ον ἴο 

ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ Πδ'ἀθ5" γοὺὰ Μ11 
ἴοοὶς ΡΙδσ 6 1η8 Ῥονν Υ] ΟΥΚ5 186 (οπ65) ᾿ σοῦῖθ; Ὀθόοδδα ἢ [86 

. γενόμεναι ἐν σοΐ, ἔμεινεν ἂν ὈῬονΕΓΓᾺ] ὑΌΤΚ5. ὑμαὺ 
Βανὶηρ᾽ ἰδεθη Ρ]θθ ἢ τό, 1 τοιπαίηρα ἸΚΟΙν ᾿ ὕοοΚ ὉΙΔ0ὸ6 ἴῃ γοὶ 

μέχρι τῆς σήμερον. 24 πλὴν [δὰ δκοῃ ΡΙδοθ ἴῃ 
ὉΠ] ΟΥ̓ ἴῃ 6 ἰοάδγ. Βοβίᾶςς  Βοάοτῃ, ἰὖ ψου]αᾶ πᾶν 

λέγω ὑμῖν ὅτι ἢ Σοδόμων τολθῖηθα ἀπ} ὑῃΐδ 
Ι τὰ βασίηθ ἴουου ἐμὲ ἰἴο ϑασίῃ οὗ ϑοάοχω Εν ἄδὺ. 24 Οσοηδο- 

ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ΙΘΟΘΗΝΥ 1 58} ἴο τοῦ 
ΙΏΟΤΘ Θπαυχαρῖα ὑπ ΡῈ ἃ αν οὔήἠιαρτηθης [ῬΘΟΡΪΘ, Τὸ ΜΠ Ὅ6 
ἢ σοί. ΤΔΟΓΘ ΘΗΘΌΣΘΔΌΙΘ ἴου 
ἴδ ἰο νοῦ. {86 ἰαηᾶ οὗ Βοάοχη 

25. Ἔν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ οὐ συᾶριημοηῦ ΔΓ 
δεῖ ἃ ἰμ8ῖὲ 1991: ϑρροϊηΐϊθα {γὴβ [δ ΖοΥ γοι.᾽ 

ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦ εἶπεν ἢ " 
αν] δ συν ΟΣ θα 16 ἼτΩΣ 5 5814 25 Αἱ ΝΙΝ {ἰπ|6 δε 

᾿Εξομολογοῦμαί σοι πάτει κύριε ἘΠ Β ΕΘ Ων ΤΠ ῬΕΒΕΘΗΒΕΣ 
Ι τὰ σολἔθϑβίηρ οαΐ ἴο ψοῦ, Ξαΐμες τον Ἵ ῬΌΡΜΠΟΙΥ Ῥχαῖββ γοὰ, 
ὙΠ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ἙΔΏΘΣσ, Τιοσὰ οὗ ραν- 

ΟΣ [86 ἤθδνθῃ ΕΤυοῚ οὗ ἴῃ 6 δαζίῃ, 6 δηα δαί, βθοϑαβθ 

ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν δ011 Βᾶνθ ἰάάθῃ ἐμθ658 
Ῥεσαῦβα. ψοὺὰ Δ ἐπ6β6 (μη 55) ἔγοτη 'ψῖβα ομθβ] ὑπίηρα ἔσο ὑπ τὶδα 

28. Ηδ' ἀρεξξᾶδης, ΒΒ; διὰ (3601), στι4.16-ὁ ὥρρ. ΑΡθΘΠΩΙΣ πᾶοῦ 
ἹΜΜδίζῃμονν 11:23. 

ὙἘΛΕ βρομ αφρμμμ θα ΗΝ δεν ἐν δ  ἡμδ00 ὅτις, 

οΟβ τα γέρον 

.9 

καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ 
δια γνόοὰ ππσονοσοαὰ ἰἤοῖα 

ὅτι οὕτως 
Ῥϑοδιδα 18 

21] Πάντα 

καὶ συνετῶν, 
δὴὰ ἰητο!θοίαδὶ οὔθ ϑ, 

νηπίοις: 29 ναί, ὁ πατήρ, 
το 6065; γεβ, [86 Ἑαΐδεσγ, 

εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 
ΒοΟάΨΜΗΙ 1 Ῥασδχη δ 1 σοῦ οἶνου. ΑἹ ((ἰ 55) 

μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ 
ἴοταθ Μετ σίνεῃ ον Ὁ ἴμπθ Εδίμοσ οἔταβ, δῃᾶ 

ΕΣ Ν ψΨ' ΓΑ Ὰ «» ἣν Ἀ ." 

οὐδεὶ ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μ' ὁ 
πο ΠΣ δοουσϑίοιν Κῆο ἴα ϑοῦ 1ξ ποῦ [88 

πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει 

Ἑδῖμοσ, ὕοσ ἴμ6. Εδίμεσ δΏσομ δοσυταίθιν Κονν5 

εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται 
ΩΣ τοῦ δα ὅοῃ δπᾶ ἰο ΏΟΤ 1Ὲ Ἔν ΕΣ’ ΤΆΔΥ. Ὀ6 ψΊ βαΐη5 

ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 28 Δεῦτε πρός με 
τ-ὸ 5οη ἴο ἁποονοσ. .ς ἘΠ ΠΟΣ ἰονατζᾶ. τὰς 

πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ 
41} 16 (0165) ἸΔΌΟΣ 5 δηᾶ 

κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
Βανίηξ Ὀδοα Ἰοααεα ἄοννῃ, 801 5181] γαζγεϑῃ υοὺυ. 

29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ 
Ιὐδε γοῦυ ρ τὰς σγόοζθ οὔτ ροῦ ὑοῦ δᾶ 

μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πραύς εἶμι 
Ἰρῶσῶ τοὺ 1πὸ, Ὀδοϑιβα χἹά-[οτλρ Υθα ΟΣ ἂπὶ 

καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε 
ΕἸοζοὶ ον ἰο ἴδ 6 Ὠρασί, ᾿ δηᾶὰ στοῦ Μ|18ηα 

ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν: 889 ὁ γὰρ 
τοὔχεθῃτηθῃξ ἴο Ὡἢ6 5015. οἴτου; ζἤζθ Ὡὸγ 

υγό ου χρηστὸς. καὶ τὸ φορτίον μου 
Ἐς δε σίο κλαῖν ϑδῃᾶ {μ6 Ἰοϑδὰ ΟΥ̓ γὰ8 

ἐλαφρόν ἐστιν. 
πε 15. | 

12 Ἔν ἐκείνῳ τῷ 
ΤῊ ἰδδαΐς 

ὁ ᾿Ιησοῦς 

πεφορτισμένοι, 

καιρῷ ἐπορεύθη 
188. δρροϊηϊεα ἔτηθ ννθηΐ ἢϊβ ὑνὰῦ 

τοῖς σάββασιν διὰ τῶν 
τὰς Ψεϑὺ5 ἴο (86. ἘΣ 12) 124] «σουσ ἰῇ 

σπορίμων: οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, 
δταϊθο1α5; ἐπ Ῥαΐ αἰδοὶριθ5 ΟΥ τὰ ΠΡ οΥθα, 

καὶ ἤρξαντο τίλλειν ᾿στάχυας καὶ ἐσθίειν. 
δηραὰ κἰασίεα ἕο ρος 6δᾶβ ΟΕ σγϑίΐῃ δηα ἰἴἰο δϑῦ. 

2 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ 
τὴς πί ῬΒδυβεα5 ΒΑ ΙΩΒ 566 ἢ βιὰ ἴο Βἰχὰ 

᾿Ιδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὅὃ᾽ οὐκ 
Τοοκ! Τμθ ἀἰβοίριοβ οὔ γοι ὃτὰ ἀοίπθ μαῦ τοί 

ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. ὃ. - ὁ 
ἰ5 ΔΙοννεα ἰο Ὀ6 ἀοίϊηκξ, θὰ ϑδοθδί. ΤΏ6 (ΟΠ 6) 

δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἀνέγνωτε τί 
μα βαϊὰ ἰοϊοα Νοὲὶ ἀἰάτου τεδᾷ. νι ϑραΐ 

ΥΥ δὰ 

ΜΑΤΤΗΒΝ 11:26--12: ὃ 

δηα ἰηϑϑι]δοῦι 1} ΟἿΘ5 
δὴ ᾶγο χονϑϑὶ θα 
[Ὥρῖὰ ὕο Ὀ8065. 26 Ὑ86:, 
Ο Ἐδύηρθν, Ὀθσοϑῖιθδο τὸ 

ἄο ὑμὰ9 οϑὴθ ἴἤο Ὀ6 

ὑῃ8δ ΡΥ δρρτγονρθᾶ 

Ὁ γοὰ. 21 ΑἸ] ὑίησϑ 
Ὦδνα ὕϑθῃ ἀεϊινογθὰ 

ἴο 28 ΟΥ̓ ΤῺ ΕἌΓΏΘΥ, 
ΔΩ ὯὨο ΟοὔΘ {0}]}Υ 

Κηοῦ 6 ὅοπ θιῦ 

[586 ἰδ οσ, ποιοῦ 

ἄοδ5 ΒΏΟΩΘ [{{11} 

Κῆον ἴῃ6 ΕΔΥΠΘΥ Ἀπ 

{ὴ86 Ξοὴῆ οῃᾶα ϑψοῃθ 

υ Μοῦ 6 50Ὲ 

5 ψΠϊὴσ ἰο τοῦθ] 

Ηἶτπι. 28 Οὐ ἴο 76, 

81 γοῦ ψηΟῸ 816 ἰ0}1- 

ἰὴρ δῃηᾷ Ιοϑαρα. ἀοΏ, 
δι ἃ Τ ΨΠ1Ὶ το 5 ἢ 

στοῦ. 29 ἼΔΚ6 ΠῚ γοΚ 

ὍΡΟΣ τοῦ ῃὰ βὈ6- 
ΟΟΙΘ ὩΡ αἀἱδβοΐριθδ, 
ἴοΥ 1 8)ὴχ τ] -ὐθυ- 
Ῥογοᾶ δῃὰ ἴον ἰα 
Πρατύὺ, δῃᾷ τοῦ ψνὶ}} 
Πηά τοίγοϑηστηθηῦ ΤῸΓΣ 
ὙΟᾺ 501.15.} 30 ἘῸΓ 
ΤΣ γόοῖκα ἰ5. Κἰηαὶν δηά 
ΧῺ Ιοδᾶὰ ἰδ Ἰσῦ." 

͵ Αὖ ϑ8ὺ 568- 
Β80ὺ ὥθϑθαδ θοῦ 

ΓΟ ΡῺ ὑὰμ6 φύϑίῃ- 
Ἠριαάβ οὐ ὕπ βαρρδίῃ. 

ἘΠ5. αἰ βοῖθ]θ5. σοῦ Ὠυ- 

βίαγίοα ἴὸ 

ῬΙΌΟΚ ποδαᾶς οὐ ρυϑίῃ 

δὴ ἴο οαὺ.. 2 Αὐ βθϑ- 

Πρ ὑΠ15 [πΠ6 ῬΏΘΙσΘΘΒ 

Βοϊά ἴἰο Ὠΐα: “ἼΠΟΟΚΙ 

ὙΟῸΣ αἰβοὶρ]θ5. ἀΥΘ 
ἀοΐηρ νῃϑὺ. τ ἰ5 ποῦ 

Ἰαῖὰϊ ἰο ἅἄο οὐ ἰδ6 

βαρρϑίῃ." 8:86 Βαϊ 

ἰο βοῶ: “Ἤδνθ στὸῦ 

ποὺ χτοδὰ ψῃϑὺ Τδνὶᾶ 

294 ΟΥ, “1ἶνε5.᾽ ὅθ. Αρρεπᾶϊχ ὑπᾶοσς Μαίμον 2:20. 
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ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ 
ατα αν] ΨΏΘΩ δ οὶ Βυ ΠΡ δηά 

οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς 
[86 (οπ65) νι ἰτηϑ ον 6 δηϊογεα ἰπίο 

τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 
165 Ὠουβο οὐίμῃθε οὐ δῃά ἰῇθ Ιοϑνε8 οὐ τῆ 

προθέσεως ἔφαγον, ὃ οὐκ ἐξὸν 
ῬγοβοηϊαίίΉἍοη {μὲν αἴθ, ΠΟ τού Ὀϑίηρ δον 

ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ᾽ 
νὴ ἴο Πΐτα ἴο οαΐῖ ὭΟΥ ἴο ἴῃ 6 (65) 1 

αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις; ὅ ἢ οὐκ 
μΐα, [18 ποῖ ἴοῃ6 ργίεϑίϑο δ] οῃϑῦ ΟΥ ποῖ 

ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν 
ἀϊὰ τοῦ τοδᾶ ἴθ ἰὯ6 Τιὰνν {παῖ ἴο ἐπ 6 ΒΑΡ δίῃ 5 

οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον 
ἴ6 ργὶθϑίβ ΪᾺ [ἴῇ6 ἰοριθ ἰῃ6 ΒΑ δίῃ 

βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν; 6 λέγω 
ΔΥ͂Θ ὑγοβηΐηρ δηα β ]Π1655 8167 Ὶ διὰ Βα 5 

δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν 
Ῥαὶ ἰο χοῦ παῖ οὗ π6 ἰθρ]θ συδδαΐου (815) 15 

ὧδε. 7 εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν Ἔλεος 
ὮΘΙΘ. ΤῈ Ὅπί τοῦ μὰ Κῆοσῃ ας ἰδ Μογον 

θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν 
Ι δὰ Πρ δηᾶά τοῦ βδουίῆςο, ποῖ ἩΚΟΙ͂ν 

κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. 8 κύριος 
σοῦ σοπμαοιληρᾷ 1141: ἘΔ 1116 55 Ομ 68. Ττιοτὰ 

γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ 
ΤΟΥ 15 ΟΕ {π6 βΒαρραΐῃ τῇς οὴῃ οξίῃμα 

ἀνθρώπου. 
ΤΆΔ. 

9 Καὶ “μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν 
Αμᾶ δνηθ ΒΟ ΔΟΥΟΘ5. ἔγουὰ ἴῃοτθ ἨΘ σϑῖὰθ 

εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν: 10 καὶ ἰδοὺ 
ἰηο ἰδ 5 ΘΒΟΒιΙΘ οὗ ποτὰ; δὴ 4 ΙἸοοκ! 

ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν. Καὶ ἐπηρώτησαν 
ΤΆΔᾺ Βαημᾶ δνίηβ αὐν. Αηὰ ἴμον δϑκβα 

αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασιν 
Εν εε ΞΆΣΩΣ 8 151 ΔΠοννοα ἴο 6 βαρραίῃ5 

θεραπεύειν; ἵνα κατηγορήσωσιν 
ἴο 6 οὐσ]ηδὴ ἴῃ ογτᾶρυ [Π8ὲ λον ταϊσἣ!ξ δοοθα 

αὐτοῦ. 1 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τίς 
οὗ Βῖτα. 86 (οη6) Ῥὰϊὺΐ 5δοίϊὰδὀ ἰοίβο ἍὙἘῪὴοΟ 

ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει 
Ψ11ιῸὍ6 οὐὐοῦ τοῦ ΤΆΔ ΨψῈΟ ΨῚΠΏὮδν6 

πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο 
ΞΏΘΟΡ ΟἿΘ, 8δῃα ἱξενου χηϊρμΐξ 8811 1 {[Π15 

τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ 
ἴο ἰὴ 86 5  ὈΡδΙἢ 5 ἰηΐο ΡΗἱὶ, ποῖ 

κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 
11} Ὧ6 βεὶ ΠΟΙ͂ ΟΣ 1 δ ΨΠΠΙιΧΓΏ8156 Ὁ09 

80 

αἰϊᾶ Θὰ Βα δδῃᾶ 

0{ἢὴ6 0 πὶ Ὠΐα 

σοῦ Ὠυηρτνῦ" 4Έ ΠΟΥ 
6 δηΐοτοα ἴπΐο {ῃ8 

Ὥομδα οὗ Οαοά πᾶ 

[2079 δἷθ {πὸ Ἰοᾶνθξ 
οὗ ργϑϑϑηὐδύϊοη, βοῖαθ- 

τϊὴρ ὑμαὺ ἰ ψὰϑ ποῦ 

1] ἔοῦ Ὠἷχα ἰο 6δὗ, 
ΠΟΥ ἴοῦ ὑὕποϑθ ἢ 

Βῖυ, θα Ι͂οΥΓἡ ὑμ6 

Ὀτϊοϑύθ ΟἹ ΒΟΥ, 

Ὥδνθ τοῦ ποὺ τϑδᾶ 
ἴῃ 6 ἴδ ὑμαῦ οἱ 

ῃ6 5δρραΐῃϑ ὑξμ8 

Ὀγἱοϑίς ἴἢ 6 ὕθιρ]8 

ἰχθαὺῦ 6 βϑρραΐῃ 85 

ποὺ δορά δηᾶ οοῆ- 

ἀϊὰθ συλ ]θοϑὴ 6 Βυΐ 

Ι1 611 τοῦ ὑμαῦ βοιιθ- 

ἐὨΪὴρ σγθούῦοσ [80 
{6 ὑδριθ ἰ5 ἤθ͵ΓΘ. 

1 Ἰονονοσ, 11 χοῦ δᾶ 
υαπηᾶοχϑίοοα ψΏδὺ ὑπ 5 
ΤΏθϑηϑ, 1 ψδηῦ Γ]ΘΤΌΥ, 

δια ποὺ βδουίῆσθ, τοῦ 

που ἢοῦ ἤν οου- 
ἀριηθαὰ ὑπ ρα 0} 1655 

ΟἾΘ5. 8 ΕΌΣΓ Τιοτὰ οὗ 

16 βϑρραΐῃ ἰ5 ψῇδὺ 

{1086 οὴ οὗ πιϑὴ ἰ5.᾽ 

9 ΑΘΓ ἀορδχγύϊηρ 
ἔγοὰ ὑμαῦὺ Ῥΐδὸθ Ὧ6 
νοῦ ἰηο ὑῃθὶῦ 5υὴ- 
ϑδορίθ; 10 8ηα, ΙΟΟΚ! 

8 ἴ8ὴ ψι 4 νἱ- 

ετρὰ ἤδῃᾶ! ο δον 

διοκοα Ὠϊη), “Ἵ5 1 Ιὰν τ 
01 ἴο οὐὐὲ οὐ {8 

ΒΘ 9" ὑμαῦ ἴδον 
ταϊσηῦ μοῦ δὴ δοσὰ- 
βαύΐοη δρδαϊηϑὺ ἢϊηι. 

11 }Ὲ|Ὸ βαϊα ἰο ἔμ: 

ΑἼΏΟ ΨΜΠ1πΜλμΦΌΌΘ6 86 ΙΔ 
διηοὴσ χοῦ ὑμδαῦ [85 
ΟὯΘ Κ5ῆδρθῃρ 8186, 1 

{πὶ 184115. ἴπΐο ἃ οἷ 
Οὐ ἴῃ βδαρραύῃ, Ὑ11 

ηοῦ μοῦ δοϊᾶὰ οἵ 

Ὁ δὰ εὖὸ Ὁ ουὐϑ 

ΠΤ 

Ὁ ὅσο 

Ι 
Ε 
Ξ 
ξ 

Η 
ξ 
ἐπ 

ΕῚ 
ξι: 

ξ 

81 ΜΑΤΤΗΒΙ͂Ν 12:12.-20 

12 πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος |12 411 οοπδίἀογοά, οὗ 

Το ον το ἰμογθῖοσα [οι] ΤΩ8 5 ΟΝ ΤΟ Ὦ χοτο ποῦ 

΄ -“ 3, ῥὰ ᾳ ἢ 

οβάτου. ὥστε ἔξεστιν τοῖς 115 ἃ ΙΔ 8 ἃ ΒΏ6ΘΌ! 

τοι Πτα Α5-8πά 1 15 δΠοννεᾶ ἴο μ6 50 ἰᾧ 15 ΙαϑνΓ] ὕο ἄο ἃ 

ἄββασιν καλῶ ποιεῖν. 18 Τότε, ἢἤπ8 ὑμίηρ οἱ ὑμ8 58Ὁ- 

σαρ και ἐν εῖν" ἴο ΡῈ ἀοΐϊπρ, ἸΏβη | Ὀδύῃ." 13 ΤΏΘΩ ὯΒ 5ϑίαᾶ 

λέγει τῷ ἀνθρώπῳ "Ἔκτεινόν | ἴο ὑμα τηϑῃ: “βύγοιῃ 

Π6 5 ΠΑΡΩΣΣ ἰο [8 ΤΩΘᾺ Θισείοι οαὐ  ουὧὖὐ γοὺῦ πδηᾶ." Απᾶ 

τὴν εῖἴρα’' καὶ ἐξέτεινεν Ὧ6. 5ἰγοίοῃβα ἰὺ οαῤ, 
οένοα τὰς χεῖρα. δορὰ 6 βίσείοῃμθα ὀαυϊΐ, Διῃηὰ ἰὁ νῶβ γχοοοτραᾶ 

ὶ ἀ 4 ὑγιὴ Ν ἡ ἄ ἃ κα ὑ8 οἴοῦ 
αἱ ἀπεκατεστάθ ὑγιὶς ὡς ἡ ἄλλη. [5008 

ρα τ ννὰ5 ἐρουναϑαυς “οοὐά 865. ἰδ οἰμεΥῦ. [ἰηδηα. 14 Βπὺ 88 

14 ᾿Εξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι ᾿ ῬΏΑΙΙΒ665 ψοηῦ οὐΐ 
Ἡδνίηξβ σοτηδ οἷἵ μυΐϊ ἴδε ἘΒΒΤΙΒΘΕΒ ΔΩ ἴοοκ σοῦ! 861 

συμβούλιον ἔλαβον κατ᾿ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν [ αραἰπεῦ Ηἰπὶ ἐπδὲ ὑπὸ ν 
σουηξ6ὶ ἰοοῖκ ᾿ τρῤε ΟὨ οἱ 50 δ πὴ ταϊρῃλ ἀδβίτου μἴτα. 

ἀπολέσωσιν. ᾿ ὲ ησοῦς δ 

1πον ταὶς ἀσϑίσονυ. ΤΏδ Ῥυῖϊ ΒΙΣΕΙΡΕῚ 15 Ηδνυΐῃθ σομλθ ὗ 

γνοὺ ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν Καὶ [πον [0815], 6588 
μανὶπεα ἸποΝ τυϊϊπάγον ξγότα ἴπεῖο, ΑἈμα  μασο ἔχου ὕπ6 18. 

ἠκολούθησαν αὐτῷ πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν 
οι! οννθα ἴο πα τϑην, δῃᾶ Ὧ6 οὐτεὰ 

αὐτοὺ πάντα 16 ἐπετίμησεν 
κάλει 411, δ 6 τορυϊκρα 

αὐτοῖς μὴ φανερὸν αὐτὸν 
ἴο {πο πλ ὯΟ ΤαΘῺΘϑὺ Πΐχα 

ποιήσωσιν 17 πληρωθῇ. 
ΒὨουΙα 8 Κα; ταϊδαὶ Ὀ6 Ζ18116α 

τὸ . ῥηθὲν -Ἠσαίου τοῦ 
τὴς (15) ΒΌΟΚΘΩ, 1ϑεϊδῃ 186 

προφήτου λέγοντος 
φτορῆρθί ΒΑΣΙΩΒ 

18 ᾿Ιδοὺ ὁ 
Τοοκ! 86 

ὁ ἀγαπητός 
6 εϊονρᾶ οὔδ 

καὶ 
δηὰ 

ἵνα 
ἴῃ οτᾶοσ ἰδαΐ 

ἵνα 
1ὰ οχᾶφσ ἰδὲ 

διὰ 
ττουρα 

μου ὃν ἧὮἧρέτισα, 
Οὔτ ΨοΩ [οΠ056, 

ὃν εὐδόκησεν 
οωθ νῆοσ ἰπουσμξ 61} οὗ 

θήσω τὸ πνεῦμά μου 
ΘΔ ΡΣ 6 ρὶσ οἶταθ 

κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν 
ἸΤυαᾶάσταθης ἴο [86 Ὡδίϊου5 

19 Οὐκ ἐρίσει οὐδὲ 
ὮΘ Ψ1]1 οροσὺ Ὀ80Κ. Νοῖ πὸ 1] ΥΔΩΒΙΘ. ὯΟΥ 

κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς 
ὙΠ] οὐν δἱομᾶ, πὸ ΜΠΙΏΘΑΣ δσγοῦθ ἃ [δ 

πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 20 κάλαμον 
ὈΤΟΔΩ͂ ννᾶ 5 16 νοΐσθ οὗ Ὠΐτῃ. Ἑδρα 

συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον 
αν θΘθὴ Ὀγαϊθδοα ποῖ 6 ΨῚ συ ὁπ Βδχ 

τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν 
5: ΟΠ ἀουίη ποῦ ἢ ᾿ν1}} ΧΡ 5, δ} ἸΠἸΚΘΙν 

παῖς 
ῬοΥ 

μου 

ψυχή 
5081 

ἐπ᾿ αὐτόν, 
ὭΡΟΙ Ὠϊτα, 

ἀπαγγελεῖ. 

μου᾽ 
οὔ τωρ; 

καὶ 
δρᾶ 

ἡ 
1μ8 

ΜΘΩΥ 8150 Ζοϊ! ον θᾶ 

Βα, δ Ὧ6 ουγοᾶ 

ὑμθὰ 8}1,.ὄ 16 Ρὰαῦ ὯὨ6 
ΟΣ ομαυσοα {θὰ 

Ὠοὺ ὍὋὉὉ ἴ83Κ6α ἶμ 

ταδηϊζοδῦ; 17 ὑμαὺῦ ὕΘΓΘ 

ταϊσῃῦ Ῥ6 {1116 

ψηδὺῦ δᾶ βΒΌΟΚΘΩ 

ΦὨΤΟοΌυσἢ Τϑϑΐϊδ ὑμ8 

ὩΓΟΡού, ΨΏΟ βεαϊα: 

18 “ἼἼΟΟΚΙ ΜῈ 5εῦ- 

νϑδὴὺῦ ΟΣ 1 ΟἼΟΞΘ, 

ΤΥ ὈοΙονθα, ΌΤΙ ΤΩ 

50] δρργονθᾶ! Σ ψ|}} 

ρΡυῦ ΤῺ Βρϊῦ ὉΡΟΩ 

Εἶτα, δηα ψηδὺ 7 5066 

ἰ5 Ὧ6. ΜΙ] δ κα οἸθαῦ 
ἴο ἔπ. ϑύϊομβ. 19 ΗΘ 
Μ11 ποὺ ψΥΔΏΡΙ]Θ, ΠῸΓ 

ΟἿΥ ϑιουᾶ, ΠῸῚ ΜΠ] 

ΒΘΏΣΟΣΘ ΘΔ Ὠἷβ. γοΐσα 

ἴῃ 886 ὑτοδᾷᾶ ν 875. 

20 ΝῸ ὑτγιϊθοα χϑϑᾶ 

ἍΜ πὸ οὔθ, ϑδὐὰ 

ὯΟ βιηοιϊάουίηρ ΒΑΧΘῺ 

ὉΪΟΚ ΜΠ Ὧ6 οχίϊῃ- 

συϊδῶ, πὐ ἢ] 6 βοηᾶβ 
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ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. 
μα τρί ἰσυβί οανλ ἰπίο νἱοΐοῦν ἰῃ6 Ἰαάρταθηΐ. 

21 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 
Αμᾶᾷ ἰοΐβθο ἤϑὰθ οξμίπι παίϊουβ Μ1 ΠΟΡ6. 

22 Τότε προσήνεγκαν αὐτῷ 
ΜΝ ε1-γεἢ 1ῆὴον ὑχσουρθῃςῦ ον δγὰ δ. Ὁ} 2} 

δαιμονιζόμενον τυφλὸν καὶ κωφόν’ καὶ 
Ῥοίηρ ἀοιηομῖζοα ὈΙα δῇ ἅυτηρ (ο6); δδῃᾶ 

ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν 
6 ουχεά Ἠΐ, δβδιδπα πὸ αὐτὰρ ἴο 5ρ6δῖ 

καὶ βλέπειν. 28 Καὶ ἐξίσταντο 
απα ἰο Ὀς βεοίῃ δ. Απα ψετὸ Ραΐ οτἷἵ οὗ Τποσήβοῖνοβ 

πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον ἐλήτι 
811 ἴῃς. οὐονᾶβ δῃᾷ νεῖ βανίηρ Νοίύ ψῃμδὶ 

οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυείδ; 24 οἱ δὲ 
{815 (οὨ 6) 15 θα ϑοὴ οὐ δν]α) ἘμΠ6 Ῥαΐ 

Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον Οὗτος 
ῬΒατίθεος ἤδνίηρ μοαχάὰ βαϊά.: τΤη15 (016) 

ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ 
15 ἰπτοννῖηρ οαὐ ἰδα ἄριθοθβθ 18 ποῦ ἴὰ ἰπμ6 

Βεεζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 25 Εἰδὼς 
Βοεΐχζοθαὶ ΤᾺ οὔίῃε ἄρσῆοῃβ. Ἑαοννίη 

δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα 

οὐκ 
ποῖ 

να θα δουρί οἵ ἤεπὶ 6 βαίᾷ ἴο [ποῖ νου 

βασιλεία μερισθεῖσα. καθ᾽ ἑαυτῆς 
κίηράοχαη Βανίῃβ Ὀθθὴ αἰνίἀεαὰ ἄοννηι οἱ 1561 

ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία 
5 Ὀοίῃβ ἀθβοϊαΐθα, δῇ δνϑὺν οἷν ΟΥἹ Ὠσοι5α 

μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς οὐ 
Ὠανΐαβ Ὀ6οὰ αἰϊνϊαρα ἄοννῃ ΟἹ 1βϑιῖ Ὡοΐ 

σταθήσεται. 26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν 
ὙΨ11 βἰαπᾶ... Αμαᾶ 1 6 ϑϑαΐδηῃ ἰῇ ϑαΐδῃ 

ἐκβάλλει," ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη: 
15 σον οαἷ, ὭΡΟΩ Ὠΐγωβο]Σ Βονν85 αἰνϊἀεᾶ; 

πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 
μον ἰμουθέοσθ, Ψ11 βίδια {π6 Κίιηράοτη Οὗ Εἰπιῦ 

21 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ 
᾿Αῃᾶ ΠΘΊῚ ἴῃ ΒΕΕΙΖΕΡῸΣ δὰ σον ουδ ἰῃ8 

δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; 
ἄριηομβ, ἔθ βοῃϑ οἵ τοῦ ἰῇ ΟΠ 806 ἰσοννίηρ ουἵ9 

διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 
ΤΏτοι ἢ. 1815 ἴπὸν .ᾶρο Ψ{1{106 οἶτου. 

28 εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω 
τ μαυϊ π᾿ ββρϊγιῦ οὗ αοά ΣΖ δὰ γοντῃξ οαἱ 

τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ 
16 ἀρπλομβ, ΤΟΔῚ ονουΐοοκ ὍὉροῦ τοῦ {{πΠ6 

βασιλεία τοῦ θεοῦ. 29 ἢ πῶς δύναταί τις 
ἰεἰησάοταη ΟΣ 86 αοα. ΟΥ ὨΟΝ ἰ5 80:16: δῶψομε 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ 
ἰο οαΐοσς. ἰηΐο ἴθ ῪῈ Ὠουβδο οὔίμο βίζου!ϑ (06) δῇησ 

852 

οὐδ δύο ψἰἢ σ5πο- 
σ655. 2Ι1τπᾶθοᾶ, ἰῃ 
Ἠΐ5 Ὥδθλθ πϑύϊουβ ΜἘΙὶΠΟ 
ὨΟΌ6.᾽ 

22 ΤΏΘΩ ὑμ 6. Ὀγουραῦ 
Ὠΐἰὰὰ 8 ἀρθῇ ο -ὈῸ5- 
βοϑϑθα χηϑῇ, ὈΠηα δηᾶ 
ἄσμθρθ; δηᾷ 6 ουτοᾶ 
Ηΐὰ, 50 ὑδαῦὺ ὑμ8 
ἅσσα τηϑῇ 5Ροῖθ δῃᾶ 
58... 23 611, 8411 ῃ8 
ογονγᾶβ 66 ΒΔΟΙΪΥ 
οοτὶθα αἀνᾶὰν 8ηα Ρ6- 
ὅλ ἴο 58ῦ: “Μδγὺ 
ἐηὶ ποῦ Ῥούδοὺϑ Ὀ6 
(6 Ξοὴῦ οὗ Τδναϑ᾽ 
δά Αὐ Ὠρασίηρ 15, (86 
ῬΏΔτιδθος βϑίᾶ: “Ὑπὶβ 

ἔθ!ον ἄοος ποῦ ἘΧΡΘΙ 

Ὅμ6 ἄρθυιομβ δχοθρῦ ὉΥ 
ΤΆ68}5 οὗ Β6΄61.Ζ6 “ῬῈΡ, 

0186 ΤΌΘ οὗ ὑῇ8 

ἀομιοβ." 25 Κ79οσ ΩΡ 

ἐποῖν ὑπουρσῆῦδ, μ6 

βοα ἴο μοι: “Ἐν- 

ΟΥῪ Κίπράοτῃ ἀϊνιαρα 
ορϑίηδβῦ ᾿ὑβθι σου 5 ἴῸ 
ἀροϑοιϊδύϊοη, δῃα θυοῦν 

οἷν οὐὁ Ὠουδα αἰϊνϊαθρά 

δρεϊηδὺ ἰύβϑιῦ ΨΠῚ ποῦ 

δὐδῃᾷᾶ, 26 Τὴ [6 βαῖὴβ 

8), 11 Βεαύδῃῃ ΘΧΌΘΙΚ 

Ξαῦδα, ὯΘ6 85 Ὀθοοσὴθ 

αἰνίᾶρα. αραϊηϑδῦὺ Ὠἰσ- 

5611; πον, ὕμθ, 1} 

᾿ΐ Κίηράοιαᾳ βίδηᾶϑ 

27 Μούθονθσ, [ἋΣ οχ- 

ῬΡ6Ὶ 6 ἀδθιποῃβ ὈὉΓΥ͂ 

Ιη68ῃ8 οὗ Β6- ΘΙ “Ζο 'ῬῈΌ, 

ὮΡ Ιχθϑὴ5 οὗ ΏΟΧΩ 

ἄο τοῦ 50ὴ5 ΘΧΡ6]ὶ 

Φθ9 ΤῊ 15. ΜῺΥ 

{πον ΠΕ |Π 06 ᾿πᾶρθ5 

οὗ τοῦ. 258Βύ. 117 1 

ἷξ ὉΥ πθϑη5 οὐ αοαβ 

ϑρίσιῦ ἔμαῦ 1 ΘΧΡΘῚ 8 

ἀρηϊοσβ, ὑμ6 Κιηρσάοχα 

οὗ αοὰ 85 σϑαὶν 

ονούίακοηῃ. τοῦ. 290Γ 

ΟΝ οδῃ. ϑηγοῦθ ἰῃ- 

ναᾶάβ 886 ἤοῦθα οὗ ἃ 

βίσοηρ ζϑῃ δῇ 56 1Ζθ 

ἘΠῚ ὑπ μι αὐδὰ μβ 

ἀμ μκμ υνον υυδι  ἐυυυυυ, ρον 

88 ΜΔΑΥΤΤΉΝΣΝ 12: 80---.Ὁὅ 

τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον [15 ἼΩΔΟΥΔΌΙΘ ρβοοᾶβ, 
1ὴ6 νέάβ5615 οὗ ίη ἴο βῃδίοῃ, ἱξ εν 20 1 ὉΏ]665 Βτθὲ 6. Βίηάε 

ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν 
ΒίΤΟΩΒ (οη6)) Απμα ἴθ ἰμ8 

οἰκίαν αὐτοῦ ᾿διαρπόάσει. 80 ὁ 
ὭοιΞΘ οΥ ὰ 6 ΜΠ11 βρϑίοῃ [ΣΟΊ ΡὮ. ΤῊΝ (016) 

ὧν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, καὶ 
τοὲ Ῥεὶηπς νὴ τὸ ἀονῃ ΟὉ Τὴδ 15, δηα 

ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει. 
1ὴ6 (οη6) ποὺ δβδίμεσίη ἢ Τὰ βοδίζεσβ. 

8 Διὰ τοῦτο 
ΤὭΏτουΡσῃ ἰ(μϊ58 Ιδπβϑανὶηϑ ἴο γοῦ, Ἐν ΕΥν 

ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς 
ΕἸΤοῚ Δ. ὈΙΒΒΡΏΘΩ» ΨΠὶΠ1ὴ0Ὸ 1αΐ 50 ΟΕ ἴο [86 

ἀνθρώποις, ἡ δὲ ᾿ τοῦ. πνεύματος 
ΤΆΘΙ, τὴ6 μαΐ ΟΣ 6 ΒΌΙΓΙ 

βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται. 32 καὶ ὃς 
ὈΙασρθοσαν ῃοΐ ΨΜῺΠῸς Ἰδὲ βὸ οἴ. Αὐμὰ νῶο 

ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ἐξονοσ χω βου ννοχά ἄονῃ οὰ ἰῇ ϑοὴ οὗ πα 

δήσῃ τὸν 
Β6 τηϊβ μὲ μπᾶ τὰ6 

λέγω ὑμῖν, πᾶσα 

ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ: ὃς δ᾽ 
Τωϑῶ, 1 11 Ὀε Ιοῖ ρὸ οὐἱἕδ᾽ ἰο μα; ψΨο. μα 

ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ 
ἸΚΟΙΥ ταϊρηΐ ρΡΘ ας ἄοννα οα ἐμ8 ΒΌΪσὶϊ ΟΥ ἴ8 68 

ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν 
ΠΟΙΥ, πο έν! ΡῈ ᾿οΐ 50 ΟἿ ἴο ῃἰγχη πρίΐῃοσ ἴῃ 

τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ 
ἰ 15 18 858 ΤΟΣ Ϊῃ τὰ8 

μέλλοντι. 
(οπ6) Ῥείῃβ δουΐ (ἴο σοπλ6). 

33 Ἢ. ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ 
ἘΠΊΒΟΥ τῆβῖζα τοῦ ἴῃς ἴγθα Βὴ6 ᾿δηᾶ 

τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ 
3.1: Ζταϊς οΕἕ ηδ6, ΟΥ τήϑκουύοῦ {πα 

δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν" 
ἔγθο γχοϊίδη δηαᾶ ἰῇς ἔτγυϊδ οἔπ χοίζΐρῃ; 

ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον 
ουΐ οὗ ΤΟΥ ἰμ8 ἔτυϊέ 1π 6 ἔν τ 

“γινώσκεται. 934 γεννήματα ἐχιδνῶν, 
15 Ῥϑὴβ Κηοννῃ. Εοπμογδίθα οὔ65 Οὗ ν ΡΟΥΘ, 

πῶς δύνασθε ἀγαθὰ ᾿ς λαλεῖν 
ὯΟΝ δβδύο τοῦ 8016 ροοᾶ ([Π155) ἴο 6 ΒρΡοδκῖηδ 

πονηροὶ. ὄντες; ᾿ ἐκ ᾿γὰρ τοῦ 
ψὶοΚοα ομθ5 μοί 59 ᾿ Οἱ οὗ ΣΟΥ {6 

περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα 
Δρυπἄβησα ΟΣ [δ 8 Ὠρασὲ τ 6. ταουΐῃ 

λαλεῖ. 858. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ - τοῦ 
15 Βρθδκίησ. τς ποοᾶ ΤΩΔᾺ ουΐ ΟΥ ἴῃ 6 

[Π6 οἰσοῦρ ταϑῃ Απᾶ 

[θη Ὧ6 ΨΠ1μΟΕ ὈΙυΠαΘΓ 

Π15 ἤοιδβα. 30ῈἘ0Ὸ ἰῃϑῦ 
15. οῦ ΟἹ ΙῺΡ 5168 

ἰθ δρβίηδὺ ἴθ6, δῃᾶ 

ὯῺ6 ἰμαὺ ἅἄοθβ ποῦ 
σοΐῃοσ ψῖΐ 6 βοαῦ- 

ἔρτπ. 

31 “Οἡ ἰμῃϊ5. δοοοιὴῦ 

1 58. ἴο τοῦ, ΕἸ ΝΘΣΥ͂ 

δοχὺ οὗ δίῃ δηὰ Ὀ185- 

ῬΏΘΩ ΜῈ 6 ἴογ- 

οἴνθ ἴθ, Ὀὰὺ μθ 

ὈΙΆΘΌΏΘΙΩΥ δρϑϊηδὺ ὑῃ6 

ϑρὶσῦ ΜἈ}Μὴ ποὺ Ὀ6 ἴοῦ- 

βδίνθῃ. 82 ἘΌΓ.. ΘΧΔΠ1- 
ῬΙΘ, ΜΏΟΘΥΟΥ ΒΏΘΔΚΘ 8 

ψΟΙΑ͂ αρϑϊηδὺ ἴη6 Ξοι 

οὗ ταϑῃ, Ὁ ΨΠ1 ΡῈ ἔοσ- 

σίῖνθα ἴα; θὰ ψΏο- 
ΘΥΘΙ͂ Κ5ΡΘθΚ ϑδραΐϊηϑδῦ 
[8 ΠΟΙ ϑρίσιῦ, Ὁ ΜΠ 
ἢοῦ 6 ζογρίνθῃ. Ὠΐγα, 
ὯΟ, ποὺ ἴῃ ὑὶβ βυϑύθιῃ 
ΟΥ ὑμίηρδι ΠΟΥ ἴῃ {ῃ8 
ἴο ΘΟΙΠΊ6. ᾿ 

98 “ἘΠΏΘΙ σοῦ Ῥθο- 
ὈΙΘ τὰκ ἰῃ6 ἰτθα 
ὭΠ6 δῃᾶ ἰβ ἔτι Επ6 

ΟΥ̓́ ἸὭΔΚΘ ὑμῃ6 ὑγϑϑ 
τοὐύνθηῃ δι 15 γαῖ 

τούθῃ; ἴοσ ὉΥ 105 ἔγυϊῦ 

68 ὑχθθὸ ἴθ. Κῆρ. 

34 ΟΠσρτίηρ οὗ ν᾽ 5, 

ΟΝ οδϑὴ στοῦ. 5ΌΘΔΙΚ 

σοοΩῖ, {Ὠϊηρ5, ψΏ6. 

χοῦ 88. ψΊΟΚΟα9 ἘΌῸΓΣ 

οαὺὐοἵ 886 δριυμάβησθ 

Οὗ ὑβθο ποατῦ ὑδ8 

του 5ΡΘϑ 5. 85 ΤῊΘ 

βποοῦ τϑδῃ οὐ οὗ Ὧϊΐ5 

321 ϑιυβίθοσῃ οὗ ἰῃϊηρδσεαἰών (αὖλ0η,), ΚΒ; 5οῚ}» (οὐα θην), “1-4.16-18 
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ἐκβάλλει ἀγαθά, 
15 Ἰτ αβέη οαὐ ρσοοῦ (πη 65), 

τοῦ πονηροῦ 

ἀγαθοῦ θησαυροῦ 
Βοοά ἐγοαβῦγα 

καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ 
διὰ [6 νιιὶοκοά ΤΩΒᾺ ουαΐοξ Ὡς νὶίςκεοα 

θησαυροῦ ἐκβάλλει πόνηραι 
ἰχϑδβασθ ἐσ ὑμπγυπύίπε οαἱ ψυὶοκοα ([1π55). 

Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα 
36 1βπὶ βαρ Ὅσα ἴογοῦυ παῤ ὄϑνεὺῦν βδϑίηβ 

ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι, 
ὉπΡτοδίδθῖθ ΜΏΪΟΗ 1 ΘΡΘ ΘΚ τὴς ΤΏΘΏ, 

ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ 
ὙΨΊΗ αἰνο Ῥ6Ὸκ αδροιυΐ "πὴ ψγοτᾶα [ἷἢ Δ᾽ 

κρίσεως. 37 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου 
οὗ Ἰυᾶρτηρηΐ; οὗν ο ἴὸσ ἴ6 νογχᾶβ οἶγνοιυ 

δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου 
νοῦ 1} Ὀ6 7518 ςφα, δῃα οαοῦ 16 ψοταβ οὔ γοιυ 

καταδικασθήσῃ. 
χοῦ ΨΙΠ θ6 σοπαρχαηρδᾶ. 

τινὲς τῶν 38 Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ 
βοῶθ οξίῃαε Εν εἴ ἢ δηβϑιννοσθα ἴο ὨΪΤᾺ 

γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες 
ΒΟΥΌΘ5 δῃᾶ ῬΏΔΙΙΘΘΕ5 ΒΘ ΙΩ 5 

Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον 
ὙΘΘΟΠΟΣ, να δῖ Πρ ἔγοσ νοὶ 55 

ἰδεῖν. 39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
ἴο 566. Τῆ6 (ο6) ας δνίῃρ δηβνοσοᾶ βεία 

αὐτοῖς Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς 
ἴο ἴθ ἄφηογδίίοι νυ]οκοα δηὰ ϑδὐυϊίΐογουβ 

σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ 
ΕἸΤΕΤΗ 15 ΞΘ ΙΚΔῺ ΡΣ; ὍΡΟΙ, δηά 515 Ὰ ποῖ 

δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ 
ἍΠΡ0Ὸ ίνθη ἰοϊδ 1 τοὶ (ὰ8 55 ΟΥ ΦοΔ ἢ 

τοῦ προφήτουις 40 ὥσπερ γὰρ ἦν ᾿Ιωνᾶς 
3.0: Ῥτγορῃ οί. Αβτανθῦ ἴοσς 8 9Ο0ΏΔΗ 

ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ 
ἴχ 6. Εν οἕίμθ δυρα ἤϑῃ ἴῆχοθα χΡιυϑὴς δηᾶ 

τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ 
{το πϊρηΐσδ, 5 ΨΠΡ6 6 ϑοὴῦ οξίμο 

ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς 
ΤΏΒΩ απ ἴ΄ἴ6 ἤρα οὔίῃμθ βθαγίῃ Τ6 68 

ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 41 ἄνδρες 
ἄδυξ δὴ ἰῆχθθ πίῖρῃΐξ. Μίδ]Θ Ῥϑύϑοῦβ 

Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ 
Νίμθνίίος ἍΨ11 βίδηῃα ὺυσὺὉῷ ἴῃ ἴῃ 6 Ἰπαρτοθὴΐς τ 

τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν᾽" 
6 βεηούδῦοθ (ῃἰϊ δα 111 Ομ θγ 1ι; 

ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα 
Ῥδοδδθο ἴμλον τορϑηϊεα Σαΐο 1321} ῬΤΘΘΟΒΪΩ5 

᾿Ιωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ 
οὔ ϑοηϑῇ, βδῃά Ἰοοκ' βουνοί ΠΟΘ ΟΥ̓ ΖΟΠ88 

84 

βοοᾶ ὑθαϑυῦθ 566 5 
οιὖῦ σοοῦάῦ ὑδίηρϑδ, 
ΨΜΏΘτοασ 6 ψὶἱοκρᾶ 
τάδ οὐὐ οὗ Ηἷ ψὶο- 
οα ἰγθαβυσο βϑρᾶβ οἂὐὖῦ 
πἰοκοὰ ἰμίηρθδ. 561 
611 τοῦ ὑμαῦ δνοῦν 
ΠΌΤΟΥ 8016 σαν ἱὴρ 
ὑμδὺ τθη βῦθαξκ, ὑπο ν 
ἍΨΠΠ τη 8)ὴ 80- 
σου σοποοεηλησς ἰὐὺ 

οὐ ΦΔυᾶρχηθηῦ Ὁδγ; 

37 ἴοΓἡ ὉΥ ψοὺὰ ψοιασ 
γοῦ ΜΠ Ὀ6 ἀθοϊαυθοάᾶ 
τὶσηύθουϑ, δηὰ ὉΓ 
σοὺ ποῦς σοὺ Μ1]Π 
Ὅ6 οοπάριηθᾶ,᾽ 

38 ΤΏΘΩ 85 80 81}- 
ΒΟΥ ἴο ὨΠἰμη βοὴ οὗ 
δ βούῖρθβ δῃὰ ῬΏδι- 
ἴδθρε5 δία: “ὙΘΔΟΏΘΥ, 
6 ψορῦ ἴο 866. 8 
ρα ἴγτοια νου." 391 
ΤΟΥ πὲ 5δϊὰ ἴο 
ὑθηι; “Α νἱοκρα δηᾶ 
δαυζοσου σοηθι ύϊοα 
Κρορϑ οὔ βϑϑοκίῃρ ἔὺῦ 
ἃ 5'ρῃ, ᾳᾷῦ ὯῸ δίδει 

ΜΙ ΡῈ οσἴνθῃ 1 οχ- 
σαορῦ ὑῇθ βίῃ οἵ 

ΦΟοΏΘηΩ 86 Ὀσορῃθῦ. 
40 ΕῸΣ ἰυδῦ 85 σοΏΔΗ 
85 ἰῇ ἴθ μεῖὶν 
οὗ ὑῇθ ἤρα ἔϊβθῃ 
χοο ἀδὺν δρᾶ ὑῶγθο 
ηἰρηΐβ, 580 6. 508 
ΟΥ 8ὴ ΜὲΠΠῸϑ Ρ6 ἰῇ 
Ἢ 6 Ὠρθᾶῦὺ οἵ {ῃ8 
ραῦίῃ σε ἀδὺ5 δρᾶ 
το ηἰσρῃΐβ. 41 Μθῇ 
οἵ Νίη νὰ ΜἘΠὶΙ τἰθα 
ὉΡ ἴθ ὑμθ Ἰυαστηδηΐ 
αὶ πὶ σοηθγϑίϊοῃ 

δὴἋἃ {1} οσομάρτλῃ 

ἴῦ; Ὀϑοϑῦθθ Ώ6Υ τ8- 
ρΡοηξρα δὖ ψῃδὺ σο΄- 
ὨΘῺ ῬΓΘΘΔΟΙΡΘΩ͂, Ραεΐ, 

ἸοΟ ! βοσῃθῦῃϊηρ ΤΟΣ 

{8 ΦΟΏΔΙΕ 5 ὨΕΓα. 

δος..." 

τἰΧΆ Δα 

Ξε 

᾿- 
35: 
Ξε 
ξ 

3. 

ΐ 
Ὶ 

ξ 
ξ 
Ξ 
Ξ 

ξ 
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ὧδε. 42 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται 
Ποτο. ΓΑ το οὗ βου δ΄. ΜΠ Ὀ6 γΓδϊβθᾶ ἃ 

ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 
ἴῃ μὲ ἡ οἰεδὲ ὙΠ ἴθ δεηοσγϑίοῃ 1815 

καὶ κατακρινεῖ αὐτήν. ὅτι ἦλθεν ἐκ 
δηἃ ΨΥ] σομθτ Φ; Ὀδοδῖιθθ 516 σβύὴθ οαῖ οὗ 

τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν 
τὴ 8 Πγηϊϊ οὔίμο οασίῃ ἰοῦ πα νίβαοχα 

Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον 
οὗ ϑοϊογσθοῃ, δᾶ ἸοοΟΚΙ βουωθίμ ηδ ΤΏΟΓΘ 

Σολομῶνος ὧδε. 
οὗ Ξοϊοιπμβοα 6 Γθ. 

4 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον τίνεῦμα 
ὙΏΘησνασ μὰ [μ8 ὉΠΟΙΘ8 ἢ βρὶσιῖ 

ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται 
ΤΆδαι, 10 8556 5 

ἐξέλθῃ 
5δουϊά σοι οὧαὐ ἔτγογη ἴῃ6 

δι’ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ 
σοῦ νγαΐθσιθθβ Ό]θοο5 βεοκίηρ γοϑ 5 -ὍΙΔσΘ, δᾶ 

οὐχ εὑρίσκει. 44 τότε λέγει Εἰς τὸν 
Ὡος ἐπ|Ὶ5 ηπαίηῃρ. ΤΏΡ {15 βϑανίωρς το ἴδε 

οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον: 
Ὠουβο οὗ πο 158}81} [Σ ΘΟ ἔχου ΨΏΘΥΘ 1 σδῖὰσ οαΐ; 

καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ 
δὴ Βανί σοσρ ἰΐ 5 Βηάϊπρ υποσουρίεα δδπᾶ 

σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 
Βανὶπξ 6 θὴ βνερί 84 Βανίηβ θθο δἀογηθᾶ. 

45 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ 
τΤΏρη ἰδ δοεϑ 15 νὰν δηᾶ 8 Κ65 ΔΙοῇὴβ δ 2 150] 

ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα 
ἀῖ56 15 βονθὴ ἀϊξεεσγθηΐ ΒΡ 1118 ΤΏΟΥΘ ψιοκΚρα 

ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ: καὶ 
οὗ ἰῖβε12, δηὰ δανίηῃρ δηἰοσρα ἱἐ ἄνν8115 ἴμοσθ; δῃᾶ 

γίνεται - τὰ ἔσχατα τοῦ 
ὈΘΟοΟΙΏ65 τὰ 6 ἘΏΔ1 [οἰσουτηβίθ 651] οΥ τ. 6 

ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 
ΤΆΔ ἢ ἴδ νψνοῦσθβα οξίῃε ἔχβί (οῃθ5). 

Οὕτως ΄ ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ 
τυ 1] 06 8150 ἴο ἴθ Ξϑηθυϑί 115 

τῇ πονηρᾷ. 
{886 - ψΊΙΟΚεαα. 

46. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ 
Υεὶ οὔ χη βρεακίῃρ ἴο ἴῃ οσγοιναᾶβ Ἰοοκ' 

ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἱστήκεισαν 
ἴμ6 τιοΐμοσ δηᾶ {πμθ6 ῬὈγοίΐμεουβ οὔ ἔτη 88 βίοοα 

ἔξω ἔζητοῦντες αὐτῷ. λαλῆσαι. 417 εἶπεν 
ουἰδίᾶδ βεεκίηρ ἴο Ὠΐτὰ ἴο 5068 Κ. ϑαϊᾶ 

δέ τις αὐτῷ ᾿Ιδὺ ἡ μήτηρ σου 
Ῥαξ βοθθοὴθρ ἴο πὶ ΤΟΟΚ' ΤῊ το οὗ νοὰ 

καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν 
δὴ ἰὩῇὴ6 Ῥτοίδοσβ: οὔὗγοῖ οιιἰ51]386 Ὥδνο βίοοα 

42 ΤῊΘ σοὶ οὗ ἰὴ 
δου ὉΠΟΡῸ ὍὈ6 ταὶϑϑᾶ 
ὮΡ ἰὰ 6 ἡπαριιθηῦ 
νι [5 φϑηθγαύϊοα 
δὴ Μ1}} σομᾶθηῃ 
10; Ὀδοδῦδο 56 οϑυὰθ 
ἔγοσα πῃ δηᾶβ οἱ ὑῇ6 
ρασῃ ἴἰο ΘῈ {πῃ 
πιο οὗ 50]Ό ἸΔΟΏ, 
Ραῦ, Ιοοκ! βοιιθύϊηρ 
ΙΏΟΥΘ ὑμϑ ΞΟΙΌἙ ΟΣ 
15. ΘΓ. 

458 “ΜΘ δὴ πῇ- 
ΟΙΘδῺ βοἰγὶῦ ΟΟΠΔΘ5 
ουὖῦ οὗ ἃ Ώ8ῃ, ἰὖ 0855- 

65 ὑῃγοῦρῃ ρδτιοῃθᾶ 
ὩΪΒῸ65 ἴῃ βθᾶσο οὗ 
8 Ταρϑυϊηρ ὑἶϑοθ, δῃᾶ 
Ἐμᾶσ ποῦθ. 44 ΤΏΘἢ 
ὦῦὺ 5805, Ἱ ΜἘΠῚ ρὸ 

ὍδΔΟΚ ἰο ΤῺ ΠΟΙΒ6 
ουὖῦ. οὗ ΜΕΪΟΩΏ 1 
χτιονϑᾶ᾽; διὰ οὐ 81- 
τἰνίὴρ, 1 Ππᾶβ Ὁ ὑπ- 
οσουρῖθσα θυ θοῦ 
οἴθδὴ 8δη4 ϑδάογῃθᾶ, 
4 ΤΏΘη ἰδ ρβοθβ ἐΐ5 
ἍΑΥ 8η4 ὑδῖκθ5 δ᾽ οὴρ 
νι Ὁ βενθὴ ἀἱῖ- 
ἔργύθηῦ βοἰσὶὺ ΠΊΟΥΘ 
ψιὶοκοά. ὑμδῇ ᾿ὐβ6ὶΐ, 
Θρᾶ, φἴνοσῦ ρούθϊηρ 
Ἰλδῖᾶθ, ὕπθον ἀμε}} 
ἴποτο; ὃδῃ ἴμ6 ΒΏ8Ι] 
οἰγχουχαδύθησοβ οὐ ὑμαῦ 
8 Ὀδθοοθ ΨΨΌΟΣΒΘ 

ἰδ ἴῃ ἢγβθὺ. τμϑὺ 
15. ὯΟΝ Ὁ Μὴ Ὧ6 αἷϑδο 
ψὶῦ ὑἰς τὶ οκϑα σοὴ- 
οτγϑύοι.» 

46 ΜΝ Ὼϊ6 6 νὰβ 
γοῦ βρροοκίηρ ἴο 86 
οτοναβ, Ἰοοκί ἰδ 
ΤᾺΟΓΏΘΥ δὴ ὈΓΤΟΥΏΘΥΒ 
ἴοος ῸὉῸΡῸ 8ἃ Ῥοβιθϊοι 
ουὐδίᾶθ δϑοιρ ἴο 
5ΡθδΚ ἰο Ηἷτπα, 47 50 
ΞΟΙΏΘΟΙΒ βδἰα ἴο Ὠΐμα: 
ΊΟΟΚΙ ὙΟὰΣ τοῦθ Σ 
δὴ ΨΟῸΣΓ Ὀχού ΘΓ 5 
816 5ἰδηάίηρ ουὐδίαθ, 
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ζητοῦντές σοι λαλῆσαι. 48 ὁ δὲ 
ϑϑοκίῃρδ:. ἴοσοι ἴο 5ρ68Κ. ὙΠῸ (ομ6) Ὀαΐ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ 
Βανίηδ δηβυνοσοᾶ βαϊᾶ ἴἰο ἔμ ομθ) βαψνίηρ ἴἰο Βΐτῃ 

Τίς ἐστιν δι, μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν 
Ώο 15 ἰοε τοΐμοσ οἔπιθ, δῃὰ ψο ΕἸ «1 

οἱ ἀδελφοί μου; 49 καὶ ἐκτείνας 
Απᾶ Ὠδνὶηῃρ Ξἰσγειςῃϑα οὧἱ 

τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
ἴςὸ δαμᾶ οὔπμῖίσα Ὡροθ ἴα αϊβοῖριθ οὗ Βίτη 

εἶπεν ᾿Ιδὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί 
ἨὯδ6 αἰ Τοοκ! Ὑπ6 τοί Υ οὔσταθ δηα {π6 Ὀγοΐθϑυβ 

μου ὅθ ὅστις -γὰῆλ λ ῥ Υἧ ἂν ποιήσῃ τὸ 
ΟΥ̓ τὰβ; ΨΈΏΟΟΝΟΥ μὲν 1 ΟΙν βῃοια ἄο ἰμ6 

θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν 
ψΠ1 οὗ Ῥαΐμες. οἔχηβ. οἵίμε (Ομ) ἰπ 

οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ 
Ὠθανθῇ8, 6 οἔὗγηθ Ὀσγοίΐῆῶεοσσ δηᾶάᾶ Βἰβίοσ 

καὶ μήτηρ ἐστίν. 
δαᾷ τοοΐμον 15. 

12:5 Ἔν τῇ ἡμέρα ἐκείνῃ 

186 ῬὈσγοίμουβ. οξτηθῦ 

ἐξελθὼν 
Βανίηρ σογὴθ οἂὔΐ 

ὁ ἜΝ τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ 
168 7655 οὔβεο ἤουῦβθ ννᾶβ βῆ Ῥεβιάθ 

τὴν θάλασσαν: 2 καὶ συνήχθησαν πρὸς 
τῆ6 568; 8 Δ τψοτο ρα ἰοροίμοσ ἰονδσζα 

αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον 
πὶ οτγοννᾶβ σϑον, διϑ- 8 6 Ὠἰ ἰϊο Ροδὲ 

ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ 
Ὠδνίηνδ βίου οα ἰο ἴἰο 51 ἄοννῃ, δπὰᾶ 811 τὰς 

ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν ἱστήκει. 3 καὶ 
οχοσαὰ ὑροὰ {τὰς ῬθδοᾺ Βδᾷ βίοοᾶά. Απαᾶ 

ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς 
ΒΘ σθροκ ἴο μοι τϑην ((1 55) 1Ώ ῬΦΓΘΌΙΘ5 

λέγων ᾿Ιδοὺ ἐξῆλθεν - ὁ σπείρων 
βασι ΤΙοοκ Οαπὶα οαδ ἐπ (οπ6) ΞΟ 

τοῦ σπείρειν. 4 καὶ ἐν τῷ σπείρειν 
οὗ ἴπμα ἰο 6 βονίηβ. Αμᾶὰ ἴθ ἴπ6 ἴο 6 βοντηβ 

αὐτὸν ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ 
ἘΦ} κε Υϊο ἢ (065) ἰπᾶροα 1611 Ῥϑϑιᾶθ 

τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ 
ἴμθ. ὝΕΣ, δὴ ανίῃρ σοῦ {δῃε6. ᾿ 0.9 Ὁ 

ἔφαγεν αὐτά. ὅ ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ 
καὶ ον ἔποι. «Οἴου Ῥᾳ 161 ροη μα 

πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν 
παν τ ἍΏΡΥΘΟ ποῦ ἰἰὔννδβ δανίηβθ,͵. δαχίδ 

πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ 
ΤΑΌΟΘΗ, ϑῃηἃ ἰγησηθαϊξαίοιν 1 τὰν ωρ ἰπγουρῃ 

τὸ μὴ ἔχειν βάθος 6 ἡλίου δὲ 
δ τοὶ ἰο 6 Βανίῃ5 ἀρῶν οἵ τς, οἔϑι αὶ 

δἰ ὉΓΥ 

86 

βοοκίηῃρ ἴο 5ραθδϊς ἴἰο 

γοιμ." 4845 δὴ 88}- 

ΒΟΥ Ὧδ6 5αἰᾶ ἴο {886 

οὐδ δι! Πὴρ Εἰπλ: 

ΑἽἸΏΟ ἰβ ΠῚ ΤΟ ΘΓ, 

ὰ ψψῇΏο δῖ Υ 

Ῥγούμοσβϑ᾽ 49 Απμᾶ δχ- 
ὑδηάίΐηρς δῖ5 δοῃὰ 

ἰονασγὰ ΐθ ἀὐβοῖρ 65, 

6 5δἰᾶ: “ὩΟΟΚ! ΜῊ 

Τοῦ Υ 8.5 τὴν Ὀτοίῃ- 

ΟΥ5! δΟΈΟΥΙ ΨΏΟΘΥΘΥ 

ἄοοβ 6 ΜῈ|᾽ οὗ τὴν 

ἘΔΟΏΟΙΣ )ῈῺΟ ἰ5 ἰῇ 

ἤδανθῶ, ὑμ6 ϑϑβ ἰ5 

ΤῺ ὈΓΟΐΉΘΙ, δῃηᾷᾶ 5ϊ5- 

ἰθγ, δῃᾶ τούμου," 

13 ΟὨ ὑμοὺῦὺ ἄδν 

ὅδϑδιϑ, αυὶηρ 

Ιοἵῦ 6 ἤοσβθθ, 85 

786 868; 

2 ρυθαῦ ογὐοναβ 

σαὐῃογθα ἰο ἶσα, 50 

ὑῃαῦ δ6 ψϑηὺ δροδατζάᾶ 

8. Ῥοδαῦ δῃὰ ϑαὺ ον, 

διὰ 8411 ὑπὸ οτομνᾶ 

ψν85 βδίϑπαϊηρ ΟἹ [86 

Ῥδθϑοῆ. 8 ποθὴ Ὧ6 ὑοϊὰ 

ὑπο Ἰϑην ὑδῖηδ5 

Ὁ ᾿υρυταύίοηβ, 58.- 

ἴησ: “ΟΟΚΙ Δ ΒΟΨΕΟΥΙ 

ποῦ οὖ ἴο ΒΟΥ; 

4δυα 85 ἢ6 ψ85 ϑδον- 

ἴηρσ, βουὴ [56645] 161} 

ϑιοηρδαθ π6 χοϑᾶ, 

«ἃ 6 Ὀἱγᾶς οϑηῖδ 

δά 8.6 ὑμβο  ἘΡ. 

5 Οὐμϑυβ 6} Ὁρο {6 

ΤΌΟΘΚΥ ὈΪᾷοθ 5 ΜΈΘΥ 

μον αἀϊὰ ποὺ Ὧδυθ 

Τα ἢ 5οὶ, δηῃᾶὰ αδαὖὺ 

ΟὔσΘ ον ΞΟ ῸὌΠΡ 

Ὀδοβϑῖιθθ οὗ ποὺ Ὧδυ- 

πὰ ἀρρίῃ οὗ 50]. 

ΘΟΒιῦ ψθ {πὸ κυ 

ΕΣ χὰ ἐμ νῦν 
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ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ [τοϑ6 ὑμθῦ Μ6Ι18 
Βανῖηξ τῖβοα ἃΡ 1 νν 85 Βοοχομοα δ: [Ὠχοῦ ἰβοογοηραᾶ, δῃᾷ Ρ6- 

τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. [ὁδδ8 οὗὐὁἨ ποὺ πανίηρ; 
ἐὸ. ποῖ ἰο θα Πδνϊηϑ τοοῦ 10 ν)}85 αἀσ!θα ἀρ. [ἰχοοῦ 87 τὶ ογρᾶ, 

1 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ 7 Ομεῖθα, ἴοο, 1611 

Οἴμεῦβ Ρὰυ 161} ρου {π6 ΤΒΟΧΣΏΒ, δᾶ ἰδ οὴρ ὅθ ὑῃμόογϑ, 

ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν. αὐτά. ἰδ) ὑῃ8 ὕμοττιβ οϑῖηθ 
ςασθΡ ἰβθὸ ἰβοσὴβ 8π4 Ἂδβοκεᾶ οῦδ μοί. ᾿ 09 86 οὨοκϑᾶ ἰμθηι. 

8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 
Οἴθεῖβ Ρυΐ 16} τροὰ πα δαγτίῃ ἰδα ἱ 

καὶ ἐδίδου καρπόν, : ὃ 
αημὰ ἐξ ννα5 εἰνηβ ταϊῖ, 1 Οἢ (ο16) 

μὲν ἑκατὸν -ὃ δὲ ἑξήκοντα 
ἱπαφροὰ οὔθ ΑΣΑ ΜΠΙΟΕ (ο6) ὑαὲ ΕἸΧῚΣ 

ὃ δὲ τριάκοντα. 9 Ὁ ἔχων 
νυν ΐσῃ (οσ6) Ρυΐ ταϊγίν. ΤῊ6 (οη6) αν 

ὦτα ἀκουέτω. 
σατα οἱ ἰπὶ ΡῈ πεασίηδ. 

10 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ 
Απαᾶ Βανΐηβ σογὰς ἰονναχὰ τὴ 6 ΑΙΒΟΙΡΙΘ5 

εἶπαν αὐτῷ Διὰ τί ἐν 
βΒαιὰ ἴο Ὠίτῃ ΤΒΧΟΌΒὮ ΜΏΔλ ΄. ἴῃ 

παραβολαῖ. λαλεῖς αὐτοῖς; 
ΤΟ 165 ὡ 816 ΒΡ δ ΚΙῺΡ νοοῖ το ΠΕ Ύ 

:1 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ὅτι 
ΤῊ (ομ6) Βυΐ ΠΡ ΗΝ ϑηβυνευρα δβεϊα - ἰμδΐ 

Ὑμῖν δέδοται γνῶναι ᾿τὰ μυστήρια 
Ττουοῦυ 185 Ῥθεῇ σίνεῃ ἴο ον ἴῃ χων ϑίοσίθϑ 

τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ 
οζῖῇε κίηβξάογη οξίῃεο ἤθνϑρῆβ, ἰο οβο. Ῥΐ 

οὐ δέδοται. . 12 ὅστις γὰρ ἔχει, 
πος 85 θβϑὴ βίνϑι ὝΏΟΘνοΥ ΤῸ ἰ5 ἈΘΥΙΏΒ, 

δοθήσεται αὐτῷ - καὶ 
ἐς ΜῈ ΡῈ εἰν ἕο Ὠΐτα δηὰ 

περισσευθήσεται" τος ὅστις δὲ οὐκ 
π6 ΨἘιὶ] 6 σηδᾶβ ἴο βροῦῃα; ψ ΏοΟνοΣ ρμυΐ οί 

ἔχει, καὶ ἔχει ἀρθήσεται 
ἰβΒ αν, 8150 ΒΡΡΑΝ ὯΘ ἰβ5 πανί ΜΜ11 Ὀ6 Ηξίρα ἀρ 

διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς 
ΤὨγοῦση ἰμὶβ ἰπ ῬΆΧΘΌΙ65 

αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ 
το ἰδοῦλ ἃδ1τὸ βῃθαδκίησ, Ὀφδοδαϑα ἰοοκίηβ δα ποῖ 

βλέπουσιν. καὶ ἀκούοντες. οὐκ 
ἴδεν δῖ Ἰοοκίῃρ οὐ δά ΠΈΣ ἐοτὰ ποί 

ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν" 14 καὶ 
ἴεν δῖδ Ἀθη β ΠΟΥ πον 8.6 σοσῃρυ δ ϑηϊησ; δηᾶ 

ἀπ᾽ αὐτοῦ. 18 

ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία ᾿Ησαίου 
15 θείη Πρ θρ' ἰοὸ μου, 6 ῬσΌΡθοΣ ΟΣ Ἰ5ϑίδῃ 

ἡ λέγουσα ᾿Ακοῇ ἀκούσετε Ὦ 
1ῃ6 [ΡΥορῇθου ΞΟ ΤῸ ΘΙ ὑοῦ ὙΨ}11 ΠΕΩΣ 

8 5.11 οΟὗΟΥ5. 1611 π0-᾿ 
ΟἹ με πὴθ 5011 δῃᾶ 
ἴον Ῥθρὰ ἴο ν]ϑὶᾶ 
ἔγαϊῦ, πϊῖ59 οὔθ. ἃ 
ὨυΠαΥραζοΙά, ὑαὺ οὐδ 
ἰχὺν, ὑῃ8 οὔμποσ ὑμ σύν. 
9Ιοὺ πἴχὰ ᾿πϑὺ Ὠδ5 
ΘΑΙ5. ᾿ἰδύβη. 

1050 8 ἀϊβοῖριθ5 

οϑθ ὉΡ δρᾶ κβδἱα ἴὸ 
Ηἰσα: “ἍΝΏν. 15. 1 γοὰ 
5ΌΘΑΙ ἰο μὰ ὍΓΥ 
6. 8586 .οὗὐ {Ιυδίτϑ- 
ὑ1ο 59 {1Π1 ΤΘΡΙΚ 
Θ᾽ 5814: “ἼἸὸ τοῦ [ἴὖ 
8 ρυδηϊθα ἴο υαηᾶοῦ- 

Βύϑηἃδ 6 βϑοχϑᾶ 
δϑοοσοῖ. οὗὐ ὑπ κίηρ- 
ἄο οἱ 8 ΘΘΥΘΏΒ, 
Ὀὰῦὺ ἴο ἔμοϑθ ῬΘΟΌΙΘ 
Ό ἰδ ποῦ φτϑηίθα, 
12 ἘῸΓ ΜΏΟΘΥΟΥ Ὦ85, 
ΙΏΟΥΘ ΜΠ 6 φσῖνθα 
Ὠΐ) 8η8 ὯδΘ᾽ Μ1|Π ὍΘ 
χαδᾶθ ἰο δρομῃᾶ; Ὀαὺ 
ΨΜΏΟΘΥΟΙ ἀοθ5 ηοῦ 
Ὦδϑνθ, δνθὴ ψῶϑὺ. Ὧ6 
ὯδΔ5 ἍΜ 6. ὑβῖθῃ 
ἔγτοπὶ Ὠΐτλ, 18 ΤὨ15. 15 
ΜῺΩΝ 1 5ΌΘΑαΙΚ ἰο θα 
ὉΥν 88 ιι568 οὗ ΠΠυδίτα- 
ὑ]οη5, Ὀθοδῖιθθ,  Ἰοο - 
18 5, ὑῆδν Ἰοοκ ἐπ 
νϑίῃ, δῃηᾷ θϑδχιίηρ, 
10} πρᾶῦ. 'ἴῇθ γναΐῃ, 
ἈΘΙΏΘΙ ἄο ὑμπον γμαοὺῦ 
ὉΠ 6. 5600. 56. ΟΥ 1; 
14 Δα ἰοσχατὰ ὑμθῖ 
[26 ὈΓΟΡΏΘΟΥ οὗ 158- 
18}. 5 ανίηρ {11811- 
τηθηῦ,. ΜΏΙΘ 5808, 
ΒΥ δδυΐηρ, τοῦ Μ11 
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καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες 
δΔηᾶ ποὲ ποί τοῦ 5ῃο.]α σοχηρσθῃδηά, δα Ἰοοκίηρ δὲ 

βλέψετε καὶ οὐ μ ἴδητε. 
χοῦ Ψ1Π]ΟΟΚαὺ δῃά ον ποΐ ὕσυοῦ 5ῃομ!ᾶ δε. 

15 ἐπαχύνθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ ᾿ γὰρ ἡ 
νδ5 τοϑδᾶθ [1οκΚ ἔοσ 6 προῦξ οἕίῃθ Ῥθορ]θ 

καὶ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, 
8 5, δια ἴἰο 6 δδὺβ ἤθονν {μὸν μρασά, δῃᾶ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν: μή 
τὰᾳ ΘΡν 65 οὗ ἰοσα {πῃ ν οἹοβξθᾶ; ποῖ 

ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ 
εὖ δὴν πιο ἐμ ον ταὶ βοΘ ἰο ἴῃ 6 δ 65 δηὰᾶ 

τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ 
ἰο ἴθ φῶ ἐπον τηϊρὴ;ῃΐ ΘΩ͂ δηᾶὰ ἴο ἢ. προαχί 

συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, 
δον ταῖσι ί σου θη δὴ [6 . σαϊσὐ ἰχῃ 80, 

καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 
Δα 15}484]}] 68] μοι. 

16 ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ 
Οἔχτου »αΐ ὮΔΡῸΥ 18 ΘΥ 65 

ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν 
Ὀθοδβθ ΠΟΥ 8.6 ἸΟΟΚΊΙΩΣ αὖ, δὰ [186 θϑῖβ οἵ του 

ὅτι ἀκούουσιν. 171 ἀμὴν γὰρ 
Ὀθοδαβα πον δύο Ἀθασμρ. Δίέθῃ ον 

λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ 
1 δὴ βασῖηβ ἴοχοῦυ (μα ΤΩ Ῥορῃοί δῃᾶ 

δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ 
τὶσαίθοιβ ομΘ 5 ἀοβιγοα ἴο 566 νν δὶ 

βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ 
τοῦ 816 Ἰοοκίηρ δ δηᾶ ποὲ ἴδον β5ᾶνν, δηᾷά 

ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. 
ἴο ρθῶ ψν δαὶ ὑοῦ 816 Πρδσβ δῃηαδ ποῖ ἴον Ὠρδσᾶ. 

18 Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν 
χου ἰογοξοσο ὮΘΘΓ χοῦ 1121} 

παραβολὴν τοῦ σπείραντος. 
ῬΦΥΔΌΙΘ οὗ ἰῃε (οὔ 6) Ἡδνῖηβ βοῦν. 

19 Παντὸὲξ ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς 
Οἵ δῆγοῦθ ΠΘΑΥΙΠΚ τὴ8 τνοτὰ ΟΣ ἴῃ 6 

βασιλείας καὶ συνιέντος, ἔρχεται 
κιηράοτα δὴ πού σουρτομθησλησ, [15 σοχ τ 

ὁ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ 
{μ8 νυϊοκοᾶ (Ομ 6) δα 5ῃδίοῃθ5 τῆς (186) 

ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ: οὗτός 
αν ΘΘὴ βοῶ ἴθ ἴ6 πραγί ΟΥ Ὠϊγη; ἰῃϊκ 

ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 
5 τὴ6 (οὩ6) Ῥεϑίᾶθ 6. δ γ βΒοννῃ. 

29 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη 
Τ86 (006) Ῥῃξ  'ᾧρὸὼθ ἴζθ6 τΌΟΚΡΥ [Ρ]8665] 

σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον 
5οννῶ, {141} 15 ἴδε (οὔ) 6 ψοχὰ 

17 ΕῸΓΣ 1 ὑσν 

δὃ 

ἩΘΑΥΓ Ὀυὺ ὮὉΡΥ ὯΟ ΘΔ 5 
σοὺ ὑμῃ6 βδϑθῆϑδα οὗ [ἰὖ; 
8ηΔ, Ἰοοκίηρ, χοῦ Μ11}} 
Ἰοοῖς Ῥᾳῦ Ὁ ΠΟ ΤΏΘΘΩΚ 
866. 15 ΕῸΓ {6 Ὠοαχῦ 
οἵ ὑμΐὶβ ΘΟ Ὧδ5 
σΥΟΧῺ ὑθῖοκ, δὰ 

ΜΙ ὑοῦ δδὺβ δον 
Ὦδνο Ὠραγσγὰ σι 8η- 
ΠΟΥΔΏσΘ, 8δηα ἰδοῦ 

μᾶνα β5ῃαῦ ὑπο ῖγ δνθα; 

{μαὺ μον χτΐϊρῦ ὭΘΥΘΥ 
566 νι ὑμοὶῦ δυο 
θη θῶ ψι ὑμ6:γ 
ΘΔ 15 δῃ ρμοὺ [886 
5656 οὗ 1 ἰῇ {6 1 
Ὠρθασβ δῃᾶ ἔστ Ὀ8ΟΚ, 
δ Τ᾿ 64] ὑπμρῃ.᾽ 

16 “ονθνοσ, ὨΔΡΌΥ 
ΒΘ ΥτοῦαἘ δυὸ Ρ6- 
σαιι56 μν Ὀδῇθο]ᾶ, 
ϑδιἃ συοῦκ δῖ5 Ὀ6- 
σδ56 6 7 ΘϑύΓ;. 

58. 
ἰο χοῦ, Μϑδὴν Ῥγορῇ- 
οὐβ δηὰ γχἱρῃύθοιβ 
6 ἀρδίσθοα ἰὸ 566 
ὑῃ6 ὑπμίηρα υοὸῦ 806 
ὈΘῃοΙαΐϊηῃρ δῃὰ αἱὰ 
ποῦ 8566 ἤθη, δῃᾶὰ 
ἴο ὮΘΔΙ ἰῇ ἰπίηρσδ 

χοὺυ 816 Ὠραυΐπρ δηᾶ 
αἰΙα ποῦ δα {ῃρθιῃ. 

18 “χοῦ, θη, 115- 
ἴθ ἰο 6 1Π|πγ8- 
ὕο οὗ [86 τϑῃ ἐμδῦ 
Βονψθα, 19 ΘΓ δὴγν- 
ΟἿΘ Ὦθδὺβ ἴῃ6 ποτὰ 
οὗὐ ὅπ Κιίηράογηῃ Ὀαΐ 
ἄοαβ ποῦ σοὺ 6 β5θῆϑ8 
οὗ Ὁ, (6 σίοκοα ομα 
ΟΟΙΘ5 8η4 Ξηδίσῃθ85 
ΘΕ ΜΏδὺ 85 Ῥθθη 
ϑο ἴῃ ἢΐ πδαχΐ; 
(ῃἰβ 1ἴ5. 6 6. βοῇ 
ϑιοησϑιᾶθ πμ6 σοϑᾶ. 
204.5 ἴοσ π6 οὔθ 
ΒΟ ΡΟ ὍΠ6 ΤΌΟΘΚΥ 
ῬΙ8οασ, ὑπὶθ ἰ9 ἰδ 
ὉΠ6 ποασίῃρ ὑῇ8 πμοσχά 
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εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων 

Πραχησ δημὰ δ οημςσα Ν 1.415} ον τεορίνιπηϑ 

"τόν: 21 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ 
αὐτο ποῖ μεἰβ βανίπβ ρᾳξ τοοῦ ἴὰ 56 ΙΣ 

ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν γενομένης δὲ 
ἐὰν εὐκυῤολνΑ τρτὸ 15, ἡ Βανίηρ οοουγτοά ὑαΐ 

λίψεω ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν 

ΚΟ ΑΙΥΕ ἢ οὗ ρουβεουίίου ἔσο θ [6 

ὄγον εὐθὺ σκανδαλίζεται. 22 ὁ 
ἐοχοὶ δἱ ὉοΣ ὯΘ 15 βασι ᾽θά. ΤῊ (ο:6) 

δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν 

Βα ἰπίο [88 ΠΟΥ 5 ΒΟΥ, 115 15 

ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ μέριμνα 
186 (οπ6) ἐξα Ψψοιᾶὰ πραυίηρ δῃᾶ ἴδῃ8 ϑιηχὶοῖν 

τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ 
οὗ ἰδ 8 856 δρᾶ τῃ8 

τοῦ πλούτου συνπνίγει 
οζῖῆε σίομεβ Ἵὔοῖκεβοσοίμον ἴπ6 

ἄκαρπος γίνεται. 28 ὁ δὲ 
ἀπέγυϊξ Ὧς Ῥεοοῦλαβ. ὙἼΠ6 (οθ6) μμαΐ 

ὴν καλὴν γῆν σπαρείς, οὗτός ἐστιν 
Ὧς "Δ Ὰ ΑΝ ΞΟ, “ ἐμὶ5 15. ἰδ (οὨ6) 

τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς,, ὃς 
.6 ψοτὰ Βρασίης ΘΔ σΟΙΩΡΥΘΒΘΠΘΙΏΒ, ΨὙῈΟ 

« 

δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ 
δοίαλην πβατς ἔγχαϊ «πᾶ 5 τοθκίηρ ΜΒ ΐοἢ (οΠ6) 

μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα 
ἱπαθοα οὐδ υμαχοᾶ ψ ὩΐΪο (οη6) Ὀπύ ΒΙΧῚΣ 

ὃ δὲ τριάκοντα. 
νος (ο6) ὑαΐ τιϊτίν. 

24 "Αλλην 
Αποΐμοτ 

αὐτοῖς λέγων 
το {ποῖ ΠΕ 921: 

τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 
οὐ ἤθανθὴβ ἴο 8 

σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. 2ὅ ἐν δὲ τῷ 
566 ΐπ 6 βεοῖὰ οξμΐτῃ, πᾳ Ρὰὲ τῃς6 

καθεύδεν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ 
ἰο Ὀ6 ΒΙΘΘΌΪΩΚ5 τὰ 6 ΤΆΘΙΣ σοθ οξῃϊῃα 

ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια 
[..1:} [Ξ Ὑ3 εὐ ἢ διά ονουβοννεᾶ ἄἀἄθγῃ!)] [ννε66 648] 

ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. 
Ρ ἰτοῦρ τηΐασὶ οξίμῃθο ψῇθαῦ δῃηά ψνοηΐ οϑ, 

285 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος 
θη ὑυΐ βρζτουίοα ἰμ8 Ὀ]δᾶθ 

καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ 
ζτυτς τῆδαβθ, ἔβεπ δρρϑασεαὰ δϑἷ5ο 

ζιζάνια. 22 προσελθόντες δὲ οἱ 
ἄδεηϑὶ [νγ6 645]. αν ΙΔ οοτὰρ ἑονσασὰάὰ ὑαΐ 

Σ ’ Ἕ 
ἄκουων Και 

ἀπάτη 
ἀφοριτξυ]η 655 

τὸν λόγον, καὶ 
ψοτᾶ, δῃπὰ 

ἐπὶ 
ὍΡΟΣ 

παρέθηκεν 
6 ρυΐ διοιββιάθ 

βασιλεία 
Κιηρβάοσηῃ 

καλὸν 
ΕΉΡ 61] 

παραβολὴν 
ῬΘΥΔΡΙΘ 

Ὡμοιώθη ἡ 
ννε5 πρηθα 1:1 

σπείραντι 
αν ον 

Θὰ δὖ οποθ ϑδοσορῦὺ- 
ἰὴρ 1 πιῇ ἴον. 21 χοῦ 
ὯΘ Ὧδ5 ὯῸ0 τοοῦ ἴῃ 

ὨἰχηβοιΕ Ὀπῦὺ σΟὨΟ 65 

ἔου ἃ. ὑΐλο, δῃα αἴνογ 

ἐτιρυϊοῦϊοηυ ΟΥ ὈΘ6Γ56- 

ουὐδοη 85 δὐΐβθῃ ΟἹ 

δοοοχηῦ οὗ μὲ ψοσὰ 

Ὧ6 ἰδ δὖὺ οὔσα δίαμι- 

Ὁ1οα. 2245 ἴος [8 

ΟΠ6. ΒΟ διλοὴρ [0 

{πόγῆϑ, ὑμῃϊὶδ ἰδ 088 

οὔθ ραυίῃρ 6 νοχᾶ, 

Ῥὰᾶαῦ ἴῃ ϑδχίθυ οἵ 

[15 δυβίθα οἵ ὑπίηρβ 

δη ἃ με ἀδοθρύϊνθ 

ῬΟΜΘΙ οἵὗἨ Υἱοῆθ5. σΟΚ6 

{6 Μοχᾶ, δὰ Ὧδ 

Ῥθοοῦλθ ὉΠΙΧΓΌΙΤΟΙ. 

23 Α5 Ι͂ΟΓ 8 ΟἿΒ 

Βοὰ ὉΡοὰ 6 816 

5011, ὑπὶβθ ἰϑ 8 οὔθ 

μραχίηρ ὑπ ψοσζά δῃᾶ 

σούϊσ 6 βθῆδθδθ οἵ 

Ὁ, ΨΜῺΟ ΤΟΔῚ ἀοθϑ 

Ὅ68: ἔγυϊ δια ὑγο- 

ἄμοθϑ, ὑῃ158 ΟἿΘ. ἃ 

Ὠυμαγραζοϊα, ὑμαῦ ΟἿ8 

αἰχῦν, ὕῃ6 οὔμθυ 1Γ- 
{ν." 

24 Απούμου 1Ππ5γ8- 

ἰὴ Ὧ6 5βροὺ Ῥρίογθ 

θη, ϑβϑαγίησ: “ἜΠ6 

κιηράομῃ οὗ 86 θδν- 

ΘῺ5 85 Ὀδθσοῃῖθ {|κ 

δ πιδβὴ ἰμαὺ ϑβονϑᾶ 

ἤμπδ βϑρᾶ ἴῃ Ὧΐ Πρ, 

25 ἍΠΗ16. τὴ Ψ6ΓΘ 
Βιθορίησ, Ϊ5 ΘΏΘΩΥ 

οδθ 814 οὐριβονθα 

ψορας ἰῇ διποὴρ ὑῶ8 

ψΜΏΘαῦ, δηα [ἰοξὺ, 

20 ΜΘ δ δϊδᾶρ 

βΒρτουῤεα δῃηᾷ ὑτο- 

ἀυορα ἔτυλῦ, 6 ὑὯ6 

ψοοᾶβ δρρθαγρα 4150. 

21 30 86 κίδνοβ οἵ 
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δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ Κύριε, 
ΒΙανεβ οὔίμβεο ΒουΞαΠΟΙᾶοΣ Βα 14 ἰο ίτη ΤοΓΩ͂, 

οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; 
ποΐ Βὴ6 βεεὰ νου βονοθά ἴῃ ἰὴ ψοὺτ ΓΟ 

πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 
Ἐτοῖὰ ΘΟ {μούαζοσθ 1 15 αν ἄδσθὶ [πνεεα5]7 

28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς ᾽᾿Εχθρὸς 
ΤΏδ (ο6) μυξ 581 ἴο ἴϑσα ἘΞΆΘΙΩΥ 

ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ αὐτῷ 
ταξ 1815 αἀϊά, ΤῊΘ (ΟΠ 69) Ὀπΐ ἴο Ὠἰτῃ 

λέγουσιν Θέλεις οὖν ἀπελθόντες 
ὍΤΘ 5 15 Ατα νοῦ τ μῆς ἀμουοῖΐοσο Βανὶηδ ΒΟΩΘ ΟΕ 

συλλέξωμεν αὐτά; 29 ὁ δέ φησιν 
ἵν 5ῃομα σο!δοῦ {μου Ὀμὰπΐ 58.185 ΤῊ6 (οΠ6) 

Οὔ, μή ποτε συλλέγοντες τὰ 
Νο, ποῦ δὶ δὴν ἰδ Το ροίηβ [3.21 

ἐκριζώσητε ἅμα 
σοὺ τσ αργοοῦ Ιου Μ᾿ 

σῖτον: 80 ἄφετε 
ννηθδῖ; 1οὺ γοῦ ὸ οΕ 

ἀ μφότερα ἕω τοῦ 
ἀπῇ τὰ 

ζιζάνια 
ἄβυηθὶ [6665] 

αὐτοῖς τὸν ᾿ 
ἴθι {6 

συναυξάνεσθαι 
ἴο Ὀ6 στον ἰοσο ΛΟΥ 

θερισμοῦ" καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ 
Ὠδινοϑί; δηῃᾷᾶ πὶ δρροϊῃϊδα {πτὴρ οὗ ἴῇ6 Ὠδχγνοβὶ 

ἐρῶ τοῖς θερισταῖς Συλλέξατε πρῶτον τὰ 
ΖΜ} Ὸ061Ὶ τὸ [6 Πϑυνοϑίθυβ ΟοΙοοὶ Ἐγβὶ τμ8 

ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας 
ἄδγηοὶ [ννϑε5] δπᾶ Ῥἱημα Το ἰηΐο Ῥαηα]65 

πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον 
ἰοννατᾶ τ 6 ἴο θυσ πΠἢΡ ἴμοζω, 16 Ὀϊ νῆρδί 

συνάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου. 
Ὧρφ βαϊμουίηβ τοῦ ἰηΐο [1ἢ6 βἰογσθῃηοιιβαο οἵ ἵὴφ, 

1. Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν 
ΔΙΩΟΙΠΟΓ ῬΔΥΔΌΪΘ ἮΘ ρυΐ διοηρϑιᾶθ 

αὐτοῖς λέγων Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία 
ἴο ἔθλ βΆΣΊΩΒ, τὐκς 15 τῇς κΚιηράοτχα 

τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ᾿. ὃν 
οΥ τὰ 6 Ἀθανθ ἴο ξΎ δῖ Οὔ τηυβίατζα, δ᾽ 2 «Ὁ {0} 

λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ 
ὨδνῖῺ 5 [ΔΙ 6 ἢ ΤΆΔΕ βονϑα ἴχ ἰμθὸ Βοϊα 

αὐτοῦ: 32 ὃ μικρότερον μέν ἐστιν 
ΟΥ̓ Πἶτα; ΨΜΏΪΟΕΒ ΘΙΏΔΙΙΘΥ 1ηαθδρα 15 

πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ 
οὗ 81 16 56 εα5, ἍΜ ΏΘΏΘνΟΣ Ῥυΐ 

αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων 
10 ταὶ 5υονν Ἑτραῖοσ ΟΥ̓ ὴ6 νοδβοίβ 165 

. ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε 
ἀι 15 διὰ 1 Ῥϑοοσηθβ ἴχϑε, 85- Δα 

ἐλθεν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
το τοῦθ ἔμ 15} 1.5] οὗ [ἴῃς Ὦρανθῃ δηᾶ 
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[286 ΠΟΙ ΒΒΒΟΙΔΟΙ σϑπλθ 
ὉΡ δῃᾷᾶ βαϊὰ ἴο Ὠΐσ, 
“Μαβίοσ, αἱαὰ ψόοὰ ποῦ 
ΒΟ 6 5ϑρᾶ ἴῃ γ υ 
Ποιὰ 9 ον, ὑθ, ἀοο6 5 

1 οὐ ἴἤἴο ϑνα 

ψΘΘαβϑ’ 28 Η6 βαϊᾶὰ ἴο 

μοῦ, “ΔῺ δϑἤδην, ἃ 

Τδϑηι, αἰὰ 15. ΤΉΘΥ 

5οϊὰ ἴο πἷπι, “20 

γοὰ ψαὴὺ 5, ΏΘΠ, 

ἴο ρὸ ουῦ δῃᾶ οοἸ]θοῦ 

ὑθλϑ᾽ 29Η6 δία, 

“ΝΟ; ὑμαῦ ὉΥ 0 

Οἤϑησθ, ΜΏΣΙ6 οο]θοὺ- 
ἴὴσ ῶε ψορᾶβ, στοῦ 

αρήοοῦ ἴῃ 6 ψαθϑῦ 

αἰ ὑμθῖῃ. θ1Τιοὺ 

Ῥοΐῃ. ρον ὑορϑῦμογ 

ὉΔΌΣ 86 Ὠδγνθϑῦ; 

διὰ ἴῃ 6 Ὠδνθϑὺ 

ΒΘΘΒΟΩ Ζ ΜΠ 0611 8 

ΤΟΥ, ἘΠῚδὺ οοϊθοῦ 

1ῃὴ6 ψορᾶς δηᾶὰ Ρὲπᾶ 

ὕμβοα ἴῃ Ὀυπᾶϊοα. ἴο 

θα ὑπο τπ0,7)7 ὑθῃ 

8ὸο ἴο ρμαύμοσίησ [μ8 

μθαὺ ἰηῦο ΤΥ δίοτγθ- 

Ὠοιι56.᾽ " 

31 Δηούμο 1Π05γῶ- 

ἶοη ὯΘ6Θ θοῦ Ῥϑίουβ 

μοι, ϑβϑδυίησ: “ἼῺ6 

κιησάομῃ οὗ ὕπ Ὥθδνυ- 

ΘῺ5 5. Κ ἃ. τηυιϑίδσα 

δταῖῃ, ΜΏΪΟΩ 84. δ 

ἴοοῖς δῃᾶὰ ρὶδηϊθᾶ ἰῇ 

ΩΪ8 οι; 352 ΜΙ Οἢ 

15, 1 δοῦ, πμ6 ὑϊηϊ- 

ἰοϑὺ οὗ 8411 6 βθθᾶβξβ, 

ραῦ ΨΏΘη δ 85 

στόν ἰὖ ἰ5 [8 Ἰᾶτρ- 

οϑὺ οὗ [6 νϑρϑύβ!θ5 

Θηἃ Ῥεσολθ 8. {{66, 

80 ὑμαῦ 8 μ"ἱγαὰβ οἵ 

Ὠθανθὴ οηθ δῃηᾷὰ 
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κατασκηνοῖν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. [Βῃᾷ Ιοᾶρίηρ διηιοηρ 
ἰο βῃᾷ Ιοἀδίπε 1Ω {86 ῬΥΘΏΘΒ65 ΟΥἕτ. [15 ὈΓΒΏΘΗ 65." 

33 Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς: 88 Δῃούμου {Π|5γ8- 
Αποίδοσ ῬΆΥΘΌ16 μ6 5ΒρΡοκθ ἰο ἴμϑῖα; [0 Π6 ΒΡΟΚΘ ἴο 

Ὁμοία ἐστὶν «ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν [{πϑῖῃ: “ἼΠ6 Κίηράοῃι 
Τὴ Κ6 15 6 Κίηράοα οὔίθῆθο ἤοανοὴβ ΟἽ ἰῇθ6 ἤθανθὴθ ἰ5 

ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν ἘΚ6 Ιϑθανθῃ, σψῇΐοη ἃ 
το Ἰεανθῆ, ΨΏΙΟΒ Ὠδνὶη 5 ἴακοῖι ϑΜΌΤΩΘ οι ἰοοὶς δηᾶ Ὠἰὰ 
εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως [ἴὰ ἰῆχοαθ Ιᾶῦρθ τδ8- 
ἴῃ; ΟΣ βουγ 56 ΔῊ ΤΩ ΘΑΒΌΓΘΚΞ ἴδτεθ τλῦλ! [τ γος. Οὗ Βουσ, ὉΠῚ1] 

ἐξζυμώθη ὅλον. (0ὴ6 ΨΏΟΙΟ ἴδε ΨᾺΒ 
ποκα 1ξ τὰ ἰθανθηθαᾶ ΨΏΟΙΘ. ξουιηθηΐθα, 

34 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς[ 8Ξ4Α}1 ἰπδξθ {μίηρ5 
ΎΠεβα (μη 55) 81 ΒΡΟΚΘ ἰμθ᾽ Φεβὺβ ᾿γρρῃ β5ροκ ἰο ἐῃθ 

ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς ἰργογάθ ὉΥ {Πιθίτα- 
ἰπ ῬΑΙΔΌΙΘ5 ἰοῖμο οτονᾶβ, δῃηα δρϑζί ἔσοζω Εἴομβ. ᾿πἀεθᾶ, τη πουὺξ 

παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς" [2.5 ἱΠπϑυτϑίύδουῃ ὯΘ 
ῬάχαθΙα ποίμίηθ [6 τν88 ΒΡΘΘ ΠΕ ἴο {λεῖπ;} τ ΟΙἃΔ ποὺ βρθαῖκ ἴο 

35 ὅπως πληρωθῇ τὸ τηρῶν; 8Ῥ5π8ὺ ὑποῖθ 
50 ἰδδὲ ταϊκ με μ6 Ζι]η]1ο. τῆς ((μϊπ 5) ταϊσῦ Ὅδ6. 10171164 

ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος τβεαὲ ψ85 ΒΡΟΚΘΟΩ 
5ροικεη, , ἴσου τῃ8 ΡῬτορῃοὶ ΒΑΚ ΊΠΕΙ ΤὨτουρὮ Ἐμπ6᾽ Ῥσορῃθῦ 

᾿Ανοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα. μου, ἰτὭο 5αϊδ: “ἹῸ ΨἘΠΠΙ 
1 584} ορ δὰ ῬΆΓΔΡ]65 [5.1:} τοι ΟΥ̓ τὴ6, ΟΡΘ ΤΩΡ πιο ὙΠ 

ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ Ἰ ΠΙυδέτανίοιβ, 1 ὙΠΙ 
Ι 58}: τος ᾿ (1265) Πανὶηβ Ρθοα Βἰδάρφῃ ΖΥΟΤα ῬΟΡΙΘη πίηρα ἰάθη 

καταβολῆς. βίπμοα ὑπ ἔουπαϊπρ. 
ἘΘΘΒΘΙΒΕ, 360 Το ἴδοσ αἱ 
86 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλου λθεν ΤΩΣ ΤΩΣ 

νυ ΕΟ τὰς 80 ΟΕῇ 08 ὄχλους εἶ σβῖης  ΠΔἰβϑίηρ. ὍΠ6 ΟΥΟΝ 5 
Ὧ6 ψϑοὴῦ ἰηΐο ὑδ8δ6 εἰς τὴν οἰκίαν. Καὶ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ 

ἰηΐο ἰὼ ἤοσβθ. Απμᾶ σὴ δά ἰο εἴτα {μα 

μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Διασάφησον ἡπν 
αἰβοῖρῖθο οὔ. βδυΐῃρς ἘΙΧΟΙΑῖα.. 

τὴν παραβολὴν τῶν. ἔζιζανίων. 
[292] ῬΆΓΘΌΙΘ οὔτ ἄδτῃ δ) [ννϑ8665] 

ἀγροῦ. 81 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
ΒεΙά, ἸΒ6 (οη6) Ὀυξ Βανίηβ δηϑννοτρα βαϊα 

Ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ 
ΤὩΘ (ο6) Ξο 5 ἴθ 8:6 ἜΝ 5 ἴδε 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου’ 38 ὁ ἀγρός ἐστιν 
ΞΟ ΟΥ ῃ8 χίδῶ; τις ἐμ 618 15 

ὁ κόσμος" τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν 
τς ψουὶᾶ; πὰς Ῥυΐ ᾿ης8 5666, ἴπθοϑθθ ὅτὰ 

οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας: τὰ δὲ ιζάνιά 
ἴῇ8 βδοὴβ οὔίπθε κιηράοτζη; ἐπα Ῥαΐ ἀδτησὶ [ννοθ 5] 

εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, 39 ὁ δὲ 
816 ἰμᾷε βοὴῦβ οὔίῃε νίοκοα (ομ6), ἴῃ6 Ρεΐ 

ἐχθρὸς. ὁ . σπείρας. αὐτά ἐστιν ὁ 
Θἤατν ἐπ (οπ6) ΒανΙΏΒ βοὴ ἰπθθὰ.. ἰ5 {5205} 

τοῦ 
οΥ ἴμ6 

ὭοαΞ6.  Αμα Ὡἷἱ5 ἀϊ5- 

ΟἾΡΙῈ5. σδηῖθ ὅο Ηἰτλ 

δ 5814: “ἘΧχρὶδίἢ 
ἴο 'ὰἋϑ [6 Π|πούταύϊοῃ. 
οὗὐ [86 ψοοᾶβ ἰῇ [6 
Ἠ6ΙΔ. ΤΏ ΤΟΘΡΟΏ56 
Ὧ6 βεαϊὰ: “Τὰ βόνοῦ 
οὐ ᾷβ6 ἤἥμθ περᾷ 15 
[586 5οῇ οἵ ϑῃ; 

38 ἰῇ - ΠρΙᾶ 5 {ῃ6 
ΜΟΙΙΑ; δ5 ἴογ. [86 βὴ6 
5666, πθϑθθ. δῖ {6 
ΒΟΩΒ Οὗ π6 Κἰηράοχῃ; 

Ῥαῦ {ῇὼ6 ψορᾶς 816 

(η86 βοὴ οὗ [6 τῖοκ- 

ρα οὔθ, θϑδμα {μ8 

ΘΏΘΩΙν ὑμαῦ βοῦδά 
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διάβολος" ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια 
δον; ἐμ Ῥμΐξ Ὠδγνεβί [οἴ 410}}} 50 9}9} 

αἰῶνός ἐστιν, οἷ δὲ θερισταὶ 
οὗ δϑδς 15, 1τῃ8  }}1} δυνθβίεσβ 

ἄγγελοί εἰσιν. 4 ὥσπερ οὖν 
ΔΏΒΘΙ5 ΔΙ. Δϑτονθ Τοσθξοτο 

συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ 
15 ςο!δοίρα {τῆς ἄδσγηρὶ [ννε6 45] δᾶ ἴο ἤτα 

κατακαίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ 
5 Ῥυτηρᾶ ἄονγῃ, ἰδ ΨΠ06 ἰὼ πῃ σομοϊυ βίοι 

τοῦ αἰῶνος: 41 ἀποστελεῖ ὁ 
ΟΥ̓ ἴῃ 8 δε; 1} βΒοῃμᾷ ΟΕ 1.20} 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ 
5οὴ οὗ [8 ΤΩΘᾺ 1τ.6 Δ 5615 ΟΥ̓ Ὠΐχη, δῃὰᾶ 

συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 
τον ἢ σο!οος οὐοῖ ἰδ6 Κἰηράομι οὗ Πίτα 

πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς 
811 1ῃὴ6 ἀπΐηδβ σδιιίηδ ἰο 1411 δῃᾶάᾷ ἰδ (ὉΠ 65) 

ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 42 καὶ 
ἀοϊηβ 16 ἸαννΊθ 95 659, δᾶ 

βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ 
Ἐμον 1] σον ἰμθηλ ἰῖο ἰῃ6 ἔυγῆϑοθ οὗ [88 

πυρός: ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
ἔχε; ἴμοσθ νρο 6 ψεορίηῃρ δῃᾷᾶ ἐπα 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 438 Τότε οἱ 
5. ΘΚ οἔίμα ἰϑϑίῃ. ὙΏΘΗ ἴῃ8 

δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος 
τἰσηϊθουβ (ο65) ΨΠ1 βϊηθ ουῦ 85 ἰδ 5ΌΠ 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Ὁ 
ἰὴ ἴῇ6 Κιἰηράοτη οΟΥ ῃῆ6. ἘΔΊΔΟΥ οὗ ἴοι, ΤὯ6 (ο 6) 

ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 
Ὠδν 85 Οδύβ [οἱ Ὠίτη 6 Ὠθδυίηδ. 

44 “Ομοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
τὐκο δ (6 κΚιἰηράοσζη οἵ ἔθ Ὠθδανθὴβ 

θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, 
ἴο ἴσγϑαβασθ. ανίηβ 6 θὴ Ὠἰθαθη ἢ ἰῃ6 Βοϊὰ, 

ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ 
ψυ]οἢ ανίηρ ἐουπμα ΤΩΔᾺ Ὠϊᾶ, 8ηα Ζγοχα 

τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει. καὶ πωλεῖ 
{μ6 70 Οὗ σὰ 6 15 βοϊηβ αν δῃἃ 56115 

ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν 
85 ΤΏΔΩΝ ὑπὶη 55 85 6 ἰ5 ανίὴβ δῃᾶ Ῥυν5 ζ:} 

ἀγρὸν ἐκεῖνον. 
βοιὰ {ῃδ8ῖ. 

45 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 
Αραδ ὖπκῸ 15 ἴτ6 Κιηράογα οὗ πο 

οὐρανῶν ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς 
Ὠθδνθῶθ ἴο ἔγϑνϑὶηρ γουοθϑδης βεθκίηρσ βηθ 

92 

πμοὰ ἰ5 6 Ὁ ϑνὶ. 
ΤῺΘ Βαῦνθϑὺ 15. ἃ οοῇ- 

ΟἸυδίοη οὗὐ ἃ ϑυϑίθῃλ 
οὗὐ ὑμίηρβ, δηὰ {πῃ 
ΥΘΘΌΘΥΙΞ 816. 8266]. 
40 ΤὨρτοζοσθ, δῦ 85 
06 νεθᾶβ 8316 001- 
Ιθοεα δῃάᾶ Ὀυτηθᾶ 
νι γα, 50 ἵῴῷ, ΜῈ] 
6 ἰῇ μ6 σοποϊβίοῃ 
οὗ ἴ86 βϑυβίθῃ οἵ 
ἰῃΐϊηρ5. 4 ΤῈ6 ὅοῖ 
οὗ δ ΨΜἘ}λ]ὶ βρϑῃάᾶ 
Του Ὠϊ5. δῆρειβ, δῃᾶ 
0 7ὺ Ψ{1Π1 οοἱθοῦ ουΐ 
ἔσο Ὠἰς Κἰηράοχ 811 
ὑπ ρα ὑμοῦ οϑιι88 
βαρ δα ὈΘΥΒΟῺΚ 
ΨΜΏῺΟ 816 ἀοΐϊῃρ ᾿ἰᾶὰνχ- 
Ιϑϑϑῆθαοθ, 42 δῃὰ ἴῃ 
11 ᾿ὐΐσῃ ὕμθαλ ἰῃ- 
ἴο 6 Πἰοὺν ἔυτ- 
ὭδΟΘ. ὙΏΘΙΘ 15 ΜΏΘΓΘ 
[61] ψϑορίηρ δηᾶ 
ΛΘ ρρβ δϑϊηρ οὗ 
[{Ώ.6 10] ὑδθοίῃ ψ111 Ὅδ. 
43 Αὐ ἰμαὺ ὑϊπια {8 
τρηύθοῦβ οὔθ ὙΠ|Ε 
Βϊη6. ἃ5 ὈΓΙΡΏΟν 85 

78 δὰ ἴῃ 6 Κίηρ- 

ἀομλ οὗ ὑπο ὶν ἘαύΠοΥ. 

Τοῦ ἰση ἰϑὺ ὯΔ5 6815 

1δύθῃ. 

44 “ΤῊΘ Κἰηράοχῃ οὗ 

10ἢὼ6 ἤρᾶνθὴβ ἰ5 {ἱκὸ 

8, ὕσθᾶξασο Ὠϊάάρῃ ἴῃ 

ἴῃ 6 ἢρθ]α, ψὩϊ ἢ 8 

τάδ ἴουμα δηᾶα Ηἰϊᾶ; 

δα ἴὸὼΓ πῃ Ἰοὺ ἢ6 

Ὧδ5 ὯΘ6 βοΘ5 δῃηα 56115 

ψῆϑῦ ὑπ]ηρ5 Ὧ6 Ὠδ5 

ϑδῃᾶ Ὀὰγ5 ὑμαὺ δοιὰ. 

45 “Δρϑΐῃ μα Κίηρ- 

ἄοῃμιὶ οὗ 8 Ὠθδνθὴϑ 

ἰϊ5 {κθὸ 8 ὑσγανθιηρσ 

τι ο θην βϑοκίησ π6 

40. ϑυϑίθῃηι οὐ ἐπ ηρβξεαϊίών (αὖ"01,,), ΒΒ; ὈΣῚΝ (ΟΥἹαῖην)), 71-14,16-18͵ 
δ νυμ νυμμδυυυνυ δυμυμυωνυυνυμιυιμυνμμωιμιυινμμμυυευ μμμωυυυυυιυη(υυυυ ιν μου τ κα ον 

ἜΝ 
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ογαρίτας: 46 εὑρὼν δὲ ἕνα 
ἘΟΡΧΟ ΟΣ ὃ Βανίηρ Τουπά Ρυΐ ΠΥ 

πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν 
ταῦοῖ ναἰπρα 6811 Βανὶηδ ΒΟ 6 ΟΥ̓ 

πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν 
6 Ὧδ85 5014 81 δ5 σϑδον (1 η55 85 Π6 85 αν] 5 

καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 
δεὴαδ Ὀοισίὶ 1. 

41 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 
Αραδΐϊπ ΠΚ6 15 ἐς κίηράοτη οἵ (8 

οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν 
ραν ἰο ἄσερπεσί ἴσον ἰηίο (88 868 

παντὸς γένους συναγαγουύυσῃ" 
δημὰ οι οὗ ΘνοΥν κιηα Εαϊμοσίῃρ ἰοσοῖῃοσ; 

48 ἣν ὅτε ἀναβιβάσαντες 
ψΏΪ ν Ὦρα Βανὶπξ μαι]ρϑᾶ Ὁ 

ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καθίσαντες 
Ὡροῦ 6 Ῥβϑδοῦ δᾶ Βανὴβ 5αῖ ἄοννα 

συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ 
ΠῸΥ σοΙδοῖςφα ἴθῇ6 Βὴης (οὔθ65) ἰῃΐο νϑβϑβθὶβ, ἴῃ6 

δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49 οὕτως 
νας τοϊξζβῃ (ο65) οὐαϊθῖάθ {πον ἴσον. ΤᾺυ5 

ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος" 
νι 06 ἢ ἴῃ6 σοποϊυδίοη οὗ μα 886; 

ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς 
Ὑ11πο οαΣ ἰῇθ δῆβει ϑ8πᾶ 11 ββρασζαΐθβθ ἐμ 

πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων 
ννἱοκοα (ομ65) οὐδοῦ, χηξᾶβὲ οὗ ἰῃ6 σὶρ ίθοιβ. (0165) 

καὶ ἐκ 

ἐπληρώθη 
1 τα ποσὰ 

καὶ 

50 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον 
δὰ ψ}1}1} ἴτονν {θὰ ἰηο 6 ξυσηδοα 

τοῦ πυρός: ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ 
οὗ ἰῇ ς Ἔχε; μεσ ΨΠΡ6 τς ψοορίὴβ δδπηᾶ 

ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
{6 δ, δϑς οὐ ἰεοίῃ. 

6. ἘἜΣυνήκατε ταῦτα πάντα; 
Ὠϊὰ τοῦ σοιρυθῃθηάα ἰμθ56 (1 η 55) 81}} 

λέγουσιν αὐτῷ Ναί. δὅ2 ὁ δὲ 
ΤΉΘΥ 816 βαίηβ ἴο Ὠΐγὰ Ὑ65. Τῆθ (ο6) Ῥαΐ 

εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς 
5814 ἴο ἴϑῖλ ΤὨσοΟΙση {μὶδ ὄδνουν ΞΟ 6 

μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν 
Βανί ὈΘε χηϑθ θυ ἴο ἴθ Κἰίηράογῃ ΟΥἰῃ6 

οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ 
ἴο ΔΕ ἨΟΙ ΞΟ ΠΟΙ͂ΘΥ Ἡθανθὴβ 1.1 15 

ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ 
ΨΏΟΟΝΟΣ ἰδ [σον οοὖὐ οὐδοῦ πα ἔγθᾶβασθ 

αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 
οὗ ῖη πον (155) δηᾶ οἱά (ἰῃ:η955). 

ὈΘΑΙΙ5. 46 ρου Βηά- 
Ϊῃ95 ΟὯΘ 6871] οὗ 
ὨΪΡῺ ναΐιθ, αὐὐὰν Π6 
ψοοῦ 86 ΡΎΟΠΊΟΟΪ 
5018 811 [6 ἰῃϊηρδ 
ΠΕ μαοαᾶ δὰ Ῥουρσῃῦ 
10. 

41 “ΔΑραΐῃ 86 κίηῃσ- 
ἄορ οὗ 886 θα Κ 
ἰ5 ἹΚῸ ἃ ἀγαρηθὺ [ἰοὺ 
ἄοσῃ ἰηΐο 86 8568 
δη ἃ ραύμουῖηρ ρ 
[51] οὗ ὄνοῖν κΚἰμᾷ, 

48 ΨΏΘΩη ὁ σοὺ {π| 
{μὸν Ὠδυϊθ ὦ ὦρ 
οὐΐο 886 θοῦ δῃηᾶ, 

δἰ ἄονῃ, 80 
οοΙΙοοίοα μ6 ἔϊλη8 

ΟὨδ5 ἰηΐο νϑϑ5615, θυ 
{ὰ6 υὐϑυΐϊϑῦϊθ ὑπ6ν 

τον αὐ. 49 Ταῦ 
ἱϊβ ον ἰὸ ΨΜΠ2 Ρ6 ἴὰ 
[86 σοποϊαβίοι οἵ [6 
δυβδῦθῃηχ οὐ ὑῃίηῃρδιἢδ 
18 ϑδῆρθὶ ΨΜ}Μ0 ρῸ 
οαὺ δῃᾷὰ βοραζϑΐθ {6 
ψὶοκοα ἴσοι δηοην 
πμ6 τρῃθοαβ 50 δῃά 
ἍΜ}0ΟῸ οδοὺ ὑπαὶ ἱἰπ- 
ἴζο 6 ΕἾΘ ἔὰτ- 
Ὥϑορθ. ΤΏΘΙΘ 15. ΜΏΘΓΘ 
[8.611 ψοορίηρ πᾶ 
[ἰῇ 9 βιραϑῃΐϊηρ οἵ 
[6171 ὑδείῃβ Μ1} Ῥδ. 

51 “ἰὰ τοῦ ρϑοὺ 
7168 βθῶϑθ οὗὕὔ 8} 
ἤμθεθ ἰϊηρβ2᾽᾽ ΤΏΘΥ 
Βοὶαὰ ἴο Ὠἰπι: “Ὑ65." 
52 ΤΏΡΩ Ὧ6 βαϊαὰ ἰο 
θη: “Ἴηαὺ Ῥείῃρ 
186 οδϑθ, δνϑῦν ρυὺ- 
Ὁ 1ηδίγασίοῦ, ψΏΘΩ 
ὑδαρῦ τοϑρθούϊρ {88 
Κιηράομῃ οὗ [Π6 ἤθᾶν- 
ΘΏ5, ἰ5. τὸ ἃ τϑῃ, 

86 Πουβδῃοιᾶθσ, σὯ0 
Ῥτῖῶρβ οὐδ οὗ ὯΙ 
ὑχθαϑατθ εἴοσγο ὑπ ηρ 5 
ΠΟῪ δῃᾶ οἹᾶ.; 

4091 ὥγβίθοσα οὗ ἰῃμἰηρβξεαϊών (αἶ:ο0η.,), ΒΒ; 21} (οΟὐ͵Ἱα μην"), σ1-14.16-18. 
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δ8 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿ἰΪησοῦς 
Αμαᾶ {ἰ οοουχτραᾶ θη ηϊσηοα {86 Φ2εβὺ5 

τὰς παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν. 
ἴ8 ῬϑΥΘΌ165 ἴμοϑθ, 6 ἰγϑηβέοσσχοα ἔγοση ἴΠ6σα. 

584 καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα 
Απμαὰ πϑνῖὴβ ςοθ ἰπΐο {6 ξδίμεσ (ρ1866) 

αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ 
οὗ Ὠΐγα ὯΘ νγδ5 ἰθδοῃΐϊηρ 1 εἴολοοὶ ἐξε τὴ68 

συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς 
βυβαροσὰθ οὗ θυ, 85-8η4 ἰο Ὀ6 δβϑίου παρα [Ώθ6 τὰ 

ς 

καὶ λέγειν Πόθεν τούτῳ ἡ 
δ το Ὀ6 5Βαυ 5 ΕὟὙΟΙΣ ΟΣ. ἴο [185 (οὔ) ἰδς 

σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; ὅὉῦ οὐχ 
τνϊδάο ἰπἰϊβ πα ἰῃὴ6 Ῥοννοσξα] ΟΣ 5 Ὁ Νοῦ 

οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος. υἱός; οὐχ 
τηΐβ (οη6),͵ ἰ5 106 οξίῃβ σὀδυρϑηΐοσ βοὴ Νοί 

ἡ ἤτηρ αὐτοῦ λέγεται ῥἐβΜιαριὰμ καὶ. οἱ 
16 πιοίΐίμον οἵ Ὠΐτη 15 ὈΘΙὴ5 βδὶα ΔΥΝ ϑδμῃᾷ {πῸ 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωσὴφ καὶ 
Ῥχγοίΐμοσβϑο οὐ δὶπὰὶ ϑδὴθβ 8 ϑοβερῇ «πὰ 

Σίμων καὶ ᾿Ιούδας; ὅ6 καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 
Βλοη δῇ “28.857 Αμᾶ ἴπ6 δἰβίεσβο οὗ μἰχὰ 

οὐχὶ πᾶσαι. πρὸς ἡμᾶς εἰσίν; πόθεν 
ποῖ 81 Ἰτονναγά 19 ΕΥ̓ ὟΣ ἙΎΟΤα ἜΘΥΕ 

οὖν τούτ ταῦτα πάντα; 
ΠΟΥ ΟΥΘ ἴο (15 (ΟΠ 6) ἴὰλθββ (1065) 4112 

57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ 
Απμᾶ {ὑπὸν ασα Ῥϑἐμεὶ δι γ Ὀ]εα ἴθ Ὠΐτη. ὙῈ6 

δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς. Οὐκ ἔστιν προφήτης 
ουξ 9269515 πβαϊᾶα ἴο [ρῶλχ Νοὶ 15 ῬΓΟΡΙΘ 

ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ 
ἸἈΠΒΠΟΙοΟΤρΩ͂ 1 ποῦ ἢ [ἴ6 δίῃμοσ (018066) δμᾶ 

ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. ὅ8 Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ 
ἴὰ ἴδ ποιῖδα οἱ Πἰμλ. Αμᾶα ἣού ἢ ἀϊᾶ ἴδοτῖο 

δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν 
Ῥοννοσέμ νοσκ8 ἡ ΤΩΑΒῺΝΥ τ γου ἢ 1868 

ἀπιστίαν αὐτῶν. 
ΔΚ οὗ αι! οὗ λθσα. 

14 Ἔν ἐκείνῳ τῷ ἤκουσεν 
ΤΩ τι 165 δρροϊῃηϊθα {ἰχτ6 Ὠρδσα 

Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν ᾿ἰησοῦ 
Ἡοσοὰ {πὸ τείγϑυ ἢ τς Ὠθδυησ οὗ ζεβαβ, 

2 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οὗτός 
δηἃδ βοῖϊάὰ ἴο ἴῃ 6 Ῥον5 ΟΣ τ ΤῊΪΞ (οΠ6) 

2 3 Ἢ: ε Ἂ, 3 Ἂ » ΓᾺ 

ἐστιν ᾿Ιωάνης ὁ βαπτιστής᾽ αὐτὸς ἠγέρθη 
15 ΤΌ ἰῇ6 Βϑρίϊβί; Ὧδ νᾶ ταῖϑϑα ὉὉ 

ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ 
το ἰῇ ἀδθδᾶ (ομ65), δῃᾶᾷ ἔσο {(μὶϊ56 ἰμ8 

δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. 83 Ὃ γὰρ 
ῬΟΝΝΘΙΣᾺΙ ΜΟΥΚΘ Δ’6 Ορουδίίηρ ἰὼ ὨΠῊ. ἸῺ6 ἔογ 

καιρῷ 

94 

δ ΝῸΝ ΜΨΏΘῺ ὅ6ϑι5 
δὰ ἔἰηϊσηθα {μ658 

1Πυδίταύϊοηβ Ὧ6 στοῦ 
ΘΟΥΟΒΒ ΘΟΌΠΟΥ το ηλ 

ἴμθσθ. δ4 μα δἵεγ 
σοχμΐηρ ἰρΐο Ὠΐβ ὨΟΠῚΘ 
Φουυ  ΟΥ ὯΘ6 Ῥδρδῇ ἴο 
ἴρϑδοῃβΒ. ὑμθηὶ ἴῃ ὑῃοὶτ 

ΒΥδροριθ, 50 ὑμδὺ 
εν ψοῖθ δουουπηαρα 
ΔῊ δᾶ: “νΏρθσα αἱὰ 
15 δὴ μοῦ ὑμὶϊβ 
ψίβᾶαο δῃᾶ [658 

ῬοΟΜΘΥΩΙ ψΟΥΚΕἢ δῦ 15 
15 οῦ 6 Οδγθθ.- 

Γ᾽ 5 50ηὴ} 15 ποὺ Ὠϊΐ5 
ΧΛΟΙΏΟΥ ΟΘ]16ἃ ΜΑΙ, 
δὴ πὶ ὈΓΟΥΏΘΥΒ 
ὥϑηθ δηά ΦΨΦοϑΘῸ ἢ 
δὰ 5οηῃ 8ηα 90- 
ὯΔ59 δὅ6 Απηᾶ Ὠἷ5 515- 
Ὅθυβ, δῖ6 πον ποῦ 811} 
νὰ υ5Ὁ νΏΘτο, ἤθη, 
ἀϊὰ ὑμ15 τϑῃ σοὺ 81} 
μεθ ὑπιηρδῦ᾽ 5150 
θυ Ῥδρϑῇ ο βῇυ 16 

οὖ Ὠΐὰ. Ῥυὺ σοϑὰβ 
Βα ἰο μθ: “ἃ 
χορ ἰσ τοὺ υἢ- 

πομογθᾶ οχοορῦ ἰῇ 

ὨΪϊ5 Ὠοτθ᾽ ὑουυι οΥΥ 
ϑδηἃ ἰῇ πὶ οὐ 
Ὠου56.᾽ ὅδ δηδᾶ Ὧ6 
αϊᾶά. ἢοῦ ἄο ΔῊ 
ῬΟΨΟΥΓῸΙ ΜΟΥ θα 

Οὐ ϑδοοουῃηῦ οἵ ὑμὶν 

Ἰδοῖς οὗ ζαϊζῃ. 

Ἷ 4 Αὐ ὑμαὺ ραγίϊο- 
ὉΠΔῚ ὑἰηλθ Ἡθτοῦᾶ, 

0126 ἀϊδύνϊοῦ ΓΤΌ]ΘΥ, 
Ὠραστὰ ὑπ σχϑροσχὺ 
δροαῦ 655 2 δηα 5αἱὰ 
ἴο Ὠἷβ βεαυσνϑδηΐσ: “τ δ 
ἰθ. Φοῇη 8 Βαρυϊϑῦ. 
6 νϑ ταϊδοᾶ ἃ 

ἔγσοη 8 αἀθδᾶ, δῃᾶ 

(ἷβ 15. ΨῺΥ 86 ρΡοΐ- 

ΟΥΓᾺΙ ΟΥΚΘ 16 ΟΡΘΥ- 

αὐϊῶσ ἰῇ Ὠἰτ.᾽" 8. ΕΌΓΣ 

ϑ9ὅ ΜΑΤΤΗᾺΪΥ 14: 4.---12 

΄ ἊἍ 32 ΄ Ψ’ἢ 

Ἡρῴδ κρατήσας τὸν ᾿Ιωάνην ἔδησεν 
ΠΡΟΣ Ν 5 μανίην δᾶ βοᾷ οὐ {πὸ ὅοῆη Ὀουπὰᾶ 

καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα 
ὐὰ ἴῃ τυίδοῦ. Βα ρυΐ ΟΚΥ [51 19}}53]} Ἡδτοαΐδ5 

γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 
ΟΕΡΕΡ ἰβ6 ῬὈγσχοίβεσ. οἕ Ηἰμι, 

᾿Ιωάνης αὐτῷ Οὐκ 

τὴν 
{πὴ 68 δ 5)6ε{5 2} 

4. ἔλεγεν γὰρ ὁ 
85 βασυ ΟΥ̓ ἴμ6 ΖοΒηῃ ἴο  Νοί 

ἔξεστίν σοι ἔχειν. αὐτήν: ὅ καὶ 
"ἰ ἰβ αν α] ἴογου ἰὸ ΡῈ πανί Ὠδτ; επᾷ 

θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν 
Ὀοὶπα νη 8 Ηΐτα ἴο Κι 6 ἔθαχε τὰ 8 

ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν 
ςτοννά, Ῥθοδιβθ . 85: Ῥτορηρὲ ἴχηῃ. 

εἶχον. 6 γενεσίοις δὲ 
ΠΟΥ 6 αν] πη. το Οἰσίμαδν σοΙ τίου μαΐ 

ενομένοις τοῦ. Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ 
ὝΕΣ οοὰς ἰοΡε οὐ ἩἩρτοά ἀαπορα τὰ 68 

θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ 
ἀαυσῃῖον ἈΝ  αῖας Ὁ ἰη τῇς τᾶθὺ πὰ 

ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδη, 
5) βᾶνο ρίοδϑυσα ο τὰ 8 Ἡδετοά, 

χ ὅθεν μετὰ ὅρκου 
ἔγοτα Ὡς ἢ [ἔδςο:} νὰ οδϑίῃ 

ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν 
μὸ σοῃζοβεοα ἰο ὨΘΓ ἴο σὶνε δ 22: 1 ὄνον 

αἰτήσηται. 8 ἡ δὲ προβιβασθεῖσα 
506 ταϊδῃ!ΐ αβα. Ὑῆ6 (ομ6) Ῥὲ πϑνῖηβ ὈΘθ οοδϑοῃϑαᾶ 

ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς Δός μοι φησίν 
ΌΥ Ἰπὸ τ λτος ΟΥ̓ ΔΘΥ .αἷνε ίο τὴ, ΒὯ6 15 Βα ίαν, 

ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιἰωάνου τοῦ 
Ὥσσχο Ὅροθ ρμὶδαίΐθῪ:- ἴῃ Ὠοϑδᾶ.. οὔ ϑδοῆη ἰπς 

βαπτιστοῦ. 9 καὶ λυπηθεὶς ὁ 
Βαρί5:. Απμᾶ Βανίηδ 6 θῇ ευϊονοα τὰ8 

βασιλεὺς... διὰ τοὺς :-ὅρκους καὶ τοὺς 
κὶπθ ἐμγοῦθα μα οαἷῃβ δῃᾶά {πὸ (Ομ 65) 

συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι, 
τοσπ πίη Ί Ὧδ σοτηχαδηᾶορα ἴο 6 βίνϑι, 

10 καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν ᾿Ιωάνην ἐν 
διὰ Βιανὶῃνρ βεῃΐ Ὧφ Ῥομοδαᾶρα Ζοῦῃ. ἴῃ 

τῇ φυλακῇ᾽ 11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ 
8 ρσίβοῃ; - ΘΠ νὰ ὑσουβξῃέ. [π6 Βαδᾶ 

αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, 
οὗ Ηἰτὰ Ὅροι ῬΙδΊΟΥ δα να σίνϑῃ ἰο ἰῆ6 τοδί θη, 

καὶ. ἤνεγκεν τῇ. μητρὶ αὐτῆς. 12 Καὶ 
δηᾶδ 56 ὑσουρῃε ἰοτῃ8 χηοίμοσ οὗ ἠδ Απὰ 

προσελθόντες οοἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
Βανί “οι ἰουνγδιά ἰῃ6 ἀϊδβοῖίρῖθς οἵ ῖτη Ἡξίρα π᾿ 

τὸ πτῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτόν, καὶ ἐλθόντες 
ἴλα οοΥρϑο ἃῃαὰ Ὀυτίςοα Πίπ), πᾶ Πανίπϑ οοτὰθ 

᾿ἀδπσοα οὖ 

Ἡδτοάα δᾶ δτγϑοίθα 
σοΠ δῃᾶ Ὀουπᾶ Ὠΐτα 
δηᾶ ρυὺ Ηἰτὰ ἀτᾶν ἴῃ 
ὈΥΪΒΟΩ ΟἹ ϑοσοιιηῦ οὗ 
ΕΘ το 1 85. ὑᾷ6 ψἱξα 
οὗ ῬΏΠΙΠΡ Ὠἷβ Ὀτούμου, 
4 ἘῸΓ “οὴπ δα Ῥθθ 
ϑοσίῶρ ἰο ἰα: “1 
5. ποὺ Ἰα ΤῸ} ἔοσ γοὰ 
ἴο 6 Ὠανίηρ Π6ι.; 
5 Ἡονονοῦ, δἰ πμουρσ ἢ 
Ὧθ6 ψϑηῃὐθα ἴο Κι] ὨΐχΩ, 

ὯΘ ἔραζρα μῃ6 ογομψᾷ, 

Ὀϑοδαθθ ὑῃδν ὕοοϊ 
Ὠΐ [ΟἹΓὡΣ ἃ - ὈΓΟΡΘῦ. 
6Βυῦ ψῆρη δγοά 5 

οἰσύμᾶον ψὰϑ Ῥαΐηρ 

οοΙθοσαιθα ὑπ ἀϑυρῃ- 
ἰθσ. οἵ Ηρ το αϊ 85 

ἱ0 πᾶ 
ῬΡΙθδϑοαᾶ Ἡρδχοῦ.; 50 
ταῦ 7 ὑμδὺ ὯΘ6 ὑγομι- 
ἰβδεα τ δὴ. οδὐμ. ἴο 
σἷῖνθ ΠΟΙ ψΏθΙΘνΟΣ 
580}: 6 δϑκοᾶ, ὃ ΤΏΘη 
56, ὉΠΩ͂ΟΥ ὯΘΙ τηοῦ- 
ΟΥ5 σοδϑορίηρ, 56ϊ]ά: 
“αἰἷνθ 6 ὮΘΓΟ ὉΡΟῚ 
8.- Ρἱαὐύϊθ ῃ6 πθϑδᾶ 
οἵ σοῇῃῃ ὑμ6 Βαρυϊδυ." 
9 ατἱιονοα ὑμποιυρῃ - 6 
85, ὑῇθ Κίηῃρ ουὖὐὖ οὗ 
γτοραχὰ ἴογ  Ὡΐ5. οδὺῶβ 
8δη Δ ἴῸὉΓ ὑἤοϑθ Χγ601111- 
ἴῃ νι Ὠΐπγ οομ- 
τηϑηᾶοα Ὁ ἴο Ὅ6 
σίνοῃ; 10 8ηα 6 βοῃὺ 
δᾶ θὰ ΦΦοῆῃ Ὀ6- 
μοδᾶθᾶ ἴῃ 6 Ὀγίβοῃ. 
11 Αμα Ὡΐἰβ ρα νὰϑ 
Ὀτουρηῦ ΟἹ 8, θἱδύίοῦ 

Δ ρἰνθῃ ἤᾧο 8 
ταδίαθῃ, δῃᾷά 518 
Ῥγουσῶῦ ἢ ἰὼ δ: 

τηούμου. 12 ΕἸΆΘΙν Ὠΐδ5 

αἰδοῖ] ὄϑθ ἋΡ 

δηα τουιονθαὰ ὑμ8 

ΘΟΟΓΏΒ6 δρᾷ Ὀυτίὶοα ἴσῃ 

δια ΟἿ δα 16- 
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ἀπήγγειλαν τῶ ᾿[ησοῦ. 13 ’ ᾿ Σ 

ἘΛΟΥ τεροσίθα ὕδοὶς ἴο ἐδ6 πΑρλυ χὰ ᾿ ἐπ Ρονίθά ὑο σεβυδ8. 15 Α΄ κι ὰ 29 καὶ ἔ ν᾽ 10 ὑδ ἀ5. 205 

δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθ ἈΘΑΥαρ ὑμ|5 Φθθὰ5 δον : ἀπά ἘΛΑδ ΡΩΝ ΑἿ {65} ἀπά 81 δὲδ ἀλη αν εν 

τς ̓ {μ6 σεδὰϑ τῦϊπαταιν ἐοαν πποξὸ " ᾿ξ ἐλ ᾧβρόος ἐρ
τς ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦρ, τὸ περισσεῦον 9.86, δια ὑπ8Ὲ} ἴοοῖκκ 

ἔννον Ἐς : ἔρημον τόπον  Ιθοθ ἴοῦ ΕΥ 
Ἴγοτο βαϊϊϑῆεά, δαᾶ μὸν ξίοά ἴῆο δρουπᾶϊπθ [0 ὑδ88 ΘΌΓΣΟΌΙΙΚ οἵ 

ἑατὸ ἢ ἸΟΏΘῚΣ ΡΙδοθ ἰῬὰῦ ἐπ οτονὰβ μὐτ τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. ἐγαρταθηΐβ, ὕεῖνα Ὅ85- 

ἀὐδόσαιπε ὅσο, τεῖν Ἰριοῦ, ΕΣ καὶ ἀκούσαντε οἱ 1 ΐπρ ἴο Πθδγ Μ τς οὐΐμε ἔγαρταθηῖβ ἔψεῖνε. ρδβίκεῖβ 5.11. κοὺβ ἴ1ῖ.111. 21 νοῦ 

Σά, Πα ΤΣ "" τ ΕΣ Ἀεᾶν [86 1 [ο]ον ᾶ Ὠΐχη ΟἹ ἐρο , 21 ἾΝ οἵ : δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ποι τοις ἯτΕ 

οὐον 5 Ἑοπονγοά ῷᾧ πεζῇ ἀπὸ τῶν | ἔχογη 8 οἱδἝε5, 6 (οβ65) Ὅὰ εδίϊηξ οτΘ [1816 ΡΘΥΒΟΒ] ΔΡΟὰ γΘ6 Οἴι581. 

τ χεῖη ἰο ἈΠῸ δἔοοῦ ἕγοῖω ἰδθ᾽ ἸΔΝΟ ΜΉΘ ἢ ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ [ἰπιθὲ, Ὀεβϑίθβ ΨΌΟΤΆΘΩ 

οἰξίοβ.. 
δοϑὴθ ἴουϊῃ Ὦ Θ 45 1ὲ ἤνε ἰπουβαθᾶ βδρϑσί ἔτοτὰ “νοερὰ δ8πᾶ ἰ απα ψΟΘ ΩΡ οἸὨΠ]ᾶσθῃ. 

14 Καὶ : : 
8 δ΄δαῦ ΛΑ ΘΕΣΑ Αὐδη παιδίων. 22 Καὶ εὐθέως ᾿|22 ΤΏΘΩ, φἰΐμοαῦ ἀδ- 

Καὶ ᾿ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, | 6 Τοῖς τ ἴου. Ἀδὰ ΠΔῈ16 ὍΟΥ5. Απὰᾶ μοχαϑαϊδίοιν 147, 86 σοι θα Ὠΐϑ 

Ἐπ δνίηβ βοτο οαΐ Β6 58 τοῦοθ οἵονα, δηὰ Ρ ἡπη κόβουν ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς ̓  ἀϊ5οῖ 165 ἴο Ῥοδσά (8 

καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν | 5'οΚ ΡῈ; τλο κυ ρεὶ δ6 δουροιϑᾶ πο αἰβοῖριεββ ἰὼ βία ἴῃ τοϊο μοαῦ δῃᾷ μὸ διβδᾶ 

ν ρος ΑΝ χὰνα ἴβεη εάὰδ πμοαγτεᾶά ἃ ΜΏΘΏ ΕΥ̓͂. ΤῊΣ Βαυαὺ 1 πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, | οἵ μα ἰο ἴὯ8 οὔτ 

τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 15 Ὀψίας δὲ Ἡ ἀβόδονον ἴπρ [61] μ ἸΛΟΩΝ ἀπά ἰο ὅο δμοδᾶ οέ μὰα ἱπίο (86 οἴμοσ ἰάο,  εἴά6,. 86 86 Ββθηῦ 

ΤΊΣΙΣ ̓  ὁπῈ8 οἱ ἴμοπῖ. ΟΣ ἐνοηΐπρ Ρυΐ δηᾶ 5αϊᾶ: ΤΑ Ρ  ὰ ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. [88 στοά ΔΥ͂ΘΥ. 

τ 
᾽ν αὶ Ἤ δ᾿ “ὐλοτὸ 

ὡ 
" 

᾿ 

Βαν]ηΒ δεοηξρα προσῆλθαν αὐτῷ, ἫΝ μαθηταὶ [15 ΙΟΠΘῚΡΥ 8δηᾶ [π6 υβεῦν ἐνὉ ΠΕΣ ΔΗΘΑΘΕΟΤ ΕΔΗ ΘΕ. ἜΠ6:. ΡΟΥΝ 23 Ἐνοηῦαθν, ὨΔν- 

λέγοντες ἜΞρημός ἐστιν ὁ τό 8. ἀἰβοῖρ!ε5) ΠΟῸΓ 5. ΔΙΤΕΔΟῪ [8 ᾿ 28 καὶ. ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ] ἰπδ βαῦ ὕμθ ογὔοναϑ 

ΒΑΥΪΏΒ ΙΟπῸ]ν ἰἴ5 ἰδμα τάς βδεβὶ ἧ ὥρα | δάναπορα; 5θηῃᾷ {8 Αρᾷ πανίηξ 1οἷ Ιοοβθ οἱ τὰ6 στον ᾶβ᾽) 8, [Ὧ6 ποῦ Ὁ 

ἤδη παρῆλθεν’ ἀπόλ 8ηα Ἧπ6 Ποὺν [ογονγάθ αὕδν, ὑμϑὺ ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος [πο ὑδ6 ταουηύϑα 

αἰέοααν Ραάδθα ὉΥ; Θὲ Ἰοοδὲ οὅγσ ἵπο. ὄχλους, | [Π6Υ ΤᾺΔΥ 80 ἰηΐο {88 Ἀς ΜοΩΐ ἂρ 1810 ἴπ6 ταουπῖδί [Ὧν ὨΪΤΛΒΟΙ͂Σ ἴο ὈΓΆΥ. 

. ἵνα ἀπελθόντε ; 5 Ὀχονγάδ, [γ11Π1885865 δπηα ΡᾺΥ ] κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι.  ὙΠοσΒα ἰύ θθοδτΩ8 

ἴῃ, οσᾶθν ἴδ: Πδνὶὴδ βοὴ 6 ὁπ ἱπὸ τας κῶμῶς Ἐμοίηβοῖναεβ ὑπίηρα ἴο ἐς φοσογαϊῃε ἴο φεῖναία [5001] ἴο ὈΓδΚ. 1ῖαῖθ, ὯΒ ΜΒ {6 γ6 

ἀγοράσωσιν ἑ ͵ " ΨΊΠΘΒΘΒ βού, 168 ει ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν |οἴοῃα. 24 ΒΥ ΟΝ {88 

ὅν ἔασηι δῶν. ἐς πα οις βρώματα. 16 ὁ ἷ 15 Ἡοψανοῦ, 56 : οξενεηϊη Ῥὰῤ ΒΥΪΩΒ δεοουτῖεᾶ δἷοὼβ 86 γγ85 μβοαΐ ψδ5 τοϑν δθ- 

ἐαποττευ 3 εἶνεβ ὄδαδίδ]εϑ, τὴς 5315. 5εϊάὰ ἰο ὑπο: ᾿ ἐκεῖ Σ ὲ ἢ ἤ δί 

δὲ Ιησοῦς εἶπε ΝΣ : “ΡῊ 
ἐκεῖ. 24 Τὸ. δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους ἀτβᾶβ οἵ γα ΔΩ 

ραξ Ζοβας ἘΔῚ ἘῊ τλοις θυ χρείαν ΘΥ ἀο πού ϑνθ ἴο ἴῃξετθ8.  ὙΠπῈ Ὀυὶ Ὀοϑὶ αἰγοϑαῦ βίδαϊα ἔτοὰ ἴδηᾶ, Ῥοΐῃρ 

οἱ πεεᾷ [ἰϑᾶν: σοῦ βῖνθ 61 πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν, μετά μυῦ ἰο Ὁ ὮὉΥ͂ 

ἔξ  Χ9}4} δὰ 8 φαγί νγὰ5 Βαν 8 ΟΕ, [6 ᾿ανΘϑ, Ῥθοδυϑθ 

ἔχουσιν ἃ ξονς μ ΟΣ ἢ 
ἀττελθεῖν δότε αὐτοις ὑμεῖς βογηθυῃϊηρ ἴο οαὺ.᾽ ΐ ΤΩΔῸΥ 

βασανιζόμενον ὑπὸ -τῶν κυματῶν, ὧν γὰρ μ8 ψὶμᾶ Μ8β ἀρϑιηβῦ 

ψνανθ5, τν 5 ἴῃ ΐ ς 
6. ἅτ βανίηθ. ἴο βοοϑῇ; δεῖνα ἰοΐβοῦ τοῦ {17 ΤΟΥ βαϊα ἐο Ὠϊπὶ 

πα: ΟΣ [ἐποῖὰ. 25 Βαῦ 1 δ 

φαγεῖν. 11 οἱ δὲ λέ 

ἴο ϑαΐ. ΤΉ, ἐ λέγουσιν αὐτῷ [“ἷὰ ΠδΥ : ῥεΐωξ ἰοσσηθωῖϊθα ὍΣ τμ8 

Οὐκ ἔχομεν λῶν ἀπ ἐεσου νος ἴο Βἰπὶ Πργρ ΔῈ ὩΣ ἐὐύτα ἐναντίος ὅ ἄνεμος. 2ὅ Τετάρτῃ δὲ ᾿τουτσῖμ ψαῖομβ Ρεῦϊοᾶ 

Νοὲ τα δσὸ δανίπρ Πϑτθ ἕ᾿ μὴ πεν τε ἄρτους 
καὶ δᾶ ἔνο 8565,» 18 5 ϑἄνεσβε 10} τνϊμα. Το ξουτία μυὶ]} οὗ ἐμ πίρῃῦ Ὧ8 οδγαθ 

δύο ἰχθύας. 18 ὁ δὲ Ἰοϑῦς5 πᾷ βαῖα: “Β ᾿ Ἠς φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς ᾿ ἰο ἐδοῖα, ψϑκίῶρ ΟΥΟΥ 

ἔνο 85με5. "- ΤῊΘ (6π6) Ρ Ξ εἶπεν Φέρετέ : ἘΝ ὑΏΘΥΑ ᾿ς ΜαΘὰ ροτῖοα οὗ ἴπ6 ηἰσῖ σδθ ἰοννδσὰ ἴδεσῶ 86 568. 286 ΠΕη [Ὧ6Υ 

δι. ὅπ αὐραῦ ποῖά Βε Βοασίηε  ὮΘΙΘ 0 τη6.; 19 Νεχὺῦ : περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. 206 οἵ δὲ ΞΕ. : 

' αὐτούς. 19 καὶ λεύ ὯΘ : Ρ 
“πἰς ναὶ οϑαρῃῦ οἰσαὺ οἱ τα 

ἰὸ τᾶ πθθ ἔμθτι. ἌΡΑ ἩΑ ΑΝ δον νον οογαχηϑηάθά [6 ναἸκίπα δος ἀρὸπῦ ἴδ6 ὠ ἀδδδ' 5 Ὁ] αϊκίωρ οὰ ὑπ 5688 

ποὺς; ὄχλους, νοι θῆυ ᾿ΒανΙΩβ σοτηπιθηᾶοα  οὐο α ἴ0 ΣΘΟΗΠΘ Οα ες μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης νὲ Ξυ9, ἥ ᾿ 

16. οτοννάα ἰὸ Κρ νην ἐπὶ τοῦ χόρτου, [π6 5τῶθβ δῃὰ ἴοοκ ΕΠ ἀἰδοῖριεβ μανίηβ βεβῦ πὰ ὌΡΟΣ τὸ Ἂ568 086 αἰ βοῖρ 68 ἍΘΓΘ 

λαβὼν τοὺς ττέ ἀπο τς τὰς Ξτδ55, Ιῴῆ6 ἢνβ ἴοᾶνεβ δῃὰ περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Ὶ του θά, Β5ΒΚΊΩΒ.: “τὶ 

Βδνϊὴβ ἔβκθα 09 Ἔν τΕ πρτοὺς καὶ τοὺς δύο ἔχο ἤπῃθ6 ἃ ξ αικίησ αροῦς ΨΈΥΘ ἱσου διε βασίηβ ἀπαὲ [159 δὰ δρρϑυϊθῖοῃ ! 

ἰχθύας ἀναβλέψα φογεβ 808. Θς, ΟΡ ὰ ὅᾳ ἣν πὰ, ΙοοΚ--ὀ ὀ  ἑ ἑἀἋῳυφάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου Απὰ ὑμ8ῦ οτἰβα ουὖὖῦ 

χθυαθς τ ν ὀναβλεναδι ς εἰδ΄ τὸν ούρανον μὰ Ρ ἴο πρᾶγθθ, ΒΘ : Ἀρραχίϊζου. ἰὲῈ1δ, θᾶ. τοῖα ἰβ6 ἴθα᾽ ἰτὴ [6 θαι. 2]. Αὖ 

εὐλόγησὲν Ε Ῥ πο πὲ ἄἤξαάνεὰ 5844 ἃ ὈΙθβϑίηρ ΔΩ͂, ἔκραξαν. 9 εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν ὁ σπορὰ ὕεθαβ βὅροῖθ ὧο 

8 πα μέ τὴ ἡ σε ἔδωκεν τοῖς Ἀτύστ ΘΥΟΒ ἘΠΙρ. τ ΠΕ ᾿ Β,ΘΥ οτῖθά ουΐ, Αἰοπος Ῥαΐ ἜΡΘΚΘ Ἷε τὰ θλ αἰνὰ μ6 ΜΟΥ: 

: ᾿ - 
ΝΜ 

κ, 5.,,, λ ᾿ 

δὼ ἤδθρανε ἰοίμε, ἰθαυθθ, 86 ἀϊδύγ αὐθαᾶ ἔ ᾿Ιησοῦς αὐτοῖς λέγων᾽ Θαρσεῖτε, ἐγώ ἡ πρκα τούτασα, 1ν 18 

᾿ 2εβὰ5 ἰοίμοτα βαϑίηϑ Β6 ἰακίῃϑ οουχᾶθθ, ἋΣ δ 86, ᾿ 

1; Ὧδῦθ Ὧο ἔθ . 

μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς | ὑβθτπι (0 ὑπ6 ἰβοῖρ 65, 

ἀἰϊβοῖριοα. ἔῃ 
προ 

Ἢ 

δ Ισανεβ ἐπε δυὲ αἰξοῖριεβ ἰὸ ἐμ6Ὶ ὑπ6 ἀἰβοίριαα ἴθ ἢ δἕ εἶμι" μὴ φοβεῖσθε. 

: δα; ποῖ. Ῥεῦύοῦ ἔφαυϊαρ. 
28 ἀποκριθεὶς 

Ἡσνίηρ δηϑψεσεά ἱ 28 [ἢ ὙΘῸ} Ῥαΐθι βοίὰ 



ΜΑΊΤΤΗΕΙΝ 14: 239---86 

ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε, εἰ σὺ 
58.4 ἴο τὴ ΠΟΙΩ͂, 

κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ 
σοΙ Πα τὰ ἴο σοσὴθ ἐοννδια νοὶ προ {μ6 νναΐοσβ; 

1 γοὰ ἅτϑβ,] 15. γοῖϊ, σοιητηϑ ἢ ΤῺ 
ἴο σού ἴο γοι ΟΥ̓́ΘΥ 
8 ψδῦύθυϑβ.᾽ 
5814: “Οοτρο! ΤΏργο- 

[ Απᾶ  ὩΡρΟ Ῥείθυ, ἱ 
τοῦ πλοίου Πέτρος  ἄοψῃ οΥ μ86 Ροϑῦ, 

ΨΘΙΚΕΩ͂ οΥαν ὑπ ψ8- 

ρος ἰθῖ5 δηὰ σοὺ ἰονψαζὰ 
ὕοϑαβ. 30 Βαὺ Ἰοοκίῃρ 

18ὺ 8 νψιηαβίοσμι, μ8 

βοὺ αἴγαϊα δῃάᾶ, αὔθ 

δανίηρ βἰασίεα  δύδυιρ ὕο. βίπκ, Ὧ6 

ἔκραξεν λέγων Κύριε, σῶσόν | οτδα ουὖ: “Πογά, 578. 
6 οὐἱϑά ουαὲ βασγίῃρ [οσᾶ, ἢν 

Βανίηβ βίαρρεα ἄουνῃ ἔγοτω ἰπ6 

περιεττάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν 
υνϑικεὰ δροὰῦδ Ὄροπ' ἰῃ6 νναίθτβ δπαΔ σϑῖηθ 

89 βλέπων 
Τιοοκίηβ αὶ αὶ {68 

τὸν ᾿Ιησοῦν. 

86 Ὀθοδῖπα ἔθασ ἔα], 

κατατοντίζεσθαι 

ΐ κ 31 Τιιχηθαϊαῦθὶν 

Ἰησοῦς [᾿5ὐτεϊομίηρ, οὐ Βΐ5 
πδηᾷά “9655 σϑυσμξ, 

Βοϊὰ οὗ Ὠϊμὶ δηῃᾶ δία 

“Χὸὺὰ2κκα ἢ 

ἩὐΠ6 ἔαϊῃ, ψῺν ἀἱὰ 

γοι σὶνα 

32 Αῃμα αἴξεοι 

Ιτοτηθάϊαξειν - 

Βανίηδ Ξξἰχοιοῃοᾶ οἵ 

αὐτοῦ καὶ : ' ᾿Ολιγόπιστε, 
οὗ ῖζη δηὰ 5 ΒΑ ἴο πὰ ΟἿ ψυ] 1{{16 ξαὶ τη, 

τί ἐδίστασας; 32 ᾿καὶ ἀναβάντ 
ἰλίο νηδί ἀοιυρίρα νοῦ 8ρα ΩΝ Απα “ανίηξ βίθρ ᾶ ἃρ { ἀοιιδὺ 2 

τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. [ὑπῈΥ σοὺ Ρ ἰῃΐο [ῃ6 
" ἐπ ψἱηάβίογηι 

ροσεκυνήσαν 1 ραἰρᾶ. 33 ΤΏΘΠ ἰΏθ56 
Ϊ 6 Ῥοδὺῦ αἰᾶ οδϑὶ- 

5ϑσθ ἴο Ὠΐϊ, βαρ 

Κι ᾿ τὴν “Ὕου ἀγΘ σθᾶν ΘΟ 5 
πῃ Βανὶηρβ βοΐ ἱμτου θα, ἽΠΠΟΣ σϑῖθ. ὉΡοὴ “{π6[ ΞΟη.᾽" 84 Αηά ἐμον βοὺ 

: Πδογοθῖβ δῃὰ οϑπὶ ἴὸ 
Ια ἴῃ θη ποϑϑσϑὲ. 

᾿ 35 ὕΡΟΠ ΤΟΟΟΡΏΣΖΙἢρ᾽ 

ἶσα ὑπὸ πλθῃ οἵ ὑδαΐ 
Ῥίδοθ βρηῦ ἔοσίῃ ἰπΐο 

ἐκείνην, καὶ 811} ὑπϑῦὺ ϑυστου παϊηρ 
᾿-Δηᾶ ΘΟΌΩΥ, 

κακῶς ἰ| Ὀτουρηὺ Ὠἰπ 811 ὕποξϑθ 
Ῥδάϊν ᾿ἰγ)ο ψαθ 11: 36 Δηά 

{πο γ. νοῦ δηὐσθδυϊηρ 
τοῦ {δἴπι ἐπα ὑΠ6 Ὁ ταϊσῆξ 

οὐίμε ᾿ἰυδὺ ὑοῦσα ὑμ6 ἔτῆρθ 
οὗ Ὠΐβ οαὖἴοσ σασγχηθηῦ;. 

ΟΣ Ὠΐχη;. πᾶ δὴ 41 ἔμοβθβθ ψ8Ο 

ἐοιποῃθα ἴδ τ γ8 πιϑᾶθ 
σοΟΙΙΘίοΙν Μ61]1, ᾿ς 

οὗ ἴφια ἰηΐο ἴῃ6 

δὲ ἐν τῷ πλοίῳ π 
Ῥιυΐ ἰὼ ἴῃ 6 

αὐτῷ λέγοντες - ᾿Αληθῶς 
ὙΓΟΪΗΕΌΙΥ οὗ ασοα ϑοη γοὰ 8ζτα. 

διαπεράσαντες ἦλθαν 

αἸὰ ορϑίβϑεποθ 

εἰς Γεννησαρέτ. 
Οοηηθϑασγαῖ. 

ἐπιγνόντες 
Βδν Ρ᾽ ΓΟΟΟΡΒΩΪΖΘΩ͂ 

τόπου ἐκείνου ἀπέστειλ 
ΤΩΑΔῚΘ ὈΟΙΒΟΠ5. ΟΥ {πε΄ ῶὼ 

εἰς ὅλην τὴν 
᾿αΐο  ΨΏΟΙΘ 1 βυγτουησίηρ σου ἶτν ἰμ8ΐ, 

προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας 
Ῥχγουρῃϊΐ ἰοννασὰ ἢϊτὰ 

Βα ῬΘΟΡΙΘ 

παρεκάλουν : 
ἴδον νγθσα βδηἰσθαίϊηρ Βΐτη.. 

ἴῃ οτᾶδυ {ῃδὲ 

κρασπέδου 

τον ταϊσ δέ ἰοῦ 

ΟΕ τἴ86΄. “ουαΐεσ σασυπθξ 

διεσώθησαν. 
5 ΤΆϑην 85. τουοῃοα ὝΕΣα. βανϑαᾶ σου. 

99 ΜΑΥΤΗΕΙ͂Ν 18:1---10 

΄ -“ ΕΣ - ΝῊ 

Τότε προσέρχονται τῷ Ιησοῦ ἀπὸ 

1ὅ κεἴ μαθὲς ἰονασὰ 6 Ζ655 ἔτοτωῃ 

; ολύμων Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς 

: ἐροῦσιν ῬΏΔΙ5Θ665 δηᾷ Βοσῖθ65 

ξ 2 Διὰ τί οἷ μαθηταί 

λέγοντες τΤῆγτουβ ἢ Ν 24:0} ἴμ8 αἰξοῖθ]65 

5 ΙΩΒ 
᾿ς ΄ “ 

παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν 
σου . μοῦ 

οὗγοῦυ 8.8 ονοτβίθορίθ ἐπ ἐγϑαϊθ οι. οΥ ἴῃς 

πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται͵ τὰς 

ἜΡΕΘΡΙ ΟΣ “ Νοὲ 10 δον 816 Ὑγ 85} 188 186 

ἢ ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 

ΧΕΙροὉ ΜΏΘΏΘΝΘΥ Ὀχραᾶ. ἕπου τϑν δϑῦ. 

3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 

Το (οπ6) Ὀυΐ αν 5 δηϑνοσθα ϑαϊᾷὰ ἴο [θὰ 

Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαΐνετε τὴν 

τὨσουχ ψΠπαὲὶ 8150 χοῦ αἵἴς ονευβίθοίῃξ ἴδ 

ολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν 

ἐλδὲ Η 
ᾳοα Ἐσου ἢ τῃε 

οουπαπασισ! οὗ ἴῃ 8 

παράδοσιν ὑμῶν; 4 ὁ γὰρ θεὸς εἶπεν 

τε ο οὗ γουῖ κυ 91:} 2Ζοτ αοὰ βαϊᾶ. 

Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, 

Βς- Ὠοποτίης ἴδ8 ΖΑ 6 Γ δὰ ἐῃμα τηοίμοσ, 

καὶ Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα 

ἃπὰ Ὑδε (οπ6) βασίπε "δᾶ δα 1αίμοσ οὐ ταοΐμεῦ. 

θανάτῳ τελευτάτω: ὅ ὑμεῖς δὲ λέγετε 

ἴο ἀοαιῆ Ιοὲ ίπῃ ἀδοβαβ; ΟΞ τοῦ Ραὰΐ 81.Θ βασὶῃβ 

Ὃ ἂν εἴπῃ. τῷ πατρὶ ἢ" τῇς 
τγῦ ἈΚΟΙΥ. ταϊθμέ θαυ ἴο 88 ἐδίμου . ΟΥ ". το {Πα 

( Δῶρον - ὃ: ἐὰν ἐξ ᾿ ἐμοῦ 
μέλ 5: . Οἴπι ΟΕ. ἰξονεσ οὐΐοξ -τὰθ 

ὠφεληθῆς, - ὃ οὐ "μὴ “τιμήσει τὸν 

γοὺ πιϊρμδὲ κεῖ Ῥεποδί, ̓  ποῖ ποῖ μϑΒ811 βΌΠΟΣ 186 

πατέρα: αὐτοῦ- καὶ. : ἠκυρώσατε τὸν λόγον 

αῖμου. οξμίτη; δηᾶ γὸῦ ἱηνεάαίεα (16 ψοτᾶ. 

τοῦ θεοῦ ---: διὰ .: τὴν: παράδοσιν . ὑμῶν: 

οὐδε ἀαοᾶ - ἰπγουρῇ... ἐς .- ἰτϑαϊδίΐοη “- σέ του. 

1 ὑποκριταί; καλῶς. ἐπροφήτευσεν. περὶ -ὑμῶν 
Ἡνροοχιζεϑβ, :ΒΏΘΙΚ τα Ῥτορδμεβῖθα «δροιυΐ. χοῦ 

Ἠσαίας λέγων 8 -Ὁ ΄--. λαὸς." οὗτος - τοῖς " 
15:8}... - ϑβδασίαβ. -- ΤᾺΘ ῬΘΌΡΙΘ ᾿ς 18 ἰο 186 

χείλεσίν με -τιμᾷ, “. ἡ - δὲ: καρδία: αὐτῶν 
Ρ8 ὀ ἠἀτῆθ΄ ἤΟΏΟΙΒ,. ᾿ἴμ6. “Ῥαξ ματι ᾿. ὉΣτμθτα 

πόρρω- ἀπέχει: ἀπ᾽. ἐμοῦ" ἄτην δὲ 
ἔᾺΥ ΒοΙα5 οὔ ἔχουα . τε; ἷ νάϊ μυϊ 

σέβονται με, διδάσκοντες διδασκαλίας 
ἴπον 8.6 τενθσῖηθ ΤΩΘ, ἰοδοιίηδ ΤοδοΒ 55 

ἐντάλματα ἀνθρώπων... 10 Καὶ 
σοΙΤΘ η45.- οὗ ΤΆ. " τς, ἈΠᾶ 

προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς 
Βανίηρ 681164 ἰονγαταὰ ἰὰ6 οτοννᾷ. Πα βαίά ἴο πο 

1 ΤΏΡΩ [Ώ6Γ6 Οδτλ6 
ἰὼ σώ 655 ἴσοχα 

Φουσθίθη ῬΒΘτΐβα65 

ΔΩ βοῦῖροθ, βασὶηδ: 

ΧΩ ἰ5 ἰδ γοὺγ 
αἰβοίριθα οὐουδῦθρ [8 

ἰγϑαϊθίοα οἵ ἰῆ86 τ 6 
ΟΥ̓ ΤΟΓΊΔΟΙ ἰδ ἘῸΥ 

ΘΧΘΙΏΡΙΘ, ὑοῦ ἄο ποῦ 

Ὑ85) ὑμοὶσ δ παβ 

ΜΉΘ ρου ἴο βἂῦὺ 

8 1168].᾿ 

81Ώ ΓΟΡΙ͂Υ 86 5αἱὰ 

ἰο. ὑμοῖι: “ΜῊ 15. ἢ 

σοῦ αἷϑὸ ονεϑῦθῃ ὑπ8 

οοχηχαδηαταθηὺ οὗ Οοα 

Ῥδοδυδα οὗ σοῦα ὑτ8- 

ΑἸ 4 ΒῸΓ ΘΧ811- 

ὈΪ6, αοᾶ 5αἰά, “ἜοτΟΣ 

νοῦ αύμοσ δηᾶ ὙΟῸΓ 

ταούμοε᾽; δηᾶ, “1ϑὺ 

Πΐπα ὑμαῦ τ ν]]65 ἴδ- 

ΠΟΥ ΟΥ τηοῦμοῦ δμᾶ 

Ὁρ ἰῃ ἀθαίῃ. ὅ Βυὺ 

χοῦ. 584.0ὺ7, “ΏΟΘΥΟΣ 

58.) 5 ἴἤο [ἷ5. ἔαύμου ΟΥΓ 

τούθου: “νμδίδυε 1 

Ὥδνγθ ὃν ψὩίοῶ. νοι 

ταϊσῦ σοὺ θη 

ἔχοι τ|6 5 ἃ εἱῦ 

ἀραϊοαίοᾶ ἰο αοὐ;,᾽ 

Θ6)6 τὺ ποῦ. ὩΟΤΟΥΓ 

Πὶρ Ταύμϑυ αὖ 811.ἕ Δῃηὰ 

50. χοῦ. Βαανα τηϑαᾶθ ἰῃὴ8 

ποτά. οὐ Οαοᾶ: ᾿ηνα 
Ὀροδῦδα. οἱ σόῦα {{8- 

ἀϊυοη. - 7 ζοῦυ". Ὦγρο- 

οὐἶΐθϑ, 1:ϑϑίϑῃῃ ᾿ ΔΡΌΥ 

ὈΓΟΡΙΘΒΙρα ἀροαῦ τοῦ, 

ΜΉΘ. Ὧ6. 584, 8 ὙΠ15 

ῬΘΟΡΙΘ᾽. ὨΟΏΟΥΒ Τ16 ὙἹΏ 

ἐμοὶ 105, γϑῦ - ὑπ} 

ρασὺ ἰ5 ἔὰΥ τοιλονθα 

ἔγοτα - πῖθ. 9 1ῦ ἷ5 ἴῃ 

γοὺὰπ ὑμαῦ ὑοῦ Κϑαρ 

πουϑηϊρπρ ἴθ, Ρ6- 

οϑδα ὕΠΘΥ θϑοῦ οοπι- 

γταϑᾶ Οὗ 6 885 

᾿Δοσύτ᾽ 65. 10 Δ} ἢ 

ἰμᾶῦ 8 οϑθά. [Π6 

οτοψᾶ πθῶσ δῃᾶ. βαϊὰ 



ΜΑΤΤΉΝΙΥΝ 1δ:11--- 9 

᾿Ακούετε καὶ συνίετε: 11 οὐ 
Ἐς ὕοῦ ΒοδυὴΡ 8δηἃ δ σοχηρυοηαϊηδ; ῃοΐ 

τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ 
ἐδ6 (ἐμ: 5) Πλοι τε οτὶ 1ἰὸ ἰᾷ6 του ἀθῆ]65 

τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον 
[2.0] ΤΆΒΙ, ρὰλ ἐπ (15 5)ὺ σοχηΐπρ ἔοσυίῃ 

ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν 
ουαΐοῖ {πὸ του 115 ([1π5)] ἀφρῆϊθ {86 

ἄνθρωπον. 
τάδ. τ 

12 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ 
ΤΏρΩ Ὠδνίης οοτὴθ ἰονν τὰ τὰς αἰβοῖὶρ]65 

λέγουσιν αὐτῷ Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι 
ΔΙΘ Βα ἴἰο χη ἵζῆον νοὺὰ ἰδ ἴῃ 65 ῬΏΔΥΒΘΟΚ 

ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν; 
μανὶπρ πραχὰ τὴ 68 τννοτὰ “ΘΓ σῇ θ]ρα 

18 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πᾶσα 
ΤῊΘ6 (οη6) Βα ανὶηρ δηβννοσοα βϑιὰ Βνουν 

ὁ πατήρ μου 
Ὧῃ6 ῬΔΙΏΘΥ Οὗ Τ6 

ἄφετε 
Υου οἱ ξὸ οὔ 

τυφλὸς δὲ 
ὈΙπΠα (οΩ6) Ὀπΐ 

φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν 
ῬΙαης ψὩΙΟΏ ποῖ ῬΗ]δηϊρα 

ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. 14 
τὰς θανθν 116 πρτοοίβα. 

αὐτούς: τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί:᾽ 
“Ἄρα; ὈηάαΔ {μὸν δῖ ρβυΐϊαθβ; 

τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ ἀμφότεροι εἰς 
πρυν (ομ6) ἴξονοσ θυ εὐϊαο, Ροΐῃ ἰηΐο 

βόθυνον πεσοῦνται. 1 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ 
Ρι 7111 81]. Ἡδνίηῃρ αηϑνοεθα Ρὰΐ ἴμς 

αὐτῷ Φράσον ἡμῖν τὴν 
Ῥεῖου ϑϑὶα ἴο τ Μαϊΐζο ρα ἴουβ: ἰῃμε 

παραβολήν. 16 ὁ δὲ εἶπεν ᾿Ακμὴν καὶ 
ῬΔΥΔΌΙΘ. ΤῊς (ο6) Ὀυΐ -βαϊα. 

ὑμεῖς . ἀσύνετοί ἐστε; 1Π οὐ 
χοῦ συϊ δου σοτ τ δηϑίου 8706 χοῦ Νοὲ 

νοεῖτε ὅτι πᾶν. τὸ εἰσπορευόμενον 
ἄννδῖρ ἀσὸ τοῦ ἰμδί φνουνίμίηβ ἰδ 6 [Ξε νην ἐ4γ| 

εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ 
ἰπλίο ἐπ6. πιοαΐῃ ἱπίο ἴῃ 5 ὍΘΙ Ρᾶ85565 8Ιοὴ 5 δηᾶ 

εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται; 18 - τὰ δὲ 
1τηαΐο Εἰ ον 15 Ἰτοννα οἷ Τὴ (55) Ὀαΐ 

ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ ΄ τῆς 

Πέτρος εἶπεν 

σοχαϊησ Σου οὐδοῦ 6 - τοῦτ οὐ ο τῃ6 

καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν 
δασὺ ΟΟΥΆΘΒ5 οἷ, δβδηα ἔῆοβο (155) ἀφ ῇϊθ5 [86 

ἄνθρωπον. 19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας 
τ ΧΏΒῺ, Ουΐοῖ ον τὰλ6 Ὦϑασί 

ἐξέρχονται - διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, 
σοχὴθ οὐἵ ΤΟΘΒΟΠΪΏΒ55 νὶςοκροα, ΤΩΑΌΤΟΕΘΥΒ, 

μοιχεῖαι, πορνεῖαι;, κλοταΐ, 
δα! οσῖθ5, ΣΟΥ ΙΔ. ΟΏΒ, Ἐδιθν υ 65, 

Ῥοΐῃς 8150. 
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ἰο ὑμοῆλ: “ὐδίθῃ δηᾶ 

σοῦ 8 βδθῆξθα οἵ 1ὑ: 

11 Νοὺ ψῇδὺ δῃῦθτβ 

ἰηΐο [115] πιο ἀ6- 

ἘΠ65 ἃ 8; Ἀεὺ [ἴὖ 
ἰ5 ψῇδῦὺ Ῥτοσθθᾶς οὐ 

οὗ [51] τοὰΐ ὑμαὺ 

ἀρῆϊθα ἃ Π8}.᾽" 

12 ΤΏΘη ἰῃθ ἀἰδοὶ- 
ὈΙ5 οσοῦθ Ὁ ϑῃὰ 
Βα ὁ ἔΐ: “0 
γοὰ Κῆον ὑμαὺ [8 
ῬΏΔΙΐδθο βυλθ]θα 

αὖ Πρδυϊὴρ ψῃδῦὺ γοὰ 
58142᾽ 18 1ὴ ΤΟΌΪΡ 6 
βδαϊᾶ: “ἜΘΟΥ Ὀϊδηῦ 
ἰῆαὺ ΠΥ ΘΆΥΘΩΙΥ 

ΕΘΌΠΟΙ αΙα ποὺ ρἱδηῦ 
Ψ.1Π1 Ρ6 αρτοοὐράα. 

241 τ ὑπο Ὀ6. ΒΙιΙηα 
συϊᾶθ5 ἴα ψῆϑὺ 06. 

416. 1ίῖ, ὕμθηῃ, 8. ὈΠπᾶ 
τάδ ρουϊᾶθα 4 Ὀιἱμα 
δ, Ὀοΐῇ ΨΜ1]1 1811 
ἰηΐο 8. οἱ. 158γ 
ὍΝ οὗ τΌΘΡΟη86 Ρε- 

{8 5818 ο Ὠἰπι: 

“ΜΑκΘΟ ὑῃ6 1Π]υϑύγ8- 

ἰοηῃ θα ἴο 1.5." 
10 Αὐ (μῃϊϑ 6 αϊά: 

ἌΓΘ γὙοῦ 8150 γϑῦ 

ψιυουῦ υπαοτδύδησα- 

ἴῃρ 1 ΑτΘ χοῦ ποῦ 
δΙΘ 6 ὑμαῦ δνουγίῃϊησ 

ρηὐοεΐησ ἰηΐο {δ 
του Ῥϑὅδθο 8]10ὴ5 

1 ὑῇθ ἰηὐδϑῦϊηθς 

δηᾶ ἰ5 ἀϊδομαγρϑᾶ 
ἰηΐο Ὃ 68 56.ὙὍ1|ὸῚ9 
18 Ἰονψονοσ, ὑῃ6 ὑμἸ Ωρ 5 

Ῥγοσθθαάϊῃρ. οαὖ οὗ 6 
τον οοπθ οὐὔὖδ ᾽οῖ 

ἴμ6 Ὠθραχγὺ, δῃᾷ ὑῆοβα 

ἰῃϊηρ5 α6ῆ]6 8. ΤΏ8η. 

19 ΕῸΓ ΟΘχϑρῖθ, οὖ 

οὗ β6 Ὠραῦΐ σοθ 

Μιοκοα γοϑϑοηίηϑϑ5, 

τυτᾶθυβ, ϑαυϊίδσίθβ, 

ξοτηϊοδύϊουβ, ὑῃΐθυ- 

101 ΜΑΥΤΗΒΡΙ͂Ν 1ὅ: 20---.ὃ08 

ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 20 ταῦτά ἐστιν 
ξ4156 ἰοϑυϊτηοῦλθϑ, Ἐ]ΒΞΡΠΘΥΩἑ65. ΤΏδ56 15 

τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ 
τπὸ (ἐμ. 55) ἀεδιῖη ἴμ8 τηϑ, ἴτὰ6 ὑυἱ 

ἀνίτττοι ερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν 
εὐ τεοηξα δηα5 ἰοφροξ τού ἀ681658 ἴῃς 

ἄνθρωπον. 
8}. 

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
Απὰ Βανίὴδ σοηδ οὐ ἔχοτῃ ἔμποσθ [88 “6505 

ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 
ἰόρίνν τ εό οϑν ἰηϊὶὸ ἐδε φραχίβ οὗ Τυσε δῃᾶ οὗ 5ίάομ. 

22 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων 
Απμὰ Ἰοοκὶ ψοιλλᾶῃ Οαπαδηλία ἔσο ἐμ 6 ΤΟ ΡΊΟΣΒ 

ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα 
ἴλοκα μανίηβ οογὴθ οὧὖξδ: τῦῖᾶϑ ΟΥ̓ ἱ8 οὐὐ ἘΕᾺ2 5413) 

᾿Ελέησόν με, κύριε υἱὸς Δαυείδ ἡ 
Ἡῶνο ᾿ΠΟΥΟΥ ΟἹ τοῦ, 1οτὰ ϑοὴῆ οὔ θεν; ἰδ 

θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 
ἀαυκμῖον οὗ 8 Ῥμαὰᾶϊν 5 ἀφσηοηϊΖοάᾶ. 

23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. 
τῶρ (οὔ) χὰ ποῖ βδῃβννεσεα ἴο ΠῈῚ ψοχζά. 

καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
Αμὰ διανίηρ σοχὴβ ἰοννασὰ ἰῇ αἰἰβοὶρῖθ5 οὐ μὲχταὰ 

ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες ᾿Απόλυσον αὐτήν, 
ὝΟΣΟ σεαυ θη τὰ βασίηβ Τρ Ιοοβϑ ΟΥ̓ ΠΟΣῚ, 

ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 
Ὀφοαῦσο 580 ΚΟΘΌΒ5 οὐδ οἂαΐ ἰἸϑοϑοῖοι 115. 

24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ 
ΤῊ (οη6) θὰ Βανΐῃρ δϑννεσεα ϑδϊα Νοὶ 

ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ 
ΣΙ ννὰβ βοη οἱ 18 τοὶ ἱπίο [88 ϑῆφξθρ 186 (οὨ 65) 

ἀπολωλότα οἴκου ᾿ἰσραήλ. 25 ἡ ᾿ 
Βανίηβ θθθὴ Ἰοϑὲ οὔ βουξαὸ ΟΣ 5786]. Τὰς (οὩ6) 

δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα 
ὉὈμυξ μανίηδ οΘοσὴθ νν85 ἀοίΐῃρ ορϑίββῃςθ ἴο δἰ βαυὶηβ 

Κύριε, βοήθει μοι. 26 ὁ δὲ 
Τιοχά, Ῥ6 ειρίῃβΊιε: ἰἴο τη6. ΤῺΘ (οΠ6) Ῥαΐ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν 
Πανὶ 85 δηϑνοεοα βπαϊα Νοΐ "1 δε} 41: - ἴο [8 Κ 

τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς 
16 Ὀγεδαᾶ οὔζίῃβθ ομπ]πάγσγθοη πᾶ ἴο σον ἴο [88 

κυναρίοις. 21 ο΄ δὲ εἶπεν Ναί, κύριε, 
ΜεΙ6 ἀο55. ὙΠ6 [νουλδ}] Σὲ βαἰἃ Ὑε5, Τιοσᾶ, 

καὶ γὰρ τὰ - κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν 
Α150 0 Υ ἴῃο πο ἄορ 15 οραϊϊῃρ ἔσο ἐπα 

ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης 
σσυσηρθ5. ῆφ6 (01.165) Ζδῃϊη δ τόση ἐῃ8 8016 

τῶν κυρίων αὐτῶν. 28 τότε ἀποκριθεὶς 
οΥἴδα. ἰΙογᾶς- οὗ ποσὰ. ΤΠο Βανὶηβ δηϑινοσεᾶ 

ἼΟΟΚ! 

οΥίθθ, ἴαϊδθο ὑδϑύϊηο- 
ἰθ5, ὈΙΔΒΡΏΘΙΪ16Β. 
20 ΤὨΘ56 δύ ὑδ6 
ἰμΐηρβ ἀΘΗΙΠΩρ ἃ τϑα; 
Ῥυῦ ἴο ὕδικθ 8. πιθ8] 
Μιὰ υὐνναϑηθα ὨΘηΩΚΒ 

ἄὯοθ5 ποὺ αἀδῖϊ16 8 

χηδχι.᾽" 

21 Τιοανῖηρ ὕμοσθ, 
Φὥοϑθ οὸν ψ]ΠΟΣΟΝ 
1ηὗο ὑμ6 ρᾶχίβ οὗ Ἴγτο 
δα 5 ἄοῃ, 22 Αηᾶ, 

δ' ῬΒΟΘ᾿ Ὠἰ Οἱ ΔᾺ 

ψοδηὴ ἔγοσλ ὑῇοϑθ 

Τορίοηβ σα ουὖ πὰ 
οὐἱοα αἱοιᾶ, βδυίδ: 
ἭΔΥΘ ΤΘΤΟΥ ΟἹ ΠΊΘ, 

Τιογὰ, Ξοη οὗὐ Ὀαδνίᾶ. 

ΜῈ ἀδιυρηΐοσ 15 Ὀδᾶ- 
Ιν ἀοηιοηίζοα." 28 Βα 
Ὧ6 αἰάὰ ποῦ 580. ἃ 

ΜΟΥ ἰῇ ΘΏΒΜΘΙ ἴο 
ὮδΘΓ. 50 Ὡἰἷς αἰβοῖθ!θ 5 
σΘ6 ὉΡ 8δμα Ὀδθσδῇ 
ἴο τοαποδῦ ἰτα: “Βοηα 
ΠΟΙ ΔΘΥ; ὈΘΟΔΊΞ6 
5.6 Κοορϑ οὐγίῃρ οαὖὺ 
αἴοσ 5. 24Τὴ δῃ- 
ΒΜΘΙ ὯΘ 5αἰᾶ: “1 Ψψὰ8 
τοὺ δοηὺ Του ἴο ΒῺΥ 
Ραυῦ ἴἤο {86 Ἰοδῦ 566 
οὗ ἪὋ6 Ὠομσδθ οὗ 
15.8.6]. 25 ΜΆΘΩ {μα 

ὙΟΙΔ) ΟΘΙΏΘ 526 Ὀ6- 
δὰ ἀοίηῃρ ομρϑίβϑῃοθ 

ἰο τα, βϑαυίηρ: “Τιοχᾷ, 

ὨΘΙΡ τπλ6}" 2010 88- 

Κ5ΞΨΜΕΙ Ὧ6 καὶ: “1ὖ 15 

ποῦ χίρῃῦ ο δκα {ῃ6 

Ὀγοδᾶ οἱ 6. ΘΠ] ἢ 

8η4 ἴσον ὃ ὅο 110016 

ἄορβ. 2:.5:η)6 καϊᾶ: 

“Χρ5, Τιοσα; Ὀαὺ ΤΘΔΙν 
{86 1016 ἄορ ἄο ραὺ 

οὗ ἴῃ86 οὔθ [8}1- 

ἴῃρ ἔχοι. 28 818 
ΟΥ ὑμοὶσ τηδδύεσξ,᾽" 

28 ΤΏΘη 655 Βαϊ ἴὰ 
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ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ 
186 Ζ65805 βαὶα ἰο ΒΘΥ 

σου πίστις" γενηθήτω 
οἴνοαυ ἐπ Τα; 1οῦ 1 ὨΔΡΌΌΘ 

θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ 
χοῦ 8ῖὸ νὩ]Π}ὴ5. ΑὩα ννὰβ πραῖϊθοὰ ἰδμ6 

αὐτῆς ἀπὸ ς ὥρας ἐκείνης. 
οἵ Τῇ τόσα τῆς - ΟΣ ἰδμδῖ, 

29 Καὶ μεταβὰς 
Δυᾶὰ πανίηρ ΒΟΩΘ δοοϑβ 

᾿Ιησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν 
765:5 σᾶῖῆθ Ὀρϑιάᾶθ ἰμ8 

Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς 
αδ,ῖςο, δῃὰ Βανίῃρ βόῇῶδ ἃρ ἰιΐο {ὰς 

. ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. 39 καὶ προσῆλθον 
ταοιυίαϊη ννὰβ βιυἐἱρ ἔπ οτο. Απᾶ σδλθ ἰονδγα 

αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν 
Ὠΐὰ ογοννᾶβ χϑην πανί Ὁ ΤΏΘΙΏΒΟΙν 65 

χωλούς, κυλλούς, τυφλούς, κωφούς, καὶ 
16, ταιϊπιθᾶ, ὈΠηΔ, ἀΌχΩ, ἃ 

ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔριψαν αὐτοὺς 
αἰ δοσθηΐ (0065) ΤΏΔΩΨ, ΔΩ͂. {μὸν οαδσ ἰμοτι 

παρὰ τοὺς πόδας. αὐτοῦ,. καὶ ἐθεράπευσεν 
Ῥοϑιάθ (ῃς ξεοῦ οἶπμίσα, δπᾶ Β6 ουτγεᾶ 

αὐτούς: 81 ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι 

μεγάλη 
Ετοαΐ 

σοι ὡς 
ἴο γοῦ 85 

θυγάτηρ 
ἀδυδῃΐεν 

ἾὮΩΩ γύναι, 
Ο ννοϊΐϑῃ, 

ἐκεῖθεν ὁ 
Ζγοτῃ ἴθοσα τῃ8 

θάλασσαν ἧς δὲ πὸ 568 

εἰς τὸ 

Θηι; , 5τδηα ἰπ6 σγοννα ἴο ἔδει ννοηδοσσηθὶ 

βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας καὶ 
566 105 . ἼΤΩ (ΟΠ 65) Βρθδκίη δ δηᾶ 

χωλοὺς περιττατοῦντας καὶ τυφλοὺς 
Ἰασὶθ (Ομ 65) Ὑνδικὶὴ 5 8ηΩ ὉΠ Πα (οΟὨ 65) 

βλέποντας: καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν ᾿ἰσραήλ. 
5ΘΘΙΠ 8; Δα μον βιοσῆρα [6 σοῦ ΟΥἼ5Υβ6ὶ. 

382 ὋὉ, δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς 
το Ῥς 926βθ58 αν 4116 ἰονναγα - ἐῃ6 

μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν 
ἀἸβοῖριθ5 ΟΕ Ὠΐχηὰ 58: 1 δηλ 6 Π]ὴδ ΙΓ προ [6 

ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς 
σγοννᾶ, Ῥϑοδιιβ6 Ιγεϑαν αδν5 19} κ-ιτ] 

προσμένουσίν ᾿ ὦ μοι καὶ. - οὐκ 
{6} 86 χεδιίιίησ τον τα Πρ Τὴ6 δηᾶ :- ποῖ 

ἔχουσιν τί. φάγωσιν: καὶ 
18» 8Υ6 Ὠανίπϑ 24) πον τοϊσἣΐ ϑδῖ; δαᾶ 

ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, 
ἴο 1εὲ Ἰοοβα ΟΕ ποτ φοὴ ξαϑίίηρ ποΐ Τϑδτὴ ΠΡ, 

μή. Ὅτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 
ποῦ δὲ ἊΝ τἶχαθ ἔπον τηϊρῃῖ σῖνα οαὐὐύ ἴὰ 6 ννδᾶν. 

88 καὶ λέγουσιν. αὐτῷ οἱ μαθηταί. Πόθεν 
- ἈΠ 8Γ6 βαυΐῃρ ἴο Βἶχα {ῃ6 αἰβοῖριθβ ἘΎΟΤΩ ΠΟΥ α 

ἡμῖν. -ἐν : ἐρημίᾳ - ἄρτοι τοσοῦτοι . ὥστε 
ἴοὰβΒ ἰῃὰ ΙΟΠΘΙΥ ΡΙ86θ. Ιοᾶνεθ. 8018» 85-δὲηά 
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ΤΟΙ ἰσ δῦ; “Ὁ 
Μοϑῃ, ρτθαῦ ἰδ γΟῸΣ 
ἔαϊῃ; Ἰοὺ ὁ ΠΘΡΡΘα 
ἴο γοὰὰ 85 γοι τ |βϑὩ." 
Αηαὰ ΘΓ ἀδυρῃῦοσ 
Ψψ85 Ὠθϑ]θᾶ ἔγοχα ὑξϑὴ 
ΠΟῸΪ Οὔ. 

29 Οτοσϑίησ σου Υ 
ἔτο ὕμποσθ, 9655 

Ὠδχὺ οϑῆθ θᾶ 8 
5θα οὗ αδΔ11:160, δῃᾶ, 
αἴϊο ροϊῃῆρ ἃ ἰηΐο 
7 8 τπουπΐϑῖη, Ὧδ6 

85 5ἰυὐδρ ὑῆϑζβ. 
0 Τὴ ρτοαῦ οἵοναξ 
ΘΌΡΧΟΘΟ; θα Ὠἰτ, Ὧδν- 

ἰῃὴρ' ϑοὴῦρ νι ὑἤθ 
ῬΡΘΟΡΙ6 ὑμαὺ ΨΜΘΕΓΙΘ 
Ιαῖθ, τιϑὶηθα, ὈΙπ6, 

ἀπ, δῃηα4 8 ῺΥ 
οὐμουννίϑθ, δα θυ 

ΤαΙΤῚν ὕμσον ὑμοπὶ αὖ 
ὨΪδ. ἔθοῦ, δῃαὰ 6 ουγοᾶ 
ὑμϑῆι; 3150 ὑμαῦὺ ἐμ 
ογονψαὰ {610 δηιδΖο- 
Ιηθὴῦ ὃ5 μον 88. 
[6 ἅἄσμρθ δβρθδκίηρ 
8η ἃ ὑπ ᾿ἰϑῆθ ψ8}}.- 
ἰὴ, 84 {ῃ6 Ὀ]ϊηᾶ 
βϑϑίηρ, 8πα ὑῃϑν ρὶο- 
πα 6 ἀαοᾶὰ οἵ 
15Ύ861. 

32 Βυὺ δεοβθὰβ 8116 ὰ 
Ὠΐ8δ αἰβοίριθς ἴο Ὠΐπ 
δὴ 5814: “1 66] ροἱΐν 
ἴθ (6 οτονᾶ, Ὀ6- 
οϑθθ ἢ ἰ5 δἰυθϑδαν 
Ὧτ66. ἄδὺ5 ὑμαὺ ῃθν 
Ὦδνθ βύαυνρα ψἱ τὰ6 
δηα θυ αν ποίῃ- 
ἵηρ ο δαῦ; 814 1 ἀο 
ποῦ νοῦ ἴἰο βομᾶ 
θὰ ἃῶν [αβύϊηρ. 
ΠΟΥ ΠΊΔΥ ΡὈΟΞΒΙΡΙΥ 
δῖν ουὖοου ὑῃ8 τοϑᾶ." 
33 πον αῦ, 6 ἀϊ5- 
ΟἸΡΙΘ5 5αία.. ἴο Ὠΐτη: 
ὙΧΏΘΓΘ 816 6 ἴῃ {Π]15. 
ἸΟΘΙν ὈΪδοα σοίΐηρ ἰοὸ 
σοὺ κβυΐϊβοίθδηῦ Ιοᾶνὸ5 

ἀρφΙβ βΑ ἡρθτι εν γαρπαη θησαν αΝΒΜΘΘΗΒΗΝΒΗΒΗΒΒΝΝΠΒΒΉΒΝΗΝΕΝΝΕΙ αν σι ὉΡΜΉΝ  ΝΜΙδηΝ  νμμναρν νι ροιημο Νηρ ΗΝ 

εαρ ΘΗ δβ ει 

κὐη ἜΚ 
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λέγει 
15 Βα ΙΩΒ 

τοσοῦτον; 34 καὶ 
50 ΤΩΌΟΠ 7 Απμᾶ 

Πόσους ἄρτους 
Ἡὸονν ΔΩ Ἰοᾶνθ5 

οἷ δὲ εἶπαν 
ἘΠ6 (ΟΠ65) ρμυΐ Βαϊ 

ὀλίγα ἰχθύδια. 3ὅ καὶ 
Ζον 1116 ἤ58} 65. Αμαᾶ 

ὄχλῳ ἀναπεσεῖν 
οτονα ἴο 2811 Ῥβοκννασαὰ 

86 ἔλαβεν τοὺς 
Ὧθ ἴοοῖκ τὰς 

ἰχθύας καὶ 

ὄχλον 
στον 

᾿Ιησοῦς 
9655 

χορτάσαι 
ἴο 58 15Ὲ. 

αὐτοῖς ὁ 
ἴο {ποῖ 188 

ἔχετε; - 
ΔΙῸ αν 8 χουῦ 

Ἕπτά, καὶ 
ϑ5θνεῃ, δηᾶ 

παραγγείλας 
μανὶηβ οτάογοα ἴο ἰπ6 

ἐπὶ τὴν γῆν 
ὩΡΟΩ 1{η6 εδ 
Ω » » ἢ ν 

ἔπτα ἄρτου καὶ τοὺς 
βόνθῶ Ἔζθρος διὰ 186 ἮἜ5Π65 δᾶ 

εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς 
Βανὶῃδ μακρά ΠΟ ΌΣΟΚΘ δῃὰ ννὰβ βίνὩ 5 ἴο ἴπ6 

μαθηταῖς οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 
αἰπείρ!ο5 {π᾿ Ῥυΐ ἀἰβοινιδα ἴο ἴῃ 6 οτονν 5. 

31 καὶ ἔφα πάντε. καὶ ἐχορτάσθησαν 
ἐφ γον 41} Πα 9) ἘΤΕΤΟῚ ΧΟ ΣΙ βαἰσῆθά,, 

περισσεῦον τῶν κλασμάτων 
δρουμπαϊηξ οὗ (ῃ8 ΤΥΘΔΕΤΩΘΕΪΒ 

ἑπτὰ σφυρίδας πλήρεις. 
:- βανθὸὰῦ Ρσονίβίοη Ὀδϑκοίβ 1.1]. 

δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι 
δα ἅεα ἔοὺΣ ἱπουβϑῃα 

γυναικῶν καὶ παιδίων. 
χΆΔ16 Ῥούβοῦβ δρδσί ξγότα ννοῦρη δδῃηᾶ 11{016 ὈΟΥ 5. 

89 Καὶ ἀπολύσας - τοὺς ὄχλους ἐνέβη 
Απᾶ Βανίῃβ 1ο ἸΙοῦοβα με ογονναβ. Ὠ6 βίβρῃϑα 1π 

τῷ 

καὶ τὸ ᾿ 
αρὰ [32:1 

ἦραν 
Ἰμον Ἰξγρα ὌΡ 

38 οἷ 
ΤῊΘ6 (οη65) Ραΐ 

ἄνδρες χωρὶς. 

εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια 
ἰλῖο ἴῃ8 Ῥοδῦ,. δηὰ δῖ ἰπίο 1ὴ6 τοϑίοβ 

βαγαδάν.... ᾿ “ 
οἕ Μαξϑάϑῃ.:- : ; ᾿ 

Φαρισαῖοι καὶ περοφελοδυῆεξ: οἷ᾽ 
ῬΒΑσῖβθο5 Δηά 

1 Καὶ 
Απαᾶ Βανίηξ σοτὴθ ἰοννασά {π6 

Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
βααάμοααβ του 5 χτοαϊοϑίρα ρο χα 

σημεῖον. «ἐκ. τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 
β5ῖδῃι --ουαἰοῦ ἐπ6Θ ἤθάνθθ. ἰο ϊβριδν ἴο πϑση. 

Δ ὰ: τ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 
ΤΏ (οὔ 6) Ραΐ αν ϑασνεζοα βαοϊα ἰο ἔβϑσῃ 

[[{Ὀψίας γενομένης "λέγετε, 
[[ΟΥ δνεῃϊησ Βανὶὴ8 οσσατγοα Ὑοῦ 816 ΞΩ ΩΣ 

Εὐδία, - πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός’ 
ἙἘδΔὶσ θδῖμοσ, . 15 θτε- σᾶ οσ  τδ6 Ὠρανεα; 

3. καὶ πρωΐ Σήμερον χειμών, πυρράζει 
δηᾶ.. οὐ τλοσηΐϊηρ . Τοαδν υνἱπίοσ, 15 ἢχο-τοᾶ 

γὰρ - στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ μὲν 
0 βϊοοχων -ἰοόκίὴρ (86 μδανθῶ. Ὑπ6 ἱπάεεα 

ΜΑΤΥΤΤΉΒΠΙΥ 1: 84---16: 8 

ἰο 58 θεν ἃ οτονψαᾶ οὗ 
[15 51Ζ602᾽ ϑ34Αὐ ἰῃΐδ 
7θϑὺ5 β5αἰα ὕἤο ὑπϑηι: 
“ΟΝ ΤΑΔῚ ἰοᾶνθβ 
ἤν ὑοῦ ὙὩΤΠῸΥ 
5814: “Ξδνθῃ, δῃὰ 84 
ἔθ [110016 ΙΒ 65.᾽} 
35 50, Αἴύεσ ἰηβδίσχιοῦ- 
ἴὰρσ ΦᾧὯ6 οσγτοψα ἴο 
ΤΘΟΙΙὴ6. ὩΡΟΩ 886 
δτουμᾶ, 36 πα ὕοοῖκ [16 
βθνθὴ ἴον δῃᾶ ἐμ8 
ἜΒΏΘ5 διά, αδἵΐοσ οἵ- 
ἔρυϊηρ ὕμδηκα, Ππ6 

ΤΌΘ ὑμθηὶ δηᾷᾶ Ὀ6- 
σϑ αἰϊδύγιθαύῃσ ὕο 
{16 ἀἱβοῖριθθ, [πὸ ἀϊβ- 

ΟἾΌΙ65 ἴὰ ὑσ ἰο (86 

ογτοναᾶβ. 37 Δα 411 δ 
Δα ψοῖθ βαὐἰϑηθᾶ, 

ΔΩ͂ 8ἃ5 ἃ ΒΌΓΡΙΙ5. οἱ 
ἔτϑϑυαθηΐ ἤν ὕοοῖκ 
ὌΡ. 56 ὴ ρσχονϊδίοῃ 
Ῥαϑκοὶβ ἴ}. 38 Υοὶ 
(μοβο θαύϊῃσ ΘΓΘ ἔοῸΣ 
ὑποιβϑηᾷ τλθῃ, Ὀθϑιάθβ 
ΜψοΟΘΩ δῃηᾶά γομὴρ 
οὨΠάτθη. 39 ΒΊΏΔΙΙΥ, 
ΔΙ βοηᾶϊηςσ ὑμ6 
οτοναβ αν, Ππ6 ροὺ 
ἰηΐο ἴθ. Ῥοδὺ. δῃὰ 
-ΟΧ6 ἴηὐο [6 ΤΟΙ ΟΏΝ 
οὐ Μαβ'δ' ἅδῃ. 

16 στ ὑπ6 ῬὨδτΥ- 
ἶδθο δῃᾷὰᾷ 58ᾶ- 

ἀπσοοθ5 ΔΟΡΓΟοΔοΒ θα 

Ὠΐϊὰ 8πᾶ, ο τροιηρὺ 
Ὠΐγη, ὕμου δϑιθα ᾿ἰση 
ἴο αἰβοιϊαν ἴο ἔθη ἃ 
δίσθῃ ἔσο ὨθδυΘΏ. 
2ΊΗ ΤΟΙ Ὧ6 5δἱᾶ. ἰοὸ 
ἰχθα: [[{ὙΏΘΩ δνο- 
πἰὴσ [Ἃ415 τοὸῦ 816 
δοουδίοιηθα ὕἤο. 587, 

ἹΌ ΜῈ Ὀ6 ἴδ τϑαίῃ- 
ΟΥ̓, - ἔοσ ὕπθ βκν [15 
Εἰγθτσθᾶ᾽; δδηᾶ δὖὐ 
τροσλορ, ὖὸ. 1 Ρ6 
ΜΙΩΟΤΥ, ταῖν θα Υ 
ἰοᾶδβιῦ, ἴοΥ {86 ΞἸζν. 5 

Πτο-τοᾶ, Ὀαὺ β]Ἱοοσὴν- 



5ῖδῃι πτοῖ ΨΠ10ῸῸῈ σίνθη ἰο 10 15 οὶ πὸ σὰ δῖνθη ἰδ δχοθρὺῦ ἴμ8 
2 “- . . Ε ᾿ α ΠῚ ΄. 5 Η 

Ιωνᾶ. καὶ καταλιτὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν. | 5|8πι οὗ σοΆΔ." ὙΙΔΗ 
οὗ ὕοπδα. Απὰ μανίηρ 16ξὲ θϑμέπα ἰβεία 86 ψεηΐ οἱ;  ὑμαῦ μΒ6Ὲ ψϑηῦ ΦΥΘΣ, 

5 Καὶ ἐλθόντες ο “- Σ ᾿ Ἰρανΐπρ [θα Ὀθηϊηᾶ, 

ὰ μαθηταὶ εἰς τὸ δΝον μα ἀϊβοῖρὶθα 
᾿ Αμὰᾷ ΒΑΥΞΩΕ ΘΟτιε διε: αἰβο 165 ἐθτο ἴδε | ογοβϑρα ἰο ἐπ οὐὔμοῦ 

πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν. 6 ὁ [5148 δηὰ ἔοτροῦ ἴο 
οἶοὺ 5ἰά 8 ἴον ἔοσσοὲὸ Ἰοᾶνεβ ἰἴο ἴ3κο. το ὕϑθκα Ἰοᾶνο5 ΔΙΟΠΡ. 
δὲ » Ιήσους εἶπεν αὐτοῖς Ὁρᾶτε καὶ θ σοθὰδ δαϊᾶ ἴο ὑθμι: 

9} 

προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων 
6 αεἰἰθηῦνθ ἔσο ἴ16 ᾿ἰθανθῦ οὔίῃο Ἐπ μα μὐναὰ 

6505 5811 ἰο ἄρ Β6 χοῦ 5ϑοίῃβε δῃᾶ “Κορ ὕοῦξ ογ88 ΟΌΘἢ 

Θὰ ψνᾶῖΐοθ οὐν ἴογ 
[6 Ἰρᾶγσγθῃ οἱ [88 
ῬΏΔΥΙσΘε δῃηὰ 5'8ᾶ- 

καὶ Σαδδουκαίων. 7 οἱ δὲ διελογίζοντο | ἃ »" : ἸΟ665." 150 88 
ἩΣὰ ΞβαΦαςθεβ. ; ΤὨΘ (θη 68) Ῥαΐ γοΥΘ γθϑβουηρ σὴ ὗο ΘΑ ΒΟ 

ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι ἴάρτους οὐκ) ΔΙΔΟῺ ὑὨΘΙΏΒΘΙΝ ΕΒ, 
ἴχ {ῃρχώϑοῖνοβ ΒΘ ΤΩΣ ἴα ΙΤοᾶνθβ ποὶ ᾿βδυϊηρσ: “ὙΜΜἘ0ὴ6 

ἐλάβομεν. 8 γνοὺ δὲ ὁ ᾿Ἱ σο] Βοὺῦ δκθ ΔῊ ἰοᾶνθβ 
- σοῦ 

6 ἴοοκ. Ἡδνὶπα ΕΝ ρα ὅπ εἰ μάτς δέναδοις 8 ΚΎΟΜΊΏΡ 
τὸ. ἢ Ά ὰ 15, 6515 581ᾶ: 

εἶπεν Τί διαλογίζεσθε ἐν ἐἑαυτοῖς, [ἸῺ δτὸ τοῦ ἀοίῃρ 

5814 ΨΩ δι χοῦ ζβδβοηηξ ἴὩ ΟΠ6 ΘηΟΐΠ ΘΓ,  [ῃς5 Ὑθαβοηΐηρ; δίποπρ 
ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτου ὖ Τ ι οὐκ γοιγϑοῖνθθ, 6608 

ΟἿ 65 οὗ ἈΠΠῸ αϊίῃ, Ῥφαϑῖιβα ἐϑόνος ποί τς: ἤϑῦθ πὸ Ἰπειες 
Ψ» ἦ»Ἄ “-“ ] ΐ Η Ὶ ἔχετε;, 9 οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ τοῦ ψἱ 16 ἔα 

χοῦ 816 μανίῃϑϑ Νοΐγοΐ τὸ τοῦ ασδσε, ὯΟΥ ἢ θῳ Ὑοῦ ποῦ ψαϑὺ 568 

μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτου τῶ 5. φοϊῃῦ, ΟΥ (ὁ ΥΟΓ 
ἄο τοῦ ΤΕΡΘΙΩΌΘΥ ἔῃ ἂνε πάνυ ΟΕ ἴδ πρφεθο ιν εξ Τ᾿ ὑμ6 ἡμῖν : ᾿ ᾿ ε 6 6856 ο 
πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους |ὑμ6 ἢνο ὑμοιιϑδηα δηὰ 
ι ἰγϑ οὐδηά δᾶ ἢονν Τϑην Ῥαβδκϑίβ [ἰὭΟΨ ἸΏΘΩΥ Ὀδδκοῦβ 

ἐλάβετε; 10. οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τοῦ ἴοοκ τρ 100 ΓΣ 
τοῦ ΟΟἸΚ ἢ Νοχ {μ6 βενθθ ἴοανεθα [6 βϑϑνθὴ Ἰοϑανθθ [ἰὼ 

τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας [886 οδξθ ΟὐὁἨὁ [88 ἔουΣ 
οὗ ἐδ6 Ζοῦν ἐμβουβαπᾶ δηαᾶ ΒΟΝ ν ὑμπουπδηα 8δηα ΒΟΥ 

σφυρίδας ἐλάβετε; 11 πῶ ἀν Ταθαν: ῬΕΟΥ ΕΙΘΩ; θΆ85 
Ῥτον:βϑίου ρα βτεῖβ ἐλάρετο, πον ὅδε Κοὶβ τοῦ ἴοοκ τ " δ 1ῊΟΝ ἰ5 1 τοῦ ἄο 

νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον [ποὺ ἀἰδοοΧᾺ 
ΑΎΤΕΣΘ αὶ του ἴπθὶ ποῦ δροῦῦζ Ἰοᾶνθβ 1 [δ]κθϑά αἰαὶ ποῦ ὑβὶκ ΡΣ 

ς ἫΝ ᾿΄ Ἄ 

ὑμῖν; προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύ τῶν [δροπῦ Ἰοανεθῦ Βευῤ 
ἴο γοῦυ ΒΘ τοῦ αἰϊβιαξίνα θμξ ἔσοσα ἐμ ἸΕΑΩΡ, ΟΕ ἐπ} ψαίσῃ οὐὐ ἴο μ6 
Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 12 τότε [δᾶνθὴ οὗ ὑπ ῬΏδγ- 

ἈΥΊΒΕΘΒ. δηαᾶ Ξαδαάιϊοαα5. ΤΏδη |5οὸ5 δηα Ξϑαάαποθϑα." 

συνῆκαν. ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ [12 ΤΏΘΩ ὑπον βταβρθά 

ΜΑΤΈΉΗΙΥ 16: 4--.2 104 

πρόσωτον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε [{1οοκίηρ. ου Κῆον 
ἔδςθ ΟΥ ἱῃ6 Ὠθανθῃ γοῦ δύὲ Κηοννίηδ [ ΟΝ -ο ἰηΐογοσοὺῦ ἴῃ 

διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν [ΡΡΘᾶγταποθ οὗ [δε ΒΕ 
ἰο ἀἰξιϊασαΐϑῃ, ἴῃ8 ραέ ΒΙΘῸ5 ΟΕ ἰδ6 ϑκΥ, πμι ἴὴ8 5:68 

καιρῶν οὐ δύνασθε. 4 Γενεὰ [9 6 τυθμοθς τοῦ 
ΔΡροϊηαϊοα ἀἰσῶθα τού τοῦ 8.6 ἍΝ (δηογδίίζοι εὐ πε αν μ ἀρ αθὴ ὙΠῸ Α 

ΝῚ Ἂ ᾿ - 2 “- ΝῚ ΕΥ- 

πονηρα Και μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ [οὐϑ σϑηθιδυθϊοη Κϑθθς 
υϊοκοεα δηθὰ δαυ]ζθγοιιβ ΕἸΤΝΝ 18 ββεκίῃρβ, δῃά [οῃ βϑροκίηρ ῸΥ 8 βίρῃ 

σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον [Ῥαὺ πὸ 5ὶρῃ Ψ1 Ὅὲ 

Ξ 
Θ᾽ δγαβρεα ἐπαΐξ ποῖ ἢδ βαία ἰὸ 6 αἰἐθιξίνε ἥγοτη ἰ ὑμαῦ Ὧρ βϑιᾷ ἴο ψαΐσῃ ἕ 

10ὅ 
ΜΑΤΊΤΗΕΝ, 16: 15-ς19 

οαὐ, ποὺ ζοσ 86 ἰϑᾶῦ- 

οἢ οὗ {18 Ιοᾶνϑϑ5, αὐ 

ἔογ (8 ὑδδοηΐϊησ οὗ 

6 ῬΒδιίβθοβ. δῃᾶ 

Βεααάθοθθϑ. 

13 ΝοῸ ΨΏΘη ΔΘ 

ῃμδᾶ οοπὸ ἰηΐο ὕπ8 

φαῦΐς οὗ Οδθ5. 8. Το ἃ 

ῬΗϊ ΡΌΪ, 726505 ψοηῦ 

φϑκίαρ [ἷ56. ἀϊθοίριθ5: 

«ΤῺ 816 ΑΘ Κ80- 

ἴῃς ἴθ ΞῸμ οὐ δῶ 

157 ἸΔΎΙΘΥ 58ᾶ: 

“ΘΟΙΏΘ 50. ΤΠπν ̓ ς 

δ "ωά τὸν βαπτιστήν, Βαρ[ϊδῦ, οὐμοβ Ἐ.}} - 

τῆς οἰτωΐ ἐὐαρρά την 18 βεβοραςι, ἴα Ξνανπτονηνεὶ νεὶν 

ι- δὲ “Ἠλεῖον, ἕτεροι δι, ἸΕΡΕΡΤΟΣ (26 φτορμοίβ." 15 Ἠδ 

οἴδεσα Ὀὰϊ ΕΙΠ]αἢ, αἰδογοηΐ (ο65) Ὁ ὀπλθοα πον ὑφαν! εθες 

ὧν οφητῶν. 15 λέγει 

ος τα οὐ ἴδιο προφητο
, Ἠδ ἰ5 βασπδ ἴο ΤΠ6ΤᾺ 1 ΟΡ, σὯοὸ ἄο τοῦ 

ῖ ὲ ί έ ; 23 1601 
᾿ δὲ τίνα με λέγετε, εἶναι; [58 }5Ὲ' 1 8:13 
Ὑμεὶς μυῖ ΨΩ. ἴὰ8 81Ὲ γοῦ ἀρίρυ ἡ δὶ ἀθσαορ Βίπιοθ. Ῥαδίοσ 

16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν κολα: “Ὑοῦ 816 [88 

Ἡανίηξ Ἡβρέλν ἼΣ
 ἊΝ ἜΞΕΙΕΣ ̓ Ξαιὰ ἀμσίβε, ἴμθ ΒοῺ δ: 

ὺ 

ἡ 
᾽᾽ 3 

τη τ 6 Χρισε ὅλα τέρεν οείπαε ὅοά οξῖμπε, [86 Ἡνίηρ ἀοά. ἽΤῚΩ 

᾿ 
δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ΤΟΒΡΟΙΒΘ σεϑθὰ5 58 

Ἂς ᾿ς 1 ἀποκριθεὶς 

πῶς Ἐανίμξ δαϑυνογοᾶ αὶ 6 6505 

"τῷ Μακάριο εἶ, Σίμων Βαριωνᾷ, 

ἘΠ πα ΠΑ τὰ Τὰ δ, τὸ οι, 5ίταοα Βα-]ορδα, 

“ Ἃ Ἁ 
᾽ ’ ζ΄ σοι 

τι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψεν 

ἘΡΕ σὰρξ δὰ ὈΙοοά ποῖ τονθαιθα ἴο γον 

ἢ ΄ τῶν ἄρτων ἀλλὰ ἀπὸ τῆς 

τὴς ἔυμῆς οὔ μα 1οᾶν85 ν»υῖ ἔγοσα ἼμΘ 

ῶ ί ὶ αἴων. 
ῆ ν Φαρισαίων και Σαδδουκ 

διδαχης ἀάζμς ἀενβρυίσοῦδι ΔὩ ϑῪαάδῃοσδθβ. 

ΕῚ 
Ἃ 

3 “ἢ 2 ὰ 

᾿ ν δὲ ὁ ᾿ἰησοῦς εἰς Τὶ 

Ν ποι τον ρυλ ἴδ6 δδας ἱπίῖο ἔπ 

έ ία τῆς. Φιλίππου 

μερὰ ἣν Ἰσερς οὗ ἐμε [οἱ] οὗ ῬΏΜΙΡ 

τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων 

ἀἰποῖριεβ ΟΥ̓ ΕΙτα Βα 5 

χυνθρῶποι εἶναι τὸν 

ων" 1006 {με 

ἠρώτα 
δ οθς παεκίπα 

τὴ6 

Τίνα λέγουσιν οἱ 

μοσι τα Ξασἱπϑ 116 τθη ὁ 

δὲ εἶπαν 
ὸ ῦ ὦπου; 14 οἱ Ὁ 

τον ΕἾμο ἀνορο τι Ι σΤῆ6 (ομ658) Ὀυΐ δια 

816, 5: 508 οἵ 

ΦοΏΔμ, Ὀδοδῦδθ ΒΘΒῺ 

δηἃ ὈΙοοᾶῦ ἀϊᾶ ποῦ 

χουν [{1 ἴἰο γοὰ, 

Ὶ ή ου ες ὁ ἐν τοῖς 

το τες στη οὗτος [π6 (06) ἃ {πὲ Ὁυῦ ἐἰν τς ἩΝΝ 

οὐρανοῖς: 18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ 5 ἴῃ 6 - 

Ὠρανθῆϑ; 811 Ὀπῖ ἴο νοῦ δλ ϑασίῃς ἐπὶ σοὺ 18 ΑΙξο, 1 58. ἰο γοῖ,, 

εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οι 818 Ῥοίοσ, δῃᾶ 

{γι Ῥείδσ, διῃά ὑροὰ ἰμῖ5 1286 τοοκ-τλδββ  ῃῃ [15 ΤΟΟΚ-ΙΔΆΒ5 1 

ἰ ή ὴ ί ὶ πύλαι  Μ11 Ου]ἃ ὯΥ οὁοπ- 
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πὺ ᾿ 

{ψ81 Ἰαπα οἴτωθ [88 σοησυθσϑίίοι, διᾷὰ βδῖθβ στθδϑ (ἴθ, 88 ἃ [86 

δου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς᾽ ραίες οἵ Ηδἀ65 ΜΠ] 

οὗ δάθϑ ποῖ 1 ΠΝ ΠΣ Η : πος τονε ομθα ΝΜ 191 

19 δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς 1Χ}}}] ρῖνγα γοὰ [88 

ΐ 
κΚουβ οὐ ἴῃ 6 Σ 

1581] σὶνβ ἴο γοὺ πον ᾿ δ: τῇ πόγα ΟΣ πὰ Εἰδββόίό 

ί τῶν οὐρανῶν, καὶι ὃ 

Βασν Εἰ αϑ οἱ ὕνε ᾿γβλσώδαμν 8 ψὩϊσα ἱξονοε ον τ τον ἢ ἀμ 

. δ “ δ 

ῇ ὶ τ ἔσται [ ᾿ 

δήσῃς τὰς ΔΗ αν ψΠΙΡεὶ μα οὐ δαυία ΜΠ. Ὀ6 

τοῦ ταῖσδ οἱηᾶ 

71,5,10-14,16-18, 

18. Βα ἀες-άδης, ΒΒ; οἸδ (3601), 



ΜΑΤΥΤΗΪΙ ΙΝ 16: 20--ἶ-ά 

- . δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
(βϑοσωθίῃίηβ) μανίαρ θα Ρουμα ἴθ ἰπ6 Πάν ΠΗ, 

καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς 
δ νΏὶσ ἢ 1 νοσ σγοὺ τσ Ιοοσα ΡΟ ἰ6 δϑσγίῃ 

ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς 
ΨΏΙΡΟ. (ϑοχαθίῃίηδ) πανίηβ θθρη Ἰοοϑεῦ ἴῃ τῆ 6 

οὐρανοῖς. 20 Τότε ἐπετίμησεν τοῖς 
Ἀρανθῇβ. ΤΏΡ Ὧθ σᾶνϑ γθθῃκο ἴο ἢ 8 

μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν 
ἀἰβοῖρθ5 ἰπ ογάθγ ἰῃαξ ἴὸ πὺ οὔθ᾿ ἐῃεν 5ῃΠου]ᾶ 58. 

ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ χριστός. 
τῆ}ν ες . Β6 15 τῃ6 Ομ τίϑί. 

21 ᾿Απὸ ἤρξατο 
Ἐτοῖὰ βίαχίεα 

δεικνύειν μαθηταῖς 

᾿Ιησοῦς Χριστὸς 
7655 [6 ἘΦ Εν 

τοῖς αὐτοῦ ὅτι 
ἴο 6 5ῃοννὶηβ ἴο 16 αἰβοῖρ 65 οὗ Ὠΐτα Ε}ἘῚῚ 

δεῖ αὐτὸν εἰς Ιεροσόλυμα ἀπελθεῖν 
{15 Προθσϑαυν - ὨᾺ ἰπΐο Φογ βδίοσα ἴο ο ΟΕ 

καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν 
δῃᾶ ἸΏΘΩΝ ([Ὠ] 55) ἴο 5 ΟΥ͂ δ π Χ9}4} τῃ6 

πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων 
ΟΙάΘΧΥ ΘᾺ δὴ ΟὨΙΘΕ ὑυϊοϑίβ δᾶ ΒΟΥΙΌΘ5 

καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
δῃὰᾶ ἴο Ὀ6 Κ|Ιρὰ 8: ἴο ἐῃ8 {μ|ταὶ ἄδν 

ἐγερθῆναι. 22 καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν 
ἴο 6 γδαϊβϑᾶ ὑρ. Απα Βδνιηρ ἰακθὴ ἰοννασχᾶ σα 

ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾷᾶν αὐτῷ λέγων 
{μ6. Ῥοίου βίασίεα ἴο σίνθ του ΚΘ ἴο ἰὴ βασνὶβ 

“Ιλεώς σοι, κύριε: οὐ ἔσται σοι 
Ῥγχοριζίουβ ίογου, Τοσγὰ; ποὶ ποῦ ΨΠ1Ρ06 ἴο γοὰ 

τοῦτο. 23 ὁ δὲ ἈἈσστραφεὶς εἶπεν 
115. ὙΠ6 (οὔ6) Ῥυΐ Βανίηρ ὈΘθὴ σφ α 5ϑ]α 

τῷ Πέτρ͵Ν Ὕπαγε -- ὀπίσω μου, Σατανᾶ: 

τότε 
τ 6 πα 

ἰο ες Ῥείθσ. Β6 Βοϊῃθ αὐνὰν θη τὰθ, ϑαίβδῃ; 

σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ᾿ ὅτι οὐ 
ΒΒ. Ὁ] 5 ΙΟΟΚ.. ψοὰ 806 Οὔἔτηθ,- Ὀϑοδῦθθο ποῖ 

. φρονεῖς τὰ .- τοῦ -θεοῦ ἀλλὰ 
ψοῖι ἀὺθ τὶ παη [Π6 (155) οξίῃθ.. αοὰ Ρμυξ 

τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
186 (155) οἵ (68 ΤΩΘ. 

24 Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς. εἶπεν τοῖ αθηταῖς 
ΤΠ6π ἐπα ΒΟΣΙΡΕῚ 58:1 ἰο ΠΝ Ἀπ σΙοβ 

αὐτοῦ Εἴ τις θέλει. ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 
ΟΕ ΠῚ ΤῈ ϑῆψοΟμΘ ἰ5 5 ῬΘΗΪπΠα τὴ ἴο ζογῇβ, 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 
1οῖ Ὠῖγα αἰδονναι ἈΙΤΏΒΘΙΕ δπα [εὐ Πῖχα εξ ὰρΡ ἰῃ6 

σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. 
βῖδκ ΟΕ ΐα δηᾶ 1αὲ Ηΐγῃ 6 ον. ἴο Ιη6. 
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6 ἐπίηρ Ρουπαὰ ἴῃ 
1686 Ὠθδνθῶϑ, δπᾶ 
ψηδύσονοσ - σοὺ τᾶν 
Ἰοοῦθ οὐ δίῃ ψ}} 
6 886 ἰῃΐηρ ἸΙοοξϑᾶ 
ΪΏ 08 6 θδνθῃβ.᾽ 
20 ΤΏΘΩ 6 5ύθσῃὶν 
οὨδΥροαᾶ ῃ6 αἰβοῖριθα 
ῃοῦὺ ἴὉ 858.ὺΥὺὶ ἴο δὴγ- 

Ῥοᾶὰν ὑμαῦ 86 Ψψϑ5 (ἢ 
ΟὨ τ ϑῦ. : 

21] Ἐχγοὰ ὑμαὺ ὑΐπλα 
ἔοσναῖα ὕοθα5 ΟὨσ]ὶδὺ 
σοΙ Θ ΠΟΘ 5πον δ 

Ὠἷβ ἀἰδοῖθ]θ5 ὑμαῦ Ὧ6 
ταὰδὺ ρΡὸ ὅἤο ϑδοῖὰ- 
58Ι1ῖΊ6 ἢ δηᾶ μβαῖξοσ 

ΤΆΘΩΥ ὑπίηρα ἔγοόσὰ [6 
ΟΙάοΥ Ἰχθὴ δηᾶ οἤϊοῖ 

γος δῃᾷ βούῖθθ5, 

διὰ ΡῪὲ ΚπΙρά, διᾶ 
ΟἹ ἐμ {πῃϊγὰ ἅδὺ 6 
Υϑὶδοα  ὑρ. 22 Αὐ (δῖ 
Ῥοίοσ ὕοοκ ΐστὰ ϑἰᾶθ 
ϑη ἃ σοχημλθησθα γχ6- 

Ῥικίηρ Ὠΐγὰ, βδυίηρ: 
“Β8 Κιῃηᾶ ἴο - γουγοθι, 
Ιογὰ; γοὺὰ Μ11Π ποῦ 
Ὦδθνθ ὑπὶς. [ἀρϑῦϊην 

δὖὺ 811, 283 Βαΐῦ, ὑχ- 

5. ὨΪ5. Ὀ8οκ, μ6 βϑἱὰ 
ἱο Ῥοίοσ: “οὐ 6: 

Ὠϊηα τὴ6, ϑαΐδῃ!: Ὑοὰ 
ΔΙ 8. Βύυ Πρ ὈΙΟΟΙ 

ἰο 16, Ὀθοϑαδθ- γοὰ 
μη Κ, ποὺ οὐκ 

ὑπουρσηῦδ, - Ραῦ ὑμοβα 

ΟΥ τη. Ι 

24 ΤΏΘΩ ὅθϑιι5 ᾿β81α 

ἴο ἰ5΄ ἀἰβοίριθθ: “1 
ΘΏΥΟΙΠΘ ψϑηῦθ ἴο 
ὈΟΪῺΒ φΐοσ τὴθ, [δὲ 

Ὠἰγὴ ἀϊδοσθ. ΠΠΠΞΘΙ͂Σ 
δηᾶ ἈΪοκΚ  ῸΡ 15 

ζογθασθ βύδκθ δπηᾶ 

σΟὨ ΙΔ 81} ν}0 ΤΌΠΟΝ ΤΏ6, 

24. 5866. Αρρεῃᾶϊχ υπᾶοΣ Μαίμονν 10:38. 

ὙΠ 
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Μ ἢ ν᾿ τὰ τὰ ᾿ [8 

5. ὃ ὰ "ἐὸ θέλῃ. τὴν ψυχὴν αὐτοῦ | 25 ΒΌΓ. ψΏΟΟΥΕΙ 8 

Ὡ ὙΠῸ μοὶ ἡ πε ΤΩΔΚὅ ΜΝ ἴπ8 ΘΟᾺΪ ’ Οὗ τὰ [ἐὸ 5ᾶνθ Ηἰβ. 500] 1} 

Ἂ ἀπολέσει. αὐτήν οὃς δ᾽ ἂν [1οβ8 1; Ραῦ ΜΏΟΘΥΘΙ 

σῶσος - ΜΠ 1056, . “δ; “6 θυΐ ἸΚΟΙ͂Σ [Ιοϑὸ ἰδ 5011 ἴον 

«πολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ: ἕνεκεν ἐμοῦ} ΠΥ 586 ΜῈ Βηά 

ποι ε ἢ Τὶ ὍΣ πα οἱ δοσουῃῦ ΟΕ τῖθ [ἰ,. 26 ΕῸΓ ψῃδῦὺ Ὀ6η6- 
ταϊσῃὶ θα ἐπα 80] 

Ἕ: ᾿Ὶ 3 ἔκ 
τς . Η ο 8, 

ὑρή τήν. 26. τ ὰρ ὠφεληθήσεται ᾿Βὺ ὙΠ Ὁ 8 

ξυρησει αὐτν: δεότο γῸΡ ϑ 6 Ροῃϑδίεα πϑ ἰΐ ὯΘ6 ΠΕΉΦΕΙ τ 8 

δαπὰ ᾿ ό ὅ ή 1Ιᾷά Ῥῦ ἴοτ- 
χ ἐὸ ὃν. κόσμον ὅλον κερδήσῃ | ΨΏΟΙΘ ΨΌΣ 

μετ ἐς ΠΡΩΑΣ ἴξα Ὀοδά ΨΏΟΙΘ ταϊσΐ βα1ῃ} ἔρῖϊα. Εἰ 5012 ΟΥ̓ 

Α ἈΝΕ Ἁ Υ ἡδοτον ἌΣ 
ἣν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ . ζημιωθῇ; ἢ, τί ψμαῦ Ψ11 ἃ λέ 

ὯΝ μυὲ 5001 οξμίια τηϊρῃΐ ξοχέε ΟΥ ννμδὶ] σῖγα ἴῃ ΧΟ ΘΏΡΘ ῷ 

᾿ δ τ τς Η ᾿ δ᾽ 

δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς. ψυχῆς | 15 500} 21 ἘῸΤ Ἷ 8 

ΤῺ δχοθδηδ8 οἶδα οι ὥοη Οὗ 8) ἰ5 Ἃἀ685- 

τ νὴ ὁ υἱὲ ῦ ἀνθρώπου "τοῦ; 27 μέλλει γὰ υἱὸς τοῦ ρ' 

τὴ τῷ ἀθοαὶ ὙΡ τῆς. ϑὅοῃ. οὗ {πΠ8 ΤΆΔ 
ἐρᾷ. ἴο οοὰθ ἴῃ 

[86 ΡΙΟΥ οἱ 15 Ἐ8- 
οὗ Ἀἰπιῦ 

μ ) 

ῇ 6 ῦ ὸ ᾽ τ ἰθ. ϑῆρθ]ϑ, 
ἔ τῇ δό τοῦ πατρὸς αὐτοῦ [ὑπεῦ ν] 15,.. 

δια τ ὧι» δόδῇ οεῖπα Εαίδεσ οὐ εἰμι ᾿ δηὴἃὰ ὑζθη Ὧδ. Μ{}|1} 

ὸ ἃ έ ὑτοῦ ὶ- τότε] ΤΡΘΩ56. ΘΟ ΟἿΘ 
τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ ΣἼᾷ:τοτε ᾿ΥΘΟΟΙΠΡΘῺΒ ἱ 

ἰῃ ἵν ἡβ β πῃ οἱ πἴτα, δῇᾶ ἴδθη  φοοογαϊηρ ἴο ὨΪβ Ὀ6- 

; ; ἵ Ὄπ ὰ , ἜΞδν 

ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν ᾿ἰ μανίοσ. 28 Τὰ 

δ6 ΜΠ11 γίνε θα ἴο ἐδοῃ ὁπ δοοοσάϊῃ ἴο τῃβ Ὁ ἰο χοῦ ὑπδὺ ἐμθῦβ 

ᾷ ὑτοῦ. 28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπ ῦϑδ 

πραξ  ται του: ΜΕΝ νην ἰοχου ἱπαὶ. 8186. βοθθ οὗ ὑμὸ 
φγαζίϊοθ οὗ τι. , ᾿ ᾿ 

ἰσί ῶν - ὦ Κ τινες οὐ ἱν τινε; τῶν ὧδε ἑστώτων οἱ 
ΞΟ τινες οὗ ἴῃ (οὔθ5) ποῖθ.. βίαι ΨΜΏΟ πο 

ὴ ἡσωνται. θανάτου ἕως ἂν. ἴδωσιν 

" ὙΗσμὶ ἰασῖα οἵ ἀθδίῃ ὑπ ΠΠἘῸῚν {παν τηϊσὶΐ 5686 

ἱὸ ὃ ἀνθρά ἐρχόμενον ἐν τῇ υἱν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμ ἐ ῃ 

Ὧν ϑοη οἔἕμθ ΤΩΘᾺ σουλίηξ 186 

βασιλείᾳ αὐτοῦ. 
κίηκάοιὰ ΟΣ ὨΪγῃ. 

17 Καὶ 'μεθ᾽ ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ 

βύθηάϊηρ ὭθΓΘ, ὑμαῦ 

ἍΜ}1 ποῦ ὑδϑίθ ᾿ ἀβαύῃ 

αὖ 841} υὐὔϊ! ἢσβδῦ 006. 

866. ῃ6 ΒΟ οὗ τῆϑῇ 

οομϊηρ οἰ Ὠἷἱ5 Κἰηδ- 

ἄοι." 

11 ΞΙῚΣ ἀδὺϑ ἰαὔϑσ 

ὅοθιθ ὕοοῖς Ῥαίου 

δᾶ σαλθθ δῃηᾷ 90 Απᾶ «αδἕϊοσ ᾶἄδυν8 ὶχκ 8865 ΔΟΩ δ, τὰς ᾿ . 

᾿Ιησοῦς τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿[ωάνην | ἷ5. ὈΥΟΙΏΘΥ 8ΙΟῺΡ δὰ 

Ζεθὺ5.. ἴμβθ Ῥεῖΐεσ δα ὥαῖθθβ δπᾶ ΤΌΠῈ Ὀσουρμὺ ὑμθία τρ: ἰμΐο 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς 4. Ἰοῖΐγ πιοιηΐαίῃ ὈΥ͂ 
{π6 Ὀτοίμοτ ἐξύπνα δηᾶ ὈΥΙΒΕΒ ἋΡ ΝΣ Ἰηῖο Ἐπδιαβοῖνοβ. 2 Αμά ὯΒ 

ὄ ὑψηλὸν κατ ἰδίαν. ἥ 

ΕΟ ᾿ ψη δοςοσχάϊωσ ἰο ρτίνϑίδθ [5ρο ]. Σς εὐ νεν ρον ἊΣ 

᾿ ΄ 2» 2 “ ΟΥΓΘ Γ 

2 ὶ ετεμορφώθ ἔμπροσθεν αὐτῶν, ἷ ς 

Ἀπὰ με ΟΡ ΟΣ ἐᾶ ἴῃ ἔτοαί. οἱ ἴμϑια, 808 ΒΏΟΩΏΘ δῷ δ 

καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ [βι, δηά ἢἷβ οαὐθν 

«αϑὰ 5ῇουθ ..-ἴδ6 ν ξδςα Οὗ τὰ 85 τῆ 6 βϑυτηθηῦβ Ῥεδοϑα Ε111- 

ἥλιος, τὰ ,δὲ.. ἱμάτια ᾿ αὐτοῦ ἐγένετο [118ηὺ 85. 86 Ιἰθῃῦ. 
5ιι, τὴὼ6 Ρυαξ ουΐεγ ἐόν ἼΞ Ἀ1πῸ ΠΣ 3 Δῃηᾶ, ἸΟΟΚ! ἘΉΘΙΘ 

λευκὰ ὡς. τὸ ὥς. καὶ ἰδοὺ ὥφθη : ἭΡΑ 
ΠΥ ΥΟΝ “ [μ8 ΡΥ Απά ἸΟΟΚΙ νγ88 5668 ΠΕΡ Ἐρο τε 

ς λλν-: δ α 3 
αὐτοῖς Μωυσῆς καὶ λείας συνλαλοῦντες μετ᾽ γας ΒΝ τπν 

τὸ ἔπε Μοβεβ. δῃᾶ ἘΠη88 ροηνοιδίη τ ᾿ΘΟΏΥΘΥΒΙΏΒΣ Ἢ ν 
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δὲ ὁ 
μαΐ 16 

Πέτρος 
Ῥεοίοσ 

ἀποκριθεὶς 
Ἡδνίπδ αϑυννοτρᾶ 

αὐτοῦ. 4 
Ὠΐτπ. 

εἶπεν τῷ ᾿ἰΪησοῦ Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς 
Βοῖᾶ ἰοΐο “2655 [Τοχᾶ, ΒΒ 8 15 5 

ὧδε εἶναι: εἰ θέλεις, ποιήσω ᾿ 
δ 75) 1 ἴο Ὀφ; 1 σοὺ δύο Πρ, 1 5.8} 8 Κ6 

ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωυσεῖ 
ἤθῦθ ἴῆσγοθ ἰεπίβ, ἴογψοῦ οὔθ. δῃᾷ ἴο Μοξεβ 

μίαν καὶ Ἠλείᾳ μίαν. ὅ ἔτι αὐτοῦ 
ΟΩΘ ΔΩ͂ ἴο Ε11788. 016. Χεὶ οξῃΐτμα 

λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτινὴ ἐπεσκίασεν 
ΒΡΘδΩΒ ΙΟΟΚ! οἱουᾶὰ 1ρῃίβδοσηθ ονοσϑηδαονϑα 

αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ. ἐκ τῆς νεφέλης 
ἴθσα, 8ηαἋ ἸἸΟΟΚΙῚ νοΐςθα οὐδοῦ {8 εοἰουα 

λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ 
βασ 5 τηίξ 15 16 ὅοὴῦ οἶτῃβ {3.0} 

ἀγαπητός, ἐν ᾿ εὐδόκησα: 
Ῥοιονθοᾶ, 1Ὰ δ᾽ δ 9 6249 Ιτπουρῆϊ Ψ 611; 

ἀκούετε αὐτοῦ. 6 καὶ ἀκούσαντες οἱ 
Αμᾶὰ μανίῃδ βοατάᾶα {μα 

πρόσωπον αὐτῶν καὶ 

χοῦ Ὀ6 δύ Οὗ Ὠἰπ, 

μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ 
αἰἰβο 165 7611 ὌΡΟΣ Ζδςβ οὗ ἰῆθιασ, δῃά 

ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7 καὶ προσῆλθεν 
ὈΘΟδΙΘ ἔθαυΣ νοῦν τη ῇ. Απμᾶ ασαὰρ ἰονναταὰ 

ὁ ᾿[Ιησοῦς καὶ ἁψάμενος αὐτῶν εἶπεν 
16 6ϑὺϑ πᾷ δανίηξβ το μοα οὔ βοὴ αϊα 

᾿Εγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. 8 ἐπάραντες 
αοῖρΡ δϑδῃηᾶ τοὶ Ὀ6 ἔθδγξαὶ). ἩδνΙῺΒ 16 Ρ 

δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον 
ρυΐζ ἰῃ6 Εν ὸ5 ΟΥ θφλὶ ὯῸΟ ΟΘ6 ἰμον δὲν 

εἶ μὴ αὐτὸν ᾿Ιησοῦν μόνον. ϑ Καὶ 
1 ποί ΒΟΥ Ζ65ὰ5 ΟὨΪν. ἈΑπὰ 

καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους 
ἀοϑοθηαϊηβ οὗ μοὶ οἱ οὗ 1ὴ6 τουτί ῖτι 

ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων 
6 6δῃ])οϊηρα , ἴο ἐπεῆλ ἴς - ᾿ὕεθὰ5 5 5 

μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ 
Τὸ Ὧο οὔθ. υχοῦ 5ῃοι)α βὰν ἰῇ νὶϑίοη ὑπ} ΏΘΓΘ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν 
{τς 8οῃ. οὔίμο ΤΑΘΙι οὐδοῦ ἀρδὰ (ὁπ 65) 

ἐγερθῇ. 
Βῃμου]α 6 σϑῖβθά ρ. Ὁ 

10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ 
Αμαά ἱἰμπαμύὺγοα προ ὨᾺ ἴῇθ αἀἰϊδβοῖριθπ 

λέγοντες Τί οὖν οἱ γραμματεῖς 
ΞΘ ΙΩΒ Μὴν ἐμοσθέοσα τῃ8 ἘΕΡΡοΣς 

λέγουσιν ὅτι ᾿᾽᾿Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν 
ΑΙ Βα 5 ἰρδῖ ΕΠ 95 ΕἸ ΟἹ 1115 πασθϑθασν ἴἰο σοῖὴθ 

πρῶτον; ἅ}1 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
Ἐγχβὶῦ ὙΏ6 (ο68) πὲ Βδνὶηθ δβυνοσοα βαία 
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4 ΒΘ βίον Ῥαούοσ 
βαϊὰ ἰο Φοϑαβ: “Ποτᾶ, 

0 15. ἤΠ6 ΤῸΓ '15 ἴο Ὀ6 
ὮΘΓΘ. Τῇ γοὺὰ νυ ἱϑῦ, 1 

Μ}Π1 ογοοῦ ὕγθο ὑθηῦβ 

Ὦθῦθ, οὔθ ἴοῦ γοὰ 

δηα. ΟἿΘ [Ι͂οΟΓἡὙἹὕύὕ6ὦ ΩΗ᾿ΟΜΜΌΞΘ5 

ΔΛ ΟἿ ἔογ ἘΠῚ 74. 

5 ὙΜΏΐΠ6 6 ψ85 γϑὺ 

ΒΡΘδΚίησ, ἸοοκΚ! ἃ 

Ὀσίραῦ οἹουᾶ ονοτ- 

βῃδάονεα μθῆι, δῃᾶ, 

ΙοοΚ! ἃ ψοΐοθ ουὖὐ οὗ 

186 οἱἹομᾶ, πβαγίηρ: 

“ΠΤ 5. ὩὮΥ ΒΟΠΏ, 

μα Ῥοϊονθρᾶ, ψο 1 

πᾶν δρρτονθᾶ; 115- 

ἰθχ ἰο Ὠϊ." 6. Αὐ 

οϑυὶηρ ὑμῖ5 ὑμα ἀΐδ- 

ΟἾΌΙΘ5. 161 Ὡροὰ ΘΙ 

ἔἴδοθ9 δηὰ Ὀθοϑηθ 

ΨΘΟΙΥ ΙΘὯΟ δἵγδία. 

1 ΤΡ Φοθὺθ5 Οϑ6 

ὭΘΔΙ δῃᾶ, ἰομποηϊηρ 

μοι, β5ἰα: “σοὺ ὺρ 

ἃ πᾶν 0 ἔρθαγ." 

8 ΏΘΩ μου ταΐϊβοα 

ΘΓ ΟΥ̓́Θ5, πεν 58. 

ΠΟ ΟἿ6 θὰ σὅδθδι5 

Ὠἰχη56 15 οἷν. 9 Δῃὰ 

85 μοῦ Ψ6ΥΘ ἀδ6- 

δορῃηαίησ ἔσο ὑμ6 

τηουηὐδίη, Φ26 515 σοχῇ - 

τηϑδηᾶρα ἤθη, βασίηρ: 

“611 ῃ86 νἱ᾽ϑίοη ἴο 

ὯΟ ΟἿΘ ὉΠῸΪ μῃ86 5οῇ 

οὗ Ὥϑῃ ἰ5 γαϊβθα ὉὉ 

ἔγοπι ὑῃ6 ἀδθϑᾶ.᾽ 

10 ἤονανθσ, ὑπμ6 ἀϊ5- 

οἴρῖθα ρὰῦ μ6 αἀ165- 

ἀΐοα ἰο Ὠϊἰπὶ: “ὙΝῺν, 

6, ἄο {π86 βουῖὶθο5 

58. ὑμαὺ Ἐ΄11 18} τιιιϑῦ 

σοθ ζΖιγδὺ᾽ 

ΥΘΌΪΥ Ὧ6 καϊᾶ: “Ἐ.} - 

11 Τῇ 

ΠΝ, ΜΗ 
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᾿ ᾿ ΓΦ Σ 3 ΄ 
᾿ἨἨλείας μεν εἐρχεται καὶ ἀποκαταστήσει 
ἘΠ21248Ὶ ἱπαεοθᾶ 15 σοπϑηρ δά Ὑ}}1} γταξίοστα 

πάντα᾽ 12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλείας 
8}1 (165) ; Ι δὼ 58 185 Ῥαΐ ἰο γοῦ ἰπδὲ ἘΠΠ78Π 

ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν 
δἰχγεδᾶν ὄσϑῖῆθ, δῃᾷ τοὶ ἔμεν σεσορυίζεα ὨΪπὶ 

ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα, 
μα ον αἰὰ ἢ πὶ δ τ (ΠῚ 55) 85 

τοῦ ἀνθρώπου ἠθέλησαν: οὕτως καὶ ὁ υἱὸς 
βεεἴ λον 1164; ἰῃ5 6ἰ5ὸ ἰᾷ6 ὅοπθ. Οὗ ἴῃ 6 

έλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν. 13 τότε 
15 αροαυξ ἰίοὈε βυβοσίηβ Ὄν 1ἰζρση. Το 

ῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ ᾿Ιωάνου τοῦ 
ρῬογοοίνθρᾶ ἐπμπ6 αἀϊβοῖριθβ μα δροὺῦδ 90 - ἰῃ68 

βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 
Βαριβὲ ὯΘ Ξαίᾷ ἴο που. 

14 Καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον 
Αμπὰ οζ(ἰ ποῦ) πανὶπϑ σογηθ ἰουνασα ἴῃ6 οσοννὰ 

προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν 
σαπὶθ ἰοννασάὰ ἢΐπὰ ΤΙΩΔᾺ Καθ ἄοννὰ ἴοὸ 

αὐτὸν 15 καὶ λέγων Κύριε, ἐλέησόν μου 
ΕΥ̓ΤΟΙΝ διὰ βανίηρ Ιοτὰ, αἀο,ρτον ἴο Οὗ τὴ6 

τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς 
«.65 5οῦ, Ῥθοβδῖϑβθ ὯΘ 15 πη οΟΟ ΒΓ ΟΙς δα ὈΒΩ͂ΙΥ 

ἔχει, πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ 
5 αν ΒΡ, ΤΩΘΔΩΝ Οἰπλθϑ  ἔοΥ Ὧδ 784115 ἰπΐο ἰῇ Βτα 

καὶ πολλάκις ες τὸ ὕδωρ 16 καὶ 
μὰ τῆϑὴν ἔζη ἰπίο {πὸ τναΐοσ; δῃᾶ 

προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, 
ΙὈτουσῃῦ ἰοννασᾶ ἢ ἰοίμε αἀΐβοῖρῖθβ οἴ γου, 

καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 
ἃ:ὰ ποῦ ἐδον ΨΕ͵Θ 8016 ᾿ 1129] ἴο στο. 

17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿᾽ἸΙησοῦς εἶπεν 
Ηδνὶμδ αηϑννοχοῦ θὰ ἰῃ6 ΒΙΕΕΝΝ 5α]α 

Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, 
Ο δεποσαίίοη ζ:81}1655 δῃηᾶ ἤδνὶηβ ὈΘΘῺ {νν]διθδα, 

ἕως πότε μεθ᾽ ὑμῶν ἔσομαι; ἕως πότε 
 ψΏρΡ του Ἅ{ΠῚΡ6. 1 ΜΏρΩ 

ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν 
ΜΗΠῚ ρυΐ ὡρ ΨΠ - χοῦ Β6 Ὀσϊηρίηρ ἴοτλθ ὨἰΪπὶ 

ὧδε. 18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ϊησοῦς, 
Ὦρχο. Αὐάὰ Βα βαᾶνο σθρθυκαο ἰοϊὲ ἐῇθο 92}658.5, 

καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. τὸ δαιμόνιον: καὶ 
ηὰ σαγὴθ οαΐζ ἔσγοση ἢ ἰπα ἄἀσσζηοχι; δᾶ 

ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης 
ΜΜὰ8 συ τοῦ πα Ῥον ἔγσοίω ἴῃε ΠΟῸΣ ἀπδε 

19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ 
Ἰποὴ αν σοχὴθ ἰοννατά ἰμ6 ἀἰβοῖριθβ ἰο π8 

ἰησοῦ κατ᾽ - ἰδίαν εἶπαν 
Φεξὰβ δοσοτγαάϊζηξβ ἰο Ὀσίναϊθ [5001] βαϊα 

ΜΑΥΤΤΗΒΥΝ 117: 12----19 

8, ἰμᾶσοα, 15. σοχαϊηρ 
8η4Δ ΜΠ1 τοϑύογο 81] 
Φηρβ, 12 όνανοῦ, 1 
ΒῈΨ ἴο γοῦ ὑμαὺ Ἐ]1}- 
Δ ἢ Ὧδ5 δἰγαεϑδαν οογῃθ 
δηα ἰθὺ αἰά ποῦ 
τ σορΖα Ὠἰὰ Ὀαὺ αἰ 
Μὰ πἰπὰλ ὑπ {ῃϊηρ5 
μον ψϑῃϊθα. Τὰ ὑῃϊ5 
ΨΥ 8150 ὑῃ86 Ξοῃ οὗ 
ΘΔ 5 αἀοοθϊπμθά ἰο 
ΒΌΠΕΟΥΙ αὖ ὑμοὶνς Ὡδηα5.᾽ 
13 ΤΏρη ἰμ6 ἀΐβοῖρ!θ5 
φῬογοθίνοα ἰμαὺ Ὧθ 
ΒΡΟΚΘ ὅο ὑπο δροιΐ 
Φοδ 886 ΒαρυϊβΟ. 

14 Δηὰ ψῃθ ὑῃ ον 
οδθ ὑοναῖα ὕῃ8 

οἴονα, ἃ ἴὭϑὴ 80- 
ῬγοδοΟηΘα Ὡΐτλ, Κηροὶ- 

ἴῃρ ἄονχῃ ἰο Ὠΐπιὶ δηᾶ 
βασίηρ: 15 “Ἰιοχᾶ, δγθ 
ΙΏΘΙΟΥ ΟἹ ΙΔΥ 80, 
Ὀβοϑῖδα Π6 ἰβ. 8 οῃἱ- 
Ιορύϊς δηᾶὰ 5 1], ἔοσ 
ὯΘ ἴδα]]5 οἵΐθῃ ἰηΐο 
ἴῃ ἢτα δῃᾷ οἵξθοῃ ἴῃἴο 
ἴ8 ψαῦῖοσ; 1θδιηάᾶ 1 
Ὀγουρῃῦ Ὠΐὰὶ ἴο γουῦτ 

αἰδοίριθϑ, θα ὑπο γ 

σοια Ὡοῦ οὐὑτα Ὠΐτα,᾽ 

1ΠΤᾺ ΓΥΘΡΌΙΡ 6505 

βολᾶ: “Ὁ αἰ 1655 πὰ 
ὑψνὶδυοα ρομθυϑύϊοῃ, 

ΠΟΤ ἰἴοηρ πιυδὺ 1 σοη- 

ὕπιθ ψιὺ ἢ χοῦ ον 

Ἰοὴρ ΤΌΞΟ Σ ρυῦ ὰἃρ 

αἰ χοῦ Βγίηρ Ὠἰμλ 

ὮΘΥΘ ἴο 16. 18 ΤΏΘΩ 

Φοθαβ τορακοαᾶ ἱὑ, δᾶ 

{86 ἀρηηο σϑῖῦθ οὔ 

οὗ χη; δηάᾶ ὑπ ὍΟΥ͂ 

85 ουτοᾶ ἔχοιμι ὑπδὺ 
ΒΟΌΣ. 19 ΤὨὭΏΘΓΘΌΡΟΙΣ 

8 αἰβοίριθα οαὰθ ὉΠ 

ἴο Φθϑι5 Ὀσϊναύοιν. ἀμ 
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ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν 
τΤὨτοῦσ ννῆδὲ 

τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν: ἀμὴν γὰρ 
ΤΆχουσἢ ἰμ6 

Τὰ βδυίίηθ, ἴἰο γοῦν, ἱξενεσῦ στοῦ γῆδν δνα 

ὡς κόκκον σινάπεως, ᾿ 
85 διαΐῃ οὔιηχιυβίασα, υοῦ νν}}}] 5δὰν ἴο [6 ταοχηίδίῃ 

ἀδυνατήσει μεταβήσεται, 
ΨΥ11] Ὀ6 τ ροβϑίθ]6 10 ὙΠ. ΥΔΏ ΒΕ Θυ, 

Συστρεφομένων 
Βρὶὴδ ἀγηθα ἰοβσοῖθο Ὀμπΐ οὗ θη 

Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Ιησοῦς Μέλλει 

παραδίδοσθαι 
ἴο Ὀ6 σίνϑη ον τ 

ἀποκτενοῦσιν 
τον νν 1} Κα] 

ἐγερθήσεται. 

εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, 23 καὶ 

αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
δΔηα ἰο 116 ΤητὰἩ ἄδν ἢ ψ}11}8 τϑῖββα ὉΡ. 

ἐλυπήθησαν 
Αλὰ ἔπον ψοσο βυϊονξα νον ΤΌΘ. 

᾿Ελθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ 
Ἡδνῖηβ σοθ ὺΐ οἔ ποῖ ἰηΐο ΟδΡροΥδΌσα 

προσῆλθον 
σϑιὴθ ἰονν τα 

λαμβάνοντες; 

ἴθ. ἀοῦθΙ]6 ἀσδοχηξ5 

καὶ . εἶπαν 

διδάσκαλος 

Χ 
αἀοι0]6 ἀὐβ 857) Ηδ 15 ΒΑ 5 

ἣ εἰς τὴν οἰκίαν. προέφθασεν αὐτὸν 
Βανί 8 σοὴθ ἰηΐο ἢὴ6 ποῦξα μοὶ δῃϑϑδᾷ οὗ 

ὁ ᾿᾿Ιησοῦς᾽ λέγων δοκεῖ, Σίμων; 
ἷ Βα ίὴ ΨΗδέ ἴο γοὰὰ βϑϑίῆβ, Ξ΄'πο 7 

οἱ βασιλεῖς 
το ψνῆδΐ οὔθ5 

λαμβάνουσιν 
ΠΕ ἀγο σοοοϊνϊηδ αἰ: 5. ΟΥ̓ ΆἈ ἈἨΘδαΓ 52 ΕἸΟτῚ ἐπ 

ἀλλοτρίων; 

110 

βοια: “ὙΜῺΡ 15 1 σα 
σομἹα ποῦ ΘΧΡΘῚ 109" 
20Η6 5αἱὰ ἴο ὑμϑῖη: 
“Βροϑιϑο οὗ σόῦκ [1{- 
16 Ζαϊ. ἘῸΓ {τὰν 
1 58.) ἴα τοῦ, Τὸ τοῦ 

ἤδνα ἔαϊῃ [8 εῖζα 
οὗ ἃ τὐυϑίδγα ρυβϑίῃ, 
χοῦ ΜἘΠῚ δῶν ἰο ὑδϊβ 
ταουηὐδίη, “ΤΥΔΏΒΙΘΥ 
ἴτστοῃχλ θα ἴο μογα, 

δηὰ ὁ Μ1]1 ὑγϑηβῖθσ, 
Θηαἃ ποίῃϊηρ ΨΜ1]1 Ὅ6 
χω ΟΒ 16. Ι͂ΟΣ τοῦ." 

21 Δ 

221ὺ 85 ΜΏΪ6 (6 νυ 
ΨΟΥΘ σοὐπογθαᾶ ἰοσοίῃ- 

ΟΥ. ἰἴἢ 68411:166 ἰμδῦὺ 
ὥοδι βϑϊαὰ ο ὑῆθι: 
“ΤῺ Ξοὴ Οὗ Ιηϑη [15 

ἀρούίϊηρα ἴο ΡῈ Ρ6- 
ὑγαγθα ἴἰηο Π6 1’ 5 
Βϑηᾶβ, 28 δὰ ᾧΏ6Υ 
Ψ11 ΚΙ Ὠἴσλ, δηα (ῃ)6 
γα ἀν ὯΘ6 Μ1 Ὀ6 
Γαϊδοα ὑρ.᾿ Οοηδβοθ-: 
αὐθηθν ον ΨΘΓΘ 
ΨΕΙΥ ΓΟ ροτίονθα. 

24 ΑἸΟΥ ῃγὺ 8τ- 
τὶν ἰῇ Οδ ῬΡΕΓ8- 
πὶ 6 χΏΘ ΠΟΙ] οὐ σ᾽ 
08. ὑψο ἀγϑοῆπηδ5 

[08Χ] ΔΡΡΤΟΔΟΠ ΘΩ͂ ῬΡ6- 
6 ᾿δϑηὰ 5814: “065 
ΧΟΥᾺ ἰθδοῆοσ ποῦ 
θυ 6 ὑνο. ἀγβϑοῦ- 
85 [{084Χ]2᾽ 2586 
βοϊᾶ: “Ὑ65. Ἡονονοσ, 
ΜΏΘΣη 6 δῃηνοσθὰ 
π6 Ὠουδθ σοϑαδ. σοῦ 
ϑῃΘδα οὗἨ Ὠἷτῃ ὉΡ 585- 
ἴῃρ: “Μναωϑὺῦ ἄο γοὰ 
ΐοΚ, - ΞΙΙΏΟΏ 9 ἘΕΊΟΙΏ 
ΠΟΙ ἀο [6 Κίηρβ 
οὗ πῃ6 δύῃ ᾿σϑοϑῖὶνθ 
αυὐίο5. ΟΥ Ὠδδαᾶ ἔἰδχ9 
Ἑτοὶ ὑπαὶ 5005 ΟΥ̓ 
ἘΓΟῚ 8 5 ΓΔΏΡΟΓΒ9᾽ἢ 

215 ΤΏΙ γοῦβα 15 οχηϊ θᾶ ἴῃ ἐπ Ὑγεβίοοιε δηᾶ Ἐογὲ ατϑοῖς ἰοχί.. 

δέ ᾿Απὸ τῶν ἀλλοτρίων, 

οἐ (αἴτο) Βανίὴβ βαίά βὰς Ετοτα 188 

ἴο Ὠἰτὼ ἰμ6 - 2655 

ἴῃ οτάοσ πὲ 

σκανδαλίσωμεν 
σοὸ ταϊσῃ!ξ σίυσ ὈὉ16 

εἰς θάλασσαν 

αν βοῦς γοῦν 

ἄγκιστρον. 

πανὶπϑ σοῦ θὉὃὉ ᾿ 

τὸ στόμα αὐτοῦ. 
᾿ ᾿ ψοὰ ΜἘῺ)ὶ| Βα 

δὸς αὐτοῖς 
Βανΐηξ ἰακοὴ δῖνα ἴο τθλ 

ἐμοῦ καὶ σοῦ: 

ξ 
Βανίπε οροηθα 

προσῆλθον 
σαῖὴθ ἱονναγά 

σοῦ λέγοντες Τίς 

ί ἵν ἐν τῇ βασι 
βξιτὼν οὐ! ̓ ἐ 3 ἄοζα οἵἰῇε Βεανθηϑ 

προσκαλεσάμενο 
Απα μανίῃξ ςα]6ά ΚΟΥ Υ ᾿ 

ἔσῳ αὐτῶν 8 καὶ. εἶπεν 
ΟΥ̓ ἴθ δηᾷ 

τοῦ τηϊρηΐ ΣᾺ 

χοῦ τηϊρῦ ῬΘΟΟσΩ 6 " 

εἰς τὴν βασιλείαν 
τ Βῃουᾶ δηΐου 

τῶν . οὐρανῶν. 4 ὅστις 
οὗ ἰῇ. ἤθανεηβ. 

ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, 
85 με ἩξΠῸ ΟΣ {ἰμ 15, 

ὁ μείζων. ἐν τῇ βασιλείᾳ. 
ἰὴ ἰᾷ6 κΚιίηράοχα 

ταπεινώσει 
ἐμογθέοσα 1} Ε210}22}9}:} 

ἴῃς δτεϑίεσ 

δρᾶ Ὧο ξένο τηϊρηΐ γεοεῖνα 

τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί ἐμὲ δέχεται" 
ΤῺΘ ΤΟΘΟΘΙνΘ5; 

σκανδαλίσῃ 
ἩΚΟΙ͂ν ταϊβῃϊ βίυσαθ 6 

πιστευόντων εἰς᾿ 
ἴμβεβθ {πα (Ομ 65) 

υ Τὰ ἢ 

ΣῈ 15 πρό τανση ἴῃ οτᾶοσχ μὲ 

ΜΔΥΎΤΗΕΙ 17: 36---:8: 6 

206 ΜΘ 6 58ϊά: 
“ἜτΤΟΠλ [86 5 γθΏρΡΟΥΒ," 
ὅοθὰβ πβϑία. ἴἤο. ὨΪΏΔ: 
ἜΘ, ὕμθηῃ, ὑδ8 

ΒΟ. 816 ὑδθχ- γα. 

ΦΊ Βαὰαῦ ὑμαῦ ψὸ ἄο 

μοῦ οδϑθ ὑβϑὴ ἴο 

βύα16, γοὰ 5Ὸ ἴο 6 

868, οαϑῦ. 8 βῆ ΟΟΚ, 

δ ἰακο 6 ἢγϑδῦὺ 

ἘΒῺ οσομπιλΐῃρ πρὸ ϑηᾶ, 

ΜΏΘΩ γοὰ ορθὴ ἰδ 

ταοαδ, γοῦ ΜΠ πὰ 

ὦ δύαϊοῦ. οοἷῃ. Ἰακθ 

ἐμαὺ δἃῃᾷ οἷν ἰῦ ἴο 

θα ἴὉΓ 6 πᾶ 

νοι... 

18 Τὴ ὑμϑὺ ὨσαΣ {ῃ8 

ὩΣ αἰδοῖ] 5. οϑῖὰθ 

ΘᾺ ἴο 9655 ἀῃά 

5ολα: “ΝΟ ΤΈΘῊν ἰ5 

στϑαίοϑὺ ἴῃ ἰῃθ Κίῃρ- 

ἄοχμι οὗ μ6΄ ἤθδᾶυ- 

᾿ΘΏ5᾽᾽" 2850, σα ηρ ἃ 
γοιῆρ ΟΠ] ἴο ὨἰΠΣ, 

Ὧ6 βοὺ Ὁ πὰ ὑμοὶγ 
τηϊαδῦ δηα «β8]14: 
ἙΠΡΏΪΥ  Σ 5860 ὅο 
χοῦ, ὕ1θ55. χοῦ ὑπ Ὸ 

δου δηᾶ Ὀθοοσλθ 
85 γουηρ ΟὨΙ]Υ 6, 

χοῦ ΜῺ1 ὉΥ ὯῸ ΘΔ 

ρηΐου ἰαύο 88 Κίηρ- 

ἄοχῃ οὐ 6 ὨθδνυΘΏ5Β. 
4 ΤὨΏΘγοζοσθ, ΨΠΟΘΥΘΥ͂ 

Ὑ{11 ΠΌΣΏΡΙΘ᾽ ὨΪΠΊΒΘΙΣ 

Ππ|κ6 ὑπ15 γος ὉΠ α 

ἷἰσ [86 οὔθ ὑμαὶ ἰδ 
[86 ρτραΐθδῦ ἢ 88. 

Κιηράοχῃ οἵ 86 Ὥθδαν- 

65; δὅδηᾶα ΜΏΟΘΥΕΥ 
γθοθῖνθθ Οὴ6. βΒΌΟΩ 
γοιηρ, ΟΕ] οὐ [8 

ραϑὶβ οὗ ΤΥ Ππδ6 

Τοορῖνθα. 6 [8150]. 

6Βιῦ ψΏοθνοΣ δύατα- 
165 οὔθ οὗ. ὑ886, 

ΗδΠ6 οὔθ ψῸὺ μα 
ζαϊα ἴῃ τὴθ, ἰῦ. 15. 

ἸΏΟΥΘ  ὈΘηΘ οί] [ἴῸ 
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᾿κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς 
5ῃουια 6 αηρσοὰ ΤῊΙ]ἸβίοΘ Ῥοιοησὶηξ ἴο 6 255 

περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ῇ καταποντισθῇ. 
δρουΐξ ἰῃ8 τιθα ΟΥ Ἰὼ δα [6 5ῃουϊὰ 6 5ὺ} 

ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 
χὰ ἴῃ νυδίοσυν βρχρβῆϑθ οἵ [8 568. 

7 Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν 
ψοο ἴο ἴῃ 6 νου ἔγότα [2211 

σκανδάλων" ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ 
βἰθχ Ὀ]115 ὈΪοςΪΚ5; ΠΘΟΘσϑΣ ΤΟΥ ἴο σοϊὴθδ 16 

σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ 
δία] Ὀ]ΟΟΚΘ, Ῥοϑιαθ5 ΨοΘ ἴο 18 6 

ἀνθρώπῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον 
ΤΩ, ἀπγοῦθ ΒΟ 16 δἰπτ η 5 ὈΙΟΟΙ 

ἔρχεται. 8 Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ὁ πούς 
5 σοχηδ. ἹῈ πὶ ἰῃ6 Ὠδ8ηα οἵ νοι οὐ 186 ξοοΐ 

σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε 
οἴνου 15 Βα ρ νου, ουϊ ΟἿ 1 δῃᾶ ἴδτον 

ἀπὸ σοῦ’ καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν 
Ζχοὰ γοὰ; πο ἴονοιι ἰβ ἴο θηΐοσ ἰηΐο ἴπ6 

ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόνν ἢ δύο χεῖρα 
11 86 ταδὶ ΟΥἮὍΎΎ ἰδχρ, ΄ ἴδω ἵἔνο χε ρα: 

ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ 
ΟΥ ἵνο ἔδοὲ Βανῖηβκ ἴο Ὀ6 ἤσοννῃ ᾿πΐο 6 ΕΥα 

τὸ αἰώνιον. 9. καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου 
ἴῃς δνουϊαβέϊηξ. Δηᾶ 1 868 ΠΣ οΥ νοῦ 

σκανδαλίζει σε, ) ' ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ 
5 ϑί σ Ὁ 5 νοὶ, [δ Κα οὔ 1 δηα ἴῆχονν ἔχουσα 

σοῦ: καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν 
ψγοῦ; ηῃθ ἴἰονου 1{15 οὔδ-ονθα το τῃ8 

ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 
116 ἴο Θιῃίρσ, ἴδ ἔνο ΘΥ65 Βανί 

βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 
ἴο Ρ6 σον ἴΐϊο ἰμῃ6. θβθηηϑ οἵ ῃ6 Ὦγχε. 

10 ὋὧὉρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν 
Ἐς βϑοίῃᾳᾳξ οὐ υοῦ 5ῃομα ἄἀθϑρῖβο οΟΥ οὔ. οὗ ἴῃ 6 

᾿ς μικρῶν τούτων λέγω γὰρ 
Ἰλ{{| (65) ἰδεβο, ΓΎ 8χὴ ΒΘ ΙΩΒ ΤΟΥ 

οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς 
1.68 ΔΉ5615. οἔίβθη ἴῃ Ἀθᾶνθ 5 

παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον 
811 [{ἠπ|6Ὸ] 876 Ἰοοκίὴβ δὲ {πὸ Ζας 8 

πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
ΕΔΙΠΟΡ οἴχῃ ἰμ8 (08) ἱπ ἤδδνθῃβ. 

12 τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί 
Ὑγὸμδὶ ἕο χοῦ [1ἢ βθοιηβὴ [ΓΕ ΘνΟΥ Τρ: ῬΘΟοΙη 6 

ἀνθρώττῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ 
ΤΆΒΕᾺ οὔθ Βυπαγδα 5ῆξορ δηα 

ὑμῖν ὅτι 
ἴο γοῦ ἐδαΐ 

διὰ 
τὨχου ἢ 

τοῦ 
ζοΣ 4.3.1} 

τινι 
ἴο δ 
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πὰ ἰὼ δυὸ ππὴνσ 
δου ἢΐϊ ΘΟ 8 
αἱ Πδίοηθ ΒΟ 85. 5 
υτηθα ὉΚΥ δὴ 855 δϑηὰ 
ἴΤο Ὀ6 5.) ἰῇ {ὴ8 
τυνὶᾶθ, ΟὔΘῃ 8568. 

1 ἽΝ οΘ ἰο π 6 ψοῦ]ὰ 
ἄμα ἴο 86 βύυΙηρ' 
ὈΙΟΟΚΕΙ ΟὗὨ οουγβθ, ὑῃ8 
δύ τ Ρ Ὀ]ΟΟΚΒ ταδὲ 
ΟΥ προϑοδὶν ΟΘΟΠΊΘ, 
μ»υῦὺ ψ᾽ὲὸθ6 ἴἤο δ 
ΙΆΘΩ σοῦ ΨΈΏΟΙΣ 
[06 θὴρ ὈΙΟΟΙΚ 
ΟΟΙΏδ5! 817, ὑμθῃ, 
γοΟῸ διὰ οἵ ὑοῦ 
ἔοοῦ 5 τηδκίηρ γοὰ 
δῦσα! ο, οὐὐ Ὁ οἕ 
8ηἃ ἰῆσγον ἰὁ ἃνν8 
ἔσοια ψόὰ; ἰὖ ἰ5 ΠΕΣ 
ἔοῦ γοι ἴο δηΐου ἴῃΐο 
Η16 τχϑίτηθα ΟΥ Ιδ6 
ἴπ8ὴι ἴἤἴο ὍὈ6 ἔχον 
χὰ ὑνχὸ δηᾶ ΟΥ 
ὑνο θοῦ ᾿ἰηΐο ὑδ8 
ονογιαϑύϊηρ ἤσθ. 9 ΑἸϑο, 
1 γοὰ δγ6 ἰ5 πιδκίηρ 

γοὰ ϑἰθπηθῖθ, ὕθυ ἴὖ 
οἷὖῦ 8δῃηὰ [τον ἰὺ 
ΔΥΘΥ ἴσοιι ψγοὰ; Ὁ 15 
ἜΛΘΟΙ ἴοῦ γοὰ ἴο δῃΐοῦ 

οπθ-θυθα ἰὔο [1ἰξ6 
718 ἴο 6 τον 
μι ὕνο δυὸ [1ἴηἴο 
[86 ἤθυν δ᾽ ὨΘΒη 8.2 

105366 ἰὸ ἰὺ αὺ τοῦ 
ΙΏΘἢ ἀο ποὺ αθϑρίβα 
ΟΩΘ οὗ ἔῶθοθ 110 {16 

ΟἾΘ5; ΤΌΓ Σ 061 τοῦ 
μαὺ ὑμθ ] δῆρ6ὶ5 ἴῃ 
Ὠραύθ δ’νϑὺβ ὈΘΠΟΙ]Α͂ 
8 ἴδοθ οὗ τὴν Ε8- 
Π6Γ ΨψὮΟ 15 ἴῃ ἤθδανθῃ. 
1 » 

12 “ἩἸΒαῦ: ἄἀο τοῦ 
ὉΠ Τῇ ἃ οσογίϑῃ 
ΒΩ ΟΟΠΊ65 ἰὼ Πᾶνθ 
8ι Ὠυπματρα θοῦ δῃᾶ 

95 5866. ΑΡρϑηάϊχ ὑπᾶου Μαίζπον 5:22. 110 ΤῊΪΒ νϑῦβθ ἰ5 ογηϊξ θα ἴῃ 1τῃ8 
γγεβδίοοι ἂμ Ἑογὶ αὔθοὶς ἰοχί. 

ΗΝ ΠΡΘΕΡ ΗΘΡΗΝ 
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3 - 2 Ἂ 

αὐτῶν, οὔχι 
16 ΤΩ, Ἀοΐ 

ἐννέα ἐπὶ τὰ 
οἷ ὕροῦ ἰδ 

ζητεῖ 
Ὧ6 15 θη δ᾽ 

ἐὰν 

ἐξ ἕν. 
ουΐ οὗ [9}41- 

ἐνενήκοντα 

πλανηθῇ 
5ποιμᾶ δοὲ οἰσαν δα 

ἀφήσει τὰ ; 
Ὠ6 ἀφῇ Ἰθαᾶνθὸ ἔμ πἰηθὶν- 

ὄρη καὶ πορευθεὶς 

πιουιἰαίηβ δὰ δᾶνῖηβ ΒῸΠ6 15 Μὰ 

ὸ ἦ , 12 καὶ τὸ πλανώμενον; ᾿ 

186 ἰοτμ6) βίσαυ βῆ... Δα 1 ονεῦ 

΄ 
«ς -“" 3 , ΕΣ Ἃ λέγω 

ἐνήται εὑρεῖν αὐτο, ἅμην ἷ 

1 αἰδμὶ πᾶρρθοὼ ἰο Βπὰ 1, ΔΙΏΘΩ 1 τὰ εειάπ 

ὍΣ ες Ἂ ᾿ »ς ἡ "τῷ μᾶλλον 

ιν τι χαῖρει. ἔπ αὐτῷ μ 

ἰοῦ παῖ [6 15 τϑ]οϊοίπες ὕροὰ λὶ ἐπ ιλοτον 

ἣ ὶἱ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς 

ΤΟ πὶ δι Ἀρι τυ ΐηθ ἰδ (ΟΠ 685) 

ῳ ᾿ Η 
πεπλανημένοις. 14 οὕτως οὐκ ἔστιν 

μανίης κοῖ δἰσαγθά. ΤΠῸ5 ποῖ ἀι ᾿ 

τοῦ πατρός μου τοὺ 
οὗ ες Εαΐθοσ οὔταβ. οὗ [86 

ἵνα ἀπόληται ἕν 
ὰ οτάοῦ ἴαὶ ϑῃου!α ροσῖὶβῃ ΟδμὉ 

τῶν μικρῶν τούτων. 
οὔ ἰὴῆς Π{π| (ΟΠ 65) 1.656. 

15 Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός σου, 
δ ονορ ας 5μουὰ δίῃ ἴῃ Ὀσγοΐμεσ οὗ σοῦ, 

2» » » ἧς “-“ ΝΥ 

ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ 

ὉὈο παν εθαν τορζόναθ ἅτ Ὀεΐνψεθεη σοὺ ϑηᾶ 

ὑτοῦ ὄνου. ἐόν σου ἀκούσῃ, 
Ἡρ τὰ Πῖσηε, Ἰξ εν οἔγοι 86 5ῃοιμ)Ί ἤθϑσ, 

κέρδησας τὸν  ἀδελφόν΄. σου 16 ἐὰν δὲ 
ἐκὲρ πα 16 Ὀχγοίῃοσ οἴνου; Δξονοσ Ἀαΐ 

ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι 
Βὸ 5ῃου]α θασ, ἴδκε διίοῦξ.ο ὑἱα: -γοὰ ψοῖ 

δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος 
ἔνψο, ἴῃ οτᾶδσζ δα. ὑροὰ του 

σταθῇ πᾶν 
ταὶς βίδα... Ἔν συ 

παρακούστ 
1 ὄνϑὺ ἢ 5ΒΒοιυ]ᾶ τοζαβο ἴο ΘῈΣ 

εἰπὸν - τῇ ἐκκλησίᾳ. ἐὰν δὲ 
οὗ ἱποῦυ, 58. ἰο ἰδ. ςοηρτοδαίΐοη; ξεν Ῥαΐ 

καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, 
1580 οὐίδε οοηρτόσαϊςοι Ὧθ Βμου]ᾶ τοῦδ ἰ0 ΠΘΔΓ, 

ἔστω. σοὶ ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ 
ἰεῖϊ μία ΡῈ ἰο γοὰ δϑτ-ενθῃ 6 πδιλοηδὶ δᾶ ἴῃ 

τελώνης. ᾿ 
ἴὰχ ςο!δοΐοτ. 

ῃοῖ 

θέλημα ἔμπροσθεν 
ν-1} ἐμ ἔγοηὶ 

ἐν οὐρανοῖς 
΄Δ ἤρανοϑ 

τοῖ 

ἕνα ἢ 
οὔς οὕ 

δύο μαρτύρων ἢ. τριῶν 
οὐϊνο γιϊοβδθα ΟΥἹ ἴμχεα 

ῥῆμα. 1 δὲ 
8 5; μαΐ 

αὐτῶν, 

ΜΡ 
ξαν. 

18 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα. 
ΑΙΘΕ 1 δὼ βαϑίηβ ἴο χοῦ, 85 ΤΏΘΔΏΥ ([μ: 55) 85 

δήσητε ἐπὶ τῆς -γῆς ἔσται 
σοῦ τηϊσμὲ οἰπᾶὰ ὑροὸὰ ἐμὲ βατὰ ΨΠΠ|ΡΕ 

ἐὰν 
ἱξενοσ 

ΜΑΤΊΤΗΕΙ 18: 18--18 

οὔθ οὗὐ μὰ δοίβ 

ϑἰγαυνθᾶ, ψ|1 μ6 ποὺ 

1Ιϑᾶν ὑπ ηϊπηδν - 16 

ροὰ ὑμε ταουηὐδίηβ 

Θά 5οὺ οὐὖὗῦ οὐ ἃ 

ΒΟΔΤΟ ΙῸΥ ὑβε οὔθ 

ἐμαῦ ἰβ5 βύσαγὶηρϑ 

13 Απμὰ ἢ Ὧ6 ὨΔΡΌΘΩΒ 

ἰο ηὰ ἴδ, 1 σογύϑὩ]Υ 

ἰ61 τοῦ, Ὧδ6 τϑ]οὶσθ5 

οσ οὐοῦ ὃ ἴωϑῃ 

ΟΥ̓ ὑπ πἰμοίγ- 18 

ἐμαὺ βαγ ποὺ βύσαγϑά. 

ΔΤ Κονίβ ὃ 15 ποῦ 

8, ἀδϑοίγϑθῖθ ὑμίηρ τὶ 

ἸῺ ΒαΏΟΥ ΨΜΏΟ 15 ἴῃ 

μδαγθῶ ἴοῦ οὔ οὗ 

ἐπηθ86 Ηδ16 ομθθ ἴο 

ΠΡ ἘΠ 9 : 

15 “Μοθογοσ, ᾿ξ 

γοισ Ῥτούμοσ: σοσαμλιῦδ 

8. 5, Β5ῸὺῸ ΙΔὩΥ ΡἈᾶΓΘ 

Ηἷσ ἴδυϊῦὺ Ρούνθθῃ γοὰ 

Δ Ὠἷἴλ δῖοθθ. Τί 

6. ᾿ἰϑύθῃβ ὕο γοῦ, γοὰ 

Βᾶνθ ραϊμοά ψοὺγ 

Ῥγοίῃοσ. 16 Βυὺ 1 Ὧδ 

ἅἄορ5α ποὺ Ἰ᾿ἰβδύθῃ, ὕβκθ 

δοὺς ψἰΐὰ γοὰ ΟἿΘ 

ΟΥ ὑνο ΠΊΟΓΘ, 1 ΟΥΘῚ 

ἰὴαὰῦ οὖ 6 του 

οὗ πο οὐ ὕγθαε ψἱῦ- 

ΠΘΟΒΘ5 ΟΥΘΥΣΥ χηϑύϊοι 

ὯΔ) 6 θδἰδριἰϑηθᾶ. 

1τζ.Ἃ ὯὨ68 ἀοθ ποῦ 

Τϑίδα ὑο ἔμθπι, ΒΌΘΔΚ 

ἰο ἰδ σοηῃρτορϑίίοι. 

Τῇ Ὧ6 ἄρας ποὺ 1ἰδίθῃ 

συ ἴο ὑμ6 σοῦρτθ- 

ραϊΐου, ἰοὺ πὰ Ἀ6 

ἰο ψοὰ δῦ ἃ5 ἃ 8 

οὗ {86 παύου δῃᾶ 

85 8ἃ δχ σο!]δοίου. 

18 “ΤΤΌΙΥ Τ 58 ἴο 

χοῦ θη, νδίθνον 

ἰμίηρα τοῦ τὴϑν Ὀἱμῃαᾶ 

ΟὨ φοαύὺδ᾽. ΨΜ1Π1 Ὀ6 



ΜΑΊΤΤΗΕΙΥ 18: 19---2 5 

οὐρανῷ καὶ 
Βθάανρθῃ. δηά 

λύσητε ἐπὶ 
τοῦ τηλσῃμξ ἸΙοοϑθ τπροπ 

λελυμένα ἐν 
τῆς φδαύίῃ ΨΊΗ ΡῈ. (ἴῃ 55) Βανί θθθὴ Ἰοοσεὰ ἴἢ 

οὐρανῷ. 19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
Ὠθαάνρῃ. ἈΡδίπ ὑγὰϊν [πὶ βασίηβ ἰο γοῦ ἐπδὲ 

ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν. ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς 
ἱξονοσ ἵνο ταϊδΐ δθόῖθα οὐδοῦ στοῦ ὍΡοη ἴμ6 

περὶ παντὸς πράγματος. οὗ ἐὰν 
ρασίῃ δροιιδ ὄνϑὺν τη 5 ἴο ἄἂο οὗ ΏΪΟΒ ᾿ξ ανοσ 

. αἰτήσωνται, γενήσεται . αὐτοῖς 
ἐμὸν ταϊρηΐ γοαπθϑί, 1 ΜῈ] ἰδ Κα ΡΙδοα ἴο θὰ 

“δεδεμένα ἐν 
(1155) μανίηρ θὰ Ῥομπα 1ΪᾺ 

ὅσα ἐὰν 
85 ΤΏΔΩΝ ((Ὠ1Π|55) 85 ἰξονοῦ 

τῆς. γῆς ἔσται 

παρὰ τοῦ. πατρός: μου . τοῦ. ἐν 
Ῥεοϑίάθ ἴδ68 ἘΔΙΠΘΣ οἔτῶθ οξίῃμε (8) ἷΐὰ 

οὐρανοῖς. 2 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ ᾿τρεῖς 
Ὠθδανθηϑ. ψΉοῖΘ ἴοσχ ΔΘ ἴνο ΟΥ ἴτε 

συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, 
Ὠδνίῃβ 6 θὰ ἰρᾶ ἰοβοίῃοσ ἰΐο ἰὼ 6 ἵν ὭΔΙΏΘ, 

ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 
ἴμβεσθ 1δηὶ ἴθ τηϊάβὶ ΟΕ ἴμθιλ. 

21 Τότε. προσελθὼν ᾿ ὁ Πέτρος εἶπεν 
6. Ὠδνὶηξ σοπλα ἰοννασα ἴῃ6 Ῥεΐεῦ. βαϊὰ 

αὐτῷ. Κύριε ᾿ ποσάκι ἁμαρτήσει. εἰς ἐμὲ 
ἴο Είτ τοτά, ον ΤΩΒΙΑΣ ὥρηος ὙΜ11 Βα ἰηΐο τὴ 

ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; 
186 ἘδΕΝ αν Οὗ δὴ 1588}} οἷ ρὸ οὔ ἴο ΓΤΡΣΟΣ 

ἕως ἑπτάκις; 22 λέγει αὐτῷ ὁ 
ὕμὰϊ Βθνϑῇ {ἰπ|652 15 βιὰ 5 ἴο Ὠϊπὶ τὰ6 

᾿Ιησοῦς Οὐ λέω σοι ἕως. ἑπτάκις 
ποῦ Νοὲ Τϑῖὴ βϑσηὴρ ἴο γο ὑπ βανϑῃ {ἰτηθ5 

ἀλλὰ“ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 
ρς υι]᾽ Βονθν ὑπλ65 Βθνϑῃ. 

28 : Διὰ . τοῦτο ὡμοιώθη ἡ 
ΤΗτουρἢ 1η15 85 Ἰπκαηα. 16 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς 
κὶηράοτϊῃ Οὗ Ὡς. ϑανϑῆβ ἴο τῶϑ Κιηδ ἌΠΟ 

ἠθέλησεν συνᾶραι. λόγον μετὰ τῶν δούλων 
ννἱεαὰ 5Ὸ ἰοβϑίία- ψογά ψιῖὰ: τἢ6 5ῖδϑνεβ 

αὐτοῦ: 24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν 
ΟΥ̓ Ηΐσι; Βανὶηδ βίατι θα αϊ οὗ ἰπὶ ἴο ΡῈ βεξ η5 

προσήχθη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης 
νγα5 1δα ἰοννατγὰ ΟΠΘ ἴο ΗΪΤᾺ ἀδρίοσυ 

μυρίων ταλάντων. 258 μὴ ἔχοντος δὲ 
οὗ ἴδφῃ ἐπουβαθα ἰδ]θηΐβ. Νού δδανίῆρ Βαΐξ 

αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος 
ΟΥ̓ Ὠίγχη ἰο βίνθ Ῥδοκ σοχμηδηαθαῖ δἰ ἐπα Ἰοσᾶ 

πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ. τὰ τέκνα 
ἴο Ὀ6 5015 8|5ϑο0 ἴῃῇ6. νοχοϑὰ 88α ἐπ σομ το 
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ὑπῖηρ5 οι ἴῃ μθδν- 
ΘΏ, δὴ ψῆϑίονου 
15 ὑὸν 8} ΙΟΟ58 
ΟἹ θα ΨΜ1}]1 Ρ6 
Ὁ 1ὴρ5 Ἰοοδορᾶ ἰῇ πθαν- 

Θῃ. 19 Αρδίῃη ΠΣ ἔσαν 
ΒῈ) ἴο χου, Τί. ὑνο 
οὗ χοῦ Οἵ δα ἢ: δῦτθα 
σοῃοογηΐηρ δον ὶηρ 
οΟΥ ᾿τπηρογίϑησθ ὑδὰῦὺ 
ἴον 5ῃοια γχϑαμπδϑῦ, 
10 1] ὕδκθ ρΐδοθ ἔοὺῦ 
θὰ ἄμ ἴο τὴν Εδ8- 
Π6Γ ἴῃ θάνῃ. 29 ἘῸΣ 
ΨΏΘΥΘ ὑπο 86 ὕνο 
ΟΥ̓ ὑτθο ραύῃμογθα ἰο- 
ΒΟΙΟΥ ἴἰὰ ΤῈ ὨΒΠΊΘ, 
Ππ016 1 8) ἰῇ ὕΠ6ῚΓ 
τηϊαδὺ." 

21 ΤΏΡ Ῥοίθυ οβϑῃλθ 
ἋΡ 8ῃᾷᾶ κ5δἰὰ ἰο Ὠἰἷπι: 
ἩΠΠ ΟΓΤΑ͂, ΠΟΝ ΙὩΔῺΥ 
Ολμηθ5 ἰδ ΤὯ ὈχούΘΓ 
ἰο 5'η δρδιηδϑὺ τὴθ δῃᾶ 
ΔΙᾺ 1 ἴο ἔογρίῖνα Ὠϊμλ9 
ὍΡ ἴο βουὴ ὑϊηλθα 9" 
22 Φ6ϑ5 δϑϊὰ ἰο Ὠϊτηῖ 
“βὰν “Ἃἢ΄Ὁ᾽Ὁ γοὰ, τοῦ, 
ΌΡ ἰο δβϑνθὴ τϊΐπιθϑ; 
Ραῦ, ὍΡ ἰο ϑβονρηΐν- 
ϑθνθὴ ὑ{Π165. 

23 “Τδὺ 5 ΨὮν 
16 Κιηράομῃι οὗὐ ὑδ6 
Ὠθαυθὴθ ὯδΔ5 ὈΘΟΟΙΘ 
ἘΚ6 ἃ Ἰϑῃ, 8 κίῃσ, 
ἐμαὺ ψϑμπίθα ἰὸ βίο 
δοοοαηῦϑ ψιῦ Ὠΐ5 
ΒΙανθβ. 24 ΜΏΘη Ὧ6 
δὐδα θὰ ἰο βϑὺῦ]θ ἐμθυᾶ, 
[Π6γ6. 85 Ὀσοιρῶῦ 
ΪΏ ἃ ϑη ΨΜΏῺΟῸ ονοᾶ 
τὰ θῃ ὑμοιβαηᾶ 
“ἰδιθηΐ [ΞΞ60,000,000 
ἀθ- Ω811:11]. 25 Βα Ὀ6- 
σϑαϑθ Ὧ6 αἰαὰ ποὺ ἤδνα 

π6 τηθᾶὴβ ἴο. Ρδ. 
[10] Ῥθοκ, Ὠἷ5. τηδβῦθσ 
οτάθτθα Ηΐπι δῃᾶ δὲ 

16 δηα Εἷὶβ ΟΠ σοὶ 

τοῦ 
Ὲ 

Ἷ 
ξ 
ᾷ 

3 

11 

καὶ ἡττας απ μην; 85. Β6 δ ΧΕ ΚΟ 
: ᾿ δ : 

ἀρ ρίαν Β ᾿: Ἡλυΐπα ἐοΠθη ἀμελοζοξὰ εἶδ 

Ὀχλπ δος προς ππτεσοις εἰσ πὸ λέγον 

Μακροθύμησον. ἐπ᾿,  ἐμοῖν καὶ. τοῦτος 
ἀποδώσω σοι. 27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ 

Μονϑὰά ὃν οἷν ὑυΐ {86 

ἀπέλυσεν αὐτόν, 
161 Ἰοοϑϑ οὔ ἶσα, 

Ι5}8}1 σίνθ Ῥδοὸῖκ ἴο γου. 

κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 
ρΡς μαι Ἰοτὰ οξίβεά 5]δᾶνβα 

καὶ τὸ δάνιον ἀφῆκεν αὐτῷ. 28 ἐξελθὼν 
απάᾶ ἰδὰ6 Ἰοᾶὰῆ [εὖ βῸ ΟΕ τὸ ἴσῃ. Ἡδνὶὴβ βοὴ οὐἱ 

δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν 
μα ἐπ 51ανῈ {μδὲ Σουῃα. οὔθ οἵ ἰὴ 

συνδούλων . αὐτοῦ ὃς ὥφειλεν αὐτῷ 
ἔριον 51αν 65 οὗ τὰ ξ ψΟο ννν85 ον ἴο ἰτα 

ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας 
οὔθ μῃυμαχοᾶ ΝΗ δρᾶ δανίῃρ ἴα Κϑὴ ΠΟΙ οὗ 

αὐτὸν "ἔπνιγεν λέγων ᾿Απόδος εἴ 
πὰ ᾿ νν85 Οῃοκίῃβ. “58 8 αἷνο Ῥδὸξ. ΟὃϑΘἃἱ 

τι ὀφείλεις. 23 πεσὼν οὖν ὁ 
ἘΓΑΥΊΏΒ ἔ8116 1 τπογθῖογδ 16 

παρεκάλει αὐτὸν΄ λέγων 
δηνὶηδ σου ονα... 

σύνδουλος αὐτοῦ 
ἔο!ον σαν οὗ Βῖτχ 'ῦαδβ δα σθδεϊῃ δ. ὨᾺ "- βαϑσίηδ 

Μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοί, καὶ, ἀποδώσω. ᾿ 
δ ἴοῃξ οὗ βρ:σξ ὍΡΟΣ ΤῊ, 886. ἸΒΆΔΗ εἶνε Ῥδοκ 

σοι. 38ϑ - ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ 
ἰο νοι. ΤΠ6 (οπ) ας ποῖ νὰϑ ΗΠ, ΡὈ. 

ἀπελθὼν. ἔβαλεν αὐτὸν εἰς. φυλακὴν ἕως 
Βανὶηβ 50.686 ΟΕ ΤΕΥ ΒΒ ἰπΐο ὑυϊβδὸθ ὉΠ] 

ἀποδῷ τ πὸ ὀφειλόμενον. 
6 Ξῃουμᾶ βὶνε Ῥ80 Κ 188 (ΜΠπΕῚ βαρ οννϑᾶ, 

31 ἰδόντες “ οὖν. οἱ σύνδουλοι. αὐτοῦ 
" ΒΜΔΝΊΔΒ Βεθ ᾿᾿ἰβοσδέοξε [3.1 ἔθΠονν ΒΙῖανϑϑβ.. οὗ ὨΪτ 

τὸς ὁ ἤν : γενόμενα ἐλυπήθησαν 
τὰ 6 (1185) - πεντες Βδρρϑηθρᾶ. ἐΜΜΕΥΘ Βυϊονοα 

σφόδρα, καὶ . ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ 
ΝΟΥ τοῦς, ϑ8ῃά Βανὶηδ ςοτὴθ ἐμὸν χταδᾶρ. δΙθασ' ἴο ἔμθ᾽ 

κυρίῳ... ἑαυτῶν πάντα 
Ἰοτᾶ.- “" οὗ ἰποιβεῖνοβ ΠΗ τῃ8 ἀδιηβ5) 

γενόμενα. 32 τότε προακαλεσάμενος.. 
Βανίηδ᾽ ΒΡ ο:Θᾶ. Ἰθὴ πανὶ ςα]βᾶ ἰοννδγα 561} 

αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε 
Βίτχω. ἴῇὼ6 ἸἸογὰ οὔτι 15 βδαυηβ ἴο ΠῚ 5ῖανε. 

πονηρέ;, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην. ἀφῆκά 
ὙὶοΚρα, ̓  841 -[ἢς. ἄορ ἰμαΐ {11εἴ 8ὸ ΟΥ̓ 

σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με 38 οὐκ 
ἴο γοὺ, βίῃησθ "σοὺ επἰσϑαϊβα ΤΩ6; ποῖ. 

ΜΑΥΤΤΗΙΪ 18: 236--88 

Θιηα 811 π6 [ρα Ὧ6 
δᾶ ἴο 6 5ο]ὰ δμᾶ 
ρδυχθηῦ ἴο Ρ6 χιϑᾶδ. 
26 Τογθίοσο ὑῃ6 51δνδ 
6811 ἀον δηᾶ Ῥδθρδῇ 
ἰο ἅο οϑίϑϑῃοθα. ἰὸ 
Ὠἷγα, βασυίησ, “ΒΘ ρ8- 
1 ψ{. 6 δῃηά 
1 ΨΜ1]Ὶ Ο6ΔΥ Ὅδ8οῖκ 
δνοσυύῃΐϊηρ ἴο νοΐ. 
21 Μονθᾶ ἴο ρἷΐν οὖ 
[ηἰ5, [06 χηδϑῦοσ οὗ 
τὺ 51δγὲε Ἰοὺ Ὠἰτὰ 
ΟΠ δῃᾶ οδησοὶθα Ὠϊ5 
ἀορῦ. 28 Βπὺ (ῃδὺ 51ωνθ 
ψοηῦ οὔὖὖὐ δη4 ἔουηά 
ΟὯΘ ΟΥΓ Ὧΐθ5. [Ι͂6]1ὸΐ 
5ίανθα ὑμαῦ χὰ οὐἱῦ 
Ὦΐ ἃ πυηῃάγρα 4Ἃ6- 

ὩδΙ 11; δηᾶ, σγδρίησ 
ΗΠ, Ὧ6 δρῶ ἴο 

ΘΏΟΚΘ ἶσα, βδσιήρ, 
ῬἬΩΥ Ὅδοκ ψδύονοσ 
γοῦ οἶθ. 29 ὙΠοῖθ- 
ἴοΌγΘ ἷθ ΤῸ ον 51ᾶν 
161 ἄοσν δῃἃ Ὀδσδὰ 
ἴο οηίγοαῦ Ὠϊπὶ, 585.- 
ἴῃ, "Βθ ραϊίθῦ σὺ 
6 8η4 1 Μ1ι1, ΡΥ 
σοι Ὀδοῖς. 80 Ἡονθνοῦ, 
ῃἢ6 νὰ ἢοὺ ΠΡ, 
μα ψοὴῦ οὗὐἕἦ δηὰ 
᾿ϑᾶ πἰχι ἰἤτοσα ἰῃ- 
ὕο. Ὀγῖθδοη ὉΔ01] ὯΘ 
ΒῃΟΘΪα ῬΔΥ Ῥδοκ ψῃαῦ 
νὰ ονίηρ. 31 ΜΏΘη, 
ΤἈργθίοσθ, Ὡἰ ΖΘΙΙΟΝ 
ΒΙανθ5 58. π6. ὑπῖηρ6 5 
ἐβαῦ δᾶ Ὠδρρδηθᾶ, 
007 Ὀδθόδῦθ νΘΧΥ͂ 
ΙΤΩΘΏ ρτίθνρᾶ, δηᾶ 
[67 ψοηῦ δηᾶ τηϑᾶθ 
ΟΙρασ, ἴο {ποῖ πλδ85- 
6, (Ὁ ὕμθ ᾿ἰῖρϑ 
ἐμαῦ πδᾶ ὨΔΡΡΘΩΒΩ͂, 
32 ΤΏδη Ὧϊ56 χηδϑίθῦ 
ΒΌΓΙΠΟΙ Θά Ὠΐ ϑ8ηᾷᾶ 
βιὰ ἴο ἴμν, “υ]οκοᾶ 
5ίανθ, Τ σϑῃσοῖθα 8]1 
ἰῃῶῦ ἀθρὺ ἔοσ γι, 
ΨΜΏΘΩ γοὰ οδηὐτραϊεα 
τιθ. 88 Ουρηῦ γοὰ ποῦ, 



ΜΑΊΤΤΗΕΙ 18: 84--19: ὃ 

ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν 
τῶ 1 ὨΘΟΘΘΘΔΥΥ δἰδ8ο ψόο ἴο ἤδνθτἬἝΟΥΟΣ ὦ. ἴδμ6 

ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; σύνδουλόν σου, 
85 8501 σοὺ δᾶ τήστον ΟἹ Ζο ον δῖαν οὗ σου, 

84 καὶ ργισθεὶς ὁ κύριος 
Αὐᾶὰ δανϊὶῃρ νεῖν ταδᾶθ ψεδίθ} [ἢ 6 Ἰοτά 

αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς 
οὗ Πἰστὰ ἘᾶνΘ ον θὲ Ὦτὰ ἴο ἰδ6 τουσωθυίοῦβ 

ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ 
ὉΠῚ1 ψΏοτ ΠΘ 5ῃοια εἶν Ῥ8 0. 411 ἴδα ([Π1Π5} 

ὀφειλόμενον. 35 Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου 
Ὀρίηβ ονοϑά. ΤμΠΞ 8152 ἰῃῇ6 Ἐδίηο οἔσηβ 

ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ 
1μ8 ἐν εκσλάτο Ψ1Π ἂο ἴογου ἱἰξενε ποῖ 

ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 
χοῦ ταϊρηιὶ 1οὲ δὼ ΟἹ δϑο ομὲ ἰο ἰῶβ Ὀσοίμευ οἵ Εἰπὶ 

ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. 
ἥἔχοσα ἴθ 6 Ὠθαγίβ οἵ τσου. 

19 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿[Ιησοῦς 
Δηά ἢ οσουγτεῦ ψ ρα Εηϊθῃοεα ἴῃ6 {6515 

τοὺς λόγους τούτους μετῆρεν ἀπὸ τῆς 
τοῦς ψοταβ ἴμεϑε, ᾿ 0} ἀοριτιδα ἔσο δα 

Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς 
[ἘΣ Ὑ}} {0 ΔΩ οδθ ἰπίο ἴῃς ἔχοῃίθσ οὗ πμ6 

᾿Ιουδαίας πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. 
Τιαάςξα πε οἴμοσ βίᾶθ οἔ τα Φοτάδῃ. 

2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ 
Απὰ Σοϊὶοννοα 10 χα χουν ζαϑῦν, δῃᾶ 

ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 
Ὧδ οατρα μοι ἴδοτο. 

3. Καὶ προσῆλθαν αὐτῷ Φαρισαῖοι 
Δηᾶ σδῖὴθ ἰοννϑτα . ἈΜῺ ῬΏΔΥΪΘΘΕΚ5 

πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες Εἰ ἔξεστιν 
τοχι οὐ τ δὴ ἥἕδσῦδ [ΙΕ ἐ15 δι ουνεᾶ 

ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ 
ἴο ἀϊνοσσθ “ἴπ6 ΟΣ Δ Οὗ χη δοσοσάϊηρ ἴο 

πᾶσαν αἰτίαν; 4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
νον σαυβεῦ, Τὴ (οη6) πὶ Βδνίὴρβ δηϑινοσθα 

εἶπεν Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ 
βαϊᾶ Νοῖ αἴὰ τοῦ τοϑᾶ τμδὲ ἴδ (οπ6) 

κτίσας ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ 
Βανί β ογϑαίρα ἔσοτὴ ῬΘΡΊΠΔΙΩ ΤΏ816 86 ξρϑυϑ16 

ἐποίησεν αὐτοὺς ὅ καὶ ΣΣεἶπεν ἝὝἭνεκα 
τῆϑδαθ ὁ. ἴδοχα δι δ βαιά Οἱ δοοουμῖῦ οὗ 

τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ 
τϊ-. Ψ{1ΠΠΊΘανο ἀον ΤΏΔΩ ἴ1ῇς ξαδΐθευ δῃὰ 

κολληθήσεται τῇ σγυναικὶ 
Ὧ6 ΜΠ βίο ἰο ἔθ. ψοσθ8 

οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν; 
ὉΠΕ7 

τὴν μητέρα καὶ 
16. τοῖα δπηᾶ 

αὐτοῦ, καὶ ἔσονται 
οὗ ἴῃ, δηα ἴδον ΨΊΠΌΟ ἐδθ νὸ ἰηΐο Βεβἢ 
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Ϊὴ ὑχσ, ἤο δνα 
δᾶ ΓΘΙΟΥ͂ ΟἹ ΨψΟΌΣ 
ΘΙΙΟΝΝ 51δν8, 85 1 δἷβ8οὸ 
δᾶ ΠΊΘΙΟΥ ΟἹ ψΨΟὰ᾽ 
84 ΜΙ ὑμαὺ Ὡϊξ 
τηϑεῦοσ, ῃγονοκοᾶ ἴο 
ψταύη, ἀσινοσεα Ὠΐγη 
ἰο 86 [δ ὲθῦβ, Ὁ] 
Ὧ6 5ῃουα Ρδᾷγὺ Ὅ8οκ 
841 ὑμαᾶῦὺ νὰ οσίηξ. 
85 Τῇ ΚΘ ΤΘΏΠΘΥ ΤΩΥ͂ 
Ὠθαυθὴϊν ἘύμοΥ σ1} 

δῖϑὸ 681 σι τοῦ 

1 τοῦ ἄο ποὺ ἔογρίνθ 

ΘΔΟ ΟἿΘ Ωἷ5 Ὀσούῃεδγ 

ΟῚ ὙΟΥᾺ Πιραῖΐβ.» 

1 Νον ΜΏΘη 96- 

5 δ Βηϊξηθά 

ἴμοϑθα ψογᾶβ, ἢ6 ἀδ6- 
ρῬαγίθα ἔγοῃῃ (δ 166 
δια οϑῖλθ ἴο {π8 ἴτοι- 
ὑΐοτβ οἵ σὰ ἅθ'ἃ ΘΟΥΌΘ5 
Ἢ6 ϑοτάδῃ. 2. ΑἸ50, 

σύθαὺ οτος ζοϊΠ]ονοϑᾶ 
τ, δηᾷ Ὧ6 οὐυτρᾶ 

μοι ὑμθσρ. 

ΦΑμα ῬΏΔΥἑΘΘ65 

σϑΘ ῸΡ ἰοὸ Ὠΐη, ἴπ- 

ἐδηῦ οὐ ἰθυηρύϊηρ Ὠἰμπι 

δορὰ πβαγίηρσ: “5 

Ια τὰ} ἴοτ 8 8 τὸ 

αἴνοσοθ Ὡἷἶ σπῖὲῖ6 οἱ 

ΘΥΘΥΥ βογὺ οὗ στουπα᾽ 

4Τη ΓΤΘῸΪ π6 αϊᾶ: 

“14 τοῦ ποὺ τεϑᾶ 
ἐμαῦ ἢὨ6 σψΏῸ ογθαϊοᾶ 
ὕμοῃ ἴσχοι [{Π6] Ὧ6- 

σἰμηΐηρ τηϑᾶθ μη] 

Τ816 δῃᾷ ἔρθυηβ16 ὅ δῃᾶ 

βιὰ, “ἘῸΣ [ΐ5. σθϑϑοῦ 

8 τῆϑηῃ ΜἘῈΠ1Π ἰθανθ Ἠἰδ 

ἔαῦμοτ δηα Ὠϊ5 πλοίἢ- 

ΕΓ δἃῃᾶ 511 κὑΐοκ τὸ 

Ηὶ ΜΠ|Ι6, δ {8 

ὑτχο ψῖ] 6 οὔ 652 
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θ86 ὥστε οὐκέτι 
Αϑτ δὴ ποὺ ΙΟΠΡΟΥ ἐμὸν 8.6 ἅνο 

ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος 

Ῥὰξ Ββεβ οὔθ; 

οὖν 
ΔΠΙΟΗ {ποσθΐοσχε ἴπ6 σοῦ νοκρὰ ἰορείμεσ. ζτϑ 

μὴ χωριζέτω. 7 λέγουσιν͵ αὐτῷ Τί 
τος ἱἰεϊρυΐ δρϑζί. ἘΠΟν 81 βασίηδ ἴο δι ΨΥ 

βμωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον οὖν 
ἰβογοΐοσθ:Ὺ Μοβεβ: ὄὀοχηχηδηάοθα ἴο σῖνθ. 50ΓΧ01} 

ἀποστασίυ καὶ ἀπολῦσαι; 8 λέγει 
οἕὗ αἰδπηλίβϑαὶ δηὰ ἰο αἱνοτοοῦ Ἐξ 15 βϑασὶπϑ 

αὐτοῖς ὅτι Μωυσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν 
ἴο ᾿Ἰποπὶ πα Μοβεβ ἰονδαζχάὰ ἰῇ6 μαγαμεδυίθαῃθ88 

ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας 
οἱ γοῦυ οςοῃσοαρα ἴο ἡγοῦ ἴο αἴνοσοθ ἴἢὩ6 ὙνοσΏΘῺ 

ὧν, ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν 
ὑξτου. ἔζτγοσι Ὀαοσίμηϊπκ θὰ πο [Ὁ )δ85 ὈΘΟοΟΠΊΘ 

τρτοῖξ, 9 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν 
λων. Ι ἀπ δογίης Ὀυΐϊ ἴο γου ἰμαΐ νῆο ἸἰΚΟῚΡ 

ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ 
μϑϑ ἀἰχοῖδο 1πι ννοδῃ οξῆῃίλ ποῦ ὉὈΡΟῺᾺ 

Ὀρνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην 
τὰ ςαϊίοῦ δῃὰ ΤΙ ΤΏΔΧΥΝ ΘΏΟΙΏΘΥ 

μοιχᾶται ᾿ 
ςοχηγηιὶῖα Δα α]ΐοσν. 

10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Εἰ οὕτως 
ΑΥΟ βασίηβ ἴἰο Βίτη ἐπθ ΠΟ σα 1 (δὺ5 

ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς 
5 Ὅ1 6 σδϑ88α οὗ ἴδε Τηϑα ψ τ88 

γυναικός, οὐ ᾿ς συμφέρει γαμῆσαι. 
ννοπτδῇ, οὶ 15 Ῥθασγίηρ ἰοβοίμοΣ ἴο ΤΊΔΙΥΥ. 

11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες 
ΤΠΟ (ομ6) οὰ 5αἱᾶ ἰοίβοω Νοὶ 811] [ΠΊ6}] 

ὡροῦσι τὸν λόγον, ἀλλ᾽ οἷς 
ΓΟ ΓΔ ΚΙΩΒ ΤΟΟΙᾺ 0 Σ θὰ ψοχᾶ, μΡὰξ ἰο Βοῖα 

δέδοται. 12 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες 
1 α5 θθϑὴ βίνϑῃ:ς- ΑΥτα ἴοῦυ εδοὐμσῇβ δ 200) 

ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, 
οὐΐοῦ οσδνὶν ΟΥ̓ΤΩΟΐΠΘΥ Ψ6γα σοηρσαίεα ἐδιι5, 

καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν 
δῆὰ 8ἴ6 θυηυοῆξ δ 400 ὝΕΙΘ τηϑαθ ΘΟ 5 

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες 
ΌΥ ἴδ ΤΆΘῃ, διὦδ δῖθ6 εὐπθσὴβ ΨὯΟ 

εὐνούχισαν ἑαυτοὺς ες διὰ τὴν 
τηδᾶθ δ Οἢ 5 Οὗ Ἐμουλβεῖνθ5 ΒΤΟΌΕΒ 1ῃ8 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. δυνάμενος 
Κιηράοσχηῃα.. οξίῃε ἤϑανθῶβ. ΤῊΘ  Σ πρεμὴν 8Ρ1Θ 

χωρεῖν χωρείτω. 
ἴο Ὀ6 ΤῊ ΚΊΙΏΡ σοο 16ἱ Ὠϊτὴ Ὀ6 χηβ τίη ΤΟΟσὰ, 

13 Τότε ᾿ προσηνέχθησαν τ αὐτῷ 
ἐν ε15.} Ἅγοτο ὑχουρβῆηΐ ον τα Βΐτα 

ΜΑΤΤΗΒΕΥ͂Ν 19: 6---18 

εἰσὶν δύο ἀλλὰ σάρξ μία [6 50 ἰμαῦ ἔπδὺ 816 
ὯΟ ἸΟΏΡΕΥΙ ἔψο, Ὀὺὺ 
ΟὯΘ ἤδβη. ΤΒΙΘΙΌΓΘ, 
ψηδὺ αοὐ Ὠδ5 γοκεά 
ἰορούμοσ ἰοῦ Ὧο ζτχϑῖὶ 
ρυαῦὺ δρογ. ΤΟΥ 
βαϊὰ ἰοὸ τ: “ὙΝὮΨΥ, 
θη, αἀἰᾶ Μοξβδβ ὉΓ6- 
ΒΟΙΪΡΘ οἰνὴρ ἃ ΟΟΥ- 
ὑἰϊδοαΐθ οὐ αϊβυλίβϑαὶ 
δια. αϊνογοίηρ Ὠ6Υ9᾽ 
8836 514 ἴο ὑῆθῃ: 
“Μόοβθθ, οαὖ οὗ τοραζὰ 
ἴο σὑοῦκ δεάμπρατὺ- 
οἄπδηϑδ, δᾶ ὑδ8 
σοησθδϑίοῃ ἰο τοῦ οὗ 
αἰνοσοίϊησς σοῦυᾺκ ψῖνθϑ, 
Ὀαὺ βοἢ 85 τοὺ Ὀθθ 
(μῃ6 σᾶϑ6 ἴσοι [886] 

Ῥοριηηΐηρσ, 91 58. ἴο 
χοῦ ἰμαὺ ψῃοσνοῦ αἱ- 
ΨΟΓΟΘΒ5 Ὠἰβ ψ]ΐθ, ὅχοθοῦ 
οχυ ἴῇ6 »»τοχῃὰᾶ οἵ 
Σογηϊοδύϊοῃ, δ ΤΏ8Γ- 
ΤΙΟ5 διούῃθυ οοχῃχἱῦϑ 
δαυύουν." : 

10 ΤῺΘ ἀϊδβοῖρ]θα βοϊᾶ 
ἴο. Ὠἰηι: “ἼΣ ΒΟ ἰδ 
[Ὧ6 5ἰδαδύϊοι οὗ ἃ 8 
ψ Ηἰκ ψἱῖῖο, Ὁ ἰ5 
ποῦ δάνίβαοϊα ἴο 181 - 
τυ." 1}8|6 καἰά ἰοὸ 
ὕπθηι: “Νοὺῦ 811 χῃθῃ 
ΚΘ ΤΟΣ ΤῸΓ {6 
βανίηρ, Ὀπῦ ΟἿἹΥ ὑοϑ6 
ῺΟ ἤδνθ ἴθ οἱ. 
12 ἘΌΓ ὕπο 816 οιι- 
ΠΌΟΘΩΚ. ὑμαῦ ΤΟΥ͂Θ. ῬΟΓῺ 
ΒΌΟΘΩ ἔσόχ ἐμοῖσ τοί - 
ΟΥ̓ ΜΟΙΤΑΌ, δηαᾶ [Π6ΥΘ 
ΔΙΘ. ΘΠ ΟὯΒ ὑμαὺ ΤΟ Υα 
ϑὰθ ΘΠ ΟῺ 5. ΨΥ 
ΙΏΘ, 8η8 θοῦ δ΄6 
ΘΟΌΔΌΘΩ5 ὑμοῦ Ὦδγνγδ 
τϑαθ ὑμδλβαινοα δὰ- 
ὩΟῺΩΒ ΟἹ δοοοιηΐ οὗ 
8 Κιἰησάοχῃ οὗ ἐπ 
Ἀϑανθῇβ. Τιδὺ ἶστη ἐπδὺ 
σ8 ΤΘΙΚΘ χοοπὶ ἔου ἴὖ 
Ταϑῖζθ τοοπὶ ἴοσ ἰ{.᾽ 

18 ΤΟ ψουηρ Οἢ11- 
αὐθὴ ΨΥ Ὀσουρῦ ἴο 
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ἵνα ᾿ τὰς. χεῖρας 
ἴὰ ΟΥ̓Α͂ΘΥ ἰπδ8ῖ . 86 - δηα 5 

ἐπιθῇ - αὐτοῖς καὶ. προσεύξηται: οἱ 
Β6 τῖσαι ΙΔ ἀροθ ἴμβεθ. δπα Ὧ6 ταϊθηΐ ΓΑ; -ἐδ6 

δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν. αὐτοῖς. 1 ὁ ᾿ δὲ 

παιδία,- 
ὩΠΠῚῸ Ῥον 8, 

θὰ αἰδοὶρ]θ5 το κοα : ΠΏ 6πΠ|. ΤὴΏ6 Ρυΐ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν ἜἌἌΛφετε .. τὰ παιδία 
6585: βαῖϊὰ 1.6 γοῦ βὸ Οἵ [πὰ ΠῚ 6 ον 5 

καὶ. μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν. πρός με, 
δ ἃΔ ποῦ 6 Ηἰ οΥ5 ἔποσα ἴο σοι ἰοννγδσζά. ΤΏ 6, 

τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ . βασιλεία τῶν 
ΟΥμ6 ΤΙῸΥ βο  (Ο1165) 5... ἴῃς Κι ηρσάοχῃ οὗ ἴΠ6 

οὐρανῶν. 15 καὶ ἐπιθεὶς - τὰς, -χεῖρας 
ἤθανοῶβ.  ΑΒΩ, δανῖῃρ δἰ ροῦ πμ6 Ὠδηαᾶβ 

αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. ᾿ 
ἰο ἐποπὶ δ6 ννϑηΐ Π15 ΔΚ. ἔγοση Π6Γ6. 

16 Καὶ ἰδοὺ εἷς ᾿προσελθὼν αὐτῷ 
Δα ἸοΟΟΚκ' οὔθ. βανὶηρ σοχὴθ ἰονναστάῖ ὨΪσὰ 

εἶπεν Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω 
βαϊᾶ ἜΦΔΟΏΘΥ, ψνῆδὲ Βοοᾶ - ΒΏΔΙῚ ἂο 

ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; 
πὰ ογάᾶθυ [μα -1 πλϊρῦ ανα ΕῚ ΟῚ [-υἈ} 25. ἘΕΊΡ τ γ- χὲ 

1 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τί με ἐρωτᾷς 
Τῆς (ομ6) Ῥυΐῖ 58.4 ἰο τω ΜῊΝ τὴθ γοῦ δ5Κ 

περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός: 
δου ἴῃς βοοὰ ([ϊη 5) ὃ οὔθ 5 ἴδε βοοᾶ (οΠ6); 

εἰ δὶ ὁ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, 
ΔῈ ουϊ ψοὰ 8ῖ6 νυ} Ἰαΐο ἢ 6 ᾿ξ ἴο φηΐοσ, 

τήρει τὰς ἐντολάς. 18 λέγει 
ὍΘ ορεουνίπςξ. ἐμ οσοχηχηδησγχηθηΐβ. Ἐς 15 βασι 

αὐτῷ Ποίας; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφ 
ἴο ἶσα. ΜΏΪΟΙ δοτί οὗ οὔθ 9 ἼΠπῸ ΡῬΡὰἢ  εϑθὺς 88ὶ 

Τό Οὐ φονεύσεις, : Οὐ 
ὙΠ6 Νοὶ γοῦ 5281 τυ τάου, Νοί 

μοιχεύσεις, Οὐ κλέψεις, 
ψΟΣὺ 58.48}1 σουληχἱτ δαθ!ίονν, Νοί ψοῦ 5}48]] 5681, 

Οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 19 Τίμα 
Νοΐ ψΟὰ 5118]1 ῬΘΔΓΣ 8156 νυ Π 655, Β6 Βοῃουΐηδ 

τὸν πατέρα “. καὶΞ τὴν. μητέρα καὶ 
τ 6 Σαῖηοχ .- 8ηα, - 86. νιν ΕἸοὶ 

᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 
του 5Π8}} Ιοναὸ [86 ΠΟΙΟΥ͂ Οὗ γο 85 ψοῦγ͵ΒΕ1:. 

20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος - Ταῦτα 
15 βαυτηθ ἴο ἴσα ἰῃ6 ψουρ 8 ΤΉΘ56 (165) 

πάντα ἐφύλαξα’ τί. ἔτι ὑστερῶ; .21 ἔφη 
841 ἸἹἸρδυδτάρα; ψμαῦ νοῦ ΔΙᾺ Τ ΘΟΚΙΠΒ᾽ 5514 

αὐτῷῳωωΟυ. ὁ ᾿ἰησοῦς Εἰ θέλεις τέλειος 
ἰο τὰ ἐπα Φεθὰὺβ. ἹΣ νοῦ δύο ΨΙΠΙηΡ. Ῥοσγέθοί 

εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ 
ἰο 6, 6 βοϊῃβ αννὰν τ 56} οἔνοα. 88 
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Ὠϊμ, ΤΟΥ Ὠἰσα. ἰο. ρα 
Ὧϊ5 8 ηα5 ὉΡΟΩ. ὑπ 6η) 
τὰ ΟΥ̓ΟΥ Ῥσγαυοῦ; αὐ 
05ηὴ6 αἱδβοίριθα. σθρτὶ- 

τηϑηαρα μοι. 14 96- 
515, ΠΟ ΘνΘΥ, 5δ]ιᾶ: 
“Ἰοὺ [86 νοιὴρ ΟἿΣ]- 
αΥθα 8ΔΊοηθ, δῃηᾶ βύορ 
Ὠὐπμαθυϊηρσ ὑπο ΖΥΌΙῚ 

σομλῖηρ ἴὦ 6, ἴον 

086 Κἰηράοῃ οἵὔ ὑῶβ 
Ὠθδυθὴ ὈΘΙοΩρ5. ὅο 
ΒΌΟΘὨΙΣΚΘ Ομ65.᾽ 15 Απμὰ 
Ὧ6 ρΡυὺ Ὠΐ5. δᾶ 105 

ΟἹ χοῦ δῃηᾶὰ σι ϑηΐ 
ἔγοσι 6.6. . 

16 Νοῦν, ἰΙοοξκ! 8, σοῦ - 
ἰῷ) ΟἿ σϑῆθ. ῸὉὉ 

ἰο. πῃ δῃα κϑαϊά: 

ΡΔΟΘΏΘΥ, ψηϑὺ φσοοὰ 

ταυσδῦ 1 ἅἄο ἰῇ οΥαδγ 

τὸ ροὺ δνογιδϑῦϊησ 
1116} 171}Ὲ|6 καἱὰ ἴἰο 
Ηἷἰ: “ΜῺΥ ἀο γψοὰ 
διϑῖς τὴ δροιυῦ ψῇηϑὺ 15 
βοοὰ Οὔ ὕζθσα 
15. ὑμοῦ 15 ροοᾶ, Τῷ, 
πουρ, γοὰ Ψψαηὺ ἴο 
δηΐου ἰηΐο 1116, ΟΌΒΘυυ 
ὑπ 6 σοπιλϑπαχηθηῦβ 

σΟὨΟΙ ΘΙ." 18 6 
βιὰ το. Ὠ: “ὙΝΏΪΟΩ 
ΟἾΘ59᾽᾽ Φοθϑδὰὺ5 Βδϊά: 

ΑὙΝῺΨΣ, Ὧοὰ τηιϊιϑῦ ἡοῦ 

ἸΔΌΤαΘΥ, Ὑοὰ τλαϑὺ 
ποῦ σοπηηΐν δαυϊοσγ 
χοὰ τοῦδ ἡοῦ ε΄θϑὶ, 
οὰ πλυϑῦ ἢοῦ ὈΘΑΣ 
Ζαῖ86 ψὶύηθϑθ, 19 ΗΟΣ;-. 
ΟΥ̓ [γοΟυΣ1 ἔαθμοσ δηᾶ 

[γου] ταούμοσ, δηᾶ; 
Ὑοὰ τιιδῦ ἴον γΟΌ 
ΠΘΙΡΉΟΥ ἃ5 γουγβαΙ," 
206 ψγουρ Π18Π’ 
βαϊα ἴο. Εἶτα: “Ἱ Πανὰ 
Κορ 811 {μπ686; ψῇϑῦὺ 
χοῦ δῦ 1 ᾿δοκίηρ9᾽ 
21 σεϑὰβ 5814 -ἰο 
“ἼΚ. γοὰ ψϑηῦ ἰο ἢ) 

Ῥογίθοῦ, βὸ 561} ψΟῸΓ 
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ὑπάρχοντα καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, 

τ ΟΝ πὲ δηᾶ εἶνε ἴο ἴμ 8 ῬὍῬΟΟΣΙ (ο01Π65), 

καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν 
Ἀξδϑὲ γοῦ 1} πᾶν ὔθαϑοχο εἰ εἴ 

οὐρανοῖ καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 
ὑρανοιοι επᾶ ΠΣ ΏΘΥΓ, Ὀ6 ξοῃμονῖηδ ἴο τῇξ. 

22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον. 
Ηανίπε πραγὰ υΐ 86 σψοῦυῃξ τῆϑῃ 16 νοτᾶ 

τοῦτον ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ 
1Πι5 ποὺ ννοπΐ οἱ δοίη ρτίθνεα, δ νγ»ὰ8 ἔοσ 

ἔχων κτήματα πολλά. 235 Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
Ὠανὶηςξ Ῥουδοϑϑίοηθβ ΤΘΏΨ. τὴ ΡῬξ ὥρδυβ. 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ᾿Αμὴν λέγω 
ἴο ἴδ αἰδείριε5 οὔ πη Ατλσῇ 1. 5.5 

ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται 
ἴογου ἰδαξς σχίσῃ οσθσὸ. νὰ αἰπειν ὙΜ11 οαίοσα 

εἰς τὴν βασιλείαν οὐρανῶν: 24 πάλιν 
τ. ἴσο κὶηκάοιῃ Ὠρανρῃβ; 8581} 

δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν 
μνὰῖ [τὴ αὶ μι ἴω γου, ΘΌΒΙΟΓ 1015. 

κάμηλον διὰ τρήματος ῥαφίδος εἰσελθεῖν 
ςάπιοὶ τγουμῃ ἤοϊο οὗ οραῚΘ ἴο δηΐου 

πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
Ὁ σχίσῃ οὔς. ἰμπΐο ἴῃς κΚιπράοια οξίμε ἀσοά. 

25 ἀκούσαντες δὲ οἵ μαθηταὶ 
ἩἨδνπκ ποαγὰ μυΐ 1ὴ68 ἀἰβοῖριθσ 

ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες͵ 
σοσο θοΙΩΐ που οα νοῦν χα ἢ ἘΣ 2 ες 

ἄρα δύναται σωθῆναι; 26 ἐμβλέψας ᾿. 
ΤΟΥ ἰδαθίσ, ἴἰο δ βανοαῦ Ηανίηβ Ἰοοκθᾶ μὰ 
δὲ ὁ ᾿[ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Παρὰ 
δ ἴησ οκας βαία ἰο ΤΠ ϑσὰ Βοβιᾶθ 

ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ 
τ τη 5 ΏΡΟϑϑῖθ]6., ἰ5, . Ὀοβιᾶβ 

δὲ θεῷ: πάντα δυνατά. 
ας αοα 81} (ἐπ 538) Ῥοϑϑίθ]θ. 

27 Τότε ἀποκριθεὶς 
Ἰπο ανὶπβ δηϑννοσεα [π6 

αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν 
ἴο Ὠἰπὶ Τιοοῖε! ἵν᾽ ν ᾿ 

εἶπεν 
αι 

τῶν 
οἵ ἴῃς 

ὁ “Πέτρος εἶπεν 
Ῥεῖοσυ :. 

πάντα. καὶ 

ἠκολουθήσαμέν σοι: τί. ἄρα ἔσται ἡμῖν; 
νο ΓοἸ]οννοα ἴο γοὰ; δὲ σὴν Ψ11ὈῸ ἰοπιβὴ 

28 ὁ“ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν . αὐτοῖς .. ᾿Αμὴν 
Ἐη6. Ραΐ ΦΖεβὰβ 5814 - Το ἱμεηι γι δ ενζοιεν 

᾿ λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς“ ΄᾿ οἱ. 
Ϊ ὅτ βανἱηδ ἴο χοῦ {δι χοῦ ἐπ6 (ο 65) 

ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, 
Ἀδνίη8 τοΠοννεα ἰοτὴθ ἰῇ ἴῃ βϑηογδιπ Θρϑίῃ, 

ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς. τοῦ 
δ γε τλν τὼ ταϊβἢΐ 5ἰ ἄοννῃ {160} ΞΟΩ οΟΥ (86 

Τίς. 
Ώο 

“5Β81α ᾿ 

Ὧδνα ἰοΐ σὸῸ ΟἹ 4}} (ἐπ ρ5) δπᾶ 

Ἰονϑα" γοὰ; 
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ῬοΙοηρίηρα δηα οἷνα 
ἴο ἴἢῃ6 ῬΟΟΣΥ δῃᾶ νοὰ 
ΨΜ11 Ὥδνθ ὑγθᾶβυσα 1ἢ 

Ὠθᾶνθη, δα οοσὴθ Ὅ6 

ΤᾺΥ ΤΟΠΟΤ ΘΓ." 22 ΝΈΦΗ 

[06 γουὴρ δ Ὠδδῖὰ 

τἷ5 βαψίησ, Ὧ6 ποῦ 

ΔΌΔΥ στίονρα, ἔὼ ὯΘ6 

5 ΒΟΙάΣΩΡ ἸΒῺΥ 
Ῥοϑθϑϑίοηβ. 23 Βα. 
Φοβὰ βαϊα ἰο Ὠἷϊ5 α15- 

οἷρ165: “ΤΙΝ 1 58. 
τὸ σοῦ μδαῦ ἰὖ 1} 

6. ὁ αἀἰδῆουϊύ ὑμΐηρ 

ΤΟΥ ἃ Σἱἰσἢ τϑὴ ἴο σοῦ 

τηὔο “ὍΠ6 Κἰησάομι οὗ 

086 μϑδνϑῃβ. 24 Αρϑΐῃ 

Ι 5} ἴο τόσ, Τὸ 185 

οαδίοσ τοῦ ἃ σϑηῖθὶ ἴο 
ποὺ ἐσουρ ἃ πιθθα 6 5 
εν ἴδῃ ΖῸΓ: ἃ ΤἹΟῊ 
θη ἰο σοὺ ἴῃΐο ὑπ 

κίηράοιῃ οὗ ἀαοᾶ." 

25 ΨΏΡΩ. ὑμ ἀϊδ- 

οἷρὶθ5 Βοασγᾶ. ὑπμαῦ, 

ΔΘ δχργθϑθθᾶ ὑοῦ 

σγθαῦ ΒΌΓΡΥΙΒΘ, 58. - 

ἴθ: “ὙΠῸ -τέϑ!ν σδα 
Ρ6 βονϑαϑ᾽ 261, ὁοκίηρ 

ὕπο ἰῇ 86. ἴδοθ, 
ὥθβθαβ βαϊα ἰοὸ ὑθὰ: 

ἍΜ τάθπ. [5 Οἰβ 
: ΕἸΤΩΒΟΒΒΙΘΙΒ, Ὅαῦ πὰ 
ρα 411 ὑμίηρδ᾽ δγὰ 
ΡΟΒΘΙΌΙ16." 
Ν ΕΥΙ ΤΉΘΩ Βδίου 5814 
0 Ηἰδχ. ἴῃ. ΤΟΡΙΥ: 
ἼΟΟΚΙ 88 πᾶνα Ἰϑῖῦ 
811 {μϊηρδ. αὶ “10]- 

ψμδὺ 863 
ΌΔΠν Μ11 ἜΠοΒ 6 
ΤΟΥ 6.59 28 σεδὰϑ βαϊᾶ 
ἰο μθ: “ἸΓΠΥΣ 
58. ἰο σοῦ, ΤῺ {μ8 
τϑυοσθδύϊου, ΘᾺ ὑμ6 
50}. οὗ χιδὴ 5ἱῦδ. ἄονσῃι 
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ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 
ΤΆΔΕᾺ ὌΡΟΣ ἴσου ςθ οἵ βίον ΟΥ̓ ΠΣΤ, 

καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους 
χοῦ ΨῺῈΙὶι 51 δἸθὸ γου ὭΡΟΩ ἔνεῖνα ΤΏΓΟΙΣΘ5 

κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ϊσραήλ. 
Τυσρίηβ τὰς νεῖν ἰχίρεοβ οἕίῃμο 15Γ86]. 

29 καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ 
Αῃηᾶ δνούσοῦθ ΨΏΟΟΝΕΥ [ἰεοὶ βοὸ ΟἹ μοῖ588ὲ5 ΟΥ 

ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ 
Ῥγοίωρουβ οὐἠἠ ἰβϑίθοιβσ ΟΥ̓ Ά Τδίμοσ ΟΥ᾽ οΐθοΥ ΟΥ 

τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ 
ομΠἄγθη ΟΣ ἢ 6145 ΟἿ δοοουμῖ οὗ ἰζ6 οἴτης 

ὀνόματος, πολλαπλασίονα λήμψεται 
ὨΒΙΏΘ, ΤΑΘῺΥ ἰτὴ65 ΤΟΥ ἰὴ ρ5. Ἠ6 Ψ}11 τοοοῖνο 

καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 
δὰ 16 δνοεϊδδίϊῃς [6 Ψ11 θυ , 

80 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι 
Μαῶν Ῥὰυὰαὲ ΨΙΠῸς σχϑὶ (Ομ 65) δϑὺ (Ὁ 65) 

καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 
δρᾶ Ἰδβϑὺ (οὔθ 5) σβὶ (Ομ 65). 

[ , ΄ ’ “ 

Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 
20 τὐκα ΤΟΥ 15 ἴὰες κἰηβάοα οἵ ἐῃ8 

οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν 
ἤρανθῶβ ἴο δ ΠΟΙ ΘΕΟΙ͂Σ ΨΏοΘνοσ νοΐ οαἱ 

ἅμα πρωὶ μισθώσασθαι 
δῖ ἴπ βαῦλθ ἄχωρ νὰ ΘΑΙΙΥ ΤΩΟΥΏΪΩΒ ἴο ΕΪγα 

ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ: 
ἍΝΟΥΚΟΥΒ Σπῖο 1χ8 νἱπον γα οὗ Ηΐγα; 

2 συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ 
ἈΔνῚΩ5 ἀρτοοα θυ νὰ 6 ΨψΟΥΚΟΥΒ ουΐ οὗ 

δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς 
ἀθηδυὶι -ἴδ6 ἄδν ὮΘ βοιῃΐ οὔ ΤΏοτα ἰπίο 

τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. ὃ καὶ ἐξελθὼν 
τὴ 6 νον τα οὗ Πῖτα. ΔΑλα Βανὶῃδ οῆθ οἂὔἱ 

περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν 
δρουῦ ἰῃϊγτὰ - ΟΣ 6 58. ΟἾΏΘΥΞ βἰδηαίησ ἴῃ 

τῇ ἀγορᾷ ἀργούς: 4 καὶ ἐκείνοις εἶπεν 
[{ῃὴὼ6 χτηδυκοῖ ὈΠποΙΔΡΙονϑᾶ:ς: δὴ ἰἴο οβθ. [6 5βαία 

Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμττελῶνα, καὶ 
ἘΒ6 βοϊηῃρ τᾶθσ α158ὸ τοῦ ἰπΐο 6 νἱποναζᾶ, δπάᾶ 

ὃ ἐὰν ἶ δίκαιον δώσω ὑμῖν" 
ΔΥΏΙΟ ἰξ ον τὰν Ὀ6 71π5ι 1 5}81} σῖνε ἰο του; 

δ οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν δὲ 
[86 (ΟΠ. 65) Ῥμαΐ νοοῖ αὐναν. ΕΞ ΣῊ μαΐ 

ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν 
πανί βοὴθ οὧὖὐῦ δροιδ εἰχίῃ δῃὰ πἰηΐῃ οι 

ἐποίησεν ὡσαύτως. 6. περὶ δὲ τὴν 
Ὧ6 ἀϊᾷ δ5-[Ὠ115. ΑΡρουὲ Ῥυΐ [34:1 

ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους 
οἸονθηίῃ αν βοὴθ οὐ 6 ἔουπμα οἴμϑυβ 
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ὍΡΟΩ 5 φριουλοῦβ 
ΏΣΌΟΏΘ, γοῦ ΜῺΟ Ὥδνα 
Το] τ6 ΨΜΠ1Ὶ δἰδὸ 
γοῦΓβοΙγας 510 ὍΡΟΣ 
ὕνψεῖνα ὑσόηθϑ, 7.ἅσ- 

ἴὴσ ῃ6 ὕψοινθ ὑγ1065 
οὗ Ι151861. 29 Αηὰ 
ον ΘΟ Θ ὑμαῦ Ὧδ5 Ἰοὺ 
ὨΟυ565 ΟΥ̓ ὈΤΟΥΏΘΥΞ ΟΥ 
δἰδύθυβ ΟΥ̓  ζαῦμο οὗ 
τοῦθ ΟΥἹ ἈΆ  ΟΕὨΣΙαΥΘΩ 
ΟΥ̓ Ἰαηαδ ἴοσ ὑ6 βϑῖκα 
οὗ ὮΥ Ὡϑδῖὴθ 11 τὸ- 
σοίνθ ἸῺ ὑϊ1 68 

ΤΙλοτο δα ΜΠ] ποτὶ 

δνουϊϑίύληρ 1176, 

30 “Βιυῦ ΙΔ ὑμδὺ 
ᾶἃ16 ἢιβδὺ Ψ11 Ὀ6 Ἰαϑὺ 
δα [86 Ἰαϑβὺ γϑῦ. 

90 “ἘῸΓ μῃ6 Κίηρ- 

ἄοχ οὗ ὑμ8 ἢθδνυ- 
Θ5 ἰ5 ᾿κΚὸ ἃ πιϑῇ, 

8ὃι,. ὨΟυΞΟΠΟΙΑ͂ΘΥ, ΨΜΏΟ 
ψοηῦ οὐὖὐ ΘΔ ἰὴ 
88 τῃοσηΐηρ 0 ὮΪΥΘ 
ΜΟΥΚΟΥΒ ΓΙῸΣ Ὠἰβδ νἱη6- 
γαχᾶ, 2 ΜΝΏΘΩ ἢ δᾶ 

δρτθοᾶ ψἱῦ 6 ψνοῦκ- 
ΟΥΒ ἴοὺσΣ ἃ θ΄ ΠΥ Ὸ5 
8. ἀδΥ, Ὧ6. βροῦ [θῃ 

ἔοσί ἰηΐο Ὡἰ νἱῆθ- 
γατά. 38 ἀοίηρ οὐ 4150 
ϑροιαῦ ὑμ6 ὑῃϊγᾶ ὨουΓΐ, 
ὯΘ 58. οὔμουβξ βἰϑδηᾶ- 
ἰὴ υπῃοϑιριονθα ἴῃ 
16 πιᾶγκοὺῦ ρῖϑδοβθ; 
4ἀδηδ ἴἰο ἔβοθβθ [6 
Βαϊ, Ὑοῦ 4150, βΡὸ 
ἰηἴο ὕπ6 νἱῃμονασζα, δηὰ 

ΜΏαΐθνΟσ ἴα ἰᾳϑὺ Σ 
ΨῚ ρσίνα τοῦ.Ψ ὅ 850 
ΟΥὨἨ πον ψεϑηῦ. ἀρδΐη 
Ὧ6 μοῦ οὖὖ }΄}δρουῦ 
06 5ἰχίῃΒ δὰ {8 

πἰηίῇ Ποὺ δῃᾶ αἱὰ 
1 Κον.56. Θ᾽, ΏΔ11Υ, 
δροιαῦ ὑμ6 δἱθνϑηῦῃ 

Βοὺυτ ἢ6 ψϑοηὺ ουὖ δῃρὰ 

Τουμᾷ οἴμοι ϑίϑῃηάᾶ- 
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ῖ Σ να τς ὃ 5 
ἑστῶται καὶ λέγει αὐτοῖς Τί ὧδε 
εῤτάσθ αὐ ἰβσϑασνίηῃρ ἰοίΐμοθη ΨΏΥ ἤθσθ 

ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 
τὸ τοῦ βίαπαϊπρ ΜΏοΪς {π8 ΕΝ ὉΠΟΙΔΌΙΟΥ Θα 7 

17 λέγουσιν αὐτῷΏ Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς 
ὙΈΘΥ 816 βαγίῃβ ἴο γα Ββοϑυϑθ ποροαν :5 

ἐμισθώσατο" λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε 
Εἰγρα; ΒΘ ἰ5 βαυΐϊῃξ ἴο ῆοσὰ Β6 βοὶῃδ ὉΠΘΥ 

καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα. 

ἑστήκατε 

ἃ. τοῦ ἰπίο ἰὰ6 νἱποναχά. 

8 ὀψία δὲ ενομένης λέγει 
οζ ισος μυΐϊ μανίαν οοπῖρ ἴο θΡ6 15 58] 8 

ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ 
τὰς Ιοσγὰ ᾿ οζίῃε νἱπονασὰ ἰο ἴπ6 τῆϑῃ ἰῇ σμδτΕΘ 

αὐτοῦ Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος 
οί Ὠἷπὶ [ΦΕῚ1}} τὰς ἍΟΥΚΟΙΒ 8ηαὰ βΒβὶνθ Ὀδοὶς 

τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων 
:«ἷ :νῶκο πμανίης πἰατίοα ἔσγοπη ἴῃ 1δϑὶ (Ὁ 65) 

ἕως τῶν πρώτων. 9 ἐλθόντες δὲ οἱ 
ὑπι τ6 δτδὲ (ομοσ). Βανίπα σοχῖς Ρυΐξ [6 (οΟΠ65) 

περὶ τὴν ἐνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ 
ρους ἴπ6 οἰονεῖ ποὺχ γχϑοοὶνοα ἱπάϊντ 1.811. 

δηνάριον. 1 καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι 
αἀσπμαχιϑ. Απμὰ πμανίὴβ σοῆρ ἰῃ6 γβδί (0165) 

ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται". καὶ 
ἐβΥαμο νὴ [2.1] ξοε 19) 11 ἴπον 11 τοσοῖνο; δηᾶ 

ἕλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί. 
1 χοσοϊνοα ἰπ6 1παϊνΙ Δ Πν ἀθηδυβ 8150 ἴῃ ν. 

11: λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον 
Ἡανίηξ τοοοϊνεᾶ νυΐ ΤΟΣ. ΘΙΘ ΤΥ ὈΤῚΠ5 

κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου 12 λέγοντες Οὗτοι 
ἄοννῃ οὐ ἰὰς ΠΟΌΞΘΒΟΙΘΟΥ βασίηξ Ἐν {5 

οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους 
1 Ιαβδὲὶ (065) ΟὟ ἤΟῸΓ ζαδᾶθ,. δῃᾷ θαϊ8]15 

αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς αστάσασι 
ποσὶ ἰἴοτι5 νοι χηϑαᾶρ ἴο ἐῆ6 (Οἢ 65) δδνίηδβ ὈΟΤῚΘ 

τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. 
4 6 Ὀυγάδηῃ οὗ ἐς ἅδν δα [ὰ6 ραΐ. 

13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν 
ΤῺδ (ομ6). υΐ Πανὶηδ ϑηβνουρα ἰο μα οὗ ἔβϑτα 

εἶπεν Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε οὐχὶ 
Ξοἰὰ ἘδΙονν, ποὺ Τὰ τοδί νου; Ὡοΐ 

δηναρίου συνεφώνησάς μοι; 14 ἄρον τὸ 
οὗ ἀδμαγῖαβ σου δβτεεὰ ᾿ἴοταθῦ τλξῖ ὰρ ἴδ8 

σὸν καὶ ὕπαγε" θέλω δὲ 
ΣΟ δὴ δ βοίϊῃρ υπᾶοσ; ἴϑῖὰ ΠΡ. Ὀαὲ 

τοῦύθτῳῳρ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί: 
ἴο 115 6. {μ8 Ἰδδὲ ἴο Εἶνθ. 85 8150 ἴογνου; 
15. οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω 

ποῦ ἰδ τ ηονεᾶ ἰοῦθ ΜΒ [δὴ ἸΏΝ 

ΜΑΊΤΤΗΒΝ 20: 7--.1ὅ 

ἴὴρ, δθμὰ Ὧ6 βαϊὰ ἴο 
ἴθ, “Ων δνα στοῦ 
δὴ ἰδηάαίΐῃηῃρ ὮθΓ6 
811 ἀδὺ ὑποιλθ]ονθαᾶϑ᾽ 

ΤῊ 5814 ἴο Βἰτῃ, 

ΒΘΟΔΙΙσ6. ΠΟΡΟΟΥ Ὧδ5 

ἰτϑᾶ 15. Ηδ βαϊὰ ἴο 

θὰ, ου ἴοο βΡῸ 
ἰηΐο 86 νἱημογαχα, 

8 “ΏΘΩ ἰὑ Ῥδοδβ 
ουθηΐϊηρ, ὅθ ζαϑϑίοσ 

οἵ {μ6 νἱμοναγὰ ϑαϊᾶ 

ἰο Ὠἷβ ζϑῃ ἰῇ ΟὨΔΙΡΘ, 

“0Ο8ἃ}} 6 ΜΟΡΚΘΥΒ 
ΒΔ ὯΔ ὑξολ ὑμοὶγ 

8565, Ὀτοσθοάϊπηδ 

ἔγογὰ δ Ιαϑὺ ἰο [μ8 

Εἰγϑὺ. 9 θη δ 

ΘΙον θη Δ -ΠΒΟῸΣ ἸΔΘῺ 
σϑΙθ, ὑπο δδοὴ τϑὸ- 
σαοὶναα ἃ ἀδ'᾽ ΘΡΊ 5. 
1050ο0, θη ὑπ6 Ἐτϑὺ 
οϑχηθ, δον σοποϊπαρά 
μεν ψουἹα τϑοαῖνο 
το; Ῥυῦ 8 7) αἷδὸ 
ΤΟΟΘΙνραᾶ ῬῈ) δὖ ὑὰ8 
τοῦθ οὗ ἃ 6 ΔΓ: 1.5. 
11 Οὐ τϑορίνίηρ Ὁ [6 . 
Ῥορῶὰθ ἴἰο ἵΔΌΓΙΏῸΓΣ 
ϑϑαϊηδὺῦ ἰὯ6 Ὠοιι56- 
ΠΟΙάΘ’ 128 ηα4 αία, 
“ΤΏΘΘΘ ᾿ἰαδὺ ρυῦ ἴῃ 
ΟἿὯΘ ΠΟΙ ΜΌΓΚ; 5011] 
ψοῦ τιϑᾶθ ὑθαλ ΘΔ] 
ἴο .158 ΨΜΏΟ Ῥοῦθ {86 
Ὀιυσάρῃ οὗ [6 ὅΔΥ δῃὰ 
6 ὈὈυγηϊηρ Ποαῦὺ! 
19 Βυῦ ἴ'ῇ τΟΡΪν ἴἰο 
ΟἿ οὗ ὑθηι Ὧ6 5αἱᾶ, 
ἜΘΟΥ, 1 ἄο γοὰ 0 
ψΙΟΩσ. οι δϑρτορά 
ΜΠ τῺ6 ἴῸΓ 8 ἀδ6- 
ΠΥ 5, ἀΙὰ γοὰ ποὺ 

14 ΤαΚ6 ψϑὺ ἰ5 ΟΣ 5 

δῃὰ βρο. 1 ψδηῦ ἴο 

σῖνθ ὑὸ ὑμϊβ Ιαϑῦ ομ6 

ἴῃ 86 βϑῖὴθ δϑ ἰο γοιῖ. 

1515. ὁ ποὺ ἰδνταὶ 

ἴοὺσ ἴζ8 ἰο ἅἄο ψῇῃϑῦ 



ΜΑΥΤΉΕΝΡ 20: 16---ὦ2.2 

ἐμοῖς; ἢ ὁ 
ΤᾺ οὐ ο. [8 

- 32 Ἂς 

στι ξγὸ 

ποιῆσαι ἐν τοῖς 
ἰο ἄο ἷἴχ ἰἔδο ({Π1Π 55) 

ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν 
δυΘ ΟΥ̓ γο νυ ]οκεᾶ 15 Ῥϑοβϑιιβο 

ἀγαθός εἰμι; 16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι 
εοοὰ δι ΤῊΙΞ Ψ1106 (ἢς 1δϑὲ (ὉΠ 65) 

πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. 
[18 :1} Δα ἰᾷὰ6 βγϑί (ΟΠ 65) Ἰαϑβί. 

1 Μέλλων δὲ ἀναβαίνειν ᾿Ιησοῦς 
Βεοίῃβ βροὰλ Ῥαΐ ἴο Ὀ6 βίθροιηρ ὺθὕὉὉ ἈΙΞΕΕῚ 

εἰς Ιεροσόλυμα. παρέλαβεν τοὺς δώδεκα 
λαΐο δ.) ἘΣΎ ἴοοκ δ]οπϑ τὴς ἵνεινα 

μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ 
αἰδβοῖρθ]θο5 ϑδοςσοσγάϊηρ ἴο Ὀυῖναίο [500], δηᾶ ἴθ {π6 

ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς 18 ᾿Ιδοὺ ἀναβαίνομεν 
νὰν 58δἰϊἃ ἰἴο ἰῃθηχ Τοοκ! γὯὔἑἉΈ 8:6 βίθοθίηξ ὉΡ 

εἰς ᾿Ιεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἰῃΐϊο ο{ΦοΥυΒδΊρθση, δια ἴῃ6 ϑοη οὗ [6 ΤΆΔ 

παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν - 
ψν 111 Ὀ6 σίνϑῃ ονῸ σα ἴο 1ῃ 6 ΟὨΣΘΕ ῥυἹοϑίς 

γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν. 
ἴο ΒΟΥ 65, ηᾶὰ ἐπον 11 7. δ ἄονναι 

θανάτῳ, 19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 
ἴο ἀθδίῃ, διηᾶ ΨῺ1] σῖὶνβ ονϑὲ Ἀΐγὰ ἴο 88 

ἔθνεσιν ες τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι 
παιϊοηβ ἰΐο ἴῃ6 ἰοτῆδκο ἔπ οὗ 8η6 ᾿(ἴο ΘΟΟΌΥΡ 6 

καὶ σταυρῶσαι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
δὰ ἰορυΐ αι [η6 βίδκα, δηὰ ἰο 8 {ἐπτὰ αν 

ἐγερθήσεται. : 
Ὧθ ΨλπΠΙ'6Ρ6 ταϊβϑα ὑρ. 

20 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μή τῶν 
ΤΏΘᾺ σδπιθ ἰοννασᾶ ᾿ἰτη ἰπ6. τῆοῖπον οΥ 88 

καὶ 
ΕΥ̓οο 

αὐτὸν 
[Ὁ 169] 

τοῖς 

υἱῶν Ζεβεδαίου ᾿ μετὰ τῶν. υἱῶν αὐτῆς 
ΒΟΩΒ - οἶ Ζορεᾶθε ν ἴῃς. - 505 ΟΥ ΠΟΥ 

προσκυνοῦσα. καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ᾽ 
ἀοϊῃϑ ορϑίθϑησθα δηᾶ ἘῈῚ Φλετν βοζηθίηη ἔγουὰ 

αὐτοῦ. 21 "ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Τἔ 
Βῖγλ. ΤΏ6 (ομ6) Ραΐ 5814 ἴο ΒΟ Μηδὲ 

θέλεις;. ο, λέγει αὐτῷ Εἰπὲ 
ΔΙῸ γοὺ }ΠἘηρὴ) - Β'6 15 ΒΥ 5 ἴο Πίτα 5... 

ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ. δύο υἱοί. μου 
ἀῃ οτᾶρυ ἰῆϑί τϊρηΐ β ποθ ἰῇ ἔννο 5005 Οὗ ΓΘ 

εἷς ἐκ ". δεξιῶν ᾿ καὶ εἷς ἐξ 
οὔθ οὗϊοξ γἱβαί-ϑδηαᾶ [ρα] δπἃ οὔθ οὔΐοῦ 

εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 
16 -πδηᾶ [ὈΡδιῖ5] ΟΥ̓ γοῖΣ ἴθ ἐπὸ 

22 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿ 
Ἡδνὶηϑ δηβυνοσεάᾶ θὰ πῃ 6 9655 βαιά Νοΐ 

οἴδατε τί αἰτεῖσθε: δύνασθε 
του αν Κηονν ταὶ τοῦ δ͵’Ὸ δϑκίηρ; ἃτὸ χοῦ 8016 

κΚιπρβάογη οξγοιι. 

᾿Ιησοῦς εἶπεν Οὐκ 

ρΡ.᾽" 
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1 ψϑὴοῦ ψἰ ΤΏΡ οτῃ 
ἐπϊηρ59 ΟΥ᾽ 56. γΟὰ 
δγ6 ψἱοκοα Ὀθοϑῖθθ τ 
δὰ Βοοαϑ᾽ 1610 {πὶ 
ΨᾺΥ ἴδ 1αϑῦ ΟἾΘΕ 

ΜΠ Ὀ6 ἢτγβῦ, δηᾶ “8 
Ἐγβὺ οὔδβ 1δϑὺ." Σ 

17 Βεοΐησ ΠΟ ρους 
ἴο ΡὺῸὺ Ὁ ἰο ὅδστγυ- 

5816, 9655 ὕἤοοκ [8 
ὕνθιναε αἀἰβοῖρὶθ5 οἵξ 
Ὀυϊναύθὶν δηα βαϊᾶ ἴὸ 
ἴθ, ΟἹ {8 τοβδᾶ: 
18 “ἼΙΟΟΚ! ὟΥ̓α. 416 ρΡὸ- 
ἴῃ ΠΡ ἴο “6. 58 Θ ., 
δα [6 5οὴ οὗ χηϑὴ 

ΨΜ11 6 ἀεβινοσθα ἀρ 
ἴο 86 ομϊϑέ ρσιθϑίϑ 
δα βουϊθθβ, δῃηα ὑπ6υ 
Ψ11 οομάρηῃ Ηἷπιὶ ἴο. 

ἀδοί, 19 δὴ 1} 
ἌΒΙνΟ πὶ ἋΡ τὸ 
[ΔΘ ΟἹ] ὑμ6 Ὡϑύϊοη5 
ἴο 8 Κ6 ἔπ οὗ δῃὰ 
ἴ ϑβϑοοῦσρθο δῃᾷ ἴὸ 
᾿τρ816, δῃᾷ ἐπ ὑμἑτὰ 
ἀδὺ ὯΘ6 ΜἘ}Π 6 Γαϊβϑᾶ 

29 ΤΘη ἰμ6 τηοΐῃ- 
ΕΥ̓ Οὗ {6 505 οὗ 
ΖΘΡ θ᾿ ἄθθὸ δρργοθϑοῃδαᾶ 
Ὧτὰ ΜΙ ΘΙ 5ΟΏ8, 
ἀοίϊηῃρ οὐρϑίβδῃσθ δῃᾶ 
ὉΒΚΙῺΡ ΤΟΥ βοιηθύμϊηρ, 
ἔτοσα Ὠϊτη. 21 Ἠδ βαϊὰ 
ἰο ποῦ: “ψηαῦ ἅο 
γοι δῦ" 5'086 καἱά 

ζ τ: “αἷἱνα [88 

ψοσὰ ὑμαῦ ὕμπεϑθθ ΤΥ 
ἧνψο 5005 ΣΏΔΥ ἰ 

ἀον, ΟἿ αὖ ὑοῦ 

Ἑσρηῦ Ὠδϑηάᾶ δῃᾶ ΟοἿθ 

αὖ ὙΟᾺΣ 1ἸοΓ, ἴῃ γΟᾺΓ 

Κιίηράοχμ.᾽ 22 5655 
Βαϊ ἰῇ δῆϑοῦ;: “Ὑοῦ 

ΙΏΘη ἀόο ποὺ ΚΠΟΥ͂ 

ψδὺ τοῦ 816 δϑ- 
ἱὰρ ἴοσ, ὕβδῃ. στοῦ 
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τιν, ἃ παρ φῶς δ μα 
ουιμεινῇ ον τοῦς ἔϑ έγιτα ὦ μιν. το τὸ δρῖς, 
33 μοι έχει, δ μεια τας μάθοα, οὺρ οτος 
ἡ ΠΕ ΝΝ τ ἐξ ̓  "Ὁ τ σατο 

δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμῶν 

τἰκι- παπᾶ [ρΡατί5] οὗ ηθ Δα ουἵοῦ Ιεξἰ-δηαᾶ [ΡδΥ 5] 

- ΕΣ ΕΣ « 

ὕ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ οἷς 

Ὁ τον πῆπὸ {ο εἶνε, 1.1}: το δῦ Οὔ Θ5 

τοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου... 

ιε ὦ ἘΝ ργορατεᾶ ὉΥ ἰπε᾽ Ῥαΐμθσ οἔτηθ. 

᾿ ΄ ᾿ ς , 

2. καὶ ἀκούσαντες οἷ δέκα 

Απμα Βανίης μοῦσα ἐπ (ΟΠ 65) το 

ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 25 εἷς 

Ῥκσζηπιο ἰηδἰζηαης ἀρουΐϊ {πὸ ἔννο ὈὉτοΐποτβ. 

"Ἰησοῦ προσκαλεσάμενος 
δὲ ἀάτνης μανίηε 6811 τἰονναταὰ ΠΙΙΏ56Σ ἰπθπι. 

ν ἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 
ες ἐραὸ ον ἰμα 6 τυ] Οὗ (Π6 ὩΔΌΪΟΙΙΒ 

, ΕΣ κ΄: Ν 7 

΄ατακυριεύουσιν αὐτῶν και οἱ μεγάλοι 

Ἷ ΠΡ ἐξ ογες Ἴμπο δηὰ ἰῇβ δγθεῖ (ο68) 

κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 26 οὐχ οὕτως ἐστὶν 

υἱοὶ ἀυϊπογιῖν νοῦ ἰμθιλ. Νο ἰμ5 18. 

ἐν ὑμῖν - ἀλλ᾽ ὃς .ἂν, θέλῃ. ἔν 
ἫΝ ϑΕν; αΐ ο΄. ΠΟΙ ΣΩΔΣ ΨΜΏ1 1Ὲ 

ὑμῖν μέγα ενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος, 
Εὐλτα ΟΥοΡ ΠΑ Ῥεσοηθ ΨΊΠΡῸ6 οὗ τοῦ βεσνδηΐ,, 

21 καὶ ὃς ἂν θέλτ ἐν ὑμῖν εἶναι 
πὰ ὍηΟ Μἱκεὶν τὰν ΜῈ ἴθ Ὑου. ἴο 6 

πρῶτος ἔσται ὑμῶν . δοῦλος: 28 ὥσπερ. ὁ 
ταὶ (ομ6) ψΙΠΡαῈ οἔγοῦσ, ϑῖανβ; δϑτ-ονοὴ 6 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν . διακονηθῆναι 
δοῦ οὗ “5 ΙΔ ποῖ σα. ἴἰο Ὀ6 βεχνϑᾶ 

ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι. τὴν 

αὐτοὺς 

ψυχὴν. αὐτοῦ 
ναὲ .ἴο δεῖνα δηῃᾶ ἴο βίνβ. 6 500] ᾿.οΟΥ Εἰτὰ 

λύτρον ἀντὶ πολλῶν. αὐ ηὐεθὲ 
ταηξοῦι.. ἰηϑδίθδα οὗ ΤΩΒΏΥ. “ ἌΡ ΟΣ: 

29 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ 
Αὴὰ κβοΐηῃρ ἰμοὶς ψὰν οοἱι: οξίμει. ἔγοχῃ 

"Ἱερειχὼ ἠκολούθησεν : αὐτῷ. ὄχλος πολύς. 
Τετίσῃο Σοῃονβα ἴο Βίγῃ -- οσονψᾶ - τηθοῇ, 

80 καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ. καθήμενοι 
ΔΑημᾶ ΙΟΟΚ! -ἰνο ῬὈ]ηα (0165) δι τη 5 

παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι ᾿ἰΙησοῦς 
θοβίας 6 νναῦ, πδνίηξ μβεατά ἰμβαῦ -Φ 6585 

παράγει,- ἔκραξαν λέγοντες: Κύριε, 
18 ῬΑ ΒΒΙῸ ὈΥ, οτὶρᾷ οαξ δ ἰὴ Σ - Τιοσά, 

8, Υϑῆϑβϑοῃ . ἴῃ 

ΜΑΥΤΉΒΥ 20: 28---80. 

ἀτὶῃῖς (μὰ ΟΡ ὑῃ8ῦ Σ 

δῖν δρουὺ. ἰο αὐ κῦ᾽ 

ΤΏΘΥ : 581.}8Ὶ ἴο πΐτα: 

“«Ἅ716 οϑῃ. 23 Ηδ βαϊά 

ἰο μοι: “ἕου ψ11 

ἰῃηαοοα αὐίηῖς τὴν ΟῈΡ, 

Ρυὺ {ἐμ15 5ἰὐὐϊηρ ἀονῃ 

αὖ τὴν τὶρῃῦ μβαμᾶ πᾶ 

αὖ ΤῺ Ιοἵ 5 τοῦ 

χταΐϊῆθ ἰο ρσίνθ, αὺ ἰὖ 

Ῥεϊοῃρβ ἤο ὕμοϑα ἴοσ 

“ΏΟλ ἐὺ 85 Ὀθθὴ 

ὑγθρᾶγθα ὮΥ ΤΣ Βδ- 

Ὁ6γ." ᾿ Ἶ ᾿ 

ΑΜ ΏΘη ἤμο ὕβθῃ 

οὐμουβ. μοαγὰ οἵ ὑῃ|5, 

ἐμοῦ Ὀθοϑῖὴθ ἰημαὶρ- 

δῦ δὃὺἡϑ 6 ὕνο 

Ῥσχούμουβ. 25 Βαὺ Φθδβ, 

οδἸΠ]ἶηρ ὕποιὰ ἴο Ὠΐτη, 

δα: “χοῦ ΚηοΝ ὑμαῦ 

{86 ΓΌΙΟΙΒ ΟΥ 96 

πδύϊοης Ἰἰοτᾶ ἴδ. ονο 

ἴθι δῃὰ ἰμὸ ργθαῦ 
θη συ ἱϑὰ δῦ μουν 

ΟΥ̓ ἴμπϑιῃλ, 26 ΤῊῺΪ5 15 
ποῦ 6 ΨΥ ϑίποὴρ 
χοῦ; Ραὺ ΨΨΏΟΘΥΘΥ 

ψορὺβ ὅο ὈθΟοΟμλΘ 
στοαὺ ϑιλοηρ Ὑοῦ τλιιϑὺ 

ὯὮ68 Υοῦ τ ϑύΘσ, 

21 δὰ ΜΏΟΘΥΟΣ ψϑηΐβ 
Λ΄ Ὀ6 Ξβτϑοὺύὺ ϑδιηοηρ 

χοῦ πλυδὺ 6. Ὑοῦῖ 
51αγο. 28 σιυδὺ 85 δ 
ΒΟ ΟΥ ἴγϑη “ ΟϑΙΏΘ, 
ποὺ ἰο Ὀ6 υχἱηϊθογοα 
΄ἴο, Ὀᾳῦ ἴο τ] δύο 

δρᾶ ἴο ρῖνθ ἷ5. 50Ὰ] 
δΧχ- 

οὭϑηρΘ ΤΟΥ τλϑν." 

29 ΝΟΥ 85 δ. ψοτ6 

βοϊηρ ουῦὺ ΟΥἩἨ ΘΓ 1000 
ἃ στοῦ οσονᾷ το] ονθά 

πίη. 80 ΑΔ, ΙοΟΙ! ὅνο 

ὈΙΠ4α “6. δἰυθληρσ Ὀ6- 

5ἰᾶθ {π6 σοδᾶ, ΨΏΘΩ 

{πον Ὠραὰ μϑὺ ὕθθιι5 

ψ85 ρϑϑβδίῃρ Ὀν, οὐὔἱδά 

αὐ, ϑβδδγίηρ: “Ἰιοχά,- 



ΜΑΤΤΉΜΝ 20: 851--͵͵»ὶ)ὶ : ὅ 

ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ. 81 ὁ δὲ 
ϑΞοῃ οἵ Πενία. Τὴ Ὀΐ 

αὐτοῖς ἵνα 
ἴο ἵπουα 1ῃ ογᾶον ἰμαὶ 

μεῖζον 

ἐλέησον 
Πᾶν ΤΘΥΟΥ οἱ ἼΒ, 

ὄχλος ἐπετίμησεν 
οτοννὰ ξανο τορυκα 

σιωπήσωσιν᾽ οἱ δὲ 
Ἐμπον βῃοιμα Κορ αὐἰοῖ; [ῃ68 (οπ65.) ρρυΐ ΤΩΟΣΒ 

ἔκραξαν λέγοντες Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, 
στρα ουὧἱ βαυ Τιοχᾶ, Ὦδνο ΓΘΤΟΥ ΟἿ 5, 

υἱὸς Δαυείδ. 82. καὶ στὰς ὁ ᾿Ιησοῦς 
5ο ΟΥ Ὠανίά. ΔΑμᾶ Ὠανίηβ κοοά Ὡς 9655 

ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν Τί θέλετε. 
βουπμᾶρα ἰο ἴμοπὶ δηᾶ δα Μγαηδί δῖε χοῦ ψ 1 ὴ5 

ποιήσω ὑμῖν; 838 λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, 
Ὶ 5Βῃοιυϊὰ ἀο ἴο τγοῦδλὀ ὙΠῸΟΥ 8.6 βαυνὶηρ ἴο τα Τυογὰ, 

ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 
ἰὰ οτᾶρυ μα τρῶν ΡῈ ορεπεα [ῃ6 ΟΥ̓ 65 οὔ. 

34 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ ᾿[ησοῦς 
Ἡδνὶπξ ῬΘοὴ τηονοα ]Ὡ οἱΐν ουΣ 6 9426505 

ἥψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν, καὶ εὐθέως 
ἰομομοᾶ οἵ ἴθ ορίϊοϑο οὗ θην, δηα ἰτησηβαϊδίθιν 

ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
ἴδεν βᾶνν δβαΐῃ δηᾶ Σοϊοννοα ἴο ἶσα. 

Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα 
21 ἈΑμα ψηρη διλϑΙ δοῖ οἷοξα εϊὸ ΒΞ ΝΕ ΡΥ Γτλοοὴ 

καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ Ὄ τῶν 
δηαά οὶ ἱπῖο Βεοῖθρῃρασθα ἰπΐο τὰς Μουῃὲΐξ οὗ ἴῃς 

᾽᾿Ελαιῶν, τότε ᾿Ιησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς 
Οἰἶνο5, ἴθ {276515 βϑοηΐ ΟΕῈ ἴνο αἰ δοῖρ 85 

2 λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν 
βαυΐσ ἴο ρ Β6 5οίπβ σα ΝΥ ἱπίο {π6 

κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς 
ναρο ἰδς (οΠ6) ορροβῖία χοῦ, δᾶ δἵομος 

εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον 
χοῦ 11} Βπᾶ 855 Βανίηξ εθῃ ἰἰεα δὰ οοἱὲ 

μετ’ αὐτῆς" λύσαντες ἀγάγετέ μοι. 
δ δ 39] Που; Βανίηξ Ἰοοϑεᾶ χοῦ ᾿6δᾶ ἴο τῆ 6. 

8 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴτῃ τι, 
Απμᾶ ἱξενου δῆσψομα ἴο γοῦ τοϊρΐ 56. δην ἐπίῃ, 

ἐρεῖτε ὅτι ὋὋ κύριος αὐτῶν χρείαν 
τοῦ ΨΠΙ5ῸΥ μα Ὑῆ8 1ιοτὰ οὔ ἴθ ππερὰ 

ἔχει" εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 
5 Βανί; δἴοποθα θα 6 Ψ1ΠΠΠΙ5οϑηᾶ ΟΕ ἔοι. 

4 Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα 
ΤΏΪ5 μεΐ Ὧ85 Βαρθηρα ἴῃ ογᾶϑσχ [μδῖ 

πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ 
ταϊσῦ Ὀ6 Συ]ΠΠ1οδὦ τὰς (8155) βρόοκθὴ σου ἰδ6 

προφήτου λέγοντος ὅ Εἴπατε τῇ θυγατρὶ 
Ῥχορῃμθί ΠΕ δ εγ:ς ἜΘΙ τοῦ ἴἰο 6 ἀδβίου 

Σιὼν ᾿Ιδὐδλ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί 
οὐ Ζίοαι ΤΟΟΚῚ ΤῊΘ Κκίηδ οἔὗγοῦ [15 σΟΙΆΪΩ 
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Ὦδϑνθ ΙΏΘΓΟΥ ΟἿ 5, 
ΞΟῺ οὗ Ὁδνία!" 351 Βυΐ 
ὉΠ6Ὲ οτοψαὰ ύθσζῃϊν 
ἰοῖά μοὶ ὸ Κθθρ 
διθηῦ; γοὺ ὑΏΘΥ οχἱδὰ 
81 ὑὰ6 Ιουαᾶϑθυ, 
ἱΪῆσ: “Τοτᾶ, δγα 
ΤΊΘΓΟΥ ΟἹ 115, ΞΟ. οἵ 
Τανὶα!" 3250 ὕ6505 
βδίορρθᾶ, οϑιιθα {θυ 
δα 5αἱᾶ: “νῷδὺ ἀὸ 
χοῦ ψδῃὺ τὴ ἰο ἀὸ 
ἔογ τοῦ’ 
501ἃ ἴἰοὸ πα: “Τοτγὰ, 
Ι1.ῦ ΟὟἿΤ ΘΟγ65. 8 
ορϑῃρᾶ,᾽" ϑάμονϑβὰ 
νι οἱύν, 6585 
τουποῃεα ὑπο δυθ5, 
δια ἱπλπηραϊδίον ὑπο ὦ 

δηᾶ. 
πον ΖοΠονθα Βΐτι. ᾿ 

ἍΕΙ, θα μον. 

τοοοῖνθα ἰρῃῦ, 

2] δοῦ οἷοβθ ἴο 96- 
ΤΌΒΘΙΘΙΩ δηα δυγϊνοὰ 
αὖ Βοί;Ὡ ῬΏ8:56 οἡ ὑμ8 
Μουμηῦ οὗ ΟΙΐν65, ἤθη " 
Φοϑθὰκ βοηὺ ἔουίῃ ὑνο, 

2 βαυϊῃρσ ἴο. 
“Β86. Οὔ ὙτὙοτᾷ.: 

ΑΙ ΒΟΙΡΙΘ5, 
ὉΏΘ.: 

ᾺΥ ἰηΐο ὑμ6 νἱ]ᾶρα 
ὑμαῦ ἰ5 ψιῦμϊ δρῃΐῦ 
οὗ χοῦ, δα στοῦ ψ1} 
δῦ ΟὔΟΘ6 Πηδ δὴ 8.55 
ἐἰϊρα, δῃὰ ἃ. οοἱὺ ψιῃ 
ΘΓ; αηὐὶ6 πολ δηᾶ 
Ὀσὴσ 

9 Δηάα 11 δοϊήθοῃδ 
58. 5 δηνίϊηρ ἴο τοῦ, 
ὙΟ Γλιϑὺῦ 5860, “ἼὯ6 
ΙΤοτὰ πρθραβκβ 

τηθαϊδῦοθιν βοηᾶ {ῃθηλ 
Σοσίῃ." 

4 ΤῊΪΞΚ δούιϑι!ν ὕοοκ 
Ὁ]ΩΟΘ ὑμαὺ ὑθγο πλὶρ 
ὯΘ ζυϊ 116 νη δῦ 
ΝΞ ΒΡΟΚΘῚ ὑπγοῦρῃ 
ὕ ΡῬγορῃθῦ, βδυϊηρ:. 
δ΄, ΤΈώ, ἰῃ6 ἀδαρῃ- 
0 Υ  οἵὗἱ Ζίοῃ, ΟΟΙΚΙ 

ὝΟΟΥ Κίηῃρ 18 σομιΐηρ᾽. 

58 -᾿ 

33 ΤΏΘΥ. 

θὰ ἴο τη. 

χα." 
Αὐ ὑμαῦ ἢ6 ΜΠ} ἱἰτὰ- 

12ὅ 

σοι πραὺῦς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ 
το σοὺ ταπἹα-ἰεταρογθά δῇ Βανὶηβ ταοπαϊεα ὌΡΟΣ 

πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 
4:5. δηα ὕὑροῃ οοἷέ 500 οὗ Ῥϑϑβί 066. γοο. 

6 Πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ 
γαντιν σα ΠΟΙΣ 8) Ὀαΐ ἰὴ6 ἀΐβοῖρ]θ5. δϑᾶ 

καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ 
ϑοςογαϊηδ 85 οτἄοσθα ἰἰο μετὰ {88 

Ὰ . ΜΝ 
ὄνον καὶ ἔπι 

ποιήσαντες 
δΒανὶπε ἀ0Π 6 

Ἰησοῦς 7 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, 
μετ ὴς {που 1.«4 [6 855. δῇ ἴδε οοἰΐ, 

καὶ ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ 
τῷ ρυΐοθπ ὕὑροῦ ἴμοσλ [ῃ8 οὐἶοι σατγηθηΐβ, πα 

ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 8. ὁ δὲ πλεῖστος 
Ὡς 5αὶ οἡ ἃῖορΡ οξίμρω. ΤῊ6 Ραΐ τηοβὲ 

ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια 
σον δριεοαα οὗ ἰμούσξοινεβ ἰὩ8 ουἱοι βασγαθαΐβ 

ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοτττον κλάδους 
«Δ ἴ9 Ὑ{Υ, οἰποῖβ Ὀθς ψνετα οὐ ηθ ὈΤΘΠΟΏΘΒ 

ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ 
ζοτα ἴπο ἔγχεος πα οΓΘ βργοδαϊη ἢ [δα 

ὁδῷ. 9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες 
Ὑγαν. ὙΠῸ Ἀὰξ στον {π6 (0065) ΣΟ Σ δ θϑα οὗ 

αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 
ἐπὶ «πὰ {π6 (ΟὩ65) . Σου Δ5 

ἔκραζον λέγοντες Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ 
Ό͵ΣΟ ογυίης οὐἱ ΒΑΨΙΩΒ ἩἨοθαῆηα ἰἴἰο 6 ϑὅοιλ 

Δαυείδ’ Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
οὐ Ὅαν!ὰ; ΒΙοϑβϑοα 1ὰς5. (οΠ6) σοΥΆΪ 5 1 

ὀνόματι Κυρίου" .Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 
Ὠδῖλο οὔτϊιοχα; Βοβδῆῆξ ἴθ ἴῃ 6 ΒΙρημθβί [Ὀ]18665]. 

10 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς 
Ατὰ Βανὶῃρ δηἰοσοᾶ οὗ Ὁ ςἰηΐο 

"Ιεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις 
Φεγυβοϊοσα νγ85 τῶδᾶθ ἴο αὑδκα 811 16 οἷν 

λέγουσα Τίς ἐστιν οὗτος; 11] οἱ δὲ. ὄχλοι 
ααυϊὴςς ΨΜΏΟ 15 1157 ΤἸῺ6 πὶ ογονναβ 

ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης ᾿Ιησοῦς 
ΟΥΟ βαυίηῦ ΤῺ15 15 ΄6 φρυορῆθῦ. “796515 

ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας. 
4ῃς (ο6) ἔγοτηῃ -Νδζασείΐῃθἠ οὐδΐῇθ ἀῸδβδ116ο. 

12 Καὶ εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ 
Απμα δηϊοχοα οϑὺ9 ἰηΐο [6 ἴφιθιο, δηθὰ 

ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας ᾿ καὶ 
σον οοὖὐ - 8} ἔμε (Ομ 65) 56, 1 δ’ δᾶ 

ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας 

ΜΑΤΤΗΕΙΙΨ 21: 6--12 

ἴο ψοιι, μια --ἰουρογθᾶ, 
ϑδηαἃ τιοπηΐθα ὉΡΟῚ 
ΔᾺ 8.55, γ65, ὕὉρὸὰ 8 
σού, [88 οΥἴἶβσίηρ οὗ 
8 Ὀθαδὺ οὗ Ὀιυτάρῃ.᾽ " 

θ65ο [ἷ6 ἀϊΐβοΐριθβ 
σοῦ οὐ ὑπαὶ τὰ δηᾶ 
αἰὰ α58ὺ ἃ5 6505 
οταάοσρα ἤθη. 7 Δηᾶ 
μον Ὁτοιρῶῦ δ6 8.55 
διηα 5. σοἱύ, δηα ἴον 
Ρυῦ ὉὩροὰ ὕωοϑθθ ὑμθὶν 

Οὔ ρδιταθηΐβ, δᾶ 

Ὧ6 βραϊθδα ὨἰΆβΟΙΣ ὑρ- 

ΟἹ ἴθ. 8 Μοβὺ οἵ 
{16 οτονχα βργϑδᾶ ὑῃθὶσ 

οὐδοῦ ραγγηθηῦβ οἡ ὕπ6 

Τοϑᾶ, ΜΉΏ116 οὔθ 5 

Ῥθρὰὶ ουὐίηρ ον 
ὈΥΘΏΘΏΘ5 ἴσο δα 

ἔχθος ἃπμα βργϑδαϊηρ 
βθοα οὐ μὰ τοϑᾶ, 
9Α5 ἴογ 286. οΟἸΌΜΩΒ, 
ὕμοβδ. σοΐῃρ δρϑδαᾶ οὗ 
Ηἰσὰ δηᾶ ῆοβα ΤΟ]Ον- 
ἰπσ Καρὺ οὐγίπρ ουΐ: 
“ΞΕΝΘ, ΜΘ ὈΓαν," Ὧ6 
ΞΟ οὗ Αγ]! ΒΙροθοαᾶ 
Ϊ ὯΘ6 ὕπαῦ οολθϑ 
'π σοῃονδ δῦ ὩΔΙΔΘ' 
Ξϑνθ Ὠἷπι, 6 ὈΥΔΥ, 1Ώ 
[86 μοίρας. δρουο!᾽" 

10 Νον θη Ὠ6 6Ώ- 
ἰοσρ ἰπΐο Φοι 58 6, 

18 ψΏΟΙΘ. οὖν νὰ5 βοὺ 
1 οοτμπιούίζοῃ, βαυὶῃρ: 
ΝΟ 5 ὑπ 15)" 11 ΤῊ6 
ογονᾶβ Κορ ὑπ ηρ: 
“ΤῊΪ ἰδ. Ὧ6. ρχορηρὺ 
ὥοδαβ, ἴσο ΝΖ ἃ- 
τού οὗ .6811:166:" 
.12 Δπᾶ - Φοϑὺβ 6.- 

ἰογρα ἰηΐο 6 ἰθι16 
διὰ ἰῆγον οὐὐ 8} 
ὑμοβα βϑ ηρ δᾶ Ὀυγ- 
ἴῶρ ἴθ ἴω ἰθιρίο, 

θυΣΙΩ 5 ἴὰ με ἰεριδ πᾶ ἰδ [80165 δὰ ονογίυστηθαά [ῃ8 

τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς 8185 ΟὗἨἁ Π6 ΤΙΟΏΘΥ- 
οὐῖπο ΤΟΠΟΣ ΟΒΏΡΟΙΒ Ὧ6 ονεγίυτηοα δηαᾶ {πὸ [σΘΏΡΟΙΒ δῃᾷ 86 

9" ΤΟΣ ν, “ἘΠ Ο:58η’ πα, ΝΒ; ΒΥΦῚΠ (ΠΟ. 8 αν: Ἠα)}, σ1-14.16-ι8. χῃρδῃ- 
ἸΏ5, ΠΒάνθ, ὸ ὈΓΑΥ Ὁ 9» Τομονδ ἢ 5, 3...9-14,16-18,30,21. ἴπ6 Τιογᾶ᾽ 5, ΝΒ, 
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ῶ πωλούντων 
ΟΣ ἰῇ6 (ο1 65) 

περιστεράς, 13 

1 μ85 Ῥθϑη νυειτίε 

κληθήσεται, 
Ψ1Π1 6 σϑιφα, 

προσῆλθον αὐτῷ 
σᾶγαρ ἰοννδσαᾶ Ὠΐγη Ὀ]πα (ΟΠ 65) δᾶ ἰϑῖθ (Ο} 65) πῃ 

ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 
ἐὰ6 ἐθρ]θ, δῃὰ 1οσὰ. ᾿ 

ἀρχιερεῖς . καὶ οἱ 
Ἐν β βοὴ ας ἰῇ6 οπἱοὲ ρχυἱοθίβ δηᾶα [ἴῃ8 

γραμματεῖς τὰ 
16 νομᾶρσειμϊ 1] 55 ΜΉΘ Ώ 

καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας ἐν τῷ 

ἱερῷ καὶ λέγοντας .ΩὯσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ 
ΒΑ Ηοβαηηδ ἴο [πὸ Θου οὗ θανία 

ἠγανάκτησαν 
18 ν Ὀδοδηλο ἰλαϊσηϑης 

; οὗτοι λέγουσιν;. 
Ἄχ ψγοῦ πραύίηρ νας ἰβθθθ δῖὸ βαυίηδῦὴ Τῆς Ρπΐ 

στόματος νηπίων καὶ 
αἀϊαά χοῦ σθραὰ αὶ Ουΐ οῦ ὉΕΡΘΡρ65 δῃὰ 

θηλαζόντων 
ψοῖ δα]υκίθα ον ὈΓ͵δ[56 7 

καταλιπὼν:-- αὐτοὺς. ἐξῆλθεν 
Βανίηρ 165 ὈοὨϊα.. ἴοτα 

πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη 
᾿ Ἰοᾶσοαὰ ίδοχα,. 

: δὲ ἐπαναγαγὼν εἰς τὴν 
᾿ ΕἸΔΕῚΣ ἴῃ [86 τοοχϊὴρ ας. 

᾿ΠΑΔΑ͂ δνίηδ θοῦ "Ἔξ ἴγϑα 

ἐπ᾽ ᾿ αὐτήν, καὶ 
ζεῖ 

Ὧ6 βοΐ ΡΥ. 

ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν 
ρου 6. ΨΥ Ὠθνοοϊ ὑροη. 

ἐν. αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, 
.-Δ Ὡοΐ ᾿Ιϑρϑᾶνϑβ 

) ' Ι μηκέτι". ἐκ- 
τα 615 ϑανὶὴβ ἰοϊ Νοῖ ὯΟ ἸΙΟΏΡΟΥ. οὐἦὐοΈ νοῦ 

τὸν αἰῶνα. - καὶ 

ποίμίηρ. δ6 ξοπηᾶ 

ταὶ σοσὰθ ἴο 6 
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ὈΘΠΘΙΘ5 οὗὨ ἰῇοβθ 56]}-. 
ἱῃρ ἄονοβ. 13 Αηᾶ ἣς 
Βαϊ ἴἰο μοπι: “Ιὖὸ ἐ 
πὺυι θη, “ΜΥ δόιβ8 
ΜΠ] Ὧ6 οΔ]16α 8. Ποίϑα 
οὗὨἨἁ ἁ Ὀγϑγυοσ, 
ΔΥΘ τδκίηρ τ 8 οᾶγα 
οὗ τΟΡΌΘΓ5." 14 ΑἸβο, 
ὈΠηΔ δηᾶ ἰϑῖὴῆθ Ῥϑῦ- 
ΒΟῺΒ σϑὰθ ΠΡ ἴο Ὠΐπὴ 
ΪΏ πῃ ἰθθθ, δῃὰ 
Ὧ6 οὐρα ὑμρ. 

15 θη {ὴ6 οὨϊεῦ 
ὈΥΙοϑβ δηα [6 βουῖθεβ. 
58 ἴδ ᾿ϑυνϑ]ο οι - 

6 αἀἰὰ δβδηὰά΄ 

ῃ6 ῬοΥ5Β ὑμπδὺ σψατα. 
ἴὰ {86. 
Βασὶηρὶ- 

[2288 2156: 

οὐ οὐ 
ζθ0 16 δῃᾶ 

κΘ6γ6, 6 ὈΓΑΥ," 8 
σου οὗ Ὀϑνια!" μοῦ: 

1Ἰηαϊρηϑὴηΐ : ὈΘοδηλ6 ἰ 
1θδηα βαϊα ἴο ἢΐῃ: 
“οΟ γοὶ ΘΔ ψ δὶ " 
6586. δἃῖ6 ϑβδαγίηρϑ᾽ : 
ὕθθαβ 5ϑα ἴο ἐῃριη: ; 
“Ὧε5. 14 τοῦ ΠΟΥῸΣ - 
τϑδᾶ ῃϊ5, -Ουὐῦ οὗ [88 
του οὗὐ Ῥδῦθ5 δϑᾷ 
Βα ΚΙ ρα ψοὶ ΠβΥ8 
ΓυΓ θα Ῥτβὶβθ᾽ 2} 

17 Αμᾶ Ιϑανὶηρ ὑμθῖα 
Ῥθῃϊπα 6 ψοηῦ ουὖ- 
5'αθ ὑμῇ8 οἱύν ἴο 

--οὗὐὗ 6 ψερὲ ουἰδίαα Ὡς Βειμ  ἫΥ ἀπά Ραβϑθᾶ 
π6 ηἰρῃῦ. ποσθ.. 

18 116. του ὶπς 
ἰο 6 οὐδὺ βδϑῦὶν ἴῃ 
6 τοῦϊηρ, Π6 σοὺ 
ΒυΏΡΥΥ. 19 Απαὰ δ 
οϑαρῦ .δἰσῦ οὗ 84 ἣξρ 
ὔ 66 ΟΥ̓͂ ὑδ6 τοδᾶ δπᾶ 

μοηῦ ἴοὸ ἰὑ, Ρυῦ ὯΘ 
ξουπα ποίῃϊηρ - οη- ἶὐ 
᾿δχοθρῦ ἰθανθβ. ΟὨ]Υ, 
8. ἃ Ὧ6. 58ἰά ἴο 
ἴθ: “Τοῦ πὸ ἔγαϊ 
ΟΟΙΏΘ. ἔσοηι γοὰὶ ΒΩ͂Υ͂ 
ΙΏοτΘ ἴογδνεσ." Απὰ 

15. Τιὐ ῖογα!ν, “ΕΟ. 58η Ὧ8,᾽᾿ ΒΒ; δυνϑδιπ. (ΕΟ 5πα:πα})}, σιτάμοτιδ, ξεῖν εὐς 
ΘΘΝΘ, 6 τὰν 1 ῃ : Ἢ - πὴ 

ρΡαῦ του. 
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ἐξηράνθη παραχρῆμα ἢ κρκας δ᾽ ἀρὰ 
εἰδόντεδ,, δἰ, ΗπθηρΙ ἐνοηοτσα,, πάσίσαν 
Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἢ ἐπυκῶς, 

ἡ . " τάς ᾽ α 

3. ἰἀτοκριθειςς δὲ, 8 ος ἤρον: τα, 

αὐτοῖς ᾿Αμὴν λέγο ςς πού, ἰέόνεν 

του ΐχητε,, Ἐν, καὶ μὴ χοϑ βαθιὰ ἀούος, 

τὐς μένον" οὐ τὸν ἐν τῆς ουκῆς ποι πεττ 
ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴττητε 
υμΣς αἰδοῖ ἰο ἰδ τηουηίαίη {(Ε15 

“Ἄρθητι καὶ 
862 1. ὮΡ δ ὕες {πγον ἰπῖο ἴμα 8568, 

ενήσεται.. 22 καὶ. πάντα ὅσα 
ΕὟΜΩΙ Βαρροόῖ: δὰ 1} (ἰ10}.5). 85 ΤΌΔῺΣ 85 

᾿ὧἂν ὃΟοΘΞωἢ αἰτήσητε ἐν. . τῇ προσευχῇ 
ἩΚΟΙ͂Υ χοῦ ταϊον 51 ἐδ 1μ8 ῬΥΑΨΘΙ ᾿ 

πιστεύοντες ᾿ λήμψεσθε. 
πμανίης α΄ τοῦ ν τεςεῖνθ. 

23 Καὶ ὃ 
Αρὰ Βανίηῃξ οογῆθ οἵ Πίσγα 

προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχ 
τρης ἐὐαγα πόῤες ἰοδορίμας, ἴπμ6 ΟὨΙΘΕ ᾿σθ5}5 

καὶ οἵ -πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ᾽ λέγοντες Ἔν 
δῃρὰ ἴῃ οΙάοχ θη. ΟΕ 6 ῬΘΟΒ]Θ : βδυΐϊηξ τὰ 

ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα “. ποιεῖς; 
δὶ κοτὶ οὗ δα ΠοΥΙν ἔμ688, (55) δῖα γοὰ ἀοίῃβῦ 

καὶ -τίς σοι ἔδωκεν ̓  τὴν ἐξουσίαν. ταύτην; 
ΔΛυὰ ψὴὸ ἴογοιυ ραν. ἴῃθ :δι μοῦ. ἰηἰδό.. 

2ι ἀποκριθεὶς κδὲ- ὁ- Ι 
Ἡδνὶῃδ δηϑννεσαᾶ Ῥυς-. 18 655 βία, 

αὐτοῖς Ἐρωτήσω ἧἼῴὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, 

ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς . τὸ ἱερὸν. 
ἰαΐο ἐπ ἴθιλρὶθ 

τὸ ἰῃσπὶ 1908} τεαῦεϑβὲ σοῦ 8150: Ψνοσά ΟἿΘ6, 

ὃν ἐὰν ο᾿ εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν. 
πὨϊσΩ ἱξ ονοχ. υοσισηῖρῦ [61 ἰοτηθ ΔΙΒΟῚ .- ἰο γοῦ 

ἐρῶ ἐν -.' ποίᾳ .. ἐξουσίᾳ ταῦτα ᾿ 
48 ..}} [ἰ6}} -ὰ νη δΐ βοτὶ οὗ "δυϊμογῖν Π656 ([1}65) 

ποιῶ". --. 25. τὸ. βάπτισμα. τὸ ᾿ΪΙωάᾶνου 
Γ τὰ ἀοίπα; “86 Ῥδρίϊβυα ἐμ6 (οπθ). οὗ ϑοῇῃ 

πόθεν ἦν  Ἀ ἐξ... οὐρανοῦ ἢ“ ἐξ 
ἤσογσα ΘΕ. νγὰϑβ ἰἐ - Ουΐ οὗ ἤθανθῶ οὐ οί οὗ 

ἀνθρώπων; ᾿οἵἷ ; δὲ διελογίζοντο - ἐν 
ΤΟ 6 ὙΠῸ (0165) Ὀυΐ. ΨΕΥΙΕ σθϑϑοηῖηρ . ἰὴ 

ἑαυτοῖς . λέγοντες Ἐὰν - εἴπωμεν Ἐξ 
᾿ογάβοῖνεθ βϑσίηρ. ΣΈΟ Ὑὰ 5Βου]ὰ κὰν Ουΐ οὗ 

σοῦ τἰϊθῃΐ 5. 

βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν͵ 

ιερεῖς ΄. 

᾿Ιησοῦς εἶπεν. 
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ἐμ6 ρ΄. γθὸ τ ὶρῃθγοᾶ 
δύ θν, 20 Βαὺ ψΏΘΩ 
μι 6 αἀἰδοῖθ]θ5 βὰν 18, 

067 ψοηᾶργθα, βΞ8γ- 

ἷηρ: “ον ἰ5 ἰῦ ἰῃμϑὺ 

ἐῃ6. Ηρ . σοὶ πἱὺπμογοαᾶ 

ἰηδύθ ν᾽ 21 Τὴ δι.- 
5ΨΟΥ ὅοθϑθαβ 88. ἴο 

ἰθ: “ΤΥΙΏΝ 1. 58. 

ἰο τοῦ, 1 ΟἿἹΥ τοῦ 

μᾶνθ ἔοϊῃ.. δῃῇῃὰ ἀο 

μοῦ ἀουρύ, τοῦ ΟἿΪΥ 

Μ11 τχὸσ ἀο ψρϑὺ ἋΣ 

αϊα ἰο. ἰῇ ἢρ {τ66, 

Ῥαὺ δἷδο 1 τοῦ. 587 

ἰο ὑπ τιουηῤαΐῃ, “Β8 

Πα -ὰΡ 8ῃὰ οδϑὺ 

ἰαΐο ἐμ 568, Ὁ 1} 

ἈΔΡΡθῃ. .22 Απμᾶα 811} 

ἐμ ἰμρίηρα χοῦ. δϑξ ἴῃ 

ῬΓΘΨΘΓ,.. αυῖὴρ ἐθλθ, 

χοῦ ΜΠ] τϑοοῖνθ." 

23 ΝΟΣ δἱΐοσ. 6 

νοῦ ἰηὐο [μ6 [θΏΡ16, 

{μ6. ομὐοῖ ὑσγϊθοὺβ. δηὰ 

{Π6 οΟἸάδΥ τ οὗ [ῃ8 

ΓῬΘΟΡΙΘ.. οαπιθ ἃΡ ἴο 
μλ ΨΏΪΠΘ Ὧ6. Νδβ 
ἰδδοπίηρ: δηὰ αϊίᾶ: 
“ΒΥ ψῃδῦ δυύμουιν ἀἄο 

γοι :ἄο -ὑπεθθ ὑπ ηρ59 
Αμᾶὰ ψΏΟ ρᾶνθ ψόοὰ 

{ῃ15 δυϊπουῖῦν 9 24 ΤῊ 

ΥΘΌΙΥ σοι β8α ἴοὸ 

μθηλ: “Ἴ, δἷ8ο, ΠῚ 

δος τοῦ οὔθ ὑμίηρ, 

1 σοὺ ὑ6}1} Ὁ ἤο Χ16, 

1 8150 ΜΨ11 [611 χοῦ ὉΥ- 
ψδὺ ΘΕ ΠΟΥΙΟΝ 1 ἀο 

856 πῆρ: 25 Π6Ὸ 

Ῥαρύϊϑυ Ὀν. σο, ΓΤΟΠλ 

ψηδὺ βουτοθ τα 109 
ἘΎΟΙΩ ὨΘΔΥΘΏ ΟΥ̓ ΕΓΟΠῚ 
ταθη3" Βαὺῦ ἐμϑν Ρ6- 

Βϑαλ. ἴα: ΤΘΘΘΟῺ ΘΙΠΟΩΡ 
Πρ βθῖνο, βαγίηρ: 

ἋΣ τὸ 5060, “ἘΤΟΙᾺ 
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οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ τί [πϑαϑθη, 6 ΨΈΠ. βὰν 
Βεδδνθα, ἮἈΘ ΗΙΒαν. ἰοτβ ΤὨΓΟΟΡῊ ψΒδί [ τ5, ὝΩΣ, ἰῃδῃ, 

οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 26 ἐὰν |αἰᾶὰ γοῦ ποὺ Ὀε]ίθγῃ 
ἐποχζοέοτο ποῖ αἰᾷ τοῦ Ὀοιενο ἰο Εἰτὴ 1Ὲ ἐνδεῖ [ ἰγτ 261, 

δὲ. εἴπωμεν Ἔξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα 
ῬΡυΐ το Βῃου α βὰν Ουΐ οὗ ΤΆΘΩ, 

τὸν ὄχλον. πάντες γὰρ 
΄1τ5. οτονά, 811 (λ6 5) ἔζοΣν 85 φτορῃεξ 

ἔχουσιν τὸν ᾿Ιωάνην: 27 καὶ ὶ ἀποκριθέντες 
ΔΥΘ βνίὴδ 6 ϑοβη; ΔΩ͂ 

τῷ ᾿Ιησοῦ εἶπαν 
ἰοΐδθ ΨΦεβὰβ {πεν βαίά Νοῖ νγε Κτιον. βϑῖα ἴο ἔπετα 1 φ ΣΤ, βϑιἃ ο ἰῃθηχ 

καὶ αὐτός Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν : 
8180 Β6 ΝΕΙοΣ 1 

ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
ψΒδΐ δου οἵ ϑδαυίῃμοτιίν ἰμθϑο ([Ὀΐηρ5) 1αζὰ ἀοίῃσ. 

28 Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος 
μας ιυιξ ἰονυοῦυ ἰΐ βεευηβὴ Μϑδῃ 

εἶχεν τέκνα δύο. προσελθὼν τῷ 
5 Ὠδνὶὴβ ΟὨΠ]αάσθὴ ὄνο. Ἐανὶηρ ΒῸΠ6 ἰοννασὰ ἰμ6 

πρώτῳ εἶπεν Τέκνον, ὕπαγε σήμερον 
ἢγχϑι (ο6) ἢ6 βδϊά ΟἸμ]Πᾶα, δ βοϊῃβ μα Σ ἰοᾶδν 

ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι: 29 ὁ δὲ 
ὍΘ ννοσκίηβ ἴθ ἰζθ νἱηρνδχζᾶ; [68 (οὔ6) ὑαΐϊ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν ᾿Ἐγὼ, κύριε: καὶ οὐκ 
ἨΑν]ΠΒ Δαδυνοτϑα βδϊὰ Ἵ: Ἰοστὰ; δῃᾶ ποῖ 

ἀπῆλθεν. 30 προσελθὼν δὲ τῷ 
ὯθΘ ννϑηΐ οξξ. Ἐδνίηβ βοὴ ἰοννδγᾶ Ῥυΐϊ ἴο ἴῃ 8 

δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως" ὁ δὲ 
βοοοῆα (06) ἢ 5δίά 85-[ 5; 16 (ομ6) Ὀιΐ 

ἀπόκριθεὶῖς εἶπεν Οὐ θέλω" ὕστερον 
Ἀν δηβυνουθα πα Νοῖ Σ δὼ ΠΩ; 16. ΟΥΥ 

μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. 81 τίς ἐκ τῶν 
Βανῖηξβ τοστοιϊίοα μ6 ννοϑηΐ ΟΕ. ὙΜΏΪΟΒ οὐδοῦ {μ6 

δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; 
νο αἰὰ τὴ8 Ψ1} οὗ 1) 8 Τδμοχ 

λέγουσιν ἋὋ ὕστερος. λέγει αὐτοῖς 
ἸΠΟΣ ΑγῸ Βα 8 ΤῊΘ Ιαἰΐοσ (οΠ6), 15 Βα σηβ ἴο [ποσὰ 

ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ 
{δ 8 ΦΈ65ὰ5 ἈΑγθῃ 180 δαί ἴο χοῦ ἰμαὶ τῃς 

τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν 
ἰδχ οο!δθοίοσβ 8 ἰῇ Βϑυ]οΐβ 816 βοίῃρ δηθϑᾷ οἵ 

ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. - 32 ἦλθεν 
χοῦ ἰηΐο πὲ κιηράοσα οὗ τῇς (οῦ, ΔΙΏΘ 

γὰρ ᾿Ιωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, 
ΦοΓ Φοῆπ ἰοννασαὰ σοῦ ἴῃ ΜΝ ΟΥ̓ ΥἹΡ ΟΊ ΞΏ655, 

καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ' οἱ δὲ τελῶναι 
δρᾶ ποὶ τοὺ Ὀεϊθνεᾶ ἴο Εἴτα; ἴη6 Ὀπὶ (δκ σο Π]οΐουβ 

καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ: ὑμεῖς δὲ 
δοὰ [86 Βαχγϊοῖς Ῥριλανοα ἰο τα; σὑοῦυ: Ρμυΐ 

Ὑ)Ὲ ἃχῈ ἐβδΣΩ 5} γ6 ἤν ὕῃ8 οτοχά ἐδ 
ὡς προφήτην | ἴ681, ἴοΥ (ΠΥ 811 Ποᾷ 

Ἠδνὶη5᾽ ΘΒ ΓΘ [ ΤΟ Ξ5 ΠΘΥ 5ϑἱά: “γ8 

Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς [ ἄο ποὺ Κηον." ΕΒ, ἴῃ 

ἉΓῺ ΒΘΣΙΏΒ ἴο γοῦ ἰὴ ἰγον ὉΡ ψῃδὺ δυὐῃοχϑ᾽ 

ὑδουρηὶ 
Ὸ 580, ᾿“ῬΥΌΠῚ ΤΩΘΕ 

ΦΟΏ 8ἃ5 ἃ ΧΟΡ,» 
2150 ἰῃ δον. ἰα 

ΚΝΟΙΏΟΥ Δ 1 ἰθι ἴῃ 

1 1 ἀο ὕμεϑβθ ἐ(ῃίηρῳ" 

28 “ὸὸπεὶ ἄο τὰ 
ὑμΚῦ2 Α τϑ δὴ 
ὑψο ΟἸΠάγθη. ᾿Οοἰὴ 
ἋΡ ἴο ὑᾷ8 ἢγβύ, δ8 
5814, “Πα, 5ὸ ψοιζξ 
ἰοάδν ἰῇ ἰδ νἱηθ-: 
γα. 2910 δῆϑϑε: 
015 ΟἿΘ6 5αϊᾶ, Ἵ ἴ-: 
ἰσ, Ῥαῦ αἰᾶά ποὺ ῥο. 
ουαὖὐ. 309 ΑΡΡΥΙΟΔΟΏΣΩΡ: 
ἴπμ6 δϑϑοομᾶ, Ὧ6 ϑβαϊᾷ 
Π6 β8π|6. Τῇ ΟΡ Ξβ 
ἐῃἷὶ ΟὔἹΘ δβϑαϊᾶ, ἣ 
ῃοὺ, Αἰδουνασαβ πδ΄ 
610 τορτοὺ δῃᾶᾷ ποηΐ-: 
ουδ. 31 ΝΏΪΟΩ οὗ ἐπ8 
ἔνο ἀἰὰ ἐμ ΜῈ οὗ 
[Π]5] ἔαϊμου 3 Ὑμδὺ 
βοῖα: “ὙΠ6 1αὐύοσ 
σοϑὰβ βϑιᾶ ἕο ἐμοιὴς : 
ΚΓΥΌΙΥ 1 56.) ἴο τοῦ 

ὑπαὺ ἐμ ἰδχ οο!δοίοῦα 
δορὰ ἴββ δυϊοῦ 818 
σοΐϊηὴρ δῇθδαᾶ οὗἠἨὨ τοῦ 

ἰηΐο ἐμ κΚίηραομιῃ οἵ 
αοἂ. 32Ε0: σοβπ 
ΟϑΙΩΘ ἰο γοῦ ἴῃ 8 ὙΑΥ. 
Οὗ χτὶρῃὐθοιβηθϑβ, μα Ξ 
χοῦ αἰἱᾶὰ ποῦ Ῥοϊῖονα 

Ὠΐτα. ἩονΟν ΘΓ, ὑ.6 ἴα Σ 

οοΙΙρούοῦα δα δ 

Βαυϊοῖβ Ὀθθνβα ὨΪπΠ), 

8 ἃ τοῦ, δι μοῦυρσ 
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ὕστερον τοῦ »δὲ ἤθητε 
οὐδὲ μετεμελή ἢ Ἰαιτεσῖν οὗ ἴδ 8 

Γ ὦ 4 τε 

Ἐν Εν ῃοί-υΐ ξε1 τορτοῖ 

“-“ ΑΒΕ, 

πιστεῦσαι αὐτῷ. 

Ὁ ν- λὴν ἀκούσατε. ᾿Ανθρῶπος 

88 ΤΑλλὴν παραξολὴν ἀξξατου. Μάη, 
ἦν, οἰκοδεστιότης ὅσες, ἐδίχε α.ἡ ψέρένοτα, 
καὶ φραγμὸν αὐτῷ περέησενα ὅδα αμΣ, 
ἐν αὐτῷ δινδν, τὰ ὀοιειοα γ,. σον, 
καὶ ἐξέδειο αὐδν ἰήβγκιοο, «θὰ 
ἀπεδήμησεν, 6 ἦς, θὰ ἀπόνπεαν ἰδ 

καιρὸ τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς 
ἀγυϊὶβ, ἤ : 

ἘΞ ΡΙΩΝ Ἰδίσιο 

τοὺς καρ τοὺς αὐτοῦ 5 κρὸ κῶπρε οκδα ὧν 
τεσ εν τοῦς δούλου 3 οξταα Ὑμιοῖς (οῃο) 

εὐννς ἐοθς ΝΠ ΕῸῚ ἐς πδρε νει δη τεὶα, 

δὲ ἐλιθοβόλησαν. 86 πάλιν 
101} 16 Ὁ βίοῃμβα. Αξαΐῃ 

ὅλους δούλους τείας δι, 
καὶ ἐποίησαν δεῖς ὀπούταν, 
δὲ ἀπεστεισεν προς τς τος 

᾿ : τον ΤΩΣ 

Ἐθοξίθο τοὶ. ΤΥ τὸ 

δρροϊωϊοα {ἰτὴς6 οὔ τἴμ6 

δούλους αὐτοῦ πρὸς 
μεμα ον οὗ ἰσα ἰονγατά 

ν 
ψ Ὠιο; (οπ6) 

ἀπέστειλεν 
ἢ βοῃΐ οἱξ 

πρώτων, 
ἄτγξι (ΟΠ 65), 

317 ὕστερον 
Ιαἰτουὶν 

υἱὸν αὐτοῦ λέγων 
οὗ ΐχλ ΒΑΚ Ξοῦ 

: 

, 88 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν 

δία; τῆ Ῥυξ οὐυμνδίοιβ Βανῖοβ βΒεθὰ {πα 

» 3 Γ - - Ὄ ΄ 3 ὁ 

υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς ᾿Οὗτός ἐστιν 

5308 οἷ ἱὰ ἐμουυβαῖνεβ ὙῊΪ5 15 1τΠ6 

. ; ὡ ον ᾿ 
κληρονόμος: δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὑτὸν Καὶ 

ἼΩΙ; μος ὨΣΠΘΥ 1οῦ ὰ5 ΚὶΔ πὰ δὰ 

σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ: 39 καὶ 
Ἰεῖ υ8 να [86 ἱηποσίϊζαθποα. οἴ Εἰπι; δῃά 

λαβόντε: αὐτὸν ἐξέβαλον «ἔξω τοῦ 
0 ττδα τὰ ἔδποὲν ἰτεν οὐδ οὐἶϊδῖάθ [6 

ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 40 ὅταν 
νι πογ τά 84 ἔδμον ΚὶΠ6. δ οοίτ ζοῦν 

οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ 
ΠΟΤ οσο Βῃου]ά οοσὰδ ἴθ Ἰοσά οὗ {88 

τοῦ 580 [ΓἰΠ|5], 
τοῦ ἔδει ταρτοῦ αἴίοτ- 

ΜΑΙ 50 85 ἴο Ῥδϑ]θυα 

ὩΣ. 

111υιϑυτύϊοι: 

Μὰ5 ἃ ἴδῃ, ἃ Πουβ86- 

ΒοΙάοσ, ψο ρΙδηϊοά ἃ 

νἱπογασὰ ἂμ ρυῦ 8 

ἔρῃοα δοιὰ Ὁ δηᾶ 

ἄυὰξ ἃ ψὶὰΘ ὈΓΘΒΒ. ἴῃ 

τ δῃᾶ ογεοϊρᾶ ἃ ἰοῦ- 

ΕΥ, δὴ Ιοὺ 1 οὐὖὖ ἴο 

ουϊγαίοτβ, δᾶ ὑτᾶν- 

εἰοα αὐτοδά. 384 ΜΆΘΩ 

ΜΑΤΤΉΠΪΥ 21: 838---40 

ἅϊά 

33 ΘΠ ΉΘΔΥ Δ᾽ιΉΟΥΒΘΥ 
ΤΏΘΥΒ 

[(ὴ6 βϑαϑοῦ οὗὐ 88 

ἔτι σᾶηθ δι Πα, 
Ὧ6 ἀϊδραύομθοα Ὧ18 

οἷαναβ ἴο ἰδ οὐΠ}- 

ναΐοτθ ο βδοὺ ἢΪ8 

ἐγυϊῖ5. 35 Ἰονανοσ, 286 

οὐτναῖοτα ὑοοῖς Ὧΐδ 

βἴανοβ, διά οὐ [67 

Ῥοδὺ ἂρ, διοῦμοῦ 

[6 7ὺ Κὶμοᾶ, διῃούῃϑυ 

μον βίοηβᾶ, 86 ἀραΐῃ 

Ὧ6 αἰϊδραϊομθθα οὔποτ 

ΒΊανοϑ, τοσο μὰ 

{μῃ6. Πεϑὺ, Ρυῦὺ ὑμὸν 

αἰϊά 6 βόοῶθ ἴο 

8686. 3715} ὯΘ 

αἀἰϊσραϊομθᾶ ἢἷβ δὸὰ ἴο 

ἴοι, βϑυΐησ, “ΣΤ ὯΘΥ 

ΨῈΠ1 γαδρθοὺῦ τὴν 50}. 

38 ΟἹ βϑοῖὴρσ ὑῃ6 508 

6 ουμἱναΐογα πδἱὰ 

δΔιΆΟΩΡ μα ΠΊΒΘΙν 68, 

“ΤΉ. ἰ5 ἰδ ρῖσ; 

οσομλθ, 1οῦ τ ΚΙΠῚ ἷγὰ 

διὰ σοῦ Ὠΐ 'ῃ που }- 

ἰαποο!" 3950 ὑῃδν 

τοοῖς πἷπι δῃᾶ σον 

Ὠἶι ουὖὐδ ὁῇ [δ νἱῆδ- 

γαοτά δῃηάᾷὰ Κιμθὰ 

πἴηι, 4 ΤΏΘΓΟΙΟΓΙΤΘ, 

ΜΘ ἴθ. ΟὟΘΥ Οὗ 

τἢὮ86 νἱμονδτα ΟΟΠΊΘΒ, 



ΜΑΤΈΜΙΕΝ, 21: .41--ἀθ 180 

τί 
ναί 

41 

ἀμπελῶνος, 
νἱπονδτσᾷά, 

ἐκείνοις; 

ποιήσει τοῖς γεωργοῖς 
ἍΜ} ἄορ ἰοίὰᾷθ ουύιναίοτθ 

λέγουσιν αὐτῷ Κακοὺς 
1μοβοῦ ΤΉΝ ΓΘ ϑανὴβ ἰο τὰ Βϑδᾶ (οΠ65) 

κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα 
Ῥυδαάϊὶν πὸ ΨΠΙ1 ἀσθίσον ἴμεπι, β8ηα ἰῇ 6 νἱησγδσζαά 

ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες 
ἢ ΨΠΙ1οΐ οὐδ ἴο οἴμεσ σα νδίου, ΜΏΟ 

ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς. καρποὺς ἐν τοῖς 
ὙΨ11 σῖνϑ Ῥβοῖς ἰο τα [6 χαὶλϊϑ Ϊπ 26 

καιροῖς αὐτῶν. 
δρροξιρα πτ65 οἱ πογὰ. 

ψδὺ ΜῈ} Ὧ86. ἀο :ἰρ 
ῬΏΟΘΘ ΟΟἸ ν ύΟΥ ΒΚ 
41 ὙΠΟ βαιά ὕο Ὠΐτης 
“ΒΘοϑθ6. δ ν ὅτε. 
ΕΥ1, μῃ8 ΨΜἘῈΜι Ὀτὶπηρ δὴ 
ΕΥ1 ἀδδίγιιούίουμθ. ἀροης 
{θὰ δηα ΜἘῈΠ 1οὐ ουξ᾿ 
ἴμ8 νἱπουασγά ἴο οὗμας. 
οὐ ναύουσ, ὴῸ Μὴ} 
ΤΟΣ Ὠἴμλ 6 ἔγαϊα 
ΜΉΘ ὕῶον Ὀθοοπλς. 
ἄπο." 

42 6505 
{μθιι: τι 
τοδᾶ ἷῖὶὰῺὁ (8 ϑουΐῃ- 
ἔπτθα, ἽἼΠ6 βύομιϑ (λαϑ' 
786. θυλΠἄσθγϑ τοὶ βορὰ: 
15 Ὧ6 Οὔδ. ὑπδὺ ἔ 
ῬΘοομΊΘ [6 ΟὨΐθῦ οοχέ 
πούβίοηθ. ΕἸΟοὰ {0186- 
Πού" 15 Ὧδ5 ΟΟΙΉΘ 
ἴο Ὅ6, 8ηᾶ ἰὺ 15 Τ,8χ- 
γϑὶοι5 ἰῇ ΟἿἿΓ ΘΥ65᾽). 
48 ὙὨΙΒ ἰ5 ΨΥ 1 βαγ᾽ 
ἴο τοῦ, τς κίηράογχη ἢ 
οὗ αοά “11 6 ἰαίκοπ 
ἔγοὰ τοῦ δῃηὰ με 
δίνη ἴο ἃ παίίοπ: 
Ῥγοάαμποϊηρ 15 ἔγυτϑ, ἢ 
44 ΑΙθο, 6 ὈὈδύϑοῖ 
ἔαΙ]ὴρ ὈΡΟΩ ὑδὲβ᾽ 
δίοῃθ. ΜΨΜΠῚ Ρ6 5μδὺ"-- 
ὑθσϑᾶ. Αϑ ἴοὸσ ΘνγΟΩΘ - 
ὍΡΟΩΠ ποτα ἰδ ζ4815,ἢ 
τ ΜῈ ρῬυϊνοσῖζα Ὠΐχη, 

45 Νοὸὐ ΜΏΘη ὑπὸ " 
ΟὨἑοῦ τυίθδὺβ δηα 8 
ῬΒΑυῖβααβ δὰ Ὠδατάᾶ. 

ΔΣ λέγει αὐτοῖς ὁ 
15 Άσῖ ἴο ἰο 186 

ἀνέγνωτε ἐν ταῖς 
αἰὰ γοῦ τορδᾶῦ ἴ [ἢ 

ἀπεδοκίμασαν 
Το]θοίρα 

᾿Ιησοῦς Οὐδέποτε 
6505 Νονοσ 

γραφαῖς Λίθον ὃν 
ΞοχΙρίυσο9 5ϑίοηθ ΨΈΪΙΘΙΒ 

᾿ οἱ οἰκοδομοῦντες 
186 (ο; 65) Ῥυϊαϊηδ 

-Ό [4 ᾿΄ 

οὗτος ἐγενήθη εἰς ̓ γωνίας: 
1815 (ο6)ὺ σδῖὴθ ἰο θΡ6 ἰηΐο ΟΥ̓ ΘΟΥΏΘΥ; 

παρὰ Κυρίου ἐγένετο ὕτη, καὶ ἔστιν 
Ῥθϑιᾶθ ἹἸοτάᾶ σδιὴθδ ἰο Ὀ6 ΠΝ [Ππ684], αὐτὰ 1115 

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖ ὧν; 
φο δετευϊ [684] ἴὰ 9 ἐδῦνα ᾿ ἡμῶν; 

42 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι 
ΤὨΤΟΌΒἢ 1815 Ι Δτὴ βαυθβ ἴουοῦυ ἐμαὶ 

ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ 
ΨνῚ ᾿ς ξοα τρῷὸ ἔσοσα ἐνοὸν «ῃῇ6 Κίηράομχ ΟΣ [86 

θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς 
αοά μα ΨΜ1Π}Ὀ6Φ6 ίνεοῃ ἰο παίίουχ τωϑκίηρ {6 

καρποὺς αὐτῆς. 44 Καὶ ως ὁ 
ἔσαλῖϑ οΥ ἴ. Δπαᾶ ἴλ6 (016) 

πεσὼν ἐπὶ “λίθον τοῦτον 
Βανίηβ ἔα Π6 ᾿,ΘΟΩ βίοῃμα ος ΤδῚ5 

συνθλασθήσεται᾽ ὃν. δ᾽ 
ΨΥ} 6 βμαὐογθα; .ΜΉΟΠΣ ρμυΐ 

αὐτόν. 
Ἀδὰ. 

κεφαλὴν 
᾿βεβα 

τὸν 
18 

ἐφ᾽ 
ὌΡΟΣ 

λικμήσει 
1 ΜῈ] Ραϊνοσίζο 

ἂν 
ἸΚΟΙν 

πέσῃ. 
1 τσηΐ 1811 

45 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἵ [ἱ5 Ππυδίτϑ τ τ 
Απᾶ᾿ Βανίηρ ποαγὰ ἐμ Κ᾽ Ὀχϊεϑῖς δηᾶ ἰπ6 Ὁ, ἰλπεὶ Φ εἶ ᾿ βολὸ τον Σωβτὶ ὑοοῖς ποθ ὑῃϑῦ 6 85 

αρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν : ΚΕ 
ΡΒ γίβθασ ἴδδ. ῬΘΥΔΌΙΘ5 οὗ Ὠΐτα δὲν Κκηδνν βρεδκίηρ ἀρουῦ ὑμθτ, - 

ὅτι περὶ αὐτῶν. λέγει" 46 καὶ ζητοῦντες δῦ ΒΌΠ ἐβειπου ΒΒ ΕΠοτὶς 
{παὶ ἀρουΐ. {μόσ. μι 15 ΒΆΣΊΩ5; ΔΩ 5θο ΚΙ 5 ΜΟΙ ΒΘθ Ωρ, 0 βεΐζδ - 
ΜΡ Δ ΐγα, ὑῇοθν ἴδαγεᾶὰ ὑπ8 

αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλου ᾿ ἀκοας 
Ηἷτπα ἰο 5θῖζθ ἐορη πος τις"Σ ἐέοϑαν, σον ᾶβ, Ὀθόϑοδα Ὁ 656 

ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον. Θά Ὠΐὰ ἴοὸ Ὧ6: ὃ 
βίηςβ ἰηῖο Ῥυόορῃβεῖ Ἀΐτὴ {πὸν γΈγα μαντηρ,. ῬΤΟΡΏΘῦ. 

42. ΤΕ Βονδῆ,. σι ωτοτέ,ιτ, βιό, 1η6. Γιογᾶ, ΝΒ. ᾿ τ ἜΤΗ 
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ὶ ᾿Ιησοῦς πάλιν ΙῺ Τυσμοσ τὸ- 

992. Καὶ ἀποκριθεὶς Ὁ ἩσΟΣ Σ ΣΝ 22 ΤῊΣ γράδα. δϑανε 

21} Απμὰ δανΐῃξ δα οτθὰ 

ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων ἰΞροκα ο ἔμπθῆὶλ ψἹΒ 

ἐπ ν ΤῊ ῬΑΥΔΌΙ68 ἴο ποτα ᾿ς ΒΘ ΠΊΒ πηοίτϑθίοηθ, ΒΘ δ: 

ὧν οὐρανῶν [216 κίηράοπι οὗ 
᾿ ιώϑ ἡ βασιλεία τὼ 

2 ὄΣι ΟΣ 6 Κκἰπράοπηλη οὗἉ [Π6 ΠΣ ἴμ6 ΒρανθηΒ Ἡδξ θδὲ 

ἀνθρώπῳ βου Ἐὸ Ἐ τορος τοδάο ἰσοὰθ {1 8. τ8}, ἃ 

ἐὐμντΣ ὙπεΣ τὶ ἰῖῶ αὐτοῦ. 3 καὶ ] Είδξ,. ὑμαὺ τιϑδᾶθ 8 

γάμους ΠΝ τὰ τ Σ τη. Απά | χραιγίαρο Γεαϑὺ ἔοῦ Πΐδ 
τααστίαχζο ἔοϑίν 165 ἰοΐῃα 50 ο : Ἐπ 

ἀπέστειλ, τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι | 50}. μπᾶ ὯΘ 8 

ἀἀρολ τατῳ ἐδὰθ δ'αν 85 οἕ Εἴτα ἴο 08} [ξοΐ ἰ5 5ϊδνβ ἴο 

ὺς- κεκλημένου εἰς τοὺς ΘᾺ. ὕμοθο ἰπν θᾶ ἴο 

τον Ἀανίηβ θέα οαεᾶ ᾿ εὐ": λ Φ Ίκὴ6. τοαυτίαρθ ἐδαϑὺ, 

ὑκ ἤσελον νος γ ὍΔ .Μ11- 
ΕΒΕΝ ννς τα δνιίοι, τ οε,͵,͵. 1ῈῈ7 ὅ͵6τθ ἡ πὼ ἂν ἽΣ τ ἜΡΡΝΗ 

δούλου : 

ἐλθεῖν. ἀ πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δον ο 5 Ἢρ, δϑαῦ τοτια. οὐμο 
Ὦ ἐοαμα. Ακαϊλ. 6 5επῖί ΟΕ 

᾿ Εἴπατε τοῖς 
[ ΝΞ}} 

ογιηκ. τ του υὐνηο (οἱ οδ5) “ΤΟΟΚῚ 
5ἷαυθθ, βϑ δ] ρ, κεκλημένοις 

τὰς τοβο αν νοᾶ: . μανίην Ὁ66Ὰ οαοᾶ 

ἱστὸν μου ἡτοίμακα, οἵ [7 δᾶγα ϑυθρασθᾶ ἴὩὉ 

ἰδοὺ τὸ ἸΤῺΘ ὅριστο οἶταο Ιμᾶν6 ὑτερατθα, τς ΑἸΒΟΥ, ΤΩΡ 0115. ϑηάᾶ 

ῦ στὰ | ἃ δπίμιϑβ 8.6 ταῦροί ου καὶ τὰ σιτιστὰ ,.1 1Ταἰδοῃθα 8ηὶ! 

τὰ τόδε Ἂν Σεμει “τοι μα: ] 3: ὐεχθά, πὰς "ὮΝ 

μανεος Ὁπὰν οἰοτιηιοτο, “πα 811 (μη 55) τοϑϑαν;  ὑ] Δ65 816 ΤΟΘΟΥ͂. 

ὅσιαθ ἴο [μ ταϑυτίαρθ 
ἔρεσί.  ὅ Βυῦ υποοὰ- 

οοσηθᾶ ὕμου ψϑιῦ ΟἿ, 

οὔθ ἴο δία οι ΠρΙα, 

δαούϊδοσ ἴο δἷἰβ οοπὶ- 

ταϑυοΐδὶ θαβίλθαβ; 6 αὖ 

[86 τοϑὺ, ἰασίην ὨΟΙὰ 

οἵ .͵5 δίανθθ, ὑγεδῦ- 

οἅ δ ηὶ -ἰΠΒΟΙΘΩΌΙΥ 

Δα Κρ Π6η1. 

᾿ἤ “Βα. 886. Κίπρ 
στον στα], δηᾶ 

βοῃῦ ἷβ ϑυσωίθβ ϑῃᾶ 

ἀεδίχογοά ὕθοβθ τῦυτ- 

Ἄθτοσβ δᾶ Ὀυγποά 

τμοὶρ οἰνν. 8 ΤμΘα ὯΒ8 

καἰ ἴἰο ἰδ 514Υ768, 

“ὝἼΏΘ ΙὩΒΙΤΔΡΘ ἔθαϑὺ 

Ἰπᾶάθθᾶ ἰδ τεδάγ, 

Ββαὺ ἐδοβὸ ἰμανίθᾷ 

δεῦτ άμους. ὅ-. οἵ 

ΤΑ ἕξ: δ τὴ ππδεοσο, οβίλν 165. ΤΌΘ (οτι65). 

ήσαντε: ἀπῆλθον,. ὃς μὲν 

πὰ ἀμελῆ ποῖ τς σοτῖ ΟΥ̓, “ΜΈΘΗΝ (οὩ 6) ἰηδεοθα 

ὄν δὲ ἐπὶ 

ὡς τὸν Ἰπιοὺ Ὁ ἐτ Πὰν Ῥαξ ὉΡΟΠ 

ν  -ἐμπορίαν. 
δὲ 

{ἡ ἐκ πτεροῖαι Ὀαδίτι 655 
αἱ. 

λοιποὶ. αὐτοῦ 

Ἰοζίονεῦ εὐτρν Βανίηξ βαϊζεᾶ 186 οὗ Ὠΐγῃ 

ὕβρισι καὶ ἀπέκτειναν. 
1πὸν ἰσγοαϊοα ΣΤ ΑΝ ΟἹ ΘΈΙ͂Υ͂ αὐ ἴδον ΚΠΙΘά. 

1 ὃ δὲ βασιλεὺς .. ὠργίσ! 
᾿ς Ὑπθ6. Ὀυΐ ΚΒ ..- ὄταν ΨΥΆ ἜΗΝ 

τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν. 

κα βοΐ ἰὯ 6 ἄλοτύλερεν. οὗ μίγη μ6 ἀεβίσουεα 

. ᾿ .) 

τοὺς ονεῖς.. . ἐκείνους - καὶ τὴν πόλιν. 

πορμμ ες ἰμοβο. πᾷ ἐβα. οἷ 

αὐτῶν ἐνέπρησεν. 8 τότε. λέγει. τοῖς 
οὗ ἴλὸπ 6 ἘΠΉΣ ρα, Ὑμθη Βα ἰβ ἀβτ τε το ἴ6 

δούλοις αὐτοῦ Ὁ ἐν . γάμος ἕτοιμός 
παν" οἔ χὰ ὙΠ6 υἱδορα ταδτυΐδθα ζοαβδὶ τεδαν 

ἐστιν, οἱ δὲ . κεκλημένοι οὐκ 

'», ἴμ (οη65.) Ῥαξ δανίῃρ Ῥεθὴ οαπθά τοί 

ὃς 
Ὁ 00} ἴομδ). 

αὐτοῦ: 6. οἱ 
οὗ Βΐπι; ἐμ6᾿ 

ες τοὺ δούλους 
κρατήσαντες 5 πλεας 
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ἦσαν ἄξιοι 9 πορεύεσθε ὖ ἐπὶ ς ᾿ Ι οὖν 
ννασο φνοτίῃν; Ρ6 δοίη γοῦξ ψὰν)' πούθῖοσα ΡΟΝ ἐρίου; Α δε δι δύντος 

β 
τὰ ΄ »“" ε -“ Ἂς ΄σ 

ς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν [τοϑᾶς Ιοϑάϊηρ, οὐὐ και 
{ὴ6 ᾿ οὔεῖ οὐἕμα νγᾶυβ, δηα ὃἃ5 ΓΔΩΥ 85 1ξ αν [(η6 οἰΐν, 8πἃ 48. 

» Ὧγ: 

εὕρητε ἐ ἢ ι 
τοῦ ΠΝ Ἐπὰ ἐπ εσστε ἱπῷ τὰ σηβ᾽ τοῦς σου σα 

Η " 6 [ἴο (86 τϑυτὶ 

άμους. " ὶ ᾿ β 866 ἴδαδι, 

πλαύοινβο ξοοδίντεἴοα ᾿ Ἀπὸ ἐξελθόντες οἱ [10 Ασοογάϊΐπριν ὑδοβὲ 
ἄρ ϑλκν κρυον ἃ δδνίηρ βοηθ οὐὖδῤ.δ λ|ἐμθ. οἴ}δάνθ νοῦ οἂξΐ Ὃ 

ἀστὸς ἕκεῖνοι Ἐς τὰς ὁδοὺς [ὑπ τοϑᾶβ δῃᾶ ρϑίῃ- 

συνήν κα δὰ Ξ Ὁ Ε ὙγΑν5. | αγϑά ὑορθύμεσ 811 θυ 

{πεν τοὰ ἐοβξεῖπεουν ἢ ς ους εὗρον, [1ουῃᾶ, Ῥοίΐῃῇ σψῖοκ 
8 δ δ Το κε] ἴδον Σουμά,} οηᾶ ροοά; δῃηά ΤΣ 

᾽ 8 

πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς: τ ΣΩΣ 
ἱ 

οὖς: καὶ ἐπλ ᾿ Μ 

νυ Κοα (0065) διὰ μπᾶ βορά (ογε5); διά ὑ788 ἫΝ ἐαανϑξέο δε ψρνήταν ΨΜᾺ5 οῇ 

ὁ νυμφὼν ἀνακειμένω ᾿ ν. 1 ἢ 
ω ννϑάαϊηρ τοοτι ΟΣ Ἰσὶτς ἘΝ οὐδεν. ἈΠ τς ὑπο ΤΟΙ Σὴν 

1. εἰσελθὰ Σὲ ὁ λα : 
νος πε ΓΙᾺ βάσιλε ὃ 11 “ὙΉΘα ἐδ κιπρὶ 

θεάσασθ. ἢ ἢ ᾿ οᾶὴθ ἴῃ ἴο ἴῃ, 

ἀθαΟ ΟΊ ἀπὸ ΤΩΣ " “νακΕι βένθος εἶδεν 86 ριιοϑύβ π6 ἐδμον: 
ἔοι ΟΣ τας 6 580] οἱ Ἶ 
ἐκεῖ. ἄνθρωπον οὐκ ἦ ᾿ βἰθῃῦ ὑμοῦα οὗ ἃ τηδη 

ἐπόζως  ἐνδεδυμένον ο ἜΝ 
εὐῦμα "γάι ἡ αν 5 Ῥθοι οἸοίποᾶ υυἱ ἢ ᾿ Ἐπ. ἀῤὰν αϑβω 

μου' καὶ λέγει ὑτῷ ἘΝ Ἠρ 
Βασταθαΐ ΟΥἩὨ Ἰγδυυλαθθ; ϑηα ἢ6 15 τπὴς Ὁ Ἀπ ΡῈ ἼρῶΩ τ Ἀπη, 

ῃ χοῦ 
Ἑταῖρε, πῶ ἱσῇ ς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔ 
ἘΔΙο, πον αἱᾶ γοὺ ροῖ 'ἴὰὀ Βδτδ ἔνι μχῶν, ΗΝ τλξοσς ποῦ Βδγ- 

ΤΥ θ 6 
ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ 

Ψ ὲ ἐ ᾿ 
Βδτταθαὶ ΟΥ̓ τηδυυίδθεῦ ΤῊΘ (οπ6) Ῥαΐ ἘΞ ΤΆΣΙΝ ἘΠΕ ΠΡΕ ΡΟΝ 

ὈΘΘΟΏΙΘΚ 5. 
13 τό ε ν᾿ ᾿ 4 »“" ᾿ ότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις [13 ΤΏΘΙ (86 Κίπρ 5αϊα 

ἸΏΘη (ῃ6 ΐ ἷ ἀν ᾺΣ ΕἸπε. 561 ἰοΐῇθ βεσνδαΐβ [ἐρ Ηἰς βογυναηΐβ, “Βίη 

ΐ αὐτοῦ πόδα ὶ τ ᾿ ΕΣ τ ς ς καίι 
ΑΗ βίᾳ ΟΥ̓ Πιτὴ ἔτ δηὰᾶ ΕΥ̓ ΠΕΡ ὠατο ἀβει ταδε ἐμ 

ά ετε 2 ΑῚ 2 Ἂ ’ ΟΥΣ ἷ 

αὐτὸν εἰς. τὸ σκότος τὸ [ἰπίο ἐῃ8 ἀαήοιοαη ἐυ 
ἴτονν χοῦ ἱ ὶ 
ἐξώτε γϑυνν ᾿ τὰ ἰηϊο ἐπα ἀδγκῆθθ {π6 οἴὅρ, ΤΏΡΓΟ ἱ 

Ὡτερς ὭΡΝ εὐται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ [85] ἢ 
Ω ΜΠΡῈ 6 ννϑαρίῃβ δῃμᾶα ἐπα ἔμ8 ΠΝ ΣῈ ἢ διὰ 

ἱῃρ᾽ ΟΥἹὨἨ [15] 
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
ϑηθδμίηρ οὐ μθ ἐρφείῃ. ἐθθὺῃ ψῚῈ Ὀ6.᾽ 

᾿ ἐν δλὰ γὰρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ 14“ἘὺῸῚ ὕμποῖθ 816 

Ὁ 8΄ῖα (δ]6α (οη658.) ἔονν Ρυὲ! ΠΙΊΘΩΥ ἰηνι6α, θαὲ ἔα 

ἐκλεκτοί. 
σἤοβοα (065). 

Ξ : ἐδ μοα 

15 Τότε ΄ 
ΓΒ ΤᾺ {π6 ΡῈ 

“πορευθέντες οἱ φ “ς [ς 81 - 

Ἢ ρον Βανϊηδ ὅστε {πεῖτ αν ἐπα πῤοήθτνς τον "Ὁ ὑμεῖσ ΨΔΥ͂ 

Βὸ ἐηλπλονν ἔλαβον ὅπως αὐτὸν ΟΟΚ ΘΟ. Ώ86) 

ἐν Ἐβίμετ το Κ 50 ἐπα ΠΕΝΝ ἐοσϑύμοσ ἴῃ οΥάθΣ 

χαγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ, 16 καὶ ἀποστέλλουσιν. ἀρορομ, 16 ΞΟ ἘΠΟΥ͂ ἀΐας 
: ὼ δον ξολά οὐ ὁ βΌΘΘΟΣ, 16 50 ἐμὸν ἀ15- 

αὐτῷ τοὺ ὸ ὑτῶ ὸ Ω ΐ ἜΣ συ κ'ν τὸν ὑοῦ οἔβεα ὙΠ {86 | αἰδοίρΙΘ5, ὑοσ μου ψ ἢ 
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Ἡρῳδιανῶν λέγοντ 
Ἡοτοάϊδη5 ΞΑΣΊΩΕ 

ὴ καὶ τὴν ὁδὸν 

ἀληϑὴς ε 6 δᾶ βὰν ΜᾺ) οὔἴμα αοὰ ἰὰ 

«αἴᾶξυΐ γοὺ 81 

ἀληθείᾳ διδάσκεις, 
ἸταὶμΒ δου ΘΔΟΒ, 

περὶ οὐδενός, οὐ 

ας Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι 

᾿ ΤΘΔΟΘτ, τὲ ΚΏΟΥ ἰμαΐ 

καὶ οὐ μ 
ῃὰ ποὲ 118 ΟΥ σομοοχ ἴο γοῦ 

γὰρ 
δρουὶ ποῦπο, ποῖ ΤΟΥ͂ 

ὦπων΄ 37 εἰπὸν οὖν ἡμῖν 

οἵ τ; 
πρόσωπον ἀνθρ 

Ζ5ς6 ᾿ 

τί σοι δοκεῖ: 

δαὶ ἰο γοὰ 1 5εεσωβ, 

Καίσαρι ἢ οὔ; 

40 ὕἴβιοξησ οΟΥὗΓ τοῖῦ 

ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον 

5 1 δον ἴο δῖνθ μοδᾶ ἰδχ 

18 

"Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν 
ὅεξυΣ 1566 σοκοαῈ 55 

| 

ὑποκριταί; 19 ἐπιδείξατέ 
με πειράζετε, 
ζω ἄσχοτου 1εβΌ, 

Ὠγνφοουεῖο57 ΞΟ Υοὸῦ 

κήνσου. οἱ 

οἔξῖμα ᾿εαά ἰαχ. Ὑπὲ (ΟΠ 65) μοι τὸ νόμισμα τοῦ 
το το πισ Ὠϊο 

δὲ προσήνεγκαν 
»υὲ Ἐτχουκῃῖ τον ασά 

λέγει αὐτοῖς Τίνος 

6 [5 σιγὴ ἰο ἴλοτα 

ἐπιγραφή; 21 
1η6 μέσαι 

ΜΏΟΚα 

αὐτῷ δηνάριον. 20 καὶ 

δὰ ἐμ κοομς Αμὰ 

ΜΑΤΤΉΙΝ 32:11--4 

τοῦ θεοῦ ἐν 

ἔλει σοι 

βλέπεις εἰς 

σοῦ 816 Ἰοοκὶπῃβ ἰπῖο 

58. ἰδμεσθίοσθ ἴο υ8 

ε 

δὲ ὁ νοὺς 
Ἡστνὶηδ Καοννὰ ρὰ ἰδα 

αὐτῶν εἶπεν Τί. 

οὗ ποτὶ δια ΩΡ 

ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ 
{ὴ6 δ ἰμῖ8 δυια 

λέγουσιν Καίσαρος. 
ἐν εἴς λα 

τότε λέγει αὐτοῖς 

Ὑμεῶ 6 15 58 5 19 ἴοα αἷνα τοῦ 

τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ - τὰ 

186 (μη 655) οὗ βδεθασς ἰο σϑεβῶσ δῃηᾶ τὴς (1055) 

ΘΥ6 βαυηϑ ΟΥ σβοβασ. 

᾿Απόδοτε οὖν 
Ῥδοῖς ἐμοσϑέοσο 

τοῦ θεοῦ τῷ Θεῷ. 22. καὶ ἀκούσαντες 

οὐἴε ἀοὰ ἴο 16 ὍΟοα. Αὐηά Βανίῃξ πθατὰ 

ἐθαύμασαν, , καὶ ἀφέντες αὐτὸν 

λον νομαετχαά, δᾶ Βανίηδ οὐ δῸ ΟΕ ΕΟ 

ἀπῆλθαν. 
ἴον νοΐ οἵἕ. 

23 Ἔν ἐκείνῃ 
Ι΄ ἰμαῦ 

τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον “ αὐτῷ 

6 ΟΣ Οδχπα τονατάὰ δἰχα 

Σαδδουκαῖοι, λέγοντες 
ϑΘαάάμοσαβ,. ΒΑ ΙΩΒ 

καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λ 
πᾶ ἱπαυϊτεα ΠΡΟΒ ἐεδ το 

Μωυσῆς εἶπεν ᾿Εάν 
οβ6ε8 βαἰϊᾶ Ιξὸνοσ 

ἔχων τέκνα, 
παν 5 ομΠάγρῃ, 

ἀδελφὸς αὐτοῦ 
Βτγοῖῃο οὗ Ὠϊτὼ 

ἀναστήσει 
58.811 γδ]τθ βίδῃ ὉΡ 

μὴ εἶναι ἀνάστασιν, 
ποῖ ἰοῦε σοϑΌΣγ ΟΟΩ, 

ἐγοντες 24 Διδάσκαλε, 
ΓΕΝ ΣΙΝ Τοδοῦορτ, 

"τις ἀποθάνῃ μὴ 
δῆϑομθ Βῃουϊὰ ἀϊθ ποῖ 

ἐπιγαμβρεύσει ὁ 
58.8}} ἰδκθ 1 τϑ στ 8 1.13} 

τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ 

τὰ 6 ὙΤΟΥΆΒΙ. οὐ τα δδηᾶ 

σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 

Ξβεεᾶ ἰοίδμα Ῥτζοΐμεσ οὗ Εἶχῃ.- 

Ῥαυὺν ΤΟΙΟΜΘΥΒ οἵ ΗΕ Υ - 

οὔ, 5 ΊΏΒ: ΠΟΘ ΟΏΘΓ, 

“6 ΚΩΟΝ οι. 816 

ἐτυαϊῆξαϊ δα ἰθδο 

τᾳ1λ6 ψὰν οὗ αοᾶ ἴῃ 

ἐυϊῶ, δρᾷ σοὺ ἄο ποῦ 

ΟὮΤ6 ἴοσ Δ ΟαΥ, ἴοῦ 

σοὺ ἄο ποῦ τοοῖς αϑοῖ 

τὰ 5 ουὐναταὰ 8Ρ0- 

ῬΘΟΥΒΠΟΒ. 11 Τοῦ! αὉ, 

ἐμογοΐοτο, Ψηδὺ ἅἄο 

γοι ἰδίῃ 15 Ὁ 1Δ.- 

ἘΠ ἴο ΡῈ. δδᾶ ὑὰχ 

ἰοὸ Οδθθασ ΟΥ τοῦ 

183 Βυαῦὺ σοθα8, ΚροΥ- 

ἴὴρ ὑμοὶγ ὙΟΚΘΟΏΘΒΒ, 

οοἷά: “ΜΨῺΣ ἄο τοῦ 

νὰ τῖδ ἴο ὕμ6 ὑαρῦ, 

Ὠγροογίῦ65᾽) 19 ΞΩΟΥ 

τ ὑμε μοδά τὰ Χ 

οοἰῃ." ἸΤΏΘΥ Ῥχουρῶῦ 

μὰ 84 ἀθ ΔΓ 8. 

Φ0 Δ 86 ϑβαϊᾶὰ ἴο 

ποθ; “ποθ ᾿δθ6 

ααὰ ᾿ἰμϑοσιρυϊου 15 

{8159 Ζ2ΙΎΠΟΥ παἰᾶ: 

Οδ 6581." ὙΠΟ ὯΘ 

ἰῷ ἰο ὑπο: “ῬΔΥ 

Ῥϑοῖκ, ὑμουθοσθ, σϑδ- 

58.1.5 ὑῃίπρα ἰο ΟΘΘΒΆΧ, 

μυΐ αοάβ ὑμῖηρθ ἴο 

Οοα." 22 .Ὅ0ὼιῖ], ψ θὰ 

007 Βοϑδτ͵γᾶ [μα], 

ἐμποῦν πιδγνθῖθά, δῃά 

τρανῶς ἰπὶ ὑὨΘΥ͂ 

ψοηὺ οἵ. 

28 ΟἹ ὑμοὺ ἄδν 58ἅ- 

ἄμοοροθϑ, ΣΟ 585 ὕμπεγθ 

ἰ5 πὸ Γοϑυγτ 0, 

οϑαθ ᾧὉ0 ὕο ἰπ δῃᾶ 

ϑκαα Εἴτα: 24 “Ἴ680}- 

ΕΓ, Μοβθϑ βαία, Ἱ{ἹἙ 

ΘᾺ τϑὰὶ ἀϊ65 σ- 

οὐὖὐ δνϊὴσ ΟὨΠΘΤΘΩ, 

Ἠΐ5 Ὀγούμοσ τουδὺ ὕδκθ 

ἢ ψΠῸῈ ἴῃ ταϑυτίθθα 

δῃᾶ ταῖβα ἂρ ΟΠβργίηβ 

ἔοσ δἰβ Ὀεούμεσ. 



ΜΑΥΤΤΉΡΝΥ 22: 25---84 

25 ἧσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν. ἑπτὰ ᾿ἀδελφοί: καὶ 
Ἅετα αὶ Ῥεβθίαθα 8 ϑανθὰ Ῥσγοΐμεοιβ; δῃᾶ 

ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν, καὶ 
ἐᾷς γδὲ (οὔ) Βανίηβ τσοὶ Π6 ἀδροθαβοᾶ, δῃά 

μὴ ἔχων σπέρμα . ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
πο Βανίπς β8δεὲθὸὰ μο]εῖβο οδὲ ὴ6 ᾿νοχδ ΟΥ̓ Βίτη 

τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ: 26 ὁμοίως καὶ ὁ 
ἴο 6 Ὀχγοίΐβο. οὔ δίτσω; ἩΚκονΞΘ 8150 ἐπα 

δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά' 
ΒΘΟΟΠα ΟὯ6 8ῃᾷ ἰδ {ῃϊχα οὔθ, {11} [π6 βϑνξὴ οῃϑβ; 

21 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ 
ἰαϊϊεν μὰ οὔϑὶ (6 :) ἄϊδρα. τχ6 

γυνή. 28 ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν 
ννουλϑα. 1ῃ ἴῃ 8 ΤΟΘΌΧΥ ΘΟΊΟΣ, Τμοσοῖοσο 

. τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; 
ΟΥ̓ νΒίοα οὴΘ οὔίῃθ βόνεαπ ὙΜ115Ώ6 6. ΨγΟΤΩΘῈ 7 

πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν: 
ΑἹ Ζοῦ. ἴμον δᾶ Ὧν. 

᾿Ιησοῦς εἶπεν 
ΒΙΞΕΙΕῚ 58] 

εἰδότες τὰς 

29 - ἀποκριθες δὲ ὁ 
Ἡδνὶπδ δησννοσρα θα τὰς 

αὐτοῖς Πλανᾶσθε 
΄ο Τθηι Υου 816 τηϊβίδκθρη ἢοὐῤφ Κηονίηρ τ6 

γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ" 
ϑΘουιρίαχος ΟΣ 16 Ῥονν ΕΣ ΟΕ 168 αοᾶ; 
80 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε 

πῃ Του 188 ΤΟΒΌΣΥ ΘΟ ΟΣ ΚΔ εἴτ ν 

γαμοῦσιν. οὔτε γαμίζονται, 
ΤΔΘΥ ΔΙΘ ΣδΥΥ Ρ. ὯΟΤΙ ὅτ ἴδεν βίνϑῃ ἢ ΤΑΘΥΥΑΒΘ, 

ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν: 
1.1.1} 85 ΘΏΒ615 ἴηι 6 ἤθᾶνθῷ. ἐἔμπον δζο; 
81 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν 

ϑοουΐ Ῥαΐ ἰῃ8 τϑβυσγθοίίοο οἱ ἴῃς. ἀδϑδα (οῃ 65) 

ἀνέγνωτε . τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ 
πο αἱά τοῦ τεδᾶ χα ((ῃ1Π5)] βροκβὴ ἰο χοῦ ὮὉν 
τοῦ θεοῦ “λέγοντος 32 Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς 
τὸ Οαοὰ ΒΆΣΙΩΝ “ἢ δὰ ἴῃς αοά 

᾿Αβραὰμ καὶ ὁ θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ ὁ θεὸς 
ΟΣ Αργϑῆδια δηάᾶ ἴῃ8 αοα οὔῖβαας δῃᾶὰ ἰῇ6 αοὰ 

᾿Ιακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ 
ΟΥ ὕδοορῦ Νοὺ 6 ἰ5 ἰῇ αοά οὗ ἀεβὰ (οὔθ8) μαΐ 

. ζώντων. 88. Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι 
οὗ Ἰνίῃε (οη65). ΑἌἈἈμὰ Βανί Βεασά ἐπε οτονναβ 

ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 
ὑνΟχΘ ΘΙ δϑἰουησθα - προ μα ἐδδομίηρ ΟΥ̓ Βῖτη. 

84 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντε ὅτι 
. ΤῺ6  Ραξ ῬΒδτίβθος Βανίηδ᾽ ΠΘΔΓ ἐμδὲ 

ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους 
Π6 πιιζΖΖΙθα 1221: 5δδάποθοβ 

3 

ουκ 

325 Ἐς, ἘΒΌΙΙΝνΕσιτ; Τομποόνϑῃ, 118: (οᾶ, 
Κογιαθυβίαη (θη οδηΐυσν) 8Πἃ ΟἿΟΣ τοχῖβ.- 

184 

2 Νον ὑβοσθ ψ 66 
Βθνθὴ Ὀχσούμοι πιῇ 
5; δηᾶὰ ἰῇ ἔϊτδὺ 
ΤΛΔΙΥΪΘα δηα ἀθοδϑεθᾶ, 
δῃᾶ, ποὺ δανίηρ οἵἴ- 
Βρείησ, Ὧ6 [οὔ ἰδ 
νὶθ ἴοῸσ ἢ Ὀγοΐμου. 
261 ψοῶῦ ῃθ βΞδηὶ6 
ΨΥ 8150 τὶ ἰμ6 
ΘΘΟΟΔα 8δηα 6 ἰδίγχα, 
Ὁ ἐὨΥΟ ΡΉ 4811 βδον- 
ΘΏ. 27 Τδὺ οὗ 811 ἐμ 
ΜοϊΏδη αἰορα. 28 Οσου- 
Βοαυθηῦν, ἰὼ ἐδ σθα5- 
αγτθούϊΐδζη, ἴὦ ψὩΐΟΩ 
οὗ [8 βϑαύθὴ ΜΨ1Π]1 586 
6 ψῖζοῦ. ἘΌΓ ὑπδν 
811 σοὺ ὨδΓγ. ᾿ 

291ὴ ΤΟΡΙΡ ὅθθαβ 
581α ἰο ὑπο; “γόοῦ 
ΔΥΘ τηϊδύθκθη, Ὀθοδῖιβθ 
χοῦ ΚΗΟΝ ΘΙ ΠΟΥ ἐμ 6 
ΘΟΥΙΡύΓΟΚ. ΠΟΙ ὑῃ6 
Ῥονον οἵ αοῦᾶ; 30 ἴοσ 
ἴῃ ὑῆθ σϑϑυσγγθούϊοῃ 
ΠΘΙΏΘΙ ὁ ΙΏΘ ΙΘΥΤΥ 
ΠΟΙ͂ ΔΙ ΜΟΠΊΘΩ ΡΊνΘα 
πὰ πλϑυτῖαρο, θα 816 
85 ΘΏΡΘΙ5 ἴθ Ὠθανθῃ. 
91 Α5 τορασγᾶς [6 σϑϑ- 
γγδούμνοῃ Οὗ (6 ἀρϑᾷ, 
αἰᾶ τοῦ ποὺ χοϑᾶ 
ψηδῦ ψὰϑ 5ροκθὴ ἴο 
ὙΟὺ ὉΥ Οοάᾶ, ᾿Ξαγίηρ, 
921 δχ ὑῃ6 αοᾶ οἵ 
ΑΡΥδῆϑιλ δηᾷ ἔπ οὰ 
ΟΥ Τϑαδο 8δηα {π6 σοῦ 
ΟΥἨ “8Δ000᾽39 Ἠδὰ ἰς ἐῃ8 
αοᾶ, ποὺ οὗ 8 ἀδαᾶ, 
ρυαῦ οὐ ὑπὸ Ἡνίηρ." 
33 ΟἹ Πραχίηρ [{ῃ80], 
Ὁ6. οτονψαβ ψΘΥΘ 
δϑὐϑουαπᾶρα αὖ ἢΐβ 
Γοϑορΐηρ.. : 

δά Αἴνοῦ 6 Ῥῃαδτὶ 
5665 πρασὰ ἰῃαὺ ἢ6 
δᾶ ρυῦὺ ἐὰμθὸ 58ᾶ- 
ἀποθοα ὕο Β΄] 6 Π66, 

ἷπ ἴ8ὰ6 Τοχίις Ἐδοθρέιβ, {πὸ 

δὰ 
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συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. 
ἀν ότο 1εα ἐοσϑίδου ἙΡΟΣ ἐδ6 νΘΥν [01866]. 

85 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν 
͵Δῃα ᾿παυϊτραᾶ ροῖ [9.421 οἱ οἵ [3.459] 

νομικὸς πειράζων αὐτόν 36 Διδάσκαλε, 
νουβοα ἰὴ ἰδ. ΕἸ ΕΊΛΤΟΤΕΣ Ὠϊμὰ ἸΘΘΟΒΕΣ, . 

ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; 
“ἢ βοσὲ οὗ σοζητηδηδτηθηῦ στα ἷἴὰ ἐῶ6 ἴα 

31 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷδλ ᾿Αγαπήσεις 
τΤὴ6 (9056) Ῥυξ 58] ἴο τ Ὑο1 5181] Ἰονᾳ 

Κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου 
Ιοτὰ (6 αοα οἶγοι ἴθ ΨΏΟΪΘ παοαῦὶ οἶ νοι 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ, 
δᾶ τὰ ΜΏΟΪ6 6 ξοὺὰ! οἴνου δᾶ ἱπ ΨμοΪΘ ἐδθ 

διανοίᾳ σου: 38 αὕτη ἐστὶν. ἡ μεγάλη 
ταϊμα οὕ νου; 1815 15 186 Βτοαὶ 

καὶ πρώτη ἐντολή. 9 δευτέρα ὁμοία 
δὴ χθθ. σοχασηδησζηρηΐ. ϑϑοοῃαᾶ (ο 6) ΞἸΓΪΩΣ 

αὕτη ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
ἐῃῖϊϑ. Ὑου 5881] Ιονθ. ἴθ πρῖρηροσ οὔγνοι 85. 

σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν 
ΞσΟΙΣΒΟΙ, ΟΣ {πἸ ΕΞ 16 ἵνο - 

ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται. καὶ 
σοϊησωδησταθηΐβ Ο]6 6 ἴᾶνν ΕἸ ΞΕῚ δρᾶ 

οἱ προφῆται. 
1 6 ρζορῇῃθϑίβ. 

41 Συνηγμένων δὲ τῶν 
Ἡδνῖηξ θ6δὴ 1εα ἰοσείμου 1911} οὗ [868 

Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺξςὨ ὁ ᾿Ϊησοῦς 
ῬΏΔΥσθοΘ5. 1Ἰηαιγρᾶ ροὰ τθχα ἴθ Ζ6515 

λέγων 42 Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ 
5ΔΣΊΩΚ ναῦς. ἴο χοῦ ἄοεβ ᾿ξ ββεῖὰ δρουὺΐ τὰς 

χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστιν; λέγουσιν͵ 
[Φ ΕἸ γὲ ἍΜ ΏοβΟο βοὴ 5 67 ΤΏΡ 816 βαυηϑ 

αὐτῷώ Τοῦ δΔαυείδ. 44 λέγει αὐτοῖς 
ἴο τὰ ᾿ ΟΥ 186 Βαανά. ἘΔ 15 βασι ἴἰο {δου 

Πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ 
ον {πογοῖοσθ αν ἴα ϑρὶσις 15. σδιὴη δ 

αὐτὸν κύριον λέγων 44 Εἶπεν Κύριος τῷ 
Ὠΐγὰ Σοτα 5αυὶβ Βαϊ Τοτὰ ἰο ἐῃ8 

κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν 
Ἰοσὰ οἶτηβθ Βε 5ἐἐπρ ουέ Οὗ τἱρηί- παπᾶ [ὈΡδΥ5] 

μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 
Οὗ τὴΘ αὐ] ΠΚΕΙ͂Σ 1 5δουᾶ ρα ἴπ6 δρθαϊθβ οἱ ψοῖὶ 

ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου; 45εἰ οὖν Δαυεὶδ 
Ὀφωθαίῃ (6 ἔθος οὔ νοι 18 ἰμοχοΐοσς Ὁδνὶᾶ 

καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν; 
15 σϑ]]ἶὴσ ἶ Τιοχᾶ, μον βοὴ οὔ μίση ἰβ μοῦ 
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[ΠΡ σαι ἰορούμοσ ἴῃ 
ΟἿΘ ΤΟΊ. 85 Αῃηᾶ οὔθ 
οΟὗἨ ὑμθῆ, νου ἰὼ 
6 Τιδῖν, δι5θα, ἐδϑὺ- 
ἴὴρ Ὠἶτα: 8368 “ἼΔΟΙΣ, 
ΜΏΪΟΩ ἰα 8 στϑαύθϑδὺ 
οοΙτϑησχηθηΐ ἴὰ [6 
18" 851:ῈΠ| βαϊᾶ ἰο 
δία: “ὯἯοὰὺ ταϑῦ 
Ιοῦνα ὕθῆονδῶ", γοὰ 
αοα πιῇ γο σψΏΟΪΘ 
Ὠραγὺ δηᾷ σἱ γοὺ 
ΨΜΏΟΙΒ 501 διῃᾷά σα 
ΣΟ ΜΏΟΙ6 τχϊπᾶ. 
38 ΤῊΪ 5. 886 ρτϑαῦ- 
οοῦ δῃᾶά ἢγθὺ οοχ- 
ταϑηδτϊηδηῦ. 39 ΤῺ 
ΒΘΟΟΠΩ͂, {πὸ ἰὖ, ἴα. 118, 
“Χοὺὰ χλυδὺ ον ψΟῸΣ 
ὨΘΙΡΏΡΟΣ ἃ5. ψΟΌΓΒΘΙ1.᾽ 
40 Ου μβοϑθθ ὕνο οουῦλ- 
τηδιαχηθηΐβ ὕῃ6 ΏΟΙΘ 
ΤᾺΝ Ὥϑηρθ, δῃά. [18 
Ῥτορῃθὺϑ. ᾿ 

4 Νοῦ ψΏ16 ἰδ 

ῬΏΔΙΒΘΟ5 ψΟγ ραίῃ- 

ογθᾶ ἰοσϑίῃμθ ὑὕ65118 

δδκϑα ὑῆθχη: 42 “Μη δὺ 
 ἄὝ]σ] τοῦ ὑμῖηκ ἀρουΐ 

ἐμ Ομ χίϑῦῦ ΝΏοσΘ β50ῃ 
Ϊ5 162 ὙΠῸῪ 5αϊα 

ὕο Ηἰπι:- “Θϑνὶα᾽ 5." 

483 ΗΘ. βαϊᾷᾶ ἰο ὑμθῃλ: 

“Ἥον, ὕῆθῃ, ἰ5 Ὁ 

μοῦ Ὁανὰ ΡΥ ἴῃ- 

Βρϊγύϊοη σ68115 ἈΪΜ 

Τιοχα;, βαγίῃρ, 44 596- 

ον 88. ο [ΙῺ 
Τιοτᾶ:. “5:0 αὖ 1Ὡγ 

χὶσῦ Ὠδηᾶ ὙΠῸ] 1 

Ῥυδ γουσ Θαθιθα 86- 
ρα ψγοὰ ἔδθί᾽ ᾽9 

45 Τῇ, ὑμογθέοσθ, ᾿ϑανα 

08115 Ὠΐὰ “ΟΣ, ΠΟ 

Ϊϊ5. 8 ἰβ5. 500} 

375 Τομοναῆ, 5.3,9-14,16-18,20,51. ἰῃ6 ΤιοΓᾶ, 
ὅθι. τη6 ΤιοΓά,  Β. 

ΝΒ, 44» Τοπονδῃ, 71.3,4-14.1τ,18, 
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αὐτῷ 
ἴο ἰτὰ 

ἐκείνης 
ἐμαὶ 

οὐκέτι. 
ΠΟ ἸΙοη σου. 

46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι 
Αὐμὰ ποοῆθ νν88 8016 ἴο ϑῆϑυνεν 

λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾽ 
ψνοΙὰά, ΟΡ ἄατοα ΘΏΨΟΩΘ ΤΟΙ 

τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν 
{86 αδὺ ἰο ἰπατῖγα ΡΟ ΠΤ 

23 Τότε ὁ ᾿[Ιησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις 
Ἰῆφ ἧς {2ς58 ΞΡΟΚΘ ἴο ἰλς6 ογσγονν 5 

καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. λέγων 2 ᾿Επὶ τῆς 
δηάᾶ ἰο πῃ 6 αϊβοῖΐρθοβ ΟΥ̓ Ηἰπὰ βασίηξ ὕροῃ {μ6 

βμβωυσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς 
ΟΥ Μοβϑβ8 δρδῖ βαΐ ἄονσι [6 βἐ συν 

καὶ οἱ ΦφΦαρισαῖοι. 8 πάντα οὖν 
Θ8ῃ}Ω1 ἐπΠ6 ῬΠΔΓΪΒΘ 65. ΑἹΙ (55) ἐμοσθξοσα 

ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε 
Δ5 ΤΔΩΝ ἃ5 ἱξονοΥ (δον τϊσηΐ βὰν ἰο γοὸῦ ἄο τοῦ 

καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα 
δρᾷ 6 σοῦ ορβουνίῃβ, δοςοζαάϊηβ ίο πὶ ἰπ6 ΨΟΥΚ5 

αὐτῶν μὴ ποιεῖτε, λέγουσιν γὰρ 
οΥ θαι Ὡοῦΐ Ρ6 υοῦ ἀοίῃβ, ἔπὲῈν 8.6 δαυϊῶβ Ιοτ 

καὶ οὐ ποιοῦσιν. ὁ δεσμεύουσιν δὲ 
Δ. πού 87χ6 ἀοϊηρ. ἼΠῸΥ δῖα Ρ᾽ημαΐησ Ὁ Ρυΐ 

φορτία βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς 
Ἰοϑαβ Ὦρανν δὰ δτα ροϑίηρ ἀροθ {δα 

ὥμους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῷ 
Β5ῃοιαοῖ5 οὐ [86 ΤΆΘΩ, ἴον ὑῃαΐ ἰο ἐμῈ 

δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν 
ΒΏΘΕΟΣ ΟΥ ἴπϑύὰ ποί λον δῖὸ ψἹΠΠΔὴδ 

κινῆσαι αὐτά. ὅ πάντα δὲ τὰ ἔργα 
ἴο πᾶσα ΒΘχα. ΑΙΙ μαΐϊ [3620] ψνοσ 5 

αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ 
ΟΕ θη ἴδ. δῖὸ ἀοϊῃ δ τοννατὰ {π6 

θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις: πλατύνουσι 
ἴο 6 νἱοννοᾶ ἰο {88 ΤΆΘΩ; μον δύο Ὀγσοδαάθηϊῃβ 

γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι 
Τοῦ ἴμπε ΡῬαν]δοίοχιθβ Οὗ ἔμ θτι πα ἐμ. ΔΥΘ ΘΩΙΔΥΡΊΩΣ 

τὰ κράσπεδα, θ. φιλοῦσι δὲ τὴν 
166 ἔσθ 5, ἴδον πκὸ Ρμαΐ τῃ8 

πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ 
Ἀχβὲ ὈΙδοθ οὗ γθοϊηὴρ ἴῃ {με ΒΌΡΡΘΥΒ δῃά 

τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖ 
[1.1] τοι βθαίβ Ϊῃ Ἐπ᾿ ἐπέοαυβτὰ ἐρᾷ ̓ 

Ἴ καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
δὰ δα δεϑοιίηρβ  ἴᾷζ6 τχηδχκοίρίδασος 

καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων αββεί. 
δὴ ἰο 6 δ] ὋΝ δες ΤΩΘᾺ ἘΔΡΌΡΙ. 

8 ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββεί, εἶ ἌΡΡβειὶ, ε 
Υου Ῥαΐ ποΐ τοῦ 5ῃομα Ὀ6 σ41|ΕὩ ἜΠΡΕ ἢ μον 

γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, πάντες δὲ 
ΤῸΣ 15 οἴνου ἰμς6 ἴδδοῦοσ, 81} μυΐ 

186 

46 Δῇὰ ποΟΡΟΟαΥ ψ85 
ΘῸ16 ἰο 88 ἃ ψοσγά 
ἴῃ ΥΘΡΙν ἰο Ὠΐπη, ΠΟΡὄ 
ἀϊα δῆγοῦθ ἀδιδ ἔσγοπὰ 
ὑμαὺ ἀδὺ οὐ ἴο ατι65- 
100 Ὠἷπὶ ΔῊ Γυσύ Υ, 

28 ΤΏΘΩ “6505 ΒΡΟΚΘ 
ἴο π6 οτονᾶβκβ 

δὰ ἰο Ὡἷ5 αἰδοῖ 65, 
βδδίηρ; 2 “ΤῺΘ βουΐθοϑ 
διὰ [6 Ῥ,δείβθοα 
ὮθΥΘ 5οαΐθα ὑῃθῃ- 
Β6Ινο ἴθ π6 βοαὺ οἵ 
Μόοβθ5. 3 τ θυθίοσο 8} 
ὴ 86 ὑμίηρβ ον {6} 
γοῦ, ἀο δῃᾶά οὔϑξοῦνο, 
Ραὺ ἄο ποὺ ἄο δοοοτά- 
ἴῺ 5 ἴο ἔθ ἀδράᾶξβ, 
ἔοὺγ ὕδν 88.ὺ Ρεὺ ἀο 
ποῦ Ρουΐζοση. 4 ΤΥ 
μα ὉρΡ ἤθανν Ἰοϑδαβ 
δὴ ἃ ρμαῦ ὑμθὰ ὍΡΟΙ 
86 ΒΟ. ΘΥ5 ΟΥὨ ΙηΘΠ, 
Ῥαῦ 6 ὑμοιβοινο5 
δῖΘθ ποὺ ψὶΠρ το 
Ῥυᾶρθα Ὠθι ἢ ὑπο ὶν 
ΒΏρΡοΓ, 5 ΔῊ 6 ψοσκϑ 
ὕἴμου ἀο ὑμπον ἄο ἰο 

6 νἱονεὰ Ὅν τ6η; 

ἔοσ ὕπον Ῥγοϑδᾶάθῃ {μ6 

[ϑουιρύυγο -οοηΐϑηϊηρ] 

Οοδδθ5 ὑμαῦ θν ψθδΣ 

85 ϑ5δῖδορῃδγαβ, δηᾶ 

ΘΏΙασρο ἰῃ6 ἔτϊησοβ 

οὗὐ ὑοῦ ρϑυηθηῦδ. 

ΘΎΠΘΥ {κὸ ὑπμπ6 χηοβὺ 

Ῥτομληθηῦ ΡΙ8606. δὖ 
δνοηΐϊηρ π16815. δῃᾶ 
086 ἔσγοῃηὺ βϑθοὺβ ἰῇ ἐῃ8 

ΒΥ ΠΘΡΟΡΊΙΘ5, 7 δηα [Π6 
Βτθούζηρβ ἴῃ 6 χ187- 

Κοῦ ΡΊίδοθβ δῃᾶ ἕο 6 
οὩ1Π1οα ἘΔΌΡΙ ὉΥΡ πιρη. 

δ8Βιῦ τοῦ, αἀο ποῦ 
τοὺ 6 οδΙ|οα ἘΔΌΡΙὶ, 

0 6. ἰ5 τοόοῦυᾷκ 

ἰεϑοθδσ, ψΏΘσΘΘα. 81} 

τὴν 

181 

ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε: 9 καὶ πατέρα μὴ 
χοῦ Ὀγοίμοσβ δῖε; δηᾶ ἘΝ οἴτὴν ῃοί 

καλέσητε υὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, εἷς γάρ 
τοῦ 5πουα 021 οὗγου ἀροὴ ἰᾷ6 βδασγΐῃ, οὔθ ῸΣ 

ε » ς Ἀ ἢ ᾽ ἂν. ἀ 

ἐστιν υμῶὼν Ο΄. πατῇρ 0 οὐράνιος 
Ξ ἰς οὗγοῦυ ἧς Ἐδίμο ἴθ ἤράνθηιὶ]ν Οὔ; 

10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι 
πεῖῖποσ βῃοια τοῦ Ὀ6 οδ] 168 Ἰϑϑᾶθυβ, Ὀθοβδῦβθ 

καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ χριστός: 
1οδάα ΟΥ̓ τοῦ ἘΠῚ οὔθ μα Ομ σιβῖ; 

1 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν 
ἰὰς. θα ρυϑαίσ οὖὗστου ΨΜ1Π06 ΟΥ̓ τοῦ 

διάκονος. 12 “Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν 
βονδηΐ. ΜΏοενοσς θυ ἘΠ Χαὶ Ὠἰγηβοὶῖ 

ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν 
ὙΨ11 6 μυθΙοα, δῃάᾶ ΏΟΟΝΟΥ Ὑ011 ἈΌΤΆΌ16. Ὠἰτη561Ὲ 

ὑψωθήσεται. 
«{11 θ6 θχϑδι ρα. 

13 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ἵἴχος Ῥεῖ ἰο του, ΒΟΓΙΡΘ65 δὴ Ῥῃαγίβθοβ 

ὑποκριταΐ, ὅτι κλείετε. τὴν 
ὩγΡοοσῖθ5, Ὀροδιθα γυοῦ δῖ βῃκιζηρ τὉ 1τῃ6 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν 
Κιηρσάοτϊαᾳ οὔ 9 πρανθὴϑ 1ὰ ἔγοῦ οὗ 6 

ἀνθρώπων: ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ 
ΤΏΘΩ; γοῦ ἴοσ ποῖ τοῦ δΥ6 θῃΐουῖ δ, ὩΟΥ 

τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 
τὴ6 (οὨ 65) σογλϊηρ 1 ἄο τοῦ εἴ 5Ὸὺ ΟΥ̓ ἰο φιΐου. 

15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
γος ἴο του, ΒΟΣῚΡ65 δ ὈΏΔΓΐ5665 

ὑποκριταΐ, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν 
Ὡγροοχίϊεβ, Ὀθοϑδῦβθα τοῦ βὸ δροιὰδ [π8 568 

καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ 
δοᾶ ἴμ6 ἀτν [1Δη4] ἴο ὭαΚο οὔθ Ῥτγοβοισίρ, δηᾶ 

ὅταν γένηται ποιεῖτε. 
ὩΨΏΘΏΘΥΘΓ Ὦφ σαϊρῆ!ϊ σοτὴδ ἴο Ὀ8 σοῦ 8.6 Τὰ ΚΙ 

αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 
Ὠἰτα 5ὸὺὸῚ οὔ σθμθηηα ἔνοξοια τηοσα Οὗ τοῦ. 

16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἷ. 
νος 1 τοῦ; - παῖλαα ὈΠηΔ4 ἔδα (ο65) 

λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ 
δ ϑ ἌΠΟ 1 κ6]ν Τα ϑννθᾶσ ἴχ τὰς 

ναῷ οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾽ ἂν 
αἰνίηθ βαρμαθου, ποίμίθφ 85, Ψψῆο Ραὰΐξ ΠΚΕΙ͂ 

ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ 
[228 ἩΔΕΙ͂Σ ἴᾺ ἴῃ 6 δβοϊ. οὗ 6 ἀϊνίπα βαριϊδθοα 

ὀφείλει: 11 μωροὶ καὶ τυφλοί τίς γὰρ 
τς ἄορι; οδς δηα ὈΙϊπα (ομέβ), ΜΏΪΟΩ ἔοσ 

ΜΑΤΊΎΗΕΥΡ 28: 9--- ἢ 

χοῦ 8.6. ὈΓΟΏΒΙ8, 
9 ΜοΥθονοσ, ἄο ποῦ 
6811 δῆγομῃβ τοόοῦξ ἴδ- 
Π6ῈΓ ΟἹ βαχΐῃ, ἔοι 
ΟἿΘ ἰ5 στοῦ ἘΔΙΏΘΥ, 
ὑῃμ86 ΘαύΘΪν Οπ6. 
10 ΝΟΥ 6. οδηθα 
ἸΡΘΩ͂ΘΥΒ,, [ΟἹ τόοῦκ 
Τιοϑάᾶθῦ ἴα οὔθ, 8 
ΟὨγῖδὺ. 11 Βὰὺ [μ8 
διθδίθοῦ οὔβ δι Πρ' 
χοῦ τοῦ ὍὈ6 τοῦκ 
ΤΑΙ ΒΟΟΣ, 12 ὙΜΏΟΘΥΟΥ 
ΟΧΟΙΐ5. ὨΣΤΏΒΟΘΙΣ 1} 6 
ΒυμὈΙΘΩ͂, δηα ΜΏΟΘΥΘΥ 
ὨΠΊΌΙΘ5 ὨΐΒΘΙ ΨῃῈ|ὶ 
6 Θδχαϊθα. 

13 “ἷὟοθο ἴο τοῦ, 
ΒΟΥΌ65 8η6 ῬΏΔΙΥ 5665, 
ὨΥΡροοΥῖνο5! ὈΘοϑιιδ8 

τοῦ δῃαὺ ὰἃρ {Π6 Κίηρ- 
ἄοπλ οἵὗὐ 6 θδυθῃβ 
Ὀοίοσο θη; ἴοῦ τοῦ 
γΟΌΧΒΘΙν 5 ἀο ποῦ ΡῸ ἴῃ, 
ΠΟΙ ἄο τοῦ ρεῦ- 
ταὶϊῦ [οδβα οἱ ὑμοὶγ 8. 
πῃ ἰο ρὸ ἴῃ, 14 ------ 

15 ͵ἍἌοθ ο τοῦ, 
ΒΟΥΙΡΘ.. δῃᾶ ῬΏΔΧΙΒΘΘΕ, 

ΒΥΡροογὶνθϑ! ὈΘΟΔῸΒ8 
χοῦ ἰγϑνοσθθ 8568. δηὰ 

ΟΥΥ Ἰαμα ἤο 8.6 Ομ6 

Ῥχοβοιγίθ, δῃα ψ θη 
ὯΘ6 Ὀδοοῦθα Οὐδ στοῦ 

ΏΔΚΟ Ὠΐπλὶ 84 ϑδϑιθίθοῦ 

ἴος δ᾽ θη ὯΔ" ὑνίθθ 
85 ΤΟ. 50 85 γΟᾺ͵- 

56 Ιν 65. ͵ 
16“οα ἴο τοῦ, 

ὈΠΠηΔ ρσιυϊᾶθϑ, ΜΏΟ 858, 

Ἢ ΔΏΨΟΩΘ 5ΘΑΙΒ ὉΥ 

{μ6 ὑθάρῖθ, 1 15. πούἢ- 

ἴῃρσ; μὰ 1 δῆγψοῃθ 

ΒΘΟΙΒ ὉΓΥ μθ ροϊ!ὰ 

οὗ ἰῇ6 ὑθρίθ, Ὧδ 

ΐ Ὁμοῦ οὈΙ ρα ὐοη. 

17 ΕῸΟΪ5 δ8δη4 ὈΙηὰ 

οὔδ5! ὙΜΏΪοΣ;, ἴῃ ἰδοῦ, 

141. ΤῊΐΪ νοῦβο ἴ5 οταϊτοα πὶ {π6 ΨΥ ββίοοϊξ ἂπᾶ Ἡογὶ ἀγϑακ ἰθχί. 15» 566 

ΑΡΡοῃᾶϊχ υπᾶρσ Μαίζῃον 5:22. 
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μείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ 
ΒΥΘΑΙΟΣ 15, τὴ8 ΒοΙα ΟΥ̓ {88 

ναὸς ἧ ἁγιάσας τὸν 
αἰνίηθ δ δίίου [6 (08) δανίηϑ βαηο ρα {ῆ6. 

χρυσόν; 18 καὶ Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ 
5οϊα 2 ς Αμα ὙὙῪῸῸ ΙἾΚΘΙΡ ταϊρηῦ ϑσθὰσ ἴῃ (8 

ϑυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾽ ἂν 
αἰίασ, ποίη 5 115, ψῇο Ῥυςζ Ἰκεοῖν 

ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ 
τηὶϊρηΐ συνθαῦ ἰῇ 6 ΙΓ. ἰδα (6) οὔ ἴορΡ οξίϊΐ 

ὀφείλει’ 19 τυφλοί τί γὰρ μεῖζον 
Ἀφ 15 ἴὰ ἀθοί; ὈΜΝπαᾶ (0Π68), ψψὩΪΟ ἔξοχ Βτοδίοσ, 

τὸ. δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ 
τὰ8 ες οΥ λ 41] ΕἸΣ σεν ἴῃς (ἰϊπ5) 

ἁγιάζον ᾿ τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν 
βϑῃσ νη ἰδ ΕἸΣ ΤΏ6 (ο6) ἐπμοσυοξοσα 

ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ 
Βανί 5ΒΟΓῚ 1χ 1Ὲ 6 ΔΙΤΔΥ 5 ΔΙ 5. ἴῃ 1 

καὶ ἐν πᾶσι... τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ" 
δηάὰ ἰῇ 811 (1.85) ἴὯ6 (οΠ)65) ΟὨὮ ἴον» οὔτ; 

21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ 
δᾶ [86 (ο116) ΒΑΝΤΏΕ Βυν ΟΥ̓ ΩΝ 18 

ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ 
αἰνίηθ Βαριίαξίο βυνθῶσβ ἢ ἰδ δηᾶ ἰὴ ἴῆθ (016) 

κατοικοῦντι αὐτόν" 22 καὶ ὁ ὀμόσας 
ΔΘ σ᾽ 1; δα [86 (ο 6) δνὶηξ ΒΝ 

ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ 
πὰ [16 ἤρανθὴ βϑύνϑϑσβ ἰῃὰ ἰᾷ6 ἐζχουρ οὔ με Οοῦ 

καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 
πὰ ἰὰ [ἋΠ6 (0Π6) ΕἸΤΊΣΉΥΞΣΝ ΟἿ ἴοὉ ΟΥ̓ 1, 

8 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς . καὶ Φαρισαῖοι 
ὸῪΑἙθ ἴοτου, “ ΒΟΥ 65 8δηά ῬΒδΥβΘΘ8 

ὑποκριταί, ὅτι ᾿ἀποδεκατοῦτε: τὸ 
Ἀγνροοτιΐθθ, Ὀδοϑβδθο τοῦ βίνο 6 ἰδητῃ οὗ 1τὰ8 

ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ 
τηϊηΐ Δηάὰ 6 ΑἹ βδηᾶ ἐπα οὐχητηῖπ, 8ηα 

ἀφήκατε - ᾿τὰ βαρύτερα τοῦ 
χοῦ αν οὐ βόὸ ἡ 16. νγεϊβῃίλοσ (ἐμ 55) οἐμα 

νόμου, τὴν κρίσιν καὶ. τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν" 
ἴᾶνσ, ἰδ 7πιβύῖοθ δηᾶ' 6 ΤΩΘΥΟΥ δθὰ ἐμβθ ξϑιία; 

ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι 
ἔμπεβα (155) Ῥυι 1 νγᾶ5 Ὡθόθϑϑαυν ἴο ὅο 

. κἀκεῖνα ὁ μὴ ἀφεῖναι. 24 ὁδηγοὶ 
δηᾶ ἰμοβα (165) ηοΐ ἐο 1δὲ βὸ οἵ. ἀαιτος 

τυφλοΐ, διυλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν δὲ- 
ὈΠΠπαᾶ, πβέσϑιηΐμθ ὨΓΟΡΗ {π6 Ξ ρβηδί ἴλ8 Ῥυΐ 

κάμηλον καταπίνοντες. 
ΟΔΠΘῚ ασληκίηρ ἄοννῃ. 

25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
Ἅ}ὸῪὸΑς ἰίἰοτου, Ϊ ΒΌΤΙΌΘ5 ἃ ῬΏδΥΪθΘο5 
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5 σύθαΐθσ, η6 ροϊὰ 
ΟἹ 8 ἰθρθ!θ ἰῃϑὲ 
Ὧ85 ϑϑηοῦιοα 8 
ΟΟῸΪα9 18 Αἴδο, ΣΦ δὴγ- 
ΟἿΘ ὅν οασ. Ὁ [ἢ 
ΘΙύασ, ἰὸ 5. ποίῃξηρ; 
Ῥαὺ ἢ ΔΏψΟΩΘ ΞΘΘΙΣ 
ὉΥ ἰῇ κοῦ οὐ ἰὐ, 
ὯΘ ἰ5 ὑπάϑγ οθὶῖρα- 
ἀἰοὴ. 19 ΒΙΙπΠα ΟοὨΘ5!' 
ΝΏΪΟΩ, ἰῇ ἔδοὺ, ἰδ 
δΥθαΐθυ, ὑῃ6 σι τῦ οὐ 886 
δ’ ὑμαῦ βδῃοῦσῆθβ 
6 ρ»ἰ102 20 ΤῊΏΘΥΘοσα 
Ὧ6 ἰαῦὺ ϑ'θαῦθ ὈΥ 
ὉΠ 6 αἰδδὺ 15 ϑνθδυϊηρ 

ὉΥ ἰῦ δῃὰ ὈΥ 811 [6 
ἰϊὴρα ΟἹ [ἴὉ; 21 δῃά 
ὯΘ ὑμαὺ 5νθαχβ ὉΥ ὑδ6 
ΤΘΙΏ01Θ ἰ5 ϑθδυϊηρ ὉΚ 

ἃῦ δῃηᾶὰ ὉΥ Εἷχι ὑμαῦ 15 
1 ΘΟἰηρ 1Ὁ; 22 δῃᾶ 
Ὧ6 ἰμαὺ ϑθαῦβ. Ὁν 
θα ἰ5 ΚΞ οδυηρ' 
Ὁγ ἰὰ6 ὑγομθ. οὗ 
αοᾶ δῃηα ὉΓγ δἰτὰ 
ὑμαῖ ἰ5 δἰθϊρ οα ἰὔ. 

23 “Ὑοο ἴο τοῦ, 
Βοῦῖθοα δῃηα Ῥ,ΔΓίσΘΘα, 
ὨΥΡΟΟΥΙΘ5! Ὀθοϑι58 
χοῦ δἶνα ἐπ ἰδῇ 
Οὗ μ6 υϊηῦ δηᾶ {μ6 
Δ] δῃᾶ ὑῃθ οὐχ, 
μι τὸὐ ἤδϑνθ ἀαἰδ- 

Τοσατάθα μπ6 μοϊρῃὐ- 

ΘῈΣ χηδύζοιβ οἵ ἰΐ8 

18, ὩΔΙΎΘΙν, 7ι5ύϊσα 

Βηα ΙΏΘΓΟΥ 8η6 ἔαϊῃ- 

ΣΌ]η655. ΤΏΘΘΘ. ὑπϊηρδ 

δ ναβ ἱῃμᾶαϊηρσ ἴο ἀο, 

γοῦ ἢοὺ ἴο αἰϊδγορατσαᾶ 

ὍὋΠ8 οΟΥ̓ΘΙ ἐδίηρ. 

24 ΒιπΠἃ συΐᾶθσ, ψ8ο 
δύση οὐδ (6 νῃδῦὺῦ 

Ῥυαῦ βρ ἄονγῃ ἐμ6 
ΟΘΠ161! 

“25 “γὙοθ ἴο τοῦ, 

ΒΟΣΊΡΘ5. δα ῬΏΔΙΙΒΘΘϑ, 
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ὑποκριτοινς εις. υού δε δἰεληεῖος ὧς 
ἔξωθεν τῇ, τοςιρίον ἐπα οἱἶαο τότ, τ 
οὐσοθειο, Θὰ, υὐον δεοταιν οὐΐοε οραϊομίια 
καὶ κρασί, ἢ θρσες, ὀὠὠὈιὰ 

ἐντὸς τοῦ ποτηρίου θάρισον πρῶτον τὸ Γ 
Κα ΟΡ Εγϑὶ 16 ἰπϑῖαθ οὗ 88 σὰΡ 

ὶ τῆς παροψίδο ἵνα “γένηται 
ὍΣ δον Ἢ βαλδαν ὙΥ΄ τὴ ὁτάος ἐπαὶ πιϑῃὲ βθοοπιθ 
καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν. 
αἷδο ἴῃ ουΐδίᾶθ οὗ οΟἸθδῃ. 

21 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
οο ἰίἰοτου, ΘΟΓΙΌΘ5 δῇ ῬΏδσίβοα5 

ὑποκριταί ὅτι παρομοιάζετε, 
ὑπο τε ταις Ρβθοβϑβα ὙΟὺ δΓΘ ἡκοποα Ρεϑᾶθ 

τάφοι κεκονιαμένοις, - οἵτινες 
ἰο λα Κα μανίηθ θθϑ ννϊξουνϑῃ θα, ὙΏΙΟΒ 

ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι 
φτοιῇ ουδίαθ ἱῃηᾶραα ΔΧΘ ΔΡΡΘΔΥΙΠΒ᾽ Ῥεδυ δα 

ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν 
ὅγοσα τ θὰ ΔΘ 51] ΟΕ ῬΟΠ65 ΟΥ ἀρδᾶ (οῇῃ 65) 

καὶ πάσης ἀκαθαρσίας: 28 οὕτως καὶ ὑμεῖς 
αὐ Οὗ} ὑπο0]θϑηηθ685; ἴὰυς. 8150. στοῦ 

ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς 
ἔγοτῃ οαϊδίαα ἐγ εζε -ἰττοὶ 8ΥΘ ἈρΡεδυὶη5 ἴο ἴὰᾷ 6 

, “ Ἅ ᾿ 
ἀνθρώποι δίκαιοι ἔσωθεν δέ ἐστε 
ω ΣΝ ἯΠῚ τἱρῃίεουδ, ἔγοσὴ νι ῖη- θὰ τοῦ 8.6 

μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 
7. Οἵ ὨΥΡΟΟΥΙΒΥ 8δπα Δ ]ΘΞΒΏ 6585. 

29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
Ἄοε ἴοτου, ΒΟΥΙΌΘΞ Δ. ῬΏΔΙΒΘΘΒ5 

ε , ΄σ Η -“ ." , ους 

ὑποκριταὶ ότι οἰκοδομεῖτε τοὺς τὰφ 

ταν κα ταν Ῥδοδιβθ τοῦ δῖ Ὀυλαϊηρ ἰῇ6 βγανββ 

Α ᾿ Α. Ν 
τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ 

οἕ τὰ 8 τρο ον ττα δηἃ στοῦ δἵὲ ἀφβοογαίίῃμ. ἴμε 

μνημεῖα τῶν δικαίων, 80 καὶ 
ΤΑΘΙΏΟΤΊΔΙ Το θ5 ΟΥ̓ [.6 τἰβαἴεοιβ (ΟΠ 65) δ, δὰ 

λέγετε Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν 
τοῦ ων βονίηρ ΤῈ Μὰ θα ἴω ἴῃ8. ἄδνβ. οὗ [86 

πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα . αὐτῶν 
ἐγ δε μῶν τ ἀ5,. ποῖ ἩΚΕΙ͂Υ ψγα ψγεσθ οὗ ἱπετὰ 

κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματιει τῶν προφητῶν 
ΞΏΔΥΘΙΒ ἴω {π6 Ὀὶοοάῦ οὗ ἴῃ 6 Ὁτορμοῖβ; 

81 ὥστε μαρτυρεῖτε, ἑαυτοῖς 
85-8ηα τοῦ δὰ Ὀθδυ 5 νΊ 655 ἰο ψουσβοῖνο8 

, ᾿ - ᾿ ΄ 

ὅτι υἱοί ἐστε᾿ τῶν φονευσάντων 
ἐμαὶ βοῃβ υοῦ σὲ οἱ ἰῆς (6Π65) δανίηβ πιυχάετεα 

ΜΑΤΈΜΕΝΝ 38: 26---8 Ὁ 

ἈνΡΟοοΥλΌ65! ὈΘΟΔΊ56 
χοῦ οΟἸθϑῦδο ὑὯ8 οιὖῦ- 
5ἰάθ οἵ ὑὴ8 οὰρ 88 

οὗὐ 86 αἰδῶ, θυ ἴῃ - 
οἰᾶθ 8 ὺ ὃἃῖθὸ {81 
οὗ ριυημᾶθῦ δηᾶ ἰπὶ- 
τηοαουϑύθηθ55. 28 ΒΙ μα 
ῬὨδχίβθθ, οἰθᾶηξα ἢυβῦ 
ὑπὸ 1ηβϑίᾶθ οὗ 88 
ΟΡ δηῃᾶ οὗ [86 ἀἱϑῃ, 
ὑαῦ [86 ουὐῤπῖαᾶα οἵ 
ῦ 8150 τᾶν ὈΘΟοΟΙΏΘ 
οἸθδῃ. 

21 “ΜὝοὸΘ ἴο τοῦ, 
ΒΟΙΌ65. 8 η6] ῬΏΒΙ 5665, 
Ὠγροογζῦθϑ! ὈΘοΘ 56 
ὙΟΣ ΓΘΒΘΠ015 ψὨΐ6- 
ΨΜΑΒΏΘΑ ρογᾶγνοθ, ψΏΪΟΣ 
ουὐνναχαϊν ἰπάθεα 80- 
ῬΘ8ΔΥ Ὀθαῦαῦα! Ὀαὐ 
ἰηϑιαθ 8ῖθ6 1111] οἵ 
ἀοϑα τη 5. ῬΟΏ65 δηᾶ 
Οὗ ΘΟ δοχγὺ οἵ τἢ- 
ΟἸθδΏη655. 28. 1ὼ ἰηδΐ 
ΨΆΥ τοῦ 8150, ουὐῦ- 
ψΆγαὶν ἰηαδϑα, ΡΡΘαΣ 
γἱραύθουϑ᾽ ο 6}, 
Ὀυὺ ἰηβίαθ. χοῦ 816 
1 οὗ Ὠνροογῖδν δᾶ 
Δι] ΘΘΘΏ6 55. 

29 “Ἥ»γῸΘΔ ἰο. τοῦ, 
ΒΟΙΙΌΘ5. δηα ῬΏΒΔΙΒ665, 
ὨΥΡΟΟΥ 65! Ὀθοϑιδ 
τοῦ υἱ18 [6 στᾶνθϑ 
οὗ {π6 ρυορῃθῦβ δηὰ 
ἀδοοταίθ ἤὯθ τχτηθῖηο- 
τ] ἰομπὶῦ οἵὗὐ ῃ6 
τἱρῃίθοικ οπ65, 30 δῃὰ 
χοῦ 858.., ἽἽ ψ6 
ΨΟΥΘ ἴῃ ὑμ6. ἀδν5 
οὗ οὔὐ τογθίδθυβ, 6 

ψοι]ᾶ ποῦ Ὅ6 ΒΏΔΙΘΙΒ 

ἢ θα ἴῃ 6 

ὈΙοοάῦ οἵ 6 ῬγΟθἢ -᾿ 

εὐβ.᾽. 31 ὙΠογθΐοσα τοῦ 
816 Ὀδαγίηρ. . 655 

δροληαδὺ. γΟΌΓΒΘΙνΘΒ 

ἰμαὺ τοῦ 818 5008 οὗ 

ἰοβθ ψὴὺ ταυγαεγοά 
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ὑμ8 Ῥχορῃθίβ, 32 ὕΥ6Ὲ, 
6, 511 ἃρ {6 πλ68- 
ΒΧΘ οὗ τὑοῦξκ ἔογχαε- 
Ταῦ τυ. 

33 “Βοσυθηΐβ, οἵἕ- 
ΒΌΣΙΩΡ ΟΥἨ γ᾽ ΡΟ ΥΒ, ΠΟῪ 
8.6 τοῦ ἴο ἢθθ ἔγΌσα 
μ6 Ἰπᾶαρτηθηΐ οὔ (6- 
ΠΟ 835 834 ΒῸΣΓ {ηϊβ 
ΤΘΔϑΟΏ, ἤθθ Ζ 811 
βϑηάϊωρ ἔοσί ἴο τοῦ 
Ῥτορ οβ δῃά ψ δα 
ΙΊΘ 86 ΡῈ]. 1ἴη- 

τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ [3.0] Ῥτορῃρίβ. Αμὰ στοῦ 511] γοσυρ ἐδὸ 
μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 
ΤΆΘαϑασΟ οὔθ Ζαίῆοσ οὗ σου. 

32 ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς 
Ξεσροηΐ βοπογαιθα οἣδ5 ΟΥ νΊΌΘΥ5, ποῦν 

ύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; ΕἸ δ τοῦ δϑ ἔγσγοχλ ἰῃς ἡπαρτηθῃξ οἱ ἐπ ΕΤΕΥΣ 
384 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ΤΏτουρ τη ῖ5 Ἰοοκ! 1 δ 5ΘΔΘΙ 5 ΟΕ 
πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ 
ἴοννγασα σοῦ ῬγορῆθίβῪ ὃῃᾷᾶ υυνΐῖξα (ΘῈ 5) δῃᾶ 
Ὑραμματεῖς" ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ 

ΒΟΣΙΌΘΒ; οὗν οῦ. τπθτ ἕοῦ ΨΗ1 ΚΗ μπᾶ ςἰγιοίοῦθ. ΞοΠΘ οἵ 
σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν [θὰ τοῦ ΨΠ20 ΚΙΠ τοῦ νν1}} ναΐ ΟἹ βίδικοϑ, δηὰᾶ ουξ οἔ 2 75) οἱ ΔΙΑ 0816, δα 5ΟΠΊ6 

οὗὐ ὑβθῶ τόὸῦ ψ11 
ΒΟΟΌΣΡΘ ἰῇ Ὑοῦα 55.1- 
ΔΡΟΡΊΙΘ5 854 ρουύϑϑοῦίο 
ἔγοπὶ οἷύγ ο οἰΐν; 
δ παῦ [ΠΘ6ῚΘ6 Τῃ8 50 
ΟΟΠΘΒ ΠΡΟ τοῦ 811 
βθ σχὶσηΐθοιϑ θιοοᾶ 
ΒΌΪΠ1Θα οἡ δαχίῃ, σοι 
ὑμ8 ὈΙοοᾶ οὗ τἱρῃθθοιβ 
ΑΌΘῚ ἰο 86 Ὀ]οοᾶ οἵ 
ΖΘΟΛ 8. 18 ἢ δοὸὴ οἵ 
ΒΑΓ 8 ΘΟ 8, ΜΏΟΥΩ 
Υοῦ τπσχαθυρα Ρ6- 
ὕνδθῃ ἐῃβ βϑῃούθπδυν 
δῃηἃ [Π6 δἰΐαν, 36 ὙτῸΙν 
1 5 ἴοὸ τόοῦ, ΑἹ] 
ὑπθδθ ὑῃΐηρθ Ψ1Π ΘΟχλθ 
ὍΡΟΙ [ῃθ σϑῃθγδίοι, 

51 “ΘΓ 5816), 56- 
ΤΌΒΘΙΘλ, ἐμ ΚΙΠΘΥ 
οὗὐ μ6 ρῥχορῃθίβ δῃᾶ 
δίοῃηθσ οὗ ὑμοβθ βεῃΐξ 
Σοτί ἰο. ΠΘΙ,- ΟΝ 
οἴἴθη 1 μϑηΐξθᾶ ἴο 
ΒΑΙΟΥ γοὰΣ ΟἸΣΙάγΘα 

μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ χοῦ νν11}} βοουῦσσθ ἴθ {δ6 ΞΒΨΏΔΡΟΒσαΘ5 οἴνου βδῃᾶ 
διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν" τοῦ Υν11} ῬΡοσξθοαΐθ ἔγοσζῃ οἱἷν πο οἱΐν; 

8ὅ ὅπως ἔλθῃ ἐφ’ ὑμᾶς πᾶν αἷμα 50 1ῃδὲ πλρηΐ σοῦ ροὸὴ τοῦ 8411 ἘὈ]οοά 
δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τιβῃΐθουβ Ῥείηρ ρΡουχεᾶ οὐὧἱ Ὡροὴὰ ἐπ6 οδΥ' Ζτότα 
τοῦ αἵματος ἍΑβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ 6 Ριοοᾶ ΟΥΑΡΟΙ ἐμ τστἰβρῃίθοιβ ἘΠΠ {πὸ 
αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ὈΙοοάῦ οὗ Ζβομβασίδῃ βοὴ οἱ ΒδΥϑο δ, Ὁ Βοσα 

δ ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ. ναοῦ καὶ γοῦ του τοα Ὀϑίννεθη ἰῃ6 αἰϊνίηθ Βαριίαοη δῃηᾶ 
τοῦ θυσιαστηρίου. 36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, {πῃ 6 δ]ίδυ. ΑΙΆΘΩ 1 81 βεισνηρ ἴο του, 
ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν 11 σοθ {2656 ([ππ 55) 8} ὭΡΟΩ ἐδ6 
γενεὰν ταύτην. 

θη θυδίῖοη {Π|15. 

31 ᾿Ιερουσαλὴμ ᾿Ιερουσαλήμ 
δῖ- ΣῪ ΓΞ ΟἹ Κοσαξαίοσα ᾿ 186 (οπ 6) 

ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα Κιπηρ 168 ρτορῃοίβ:. δῃηὰᾶ ΒΙΟΏΣΩΣ 
τοὺς ἀπεσταλμένου πρὸ αὐτὴν, --- 186 (ο΄ 65) Βεῃΐ οἱ - σαι τήλὴὶ ςς 

ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα δον οὔθ 1 ψ ]Πεδα ἰο 1οδα ἰορϑίμου Ὡροῦ ἐμ6 ομΣΙάγθῃ ᾷ ξ Μ . ᾳ ἰὴ σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει ἰορθύμον, ἐπ τῶν 8 οἔψου, ΨΨΆΪΟΗΒ τηδῦποῦ ἤθη Ιδϑᾶς ἰοπϑίμεῦ ἄροῦ ΒΘ δβδύμουβ ΠΘΥῚ 
τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ [ “10 Κ5. ἰορεῦμον. ὑ- ἴπ8Ὲ ΟμΙΟΚΒ. ΟΥ̓ΒΟΥ ὉΠἅ6Σ ἐπ ΨΊΩ65, πη} ΔΟΥ 6 ψίηρθ! Βα 
33 566. Αρρϑηάϊχ ὑπᾶον ἹΜαίξηθυν 5: 29, 

141 ΜΑΤΎΜΗΝν 28: 88---24: 

᾿ ἠθελήσατε; 38 ἰδοὺ ἀφίεται [τοῦ Ῥϑορίὶθ αἱά ποί 
Οὐκ μα ἀιὰ ΣΟ Τοοκ! 18 16ἱ 8δὸ οὔ ἱ ταῦ ἰὑ. 38 ΤΟΟΚΙ 

΄ Ὰ ἠδ. -“" . ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν. 33 λέγω γὰρ ὑμῖν, | ὕοῦυᾷ πουβα 5 δρϑῃ- 
εὐμν ἴῃς ἐλυῖς οἱ ἐὐτὰ Ι ΔΥῸ βασΩθ ἔου ἴο τοῦ, Ποηρα ἰὼ τοῦ. 39 ΕῸΓ 

ή ἴ ἀπ᾽ ἄ ἕ χοῦ, ἕοῦυ ἦ ε ἴδητε ἀπ ἄρτι ἕως [1 58} ἴο ᾿ 
νοοῖ τοὶ ἐς τοῦ ἐΒσαϊα 566. ἔγοσῃ τἱρῃί ον ΠῚ] }Π ΡΥ ὩῸ ΠΊΘΘΔῺΚ 

ἂν εἴπητε Εὐλογημένος ὁ 5686 ΙῺ6 ἔτοῃι ἤθῆσθ- 
16 ῚὉ} τοῦ 5ποια βὰν Ἡδνίηβ Ὀβ θῇ Ὀ]Θσϑθαᾶ ἴῃ6 (016) | ἔοχίῃ ἘΠῚ] τοῦ 58, 

ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. “ΒΙοδβθᾶ ἴθ. ὅδ ἰϑύ 
[γ. 2202 1:2 ἡ πϑῦθ ΟΣΙΟσά. ΟΟΙΘ95 ἰῇ σρῃονδη βὰ 

ἿΝ ε 2 “- ΕΣ ν᾿ “- ὩΔΙΏΘΙ᾽ ΕΣ 

94 Καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τοῦ : 
Αμα ανὶηδβ σοπα οὐδ 6 9655 ἕἔσγοζῃ ἐμ 94 Ὀδραγιϊηρ πον, 

; Ν [αν ε ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ 7Ζ65115 Μὰ5 ΟἹ Ηἰξ 
ἰθῖαθ]6 νγ88 ΒΟΪΠΒ Ηἰὶβκ αν, δηα οβίὴρ ἰοννδιαά ἰῃ6 ΜᾺΣ ΓΓΟΙΩ ἐπ ἐβιΏρ]θ, ὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰ 15. αἰδοίρ!θ5 δρ- αθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς | μὰς π!5 ΑἸδΟῖΡΙΘ5. ΔὉ 
ἔἰἴβοῖριεβ οὗ ἢἰπσὶ ἴοββον ἰοβίγη 18 6 Ὀυϊαϊηρ5 ῬΙοΔομβοαᾶ ἰὸ βοΐ 

τοῦ ἱεροῦ: 2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς [Ἦν {π6 ΒιμΠαίηρα οἵ 
οὗ {μ6 ἐδιῖρις; ἴμ6. (016) Ῥαΐ μανὶπβ βαβυγεζβά ἢ 6. (ρῃρῖθ, 21ῃ [το- 
εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα ΒΡΟΙΒΘ 86 κβαϊά ἴο 
βαϊα ἴο ας Νοΐῖ τοῦ δῖα Ἰοοκίηρ δ ἴῆθβαε (1255) ἜΡΙΣ “9 ψγὸῦ ποῖ 
πάντα; ἀμὴν λέγω. ὑμῖν, οὐ μὴ ἱμεμοιὰ Δ11 8658 
8}  Αἴπεθ Ιαπιβανίηβ ἰοτού, ποὲὶ ποῖ ῥῃϊρ5) ὙΤῸΥ 58. 

ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς ἰο ὕοῦ, ΒΥ ΠῸ ΠΊΘΘΙΒ 
5μουϊα Ἠ6 εἰ 8Ὸ ΟἹ Ἀετβ βίοπθ᾽ ὡροῦ βίομθ γα ΐο [ το} ὁ πῃ 06. ἴοδὲ 
οὐ καταλυθήσεται. : Πθῖθ Ὅροῦ ἃ ϑβἴομθ ποῦ 11 ὈῈ Ἰοοβϑᾶ ἄονν. ππ δια ποῦ 86 ἐμτονῃ 

38 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ρους | βονῃ;,» ᾿ Βηθης, Ρὰΐ σἔμπῃ ὑροὴ πε Μουπὶ 8 ὙΝΏΪ6 μ6 ψὰ8 δἱδ- 
τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ | ῃσ ἀροῖ ἐπα Μουπὲ 

οὗ ἴθ ΟἸϊνεβ. σδιὴθ ἑοννασά ὭὭϊηα (6 ἸΞΟ ΡΙΘΒ οὗ ΟΙἶνδα, {π6 ἀἰβοίρ!θα 

κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες ΕἼΤ ΔΡΟΡΤΟΘοΟ ρα Ὠΐμη ὑχ]- δοσοχγάϊηῃξ ἴο ΡὈτῖναΐς ἴ5ρ0:} βου ΤΩ, , 3 νδίοῖν, βαϑίηρ: “ἼΘΙ 

ἡμῖν πότε ταῦτα ἕσται, καὶ τί ΤῸ [᾿}5, ὍΘΩ ΨΜἘλι [Π656 τας ὍΘ ἰπ6βα (1:55) ΨΠ1ΡΟ, μα δαὶ {πμ6 ἐὨΐηρϑ μ6, δῃᾷ σῇηδῦ 
ἤ ἢ ἢ ί ὶ ελείας [ὃς : οὗ σήμειον τῆς σῆς παρουσιᾶς καὶ συντ' ( ἍῈΠ ΡὈ6 6 5ίρῃᾳ 

ΞΙσᾺ οὐ ἴῇθ γνοὺ ρσθϑθῆσθ δηῃᾷα οἵ σοπομιβίοι ΤΟΣ ὈΥΘΒΘΠΟΘ 8π4 οὗ 

τοῦ αἰῶνος. 86 σοποΙϊιδίοῃ οὗ ὑῃ8 
θΡΊΘ,. ᾿8Εέ: ὁ ᾿Ιησοῦ Ὶ βυϑδίθω οὐ ὑπίηρδθ"» 

4 καὶ ἀποκριθεὶ ἡσοῦς εἶπεν ᾿ 
Ἅπα Βανὶηξ Ἐν ονα {μ6 Ζε5ὰ5 56] Σ εἰρρα δ ὐο οὐ πα 

΄ ε δ," [-} νὴ 

ὑτοῖ Βλέπετε τις ὑμᾶς ἢ 
το Ἰποτὰὶ Β6 ὑοῦ Ἰοοκίῃρ δὲ τὰ ϑδῆσοῦθ υοῦ |ἼἼΠΟΟΙΪ. οὐ μοῦ τὸ 

δ ΑΣΑ Σολ νυ [Ὀοᾶν τηδιθαᾶ στοῦ; ἤσῃ δὃὅ πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ ᾿ 
ατλονησ νος ΤΩΘΩΥ ὙΩΡ ὙὙΠ1Ὶ οοθ Ὄρου [δ ΓΟΥ ΒΗ Μ]1 σοΙΘ 

ξ ἢ “εἶ . Ϊ]ΪὃὉ052 6 Ρϑ8515 οἵ ῷ 6 ἵ λέγοντες ᾿Εγώ εἶμι ὁ , 
τ ὅνοπας : “τς βρη ἄδς Ξ ᾿ τὰ ἐπε  ν Πϑγθ, ϑϑνίηρ, Ἃ 

᾿ χ [μπ6 ΟἸὨ τ δύ, 88 6 ὶ λλοὺ πλανήσουσιν. [812 : 
χρστος, ἀλδιόη ἡδτόῤμὸ Ξ ἐμὸν τ 1}} ταϊϑιθδᾶ, 1} τ] ΒΙΘδα τϑῶν. 

395 σομονδῆ᾽ 5, 1-4.6-14,16-18,51. {η6 Τιογᾶ᾽ 5, ΝΒ. 80 ϑυϑίθῃι Οὗ {πίηρϑβ,Ξξ αἰών 

(αἴ: ογ), ΒΒ; ΟῚ» (οὐ͵αῖνην), 71-π|16-18 
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8. μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους [δου 8.6 δβοΐῃρ ἰὸ 
χου ΜἘ1ὈῸΡ αερουῦλ Ῥὰξ ἴἰο Ὀ6 Ὠφδχὶηβ ὙΝ ΔΥ5 ὮΘΔΣ οὗ ψᾶ5 δβῃηᾶᾷᾶ. 

καὶ ἀκοὰς πολέμων: ὁρᾶτε μὴ [ΤϑΡοτῖθ ΟΥἨἠ 815; 5686 
δ ἃ Ὠθδυηρββ ΟΥ νγ815; Ῥδ βεϑίῃρ γου, ποῖ ὑμδῦ Ομ 8ἃῖ6. Ὡοὺ 

θροεῖσθε: δεῖ γὰρ γενέσθαι ἐπ βοῶι Ἐοτ. (Π 686 πος τ Δ} Πρ 5 τλυδὺ ὕδκδ. τοῦ 8ε ἰεσχιβεᾶ; Ἐξ ΕῚ ΕΟ ΒΒΒΥν ΟΣ ἴο ὁσουζ, ῬΙδοθ, μαὲ ἐμ ομά 

ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. ἷ5 ποὺ γϑί. 
Ῥὰξ ποῖνοῦ, 5 ἴζ6 εοπᾶ. ἼἜἘΟΥ Ὡδίϊοη Μὴ] 

Ἴ ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ [1158 δρδαϊμῃμδὺ πϑύϊοη 
ὙΧ}1 τἰβθρΡ ῸΣ πδιϊοθη ὑροὰ πϑίϊοα δὰ] δηα Κίηράογι δρδὶηβὺ 

βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ | Εἰμεάοτα, διὰ ἔμεγθ 
κιηράοτα ὑροῦ Κιηράοπι, δπὰ ΨΨΙΡ6 ἕδτηΐμϑβ  Μ1 Ὧ6 ΙΟΟᾶ Βῃογίαρθβ 
καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους: [ δ: θατίμαιθκεβ ἸῺ 
ΕἾΝ] [δ γί] ΘΚ 65 ἄοννῃ οὔ Ῥίδδθβ; [0η6 Ὀ͵δοθ δἵϊεγ. 88- 
8 πάντα ; δὲ ταῦτα ς ἀρχὴ οἴ ΘΓ. 8 ΑἹΙ ἐπ 658 

811} μαὲ [656 ([Π]1 65) Ῥορίυίτρ [ ΔηΡ5. 18. 8 ᾿ῬΘρίη- 

ὠδίνων. ἡ πῆρ Οὗ Ῥδῆρβθ οἵ 
αἰβύγ 655. 

9 “ἼΏΘα. ΡΘΟΡΙῈ 111 
ἀθῆνο ὑοῦ Ὁ ἴο 

ΟΥ̓ ῬΔΩΒ5 ΟΣ Ὀἰσίῃ, 

9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλίψιν 
ὙΒδα ἐμὸν νὴ] Εἶνα ον σοῦ ἰηΐο ἐσ θαΙδέϊοιι 

πὰ ὀποιραῦσν ὁμᾶς, καὶὺς ἔσεσθε, ΩΠ νοῦ, αυά του μη 
“ν» εἰν ΄ " »Ὧν δ Θ. ΟὈ͵ΘΟΙ͂Σ 0 ΥΤΘ. μὲν δας βόα, Ὡς απ τὰς ἀδήδον Ὁ ἢ ἐπ Ὠδίϊοις 

αὐδῶ ὧς ὥσης, οὔτις, ὀΛ0 Ἀπὸ ἸδῈ απο, 10 τμοα, αἶτο, 
ΝΡ Ρο Αμην α, ἸΝΨΙ, τὰ αν δήδίδ, Οἱεὰ αηὰ ΜΠ] δοίτον 
παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν. ἀλλήλους: [986 ϑιοῦμοσ δῃὰ Μ} 

Ὠδΐθ ΟὔΘ 8ηούΠ συ, 
1 ΑΠμα Ων ἔδ1]56 

ῬΓΟΡ οί ΜΠ1 δΥὶδ6 

{δον 1} εἶνε νοῦ δῃὰ ΘΥ 11 ἢαΐαε ομβ δηοίμου; 

11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται 
δηᾶ τάν 4156 Ῥυορῃεοιξ Ὑ}1} τῖϑθα ὡὰρ 

καὶ πλανήσουσιν πολλούς. [12 καὶ διὰ [|8πἃ π||5684ἃ ΙὨΔΩΥ; 
δηδ Ψ}ΠΠ 1516 8 ΤΑΘΔῺν; ες δπᾶ ἐβτουρῃ 12 ΔΑ. Ὀθοϑαδθ οὗ ὑῃ8 
τὸ πληθυνθῆναι᾽ ὴν ἀνομίαν [ἰμοτραβίηξ. οὗὨἨἁ 1Δν1658-. 
186 ἰο 6 ἱποσϑδβθα ΩΣ ἀε ἰοεσαθεα ὭΘΕ5. 8 ἴον οἵ ὑὴ8 
ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν͵, {τοαίασ ΠΌΠΊΡΕΥ Μ11 
ὙΨῚ} 00] ΟἹ  ἘΠ6 γτε οὗ ἐπα ταϑν. [000] ΟΥ̓́ 135 Βυ ἢ 
13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος  ὑμϑὺ μ85 ἐπάιτεά ἴο 

ΤᾺΘ (056) Ῥὰξ πανίηρ δμάσγεά ἱπίο οπᾶ | 86 δῃα 15. ὑμ οὔβ 
οὗτος σωθήσεται. 14 καὶ κηρυχθήσεται | ὑβδὺ ΟὙὙ11] 6 ϑβανθᾶ. 

115. (οπ6) Ὁ ΡὈῈ βανϑά. Απᾶ ΒΝ ΙΝ μιν λαμ 14 Απὰ [ηϊ5 σοοᾶ πδῦϑ 
τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν οὗ με Κίηράοτα Μ1} 
115, ἴῃ6 βοοῦ ἤϑθὰβ οεἰὰς βασιλείας ἰὰ [Ὁ86 Ρτδϑοηθᾶ. ἰῇ Δ} 

86 ἰμηδριζθα φατίῃ 
ἔοῦ 8 ψνἰΐθϑα ἴο «ἱἱ 
[88 πϑίίουβ; δῃηᾶ {πο ὰ 

ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν 
ποὶδ {86 ᾿ΔῃΠδΡροα [εαἀτ ἢ] ἐπΐο ΡΤ ΡΙ ἴο 811 

τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. ὲ ἔμα. παϊϊοηβ, δῃα ἐπθα ΠΑΝ τὐ πὰ 18 ΑΕ [86 οῃμά ΜΠ σοσμθ. 
15 “Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ] 15 “ὙΠογοἴοσα, σθα 

: ΜΆΘΏΆΘνοΣ  ὑμοζεξοσα σοῦ τοϊβῃῖ βεα {πὸ| γὙοτὶ οϑίοῃ εἰσ οὗἉ [ῃ6᾽ 

γσὰ ὑϑϑδνᾳ φρωνὰ δανφιαβ δὴν φρρνμακονλξλω 
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έ ῇ Κ τὸ ἀϊδσυπύίηρ ἐμπρ ὑμαὺ 

βδέλυγμα οἱ ἴμ ἐρημοστς 8 μα (ἐμπ5)  σαϑ85 ἀθβοιδῦ]ο, 85 

ΔΟΩΝ ᾿Θ Δ τοῦ π ἅτ τὸ ΟΚΘ οὗ ὑῃγοιθἢ 
ῥηθὲ ὸ ανιὴ 0 προφήτου ἑστὸς 5Ρ 

ΠΕΣ πχουθῃ ΣΆΘΆΝ, τὴ6 φγορῃεξ μανὶπδ οἱοοὰ ἰ ὨΑΏῚ [6 ὑσορ μοῦ, 

ΞΡ 
ὁ ἀναγινώσκων | ϑαμαϊηρ ἴὰ 8 ΒΟΙΥ͂ 

᾿ 1 Επδεο 1868 (ο16) τϑϑαϊμε Ῥίαςσθ, (ἰοὺ ὕμα τεϑᾶ- 

ἜΠῸ ίτω,᾿ 16 τότε οἱ ἐν τῇ [6 088 ἀἰδοογῃσηθηῦ,) 

1τεὺ Ἔνι τοϊπαϊηξ, [ξ ἰδ (ο" 65) 1 1η6 ᾿ ἜΝ υγὸ ποῖος Ὁ 

ι ὦ ΠΕ σία ΦΟΥ͂Σ πὸ ἧπο ἀαορθίαθ, ἔο ἐμ6 πιουηύδιῃϑ. 

1 ὁ ἐπὶ ποῦ δώματος μὴ Ποῦ ἴμ6 τὴ οἱ 

ἰμ6 (ο6)., ὍΡΟΣ τὰς Βπουβαίορ ποῖ [{π6 Ὠουδοίορ ποὺ ΟΟΣ8 

καταβάτω ἄραι τὰ ἐκ. ἄονψῃ ἴο Ἐμετα 188 

1τεῖ Εἶχα σοσαθ ἄονψα ἴο πὰρ {με (ἰμἰμε85) ᾿οὰ τὰ βοοάβ ὯΝ πες 

ἢς οἰκίας αὐτοῦ, 18 καὶ ὁ ἐν τῷ ᾿μουξθ; ὙΠ. δε πο 

ὙΠ ποῦθε οὗ Ὠΐτω, δᾶ ἰὰς (σμ6) ἴῃ ἐμ ταδ ἴῃ ἔΠΕῚΣ ΠῚ Τ πο 

ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἄραι τὸ τϑῦσσι ἰὸ ΠΝ ᾿ῃ πὸ 

βοιά τοὶ 16εἰ μἱπὶ τοῖστα Ῥεμῖμα. ἴο πξέ αν {με ἰο Ἴρίος. ἀρ ΤᾺ ον 

ἱμάτιον δόξας "" ΕΝ τὴ το εἷς ἐδῶ Τρ φγορπδηῦ ὍΜΟΙΔΘῺ 

οαἴοετν βαττηθαῦ οὗ Ὠϊσ. 

Ἷ ὶ 
Βα ησ 8 

ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ αρλᾶ ἴθοβα 5 θηλαζούσαις τ 

ἴες ῬΔΌν ἱπ ὑμοῖθ ἅδνυδ' 
ταῖ 
ἊΝ εἰνίῃρ βοΚ ἱ ) 

'ἱὰ ῬΘΙ͂ν Ὠανίὴρ δμᾷ ἰδ (Ομ 65 ἡ : 

ν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 20 προσεύχεσθε | 20.660 Ῥγϑυίῃρ ἐμαῦ 

Ν ἐξῦϑα 3 3.0} ἄδ.8. ἜΘ ὑυδυῖπε ᾿ἰχοῦκ δίρῦ ΤΑΥ͂ ποῦ 

δ ἵ μ γένηται ἡ υγὴ οοουῦ ἱπ ΦἸμίογ ϊπθ, 

δὲ 1 ἀεσες μα ποῖ βμουϊά οοοῦς ἴᾷε Ββιθμὶ ον ὁ δ ΤΉ ΤΤΗΝ 

ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ’ 21 ἔσται γὰρ ἄδγ; 21 ἴον θη. ὑπο ῖθ 

οἴου Οὗ νυν ͵  δίεσ. ΠΟΣ ἰο βΒδϑίῃ; ΜΠ06 ἴοστ ᾿ Ἱ Ὀ6 φτοαὺ ἔπρὶ: 

δ 
᾿ 

ν 
[2 

᾿ Ἶ 
ΔΒ ἊΞ 

΄ ΐ λ οἵα οὐ [Ιαὐΐοῦθ βυοα ἃ 

ἴαθα ϑυλδις μαεαι, οἱ υμδίβοσε το ῃοῦ οοουττθα βίποθ [6 
{2215} ἐσ αΙδίο. Ἵ - οἷ. ἐπε Ήτϑ ἀπρινϑα 

ἔψονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ξῶς τοῦ ἼΨΌΟΣΙΟ 5 αἴ λο ΣΑΣ 

μαὲ οὐοιιεθά ἥχοτα Ῥεβιπαῖϊπς οὗ ψγοσᾶ ὉΔΤΗ οὐ ἴῃ {11 ὨΟΥ͂, τὸν ἀπῆν: 

ὁ μὴ έ ὶ ὋΣ δδβαΐῃ, Ὦ 
ῦ δ᾽ ὐ ἔνηται. 22 καὶ εἰ μὴ [οὐσ 

μὸν ἘΣ ΝΣ τοὶ δὰ βαμἃ [97.615 0.0) 
Αὐᾶ τὲ ποῖ ἔδοῦ, ὉΏ1655 ἤϑνος 

ἐ λοβώθ σαν αἷ. ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ αν ἄδὺ)5 ΜΈΥΘ οαὐ τ : 

ἘΣ ουΐ ὅμοῖὶ τς αἀδὺ8 ἔποθθ, ὑοῦ ἩΚΟΙσ ἢ βθθῃ!. δου 6 

ἐσώθ πᾶσα σάρξ’. διὰ δὲ τοὺς] καγεά; Ὀπὺ οα ἀοοοσθῦ 

αὐτε δανοα 41} Β65 8; τσουρ Ὅυΐ 16 ἸοὗὁὨ τὴ8 ΟἸΟΒΘῺ - ΟὨΘΘ 

ἔῶοβθ ἅἄδυ5 ΜῈΕ 6 

ουαὖ Βῃοτῦ. ᾿ 

23 “ΤΏΘΩ ᾿ξ ΔΏΣΟΩΘ 

50.5 ἴο τοῦ, Ὕ ΘΟΕ 

ρα ἰ5 88 Ομυὶϑῦ, 

οΥ, ὝΏοτοΙ ἄο ποῦ Ὧ6- 

ἢν ἴδ. 24 ἘῸΣ 136156 

ΟἸὨγιϑὺα δμα ἔϑδῖδθ 

φσγορμοὺβ ΜῚΠ δύὶδο δρᾶ 

ἐ ὺ ή ἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 
εκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ Ἡμ 

τες ποτα ὙΨ11 Ρ6 οα 5μοσὶ ἴα ἀδὺϑ5 ἰΏοϑβϑ. 

᾿ Γᾷ ᾿ τρ ἣν “- 3» ε 3 ἰδοὺ 

“Ὁ 9 

ὅτε ᾿ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 

Ὦ ἔτ: μόνον ΔΏΜΨΟΣΘ ἴο Υο ταϊθῦ 56.) ΤΏΟΟΚ! 

ὁ ὃς ἤ ὅ ὴ ιστεύσητε᾽" 
ὧδε. εχριστό Ωδε, μὴ τ εἰ 

Ἔν, Ἰδὲ ΧΟΙστοϑ οὶ Ηδτδ, 
ποῖ τοῦ 5ῃου]ᾷ Ἀ6σθνα; 

ξ ή ἀρ. ψευδόχριστοι καὶ 

: ἐγέρς ἀράς ον Ὑν ἤπιος [εξ ΕΠΚῚ διά 

καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα 

ἢ 
ΒΙΒῺΒ ψευσοπρΟΘ ἼταῚΣ ἃ ἉΠῚΙ5ῖνΘ 5158 ἔπος τ ἀν ϑρὼ ἧς ἐξ ε 

ὶ τέρα ὥ ἄσθαι εἰ δυνατὸν ὙΌΣ 

ὅρα ρεν νης ἐ ων υλὰ δἰ ρον 12 φοββίριβ ἴο γα ϊϑιοαᾶ, ᾿ξ ῬΟΒΒΙΌΪΘ, 
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καὶ τοὺς ἐκλεκτούς: 2ὅ ἰδοὺ προείρηκα 
δἶδο. 886 Τἤοβθη ΟὨΘ5; ΙΟΟΚ! Σἄδνθο ξοτοίοια 

ὑμῖν. 26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑὕμῖν 
ἰο του. ΤΕ ὄνοσ ἐμουθέοσθ ἐδ ον σαϊσΐ 5ὲν ἴο χοῦ 

᾿Ιδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ 
ΤιοοῖΚ! Ε}:} ἴῃ8 ἀρϑοϊαίθ ρίδοα ὨΘ6 15, ποῖ 

ἐξέλθητε: ᾿Ιδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, 
ἴῃ 6 ΙΠΔΏΘΥ σὨΒΙΏΌΘΥΙΘΒ, 

μ 21 ὥσπερ γὰρ ἡ 
οΐ τοῦ 5ῃου]α Ὀο]ϊονο; δϑ- ον οΣ ἱἐδπ6 

ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ 
δι β 15 ΠΟΙΪΩ οὐ  ΕΥοχὰ δαβίρσῃ [ρατίβ] δᾶ 

φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται 
15 Βῃϊηρ τ} τυοϑίθσῃ [ρΔΥἴ5], 153 ΡῈ 

ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου: 
6 ριέβεῆοθ οὐαὶ. ὅ5ὅοὴ. οὔίῃθ ΤΏΔΗ; 

28 ὅπου ἐὰν τὸ πτῶμα, ἐκεῖ 
ἍΏΘΙΘ ἱἰξονοσ ΙΔ Ὁ ἰῃ6 οδσαθϑ, ἔθετο 

συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 
ΨῚΠ 6 ρα ἰορσοίμοῦυ [η)6 ΘΑ ΡΊ165. 

29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλίψιν τῶν 
Ἱγασαθαλαίθιν δ δέΐοσ τὴς ἰσὶθυϊαίίοι οὗ ἴῃς 

ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, 
αν 5 ΤΠοϑα 16 50 ὙΨ11 Ὀς ἀδυκϑηθᾶ, 

καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγο 
δα {μα ῥκάλλει, ποὺ ΜΠ ρῖνθ [).0: φέγγος 

αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ 
. ΟὟ, πᾶ ἰμ6 Βίδυϑ ὙΨ}11 8411 ἔγτοτα ἰδ 

οὐρανοῦ, καὶ. αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 
Ὦφανθῃ, δῃηᾶὰ (δ6 Ῥοννο 5 οὔθ Ὠθανθηβ 

σαλευθήσονται. 30 καὶ τότε. φανήσεται τὸ 
ὙΨ11 ὍὈ6 ΒΏΘΚΘΩΏ, Δρᾶά ἔἴβθ Ψ1ΠΆΡΡΟΩΙ ἰμ6 

χοῦ 5ῃουΠ]Ω δὸ ουὐ; Τοῖς! ΤῺ 

πιστεύσητε" 

σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν 
5ῖστι ζ 00} 5οη οΥ ἴῃ 6 ΤΩΔᾺ ἴῃ 

οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι 
Ὥρανθῶ, δὰ ἴπθρῃ 11 ίσικο μοσήξοῖνοϑ 411 

αἱ φυλαὶ τῆς καὶ ὄψονται τὸν 
{π6 ἕγρα οί εἰπῇ δια ἴπον 111 566 ἰπμ6 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν 
ϑοθ οὔίμο ΠΟΙ 5 ὭΡΟΩΣ ἔμπα 

νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ 
οἰουᾶβ οξίῃμθ - ἤθανεθῃ. νυ Ρονγοχ δηα 

δόξης πολλῆς" 31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς 
ΒΙΟΥ͂Ν τ ἢ; Δμάὰ, ἢ ΨΠ[|Π θη οὔ 188 

ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγαλης, 
ΔΠ5615 ΟΕ Βλ ἢ ταταρϑὶ δτοαὶ, 

καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς 
δηᾶ μον ΨΠ|Ι1684 ἰορσεῖμοσ ροὰ ΠΝ Ομ (Ομ 65) 

αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀπ᾽ Ὁ ἀνέμων 
οὔ οὐΐοῖῦ ἐδ6 Ζουγ ΖΤΟΤᾺ δ 2 εἰς ΓῚ 
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δυο ὑπ οἤοϑθῃ ΟὨΘ65. 
Ὡ5ΊΙΟΟΚΙΓ Σ Ὧδνο ἔοσϑ- 
ΘΥΏΘα τοῦ. 26 ἘΠοτο. 
ἴογθ, 15 ῬΘΟΘΙΘ 580 ἴὸ 
χοῦ, ὭΟΟΚΙ Ἐδ ἰ5 ἴῃ 
ὑῃ 8 Πάρου θ55,᾽ ἀο ποὺ 
8ο οὗὖδ; ἼΠΟΟΚΙ! ΞΔ ἰ5 
ΪῺ ἰῇ ἱΘΥ σῃϑιῃ- 

ῬΘΥΒ, ἀο ποῖ Ρδιῖθνο 
ἴῦ. 27 ἘῸΓ ἰαϑὺ 85 ὑμ8 
ραν σοζῆθα οὐ 
οὗ οαϑίθσῃ δαῖτα δῃᾶ 
ΒΏΪΏΘ5 ΟΥ̓ ἰο ψυοϑὺς- 
ΘΙ διΐβ, 50. ῃμ8 
ὈΓΘΘΘΩΘΘ οὗ 6 ΞΟΩ 

οὗ δὴ ΜΠ 8. 
28 ΝΏδτονοσ ὑπ οδῦ- 
Οδ55 ἴθ, ἴχθσθφ. ὑῃ8 

ΘϑΡ]65 ΨΜΠΠ0Ὸ Ρ6 ρδίῃ- 
οΓϑα τορθύμθυ, 

29 “Ιητηδαϊδίοιν δἷ- 
ἴδ ὑπ ὑγἱοιϊδύϊο οὗ 
ἴμοϑθ ἄδυβ 8 συ 
11 6 ἀδικοηρα, δηὰᾶ 
8 ᾿οοὴ Ψ11ὶ1Π ποῦ 
δῖνα 15 Πρηὐ, δρᾶα {6 
δδυβ ΜΠ1ι 1811] ἔσγοτὰ 
Ὠθάνθῇ, δηα ὑῃπ6 ρον- 
ΕΙ5 οΟὗὐ 6 ἤρανΘῺΝ 
Ψ11 ὍὯ6 ΞΏΔΚρῃ. 80 Δῃμᾶ 
6 ἰὯ6 βίρὴ οὗ ὅπ 
ΞΟ Οὗ 8 ΜῈὴ]1 80- 
ὍΘΑΥΓ ἴῃ Ὠθανθη, δμᾶ 
θη 81 ἰῃ8 ὑγῖθθ5 

οὗ ὑῃ86 ϑαγί ἢ Ψ11 Βϑδαῦὺ 
ὈΠμΘισοΙνγο 5 ἴῃ 1816 .- 

ἰδίου, δηα ον ΜΠ 

566 8 5οὴ οὗ χῦϑῃ 

σογΐηρ' οἡ ὑπ οἱομπαᾶς 

οὗ ἤρᾶνθὴ τὶ ρον- 

ΕΓ δῃη4 ργραῦὺ ρίοσγυ. 

ΔΙ Αῃὰ ἢ6 ΨΜἘῈι]ὶι βεηᾶάᾶ 
ἔοσίῃ ἰβ δῆρϑὶα ὙΣΏ 

8, στθδαῦ ὑγασηρϑῦ ϑοιηᾷᾶ, 

ϑηᾶᾷ ὑμπον ΜἘΠῚὶΙ ρϑΐῃ- 

ΕΓ Ὧἰβ ΟἤΟσΘ ΟἿ85 

ορούθεσχ. ἔσοῃη ὑδ8 

Το ψιαβ, ἔτοσ ΟἿ 

το ἀε τὰ μημμμμνομηθοι μα ϑβΗΗῇ 
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ἄκρων 
δα σγουοβ 

τῶν 
16 

σ 

ξεῶ οὐρανῶν 
δ 14 15}} 

ἄκρων 
ρ οὗ ἄράνθὴβ εχιγογαὶ 65 

αὐτῶν. 
οὗ ἱμοτα. 

32 ᾿Απὸ δὲ τῆς 
ΕἸ Ρᾳ {88 

αβολήν: ὅταν ἤδη 
παραβον ΏΘΏΘΥΘΙ ΔΙσοδαν 86 Ὀγϑη ἢ 

γένηται ἁπαλὸὸφδἙ καὶ τὰ 
ςῃουα ὈΘοοσΩ8 ὐσένος δᾶ με 

ἐκφύῃ, γινώσκετε 
τὸ ΤᾺΔΥ τάβῖκα στοῦν ουΐ, γοῦ δῖα Καονῖηϑδ 

ἐγγὺς τὸ θέρος: 88 οὕτως καὶ ὑμεῖς, 
ὭΡΩΡ ἰδ ΘΌΓΣΩΤΩΘΥ; 5. 8180 τοῦ, 

ἴδητε πάντα 
χοῦ γαὶβΐ 566 8} 

γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν 
Ρο τοῦ Καοννίῃβ ἰμαῦ ΘΓ ἢ 15 

84 ἀμὴν λέγω 

συκῆς μάθετε τὴν 
Ἐπ ἴτε Θ ἸΘσ τοῦ [5.215 

ὁ κλάδος αὐτῆς 
οΥ τὲ 

ύλλα 
Θᾶν65 

ὅτι 
ἰδὲ 

ὅταν 
ΏΘΏΘΥΟΥ 

ταῦτα, 
ἴμοϑα ([165}ν, 

ἐπὶ θύραις. 
ὭΡΟΩ αἀοου δ. 

ὅτι μὴ 
Αἴ [181 ὙΟ καρ ἴο τοῦ τ δὲ ποῖ ποῖ 

παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν 
βῃοσα ΠΕΣ ὍΜΩΣ πα σοηθγαίίἍοη ἐμπὶβ ἀπὲ] ΠΚΘΙ͂Υ 

πάντα ταῦτα γένηται. ὅ ὁ 
811 ἐμοβα (1.55) βΒῃου]α οσσαγ. Ἐν. 

οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ 
ρανοι δῃηὰ ἔπ δατίῃβ. νν11} ρϑϑϑ ναῶν, ἴπ6 Ῥεΐ 

λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν. 
ννοχᾶβ οὔτὴθ ἢοΐ ποῖ “που Ῥάδ55 αν δ. 

88 Περὶ δὲ τ ἐρας ἐκείνης καὶ ὥρας 
ΠΕΡῚ Ῥαξ τῆς ἡμέρι ᾿ εἰνῆς δρᾶ ὨουΣ 

οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν 
ὯΟΟΩΘ6. 85 Κῆοννῃ, πϑιΐμοσ ἴῃς ΘΏΒΘΙ5 οὔ ἴπ6 

οὐρανῶν οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατὴρ 
᾿ πος ἴθ ἰδ ου 

ες ᾽ 

ὑμῖν οὐ 

Ἀθδνϑῶβ πο 6 ϑοῦ, ἰ1ξ 
Ὦ» “ν᾿ . Ἀ « ς ’ -“ 

ονος. 7 ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ 
ἐτπτς Αϑτονοὴ Ζο [{μ6 ἄδν5 οὗ (86 

Νῶε, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ 
Νοϑῇ, ἐῆὰ5. ψρ6 ἔμ ξ ον τε τ 10.) Οὗ 186 

υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου: 38 ὡς γὰρ ἦσαν ἐν 
Ξοὴ οὗὯ6 . ΤΏΒΩ; 85 ἴοσ ΜΟΙ ἐπ 

ταῖ έραις ἐκείναις ταῖς πρὸ τοῦ 
Ἐπο᾽ ἤθερο 3 ἴὰοϑ6 ἴμ6 (Ομ 65) Ῥϑζοσθ {ῃ6 

κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, 
σδίβοῖ να Ζοεαϊηρ ἰπεχήβεῖνο δῇ αὐιηκίηρ, 

γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, 
μήν: ΕἸ οΤο Ῥθθῶ σίνϑῃ ἴἢ ΤΑΥΤΊ θ 6, 

ἄχρι ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν 
ἘΠῚ οὗ ΕΗ ἄδν δηξοσθα ΝΌΘῃ ἰμΐο ἴδ6 

ΜΑΤΊΎΗΕΝΥ 34: 82-.--88 

οχύσοχησον οὗ ὑπ6 ἤθᾶν- 
ΘῺ5Β ἴο ὑμεῖς οὐδϑδῦ 
οχ γϑυὶὺν. 

32 “ΝΟΝ ΘΔΥ ἔΓΟΧῚ 

1ῇὼ 6 ἢρ 66 85 8 

1Ππϑυτδύϊοη ὑπῖ5 Ὁοϊηῃῦ: 

συδῦ ἃ5 ΒΟ0Οὴ 85 ἰδ 

γορ ὈΥΔΠΟ ΡΥΟΝΞΒ 

ὑθηᾶο δῃᾷ ὦ τυΐβ 

Σοτὺῃ Ιθᾶνοϑ, του 

Κῆον ὑμαὺ ΞΌΣΩΠΙΘΥ 15 

ὭΘΔΓ. 83 ΕἸκουν 56. 4150 

χοῦ, ΨΏΘΩ Ὑοῦ 5686 

8.11 656 ὑπίηρθ, πον 

ὑμαὺ ὯΘ 15 Ὥθδδν δὖὺ [886 

ἄοογβ. 34 ΤΥῸΡ 1 580 

ἰο γοῦν ὑμϑὺ ὑμὶ5 ρθ- 

οσδΐϊΐοη ψΜ|1 ὉΥ Ὧο 

ΙΏΘΔΩΚΒ ΡΒ855 8 5 

ὉΛΟΔ 411 686 ὑμὶπρ5 

οοσυγ, 85 Πδανθ δῃᾶ 
Θα Μ{Π2ι Ρδ855 διαν, 

Ῥυὺ 1 ψοχᾶβ Ψ1]1 ὉΥ͂ 

ὯΟ 685 Ὀδ55 ΔΎΘΥ. 

86 “σοῃοογῖασ ὑμαῦ 

ὅδὺ ϑηᾷ ΠΟῸΓ ΠΟΡΟΩ͂Υ 

Κηον5, ποι. ὑδ8 
διΆσοΙς οὗ 8 ὨθαυΘῺ5 

πο βα οι, μυὖ 

ΟἿΪΥ 8 Εδύμοσ. 

ΦΤ ΕῸΓ υδὺ 85 ὑπ8 

ἄδὺγ οὗ ΝΌΘᾺ 618, 

80 ὑμ6 ρὑγθϑθῆοθ οἱ 

ἐμ ΞΘ οἵ τϑῃ ΜΙ 

Ὅ6. 838 ΕῸΓ δϑ ὑμδν 

ΜΟΥ ἢ ἰζοδα αδὺϑ 

Ῥοΐοσθ ὑχθ ἔϊοοῦ, 

οαὐΐϊηρ δῃᾷὰ αὐἰηκίηρ, 

Θ ἢ ϑΥγρ δηα 

ΜΟΙΘῚ Ρεὶηρ δίνθα 

ἴῃ ἱπϑυγίαρθ, 801} 
5ὴ 6 ἀῶ ὑμαῦὺῦ ΝΟΒῈ 

οῃηοσοα ἰηΐο ὑδ8 
- τ ΌΌΌΌϑΦπ τ΄ ͵ἅ..νἅ,..--.--ςὀ-ς-ς-ς-ς-...-- ὅ.ὅ.Ἕ.---.-- 

836. ΝῸὸὺ ἰμ6 ϑὅοῃ, ΒΌΝΡ(ά ΜΘ.) Αυση1:1.18,2ι, 
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κιβωτόν, 39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν. ὁ 
τὶς, Δα ποὶ ἰὸν ΚῊΘΝ ὉΠῸΜΠ σδῶθρ ἰῃς 

κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως 
σαίδοινϑιω, δὴήὰ Πέρα ὡρ 811, 15 

ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ἍΜ 06 ἴδ Ῥύθξοῆσα ΟΥ̓ 68 50 οΥ ἴῃ6 

ἀνθρώπου. 49 τότε ἔσονται δύο ἐν τῷ ἀγρῷ, 
ΙΩΒ. ΤΡ ΨΙΡῈ ὕνο πὶ ἰλ6. Βε]4, 

εἷς παραλαμβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται: 
Ομθ 15 βϑίῃρ {Δ Κθὴ ΔΙΟΩΒ δα ΟἿΘ 15 Ῥείη ἰδὲ δὸ ΟΕ; 

41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ, μία 
ἵἴνο ἵνοσαβῈ] συϊμαϊη ἰὰ τ6 τῶ, οἱβ 

παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται. 
15 Ῥοὶῃρ ἰδ θ Διο σ δῃῇῃα, οὔθ ἰδ βείῃρ ἰεἷ βὸ οἱ, 

42 Ὑρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ 
Ἐδ6 τοῦ βἰδυϊηθ αακο {μπουφίοσο, Ῥεοαῦσο ποῖ 

οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ κύριος 
χοῦ ἤδνο Καονὰ ἴο ναί βοσί ΟΣ ὧθὼν ἰᾷες Τοσχγὰ 

ὑμῶν ἔρχεται. 
ΟΥ χοῦ [85 σοχωϊης, 

4 ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ 
Ἰμαὶ (5) Ὀπὶ με τοῦ Κποννῖὴβᾳὀ :ίὶπας [1Ὲ 

ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης 'ποίᾳ 
μδᾷ πον ἴπ6 ΠΟυΒΘΟΙαΟΓ ο ΕΔ βοτΐ οὗ 

φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν 
νναῖο {88 τος ἐθ ποτηὐχις, Ὧφ βίανϑα ανακα 

ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι 
ἈΚΟΙν απμᾶ ποῖ ᾿ἰκοὶν ἤθ δἱοννρᾶ ἴο Ὀς ἀὰξ [χοῦ 

τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, 44 διὰ τοῦτο καὶ 
188 ἤομβα οξδῆτχη. ΤΈτοῦσῃ (15 8150 

ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι 
χοῦ 6 ργονίῃβ νουσβοῖνοβ χοϑδᾶν, Ῥθοβδβο 

ΐ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἴο ψηδὶ οὐ σοὺ σὲ [πη κΚίπο οὰχ ἰῃ6. ϑοὴ οἵ ἴῃς 

ἀνθρώπου ἔρχεται. 
ΤΩϑὰλ 15 σοχω εξ. 

45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ 
ἍΏΟ σΘΔ]Υ 15 τῆς ξαιηξ δἰᾶνα δπὰ 

φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος. ἐπὶ 
αἰβοσεο ΨΈΏΟΣΩ βού ἄοννυν τὰς Ἰοτὰᾶ υροὰ 

οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι: 
ἀΟΙΩΘΒΊΙΟ5 ΟΣ Ὠἰσα οὗ [ῃ 6 ἰο ξεῖνε 

καιρῷ; 46 μακάριος 
ἔοοα. πὰ δρροϊηϊρα εἰπιθῦ ΒΗΔΡῸΥ 

ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ 
ἐμαὶ ΠΟ Πδνὶηξ σολθ. ἴῃς 

ἱ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα" 
Ἰοχὰ ΟΥ ἴσα Μ{{1) πα τ8ιτι5 ἀοϊηδ; 

41 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι. ἐπὶ. πᾶσιν τοῖς 
ΒΙΆΘΩ 1 8. ΒΑΣΙΏΡ ἰὸ γοῦ ἰδαῦ ΡΟ 8} τὰς 

τῷ 

Ἐς 
αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν 
ἴο ἐὐντΣ τι6 

ὁ δοῦλος 
188 5ανα 

κύριος αὐτοῦ 

146 

ΘΙ; 39 δῃᾷ ὑμδν ἰοοὸκ 
0 ποθ θ}ἧ ΘΠ 8 
Ποοα σϑῖὰθ 8ηᾶ 5νθρὺ 
θη] 81 αν, 80 
8 Ὀγόϑθῶσθ οἵ [88 
ΟῚ οὗ 8 ΨΜΠ᾽Μ Ὧδ, 
40 ΤΏΡ ἔνψο τ ΜΠ 
6 ἴῃ {π6 Ποιά: οὔθ 
ΨΜῈΠ Ρ6 ὑδξθὴ δἱοὴρ 
δὴ ἃ ὑᾷῇ οὐ 86 
ΘρΘμἀοηφα; 41 νο 
ΜΟΠΊΘΩ ΜΠ1ὶι ὍΘ στὶηᾶ- 
ἰὰσ αὖ {μ6 δῃᾶ χὰ}: 
ΟΩΘ ΨΠῳῚ. μὲ. ἴβδκϑῃ 
Θοηρ δα ὑμ6 οὐμϑὺ 
6 δδῃάοιχθα, 42 Ἐξ δορ 
οὐ ἴῃ νϑίοῃ, ἔπϑσα- 
ἴογθ, Ὀθοδῖιθο τοῦ αο 
Ὡοὺ Κῆρ ΟἹ ψῶϑὺ 
ἄᾶδΥ Υὕοῦυᾷ ΠοΊᾶ ἐξ 
σου Ὡρ'. 

43 “Βι ΚΠΟΝ ΟἿ 
ὑΐησ, ὑμβῶῦ ᾿ξ {8 
ὨοΟυΒΟΒοΙάοσ δᾶ 
Κηονὰ ἴῃ ψῇδὺ ψαίοῃ 
1886 ὑῃϊοῦ 5 σομΐηρ, 
Ὧ6 ψουμὰ Ὧδανα Κορύ 
ΚΟ δῃα ποὺ 81- 
Ιοχϑῶ ἢἰβ ποῦϑδθ6 ἰο 
Ὧ6 ὈΓΟΚΘῺ ἰπίο. 44 ΟἹ 
1819 δοοουηῦ γυοῦ 
ἴοο ὈΓΟΥΘ ΨΟΏΓΞΘΙΥΘ5 
Τοδᾶν, Ῥθοδιιϑθ δὖ δὴ 
σὰ ὑμαῦὺ γτοὸῦὐ ἀο 
ποῦ ὑμΐηῖκ ἰο 6 ἢ, 
(86. Ξξοῃ οὐ πὴ ἰ5 
σοσ ΩΡ. 

45 “ΏΟ ταῖν 18 
ἰῇ ξαϊηξα! 581ᾶΩ 
αἀἰδοσθοῦ 5'αναὸ ΨΈΏΟΣΩ 
ὮΪΐΪ5 τιϑδῦοσ  ϑρροϊηὐθα 
ΟΥ̓́Τ πἷἰθ ἀοχμοδύϊοσβ, 
ἴο οἷγθα ὑῆθηι ἐμοὶ 
οοῦᾶ δὖ ἴχπθ Ῥσόροῦ 
ἀἰπῆθὴ 46 ΘΌΡΌν ἰδ 

ὑμαῦ 5ῖαγνθ ἱξ δῖ 

ΠΟΘ Οὐ ϑιγίνϊηρ 

Ἡμᾶς Ὡἰὰ ἀοίηῃρ 80. 

47 ὙΤΌΙΪΙΨ Σ 58} ἴο τοῦ, 

μἀρρνηνθινλϑθδμδα 

α ἂν 
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ΠΡΞΕῚ αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. Ἐξ μι] δρροϊῃῦ Ὠΐμι 

ὑπάρχον οὗ Ἀἰτα Ὧδ ΨἘΙ βεῦ ἀοννα γα. [οΥὐῸ 411] Ὠΐ5.  ΘΙοΩρΡ- 

48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ] ἴῃ 65. : 

τόν αὶ ταϊρὶ βὰν ἴδ8 Ὁδᾶ βΒῖδνβ 48 “Βυν 15 τμδὺ δνῇ 

» κεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Χρονίζει, οἴανθ βῃμουᾶ δα ἰὰ 

ἐκεῖνος 1Ὰ ἣν ὙΣΝοΩ οὗ μἴτη [5 ἰδκίῃρ Π15 ἔτὰ6 1 κς Ὠρετὶ, “ΜΥ πι85- 

ου ὁ κύριος, 49 καὶ ἄρξηται ἴθ 18. ἀβιαυίηρ, 49 δῃᾶ 

ἀ τὴ ἴὰ8 Ἰοχᾷ, δηᾶ Ἐς βῃου!ϊα βἰασγὶ ΘΟΏΙΔ βασι ἴοὸ Ὀθδὺ 

τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, [5 ΓΈΠοΟ βίανθθ δά 

το Β6 Ῥοδίηξ τὴ6 ΖθΊονν 516 ν 65 ΟΣ Βῖτα, οι] δαὶ δπᾶ ἀσίῃκ 

ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ ετὰ ᾿τῃ ἴμθ οομδιχηθᾶ 
γ8 7 Ὀ8 εἀἰϊίης. Ὀυϊς δᾶ σὕῶδυ Ὀ68 αγικίῆκσ ψ ἀτυπκατᾶς, δῦ ὑδ8 

τῶν μεθυόντων, 50 ἥξει ὁ Ἰγχγαβίβσ οἵ ὑμαὺ βἴδνδ 
[)6 (Ομ 65) σειϊηβ ἄσυακ, Μ11 οοχῆ 8 ἴχὰβ ΜΠ σοαθ οὐ ἃ ὅδ᾽ 

κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἧι ἔμϑῦ Ὧ6 ἄοεβ. ποὺ εσχ- 
Ἰοάὰ οείμε εῖᾶνε ε ἴα δ. ἴον ἸοᾺ ρϑοὲ δηᾶ ἴῃ 8 ΠΟᾺΓ 

᾽) προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ἧ οὔ ἐὺ 86 ἄορθα ποῦ 
τε μοῖρ ὀχροοίίηα δρᾶ ἴα. μουσ ἰο ΨΏΪΟΩ ἐβοῖ κπον, δὅϊ1δπηᾶ 51} 

γινώσκει, 51 καὶ διχοτομήσει αὐτὸν [ ρυπίϑῃ Εἴπι ΠΏ [88 

με 15 Κπονίηξ, Διά ον οαΐ ἀϑαμᾶθσ' Ἀππὰ στδαΐθϑῦ ΒΘΥΘΙῚΟΥ δῃ 

ὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν 21 φβδίσυι ᾿ἰπὶ Ὠΐ5 

αν τὰλ8 Βξρος οὗ μα πὰ (δα ἈψΡοοχιλαθ ρατὺ ψΠῸ ἴδ8. Ὦγρο- 

θήσει" ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ | οὐἶζθϑ, ΤΏΘΓΘ 15 ΜΏΘΓΘ 

Βε 1 ΡρΙασο; ἴμοστθ ἢ} Ὀ6 «τς ννεορὶηδθ μπᾶ [15] ψΘΟΡΙΏΒ᾽ δηὰᾶ 

ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. ἴμ8 σηδϑαίηϑ οὗ [ὨΪ5] 
ἰρείμ. ἐβοίῃ ΜῈΠῸ 6. 

25, “Πρ 6 Κὶηρ- 

᾿ ἄοτα οἱ {86 Ὠθδνγ- 

δ. ΜΙ Ὀθοοῖαθ κδ 
ἀθὴ νἱγρίηβ ὑμαῦὺ ἰοοῖ 

ὑμοὶν Ἰατρϑ δπα σψϑηΐ 

οὖὖῦ ὅο τιροοῦ ὑμ6 

Ὀυλάθρτοομι.. 2 ΕἸνα οὗ 

{θὰ 616 ξοο] ΒὮ, 

δα να ψοσα αἰδοσγοοῦ.. 

ἃ ἘῸν ὕμα τΟΟΙϑ ἢ. ὑοοῖκ 

{πο ἰϑῖρϑ Ραῦ ἴοοϊκ 

0 οἱ αἰ ὑμθηι, 

4 ψΏρτοαϑ ὕπ6 ἀϊδογσθοῦ 

᾿τοοῖς οἱ ἐπ ὑΏΘΙΣ στθ- 

᾿ρούβθοιοα ἱῦα ΠΘΙ͂Γ 

Ιῶαρ5. 5 Π6 88 

ὑχίδορτοοῦ ἥδα8ϑ (6- 

Ἰασὶησ, ὑΠῸΥ 81 δοᾶ- 

ἀρὰ αὐ ψϑῃῦ ἴα 

βῖθορ. 6 Εϊρμῦ ἰὰ ὕμ8 

γηΐϊάαϊα οὗ 86 πἰρῦ 

(8 φσμδβϑῃϊηβ ΟὗἩ [Π8 

γ΄ 
Ψ' “ 

Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν 

20 Ν 919] ΠῚ Ὅ6 Πκοηθᾶ {μὰ κίηράοσῃ ΟΕ π6 

"ρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι 

ὙΡΟ τς ἴο ἴ6α ἐμάτλβμα ᾿ ΨῺΟ Βανίῃξ ἴθ 

ἃς λαμτάδα ἑαυτῶν ἐξῆλθον 

Ηχν τ ρσ ἣ ΟΣ {μουώξοιν 85 νοητοῦ ἰηῖο 

ὑπάντησιν τοῦ. - νυμφίου. 2 πέντε δὲ ἐξ 

ἀλρννη νὰ οὗ ἴῶ6 Ῥχταθβδζοοσῃ. Εἶν αὶ ουὶ οὗ 

αὐτῶν ἦσαν ὡραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι" 

[εἴπ οἱ ἡ βθτα ξοῆτη δα Βν6 αἰβοτοοῦ; 

ὃ αἱ ἂρ᾽ ωὡραὶ λαβοῦσαι τὰς 

τ 8 ὙΠ Ε ἘοοΟΊΘ ἢ (ΟΠ 65) Βανί ἴθ 1τμ6 

- αὐτῶν οὐκ λαμπάδας αὐτῶν. οὐκ ἔλαβον μεθ 
ἸΔΙΩΡ5 

τοοὸῖκ : δ) 2 1. 

ἰαυτῶν ἔλαιον" 4. οἱ. δὲ δρο ἴσο 

ἔλαβον ἔλαιον ἔν τοῖς ἀγγείοις μετὰ τς 

λαμπάδων ἑαυτῶν, 5. Χρονίζοντος, δὰ 

τς ὠἰροθου οὐ ταρομ 
ἐκάθευδον. ὃ “δὲ νυκτὸς κραυγὴ 
ἍΤΟΣΘ ΒΙΘΘΌΣΏ ΕΒ. Ῥὰαΐ ΟΥ πἰβσῃξ ουΐοῖν 

εἰς 

ἐι οἱ τοιφάιο. 



ΜΑΤΤΉΝ, 25: 1---ξ1ὅ 

γέγονεν 
[85 οσσυΣγρα 

ἐξέρχεσθε 
ΒΘ τοῦ βοΐηῃρ ουὔἱ 

᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος, 
ΤιοοΚ! ΤΏ6 ὈΓΙΔΘΡΎΟΟΙΩ, 

εἰς ἀπάντησιν. 7 τότε 
τχίο τα θοίζ δ. Μν 61} 

ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ 
ΤΟΌΒΘ ὉΡ 8} 16 νΊΥΒῚΏ5 ἴῆοΞς. μὰ 

ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. 8. αἱ 
Ραυΐ ἃ οσᾶοσ 6 ἸΔΙΩΡ5 ΟΣ ἐβουλξοῖνεβ. ΤἘᾺ6 

δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν Δότε 
Ῥυΐ ξοΟΙΞ ἢ (ΟΠ65) ἰο {μ6 αἸϊἸξοσθαοῖ (ο65) δῖ αἷνα 

ἡμν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ 
ἴο α5 οὐδοῦ ἰμ6 ΟἿ] οἔγου, Ῥϑοϑδϑθὸ ἐπα 

λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. 
ἸΔΙᾺΡ5 ΟΥ 5 86 Ῥοΐϊῃβ Ἂχ δι πη θᾶ. 

9 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι 
Αμβδννοσθρά Ὀαΐ (6 ἀϊδογθοΐῖ (00. 65) ΒΑΨΙΩΒΞ 

βήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ἡμῖν 
ῬοΥΏΘΡ5 ποῖ πο δ τηϊρῃί Ὀ6 Θῃοτ ἢ ΠΡῚΝ δηὰ 

ὑμῖν: πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς 
ἴο τοῦ; ΡῈ δοίη χοῦ νὰν σϑίμεσ. τονναζὰ ἐς (ο 65) 

πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. 
561 1π  δηᾶ ἊΨ ΤΟΥ γΟΌΓΒΘΙν 65. 

10 ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν 
Οοϊηξ οἕ μα οὗ μοὶ ἴο θὰ σας 

ὁ νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον 
ἐμ Ὀγιάορεοοζω, δῃηα ἰῇ τρδᾶν (οὔθ5) τνεηΐ πα 

μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ 
δ 21} δ} 20} ἴαίο [τῇ 6 σϑυυῖαρο ἔθεε ινιοσ, δα 

ἐκλείσθη ἡ θύρα. 11 ὕστερον δὲ ἔρχονται. 
νὰ σα (86 ἀἄοογ. Τιαῖϊίοσιν ὑαϊ δῖ6 σοχλΐῃϑ 

καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι Κύριε 
4156 ἴῃ [Ιοξΐονοσ ν τη 5 ΒΆΣΊΩ5 Τιοτὰ 

κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν 12 ὁ δὲ 
Ἰοτά, ΟΡΘἢ ἰο τι5; ἴὰ 6 (οὔ 6) »αΐ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
μανηβ δησνευρα βαιά δήθ 1 δὶ ϑβαδυΐηρ ἴο του, 

οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 
ποὲ Τῆδνο Κῆο του. 

13 Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ 
Β6 τοῦ 5ἴδυ δ αύγακο ἐποσθζοτθ, Ῥθοϑξθ οί 

οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. 
σοῦ μᾶνο Κποννὰ ἐμ6 ἄδυ ὭΟΥ ἴπν ἤρα 

141 “Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν 
Α5-όνεθ. ἔοτ ΤΆΘΔᾺ ἐγανϑιίηρ ατοδϑαά 

ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν 
σα σα τ6 ον 5Ιανθ δῇ δββϑανθονοσ 

αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 15 καὶ 
ἴο πολ 1ῃ 6 ὈΘΙΟΩΒΊΏΡ5 ΟΥ̓ Ὠΐγῃ, ΔΩ͂ 

ἕν ἔδωκεν πέντε τάλαντα 
ἴο ΨΏοἢ (056) ἱπαθραᾶ ἢθ ραᾶνθὶ. ἔἤνθ Ἐδιθὴ 5 
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ποῖ διΙΌσΘ ὃ ΟἿν, 
ἬἭρτθ ἰ5. ῃ6 ῥτίᾶε- 

σγτοοῦλ! Β6 οὐ ὕοῦῃ 

ΨΥ οἷ ἰο χηθδοὺ Ὠἰχῃ,. 
1 ΤΏΘΩη 411 ῃοβα νὶγ- 
ΒΩ ΤῸ56 δῇ με 

ὑοῦ Ἰδιρ5 ἴ οταᾶθσχ; 

8 ΤῊΘ ἴΙὈΟΙΪ5 58:14 ἰὸ 
086 ἀϊδογθοί, “αἶγα τὰς 
506 οΟὗἨ τοῦ ΟἹ], 
Ὀδθοϑῖιθθα Οὔ ΙΔὉ05 
δῖ6 ρου ἴἤο ρὸ 
ουὐ.᾽ 9ΤΏΘ6 αἱδογθοὲ 
ΘΜ οΥρα νι 86 
ψογάᾶβ, ῬΕΥΏ8.05 που 
ΙΏΒΥ ποῦ 6 ααϊξα 
ΘΩΟΡΩ ἴοῦ . ὰἃ8 81 
χοῦ. Β6 ΟἹ ὙΟῦᾺἘᾺ Ψ8ΨΥ, 
ἰῃϑίθδα, ἴο ἐποϑθθ ΨΏΟ 
561 ὦ δῃᾶὰ Ῥὰν ἴον 
γΟΌΓΒΕΘΙνο 5. 10 Ώ18 
ὑπον ψεῦθ ρμοϊὴσ ΟἹ 

ἴῃ6 ὑγῖᾶθ- ἴο ΡὈῈΨΓ, 
ῬΊΟΟΠΙ δυγϊνρα, δῃᾶ 
Π6 νἱτρίῃβ ὑμαῦ ΘΓ 
γοδᾶν ψϑὴῦ ἰῇ ψἱἢ 
Ὠἷπὶ ἴο ὅπ χῃϑυυλαρα 
ἔραϑὺ; δῃηαὰ 8 ἀοοῦ 
Μὰ5 580. 11 Αἴξου- 
νναταβ 6 τοβϑὺ οἵ [ῃ8 

νιτρίηβ 8150 Ο8ΠΊ6, 
ΒΒ, ΘΙ, δἷγ, ΟΡΘα 
ἰο 5} 1271 8Η5ΨΕΓ 
Ὧ6 5δἰᾶ, Ἵ {611 στοῦ 

106 ὑπαΐῇ, 1 ἀο πού. 
Κῆον Ὑυουῦ»Ῥ 

13 “ΚΘΟΡ Οὐ {ῃ8 
ταΐο, ὑμογοέοσθ, Ρ6- 
οϑθδθ τοῦ ΚΟΥ ποῖ- 
[ΠΟΥ 6 αδὺ ΟΣ [8 
ΒὨΟΌΓ. 

14“ἘὺῸῚ [Ὁ ἰ5 7αδὺ 
δἃ593 ΜΉΘ ἃ 188}, 

δου ἴο {γᾶ ύ81 δσοϑᾶ, 

ΒΌΙΠΙΩΟΠΘΑΩ 51ᾶνθ5 οἵ 

ὨΪΐ5 δῃπᾶ σοχῃηπμ δα ἴοὸ 

ἴθ ἢϊ5 ὈΘΙοηρίΏΡ. 

15 Αὐπὰ ἴο οὔθ 8 
δΒανθ ἔϊνθ ἐαϊθηΐδ, 

πον μουνοοος 

μὰ ίμεανοάνν Ηρ ννταν 
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ῷ δὲ δύο ᾧ δὲ ἕν, 
το ΜΈΣΟΙ (ομ6) Ῥὰὶ ἔνοὸ ἰοὸ ψῃίομ (ο6) Ὀὰαζ οὔθ, 

τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ 
φοννοσ, δῃᾶ 

16 εὐθέως 
Τγαταθαϊδίθιν 

τὰ πέντε τάλαντα 
ἔνε ἰαϊθηΐβ 

αὐτοῖς καὶ 
ΤΏ τὰ δα 

11 ὡσαύτως 
85-ἰ8π5 

ἄλλα δύο" 
οἴμβεβ ἔνο; 

λαβὼν. 
Βανί τεοαϊνεα 

καὶ ἔκρυψεν τὸ 
ἨΪϊ 126 

ἑκάστῳ κατὰ 
[το δεῖ (οὩ 6) ϑδοοοσγάϊηρβ ἰο 16 οννῆ 

ἀπεδήμησεν. 
μο ἐγανεὶβᾶ δρζοϑδά. 

πορευθεὶς ὁ 
μανίηβ ΒΟΩ8 Ὠἰβ αν ἰμ6 (ομ6) ἰδ6 

λαβὼν ἠργάσατο ἐν 
μανὶπδ τεςαϊνεᾶ τνοσκοά 1 

ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε" 
ἘΚΕΡΟ ΝΟ οἴ 5 Ἦἤνε; 

ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν 
{μ6 (οπ6) 16. ἵνο Βαϊμθα 

18 ὁ δὲ τὸ ἕν 
{86 (οΠ6) ρμαξ [3411 οὔθ 

ἀπελθὼν ὥρυξεν γῆν 
μανὶπδ ΞΟῺΘ ΟΥ̓ αἀυξ ὰΡρ φαχίῃβΒθ: δῃηᾶ 

ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 
ΡΥ ΟΥ [6 Ἰοτὰ οἵ Ὠἰπλ. 

19 μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ς 
Αἴίοσ θὰ τ ΓΟ ἢ Ἐχὴ 6 15 οοχηΐθσ ἴδ 

κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει 
ὑρις οὗ ἴῇ6ς δῖανϑβ ἔῆοβε δπᾷ ππ 5 ὰρ ἢ 

λόγον μετ᾽ αὐτῶν. 20 καὶ “προσελθὼν 
ποτὰ νὰ {δϑυὰ. Απμᾶ Βανίῃρ σοσὰθ ἰοννατσα 

ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν 
ἐμ (οὔθ) μα Ἄνε ἰδιφηΐβ μανὶῃρ σοορίνοα 

προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων 
Ῥγουδσαξ ἰονναγα οἶα χβ ἔνε ἰδιθῖβ 55 

Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας: ἴδε 
Τιογᾶ, ἔνε ἐδιϊθηΐβ ἰοτὴθ ψόοῖ 5ᾶν 86 ἬΟνὉυῦ; 8566 

ὄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα. 21 ἔφη αὐτῷ 
οἴῃοιβϑ ἂνε ἰαιθηῖβ Ι Βαϊῃϑθᾶ. Βαϊα ἴο ΕἸ 

ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ 
[40 Ἰοσὰ οὗ ΐὰ ὙΨ}61, 55|δνα βοοὰ διηά 

πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧ πιστός, ἐπὶ 

ξαϊταξαὶ, ἀροι ξανν (1655) ψγοὰ γγ 8 ΤΑΊ ξαΪ, ρον 

πολλῶν σε καταστήσω: εἴσελθε εἰς τὴν 
τϑὴν (155) σοὰ 1 55} 5εΐ ἄοννῃ; βοΐ ἰπίο ἴδ 8 

χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 
ον οὗ [6 1οτὰ οὗ νοι. 

22 προσελθὼν καὶ ὁ τὰ δύο 
Ἡανίως οοταθ ἑοννασὰ 8150 ἴπ6 (ο6) ἴβ6 ἴνο 

τάλαντα εἶπεν Κύριε, δύο τάλαντά μοι 
ἰβ]εηῖβ 58] Τιοτᾶ, ἵἔνο {1021} ἕο τὰ 6 

παρέδωκας: ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα. 

ψγοῦ ξανα Ἤνουύ; 566 οἰβευβ ἔνψο ἐδιθηΐβ Ι βαϊηρά. 

23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ, δοῦλε 
ἐδ ἴο ὲῳωηὀ ἰβεὸ ἴοσὰ οὔ Μὲ, δῖανε 

ἔρχεται ὁ 

ΜΑΥΤΉΝΥ 25: 16-ςΞΦ8 

ἰο ϑηούμοῦ ὕψο, ἴο 
501 δῃοῦμο οὔθ, ἴο 
ΘΘΟῺ ΟἿδ. ϑδοοοσζαϊηῃρ 
ἰο ἢΐϊ5 οὐ βΘρὺν, 
8ῃη 4 Ὧ6 ψοιῦ δργοϑδά. 
16 Ιγατ θαϊαῦοιν ὑμ6 
ΟἿΘ ἐμαύ τροοὶνρα [ῃ8 
ἤν ὑδιθηΐβ ψοηῦ Ὠἰδ 
νὰν δῃᾶ αἰά ὈιυβίηΘ 5 

αἱ ὑπο δηᾶ σϑίηθα 

Ἔνθ. ἴοσο. 17 τ ἴδ 
ΒΆΙΩΘ ΨΔΥῪ π6 οὔθ 

ὑμαὺ τϑοοίνϑα 6 ὑὕνο 

σοϊηρα ὕψο Ι͂ΟΓΣΘ. 

18 Βυῦ ἰῃῇ86 οὔδ ὑδδὺ 

τοοοϊνϑαᾶ υϑὺ 6 ψϑηὺ 

ΟἿἾὮ, αοὰ ἅὰρ ἴὰ ὑπ 

στουμᾶ δηὰ ἰὰ [8 

ΦἾἸΥΘΙ ἸΏΟΠΘΥ οὗ ὯΪΐπ 

τηδδύου, 
19 “ΑΙ ἃ Ιοὔϑ 

ἰὰθ ἰδ6 πλϑϑίου οἵ 

ῇοβο 5ἴαγϑ οϑῖῆθ δρᾶ 

βαυύιοᾶα δοοουμύξ. τ 

6. 20 50 6 οὔθ 

ἰμαὺ δᾶ τϑοοϊνρᾶ ἤνβ 

[]οηΐ οϑῖθ Του σα 

δοὰ Ὀτουραῦ ἔϊνθ 

αἀὐάλύϊομα] ὑδιθηῦβ, 

βδυίηῦ, “Μαβϑίθσ, γόοὰ 

οοτιηγαϊ θα ἔνα ὑδιθηῦβ 

ἴο 8; 566, ,Ὠσβεαϊηρα 

ἔνθα ὑδιθηΐβ ΙοΟΓΘ.᾽ 

21 Ηἰβ5 τοδϑύοσ βδαϊα ὸ 

μα, “611 ἄομθβ, βοοάᾶ 

δὰ {δὶ 1 5186086! 

γοῦυ ψοῖ6 ζἔδὶῦθ 1 

ΟΕ ὃ ἴον ὑμίηρϑ. 

1 1} δρροϊπῦ. σοὶ 

ΟΥ̓ ΔΩ ὑῃίηβρ5. 

ἘπίοΥ ἰηΐο μ6 ἴον οὗ 

γΟᾺΣ ταϑϑίεν. 22 Νοχὺ 

[ὴ6- οὔθ ὑμαῦ δᾶ 

τροοίνοα [86 ὕψο ἴδὶ- 

ρα σᾶ ζογνδζᾶ 

δια βαϊᾶ, “Μαβίοσ, γοὰ 

οσοχαχηϊ ἐοᾷ ἴο πὶ ὕνο 

ἰαϊοηῦβ; 566, 1 ρσαϊηῃηθα 

ἐχο ὑδ᾽θβ τοΣϑ.᾽ 

25 ΗΪΛ6Ὸ τρδδίοσ δία 

ἰο δἰ, “ὟῪΕΙ ἄοῃθρ, 
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ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς 
Βοοᾶ ῃᾶὰ ἔδιίμευϊ, προ ἔονν (( 155) γοὺ Ψεσα 

πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω: 
Σαϊϊηξα!, ὍΡΟΣ ΤΑΔῺν γοὰ 1[588]] ξεΐ ἀονα; 

εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 
φηΐοσ ἰηῖϊο {6 ον οὗ 18 Ἰοτά οἵ νου. 

24 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ 
Ἡδνίῃβ σοτὴς ἰονναχὰ Ὀπΐ 8150 ἴμπ6 (ο6) [ἢ6. 

εἰληφὼς εἶπεν Κύριε, ἔγνων 
ΒΔνΙΩΒ τοοοῖνθα βαία Τιοχά, 1 Κπὸνν 

ἄνθρωπος, θερίζων 

ἕν τάλαντον 
οὔθ ἰαϊθῦ. 

σε ὅτι σκληρὸς εἶ 
σοὺ ἰμδὶ Βασγὰ ψοΟῦ ΔΘ Τῆ8ῃ, τραρίπξ 

ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ 
Μ ΏΘτο πο σοι ϑοννοα δηα ραϊμοσίηβ νθησα ποί 

διεσκόρπισας" 25 καὶ φοβηθεὶς 
ψοῦ βοδίϊοσρᾶ; : πᾶ Ἀδνὶὴ 5 ἔθαγεα 

ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν 
Βανί βοπΘ Οὗ 1ηϊὰ τῃ8 ἰδιθὴΐ οἴ νοι ἰπ 

τῇ γῇ ἴδε ἔχεις τὸ σόν. 
ἴμ6 ρδσΐῃ; 885 ὑψοῦ δῖα ανὶηβ τὰς νοῦτσξ. 

20 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν 
Ἡδνίηξβ δηδννοσοα ας 6 ἰἴοχὰ οἕ θίγῃ δία 

αὐτῷ Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ἤδεις ὅτι 
ἴο πὶ ΜΝ οΚοα βῖανε δηᾶ βιυθϑίσῃ, νοὰ Κῆονν ἰδδΐ 

θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω 
1 δῖὰ γϑᾶριπ οσς πού 1 βουνθᾶ δῃηῃᾶ δῖὰ βϑίμουϊη 

ὅθεν οὐ διεσκόρπισα; 27 ἔδει 
ΜΏρΩΟος ποῖ 1 βοβφίουραῦ 1 ννὰ5 ποοθϑϑασν 

σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου 
ψγοὰ ἰμογθέοσα ἴἰο σον ἰὰθ βδίῖνοσ [ρΡ16 665] οὔἔτηθ 

τοῖς τραπεζείταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ 
ἴο ἴδ 6 ὈΘΏΝΚΘΟΥΒ, δορὰ Ἀδνὶηδ᾽ ΠΟΙ Ι 

ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 
σαισὶοα ΟἹ ἸἸΚΟΙν ἴῃς σαϊὴθ νυν ἰμογοϑϑί, 

28 ἄρατε οὖν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ 
τ χοῦ Ρ {πουθῖοσθ ἥτοπι Ὦϊχα τῃ6 

τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα 
ἰαϊθαΐ ΔΩ͂ δἰνα ἴο ἴῃς. (οὩ6) δνίηρ ἴῃ 6 ἔθ 

τάλαντα᾽ 29 τῷ. γὰρ ἔχοντι παντὶ 
ἰαϊοηΐθ; ἴο δα (056) ογ πανίηβ ἴο βενθύσοῦα 

δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται" 
ἀὺ ΜΨἘΠ 6 είνο δᾶ μν 1 ΡῈ τϑᾶρ ἰο δρουπᾶ; 

ες τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος. καὶ - ὃ ἔχει 
οὗ ἴδε (οπ6) θα Ὡοΐ δνίηρ 8150 ὙΨΏΪΟΩ ΠῸ6 15 αν ίηβ 

ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 30 καὶ τὸν ἀχῤεῖον 
Ἅ11 θὲ ᾿ξθα ὰρ ἔχοτη ἰτὰ. Απμα 6 τι561655 

δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος . τὸ 
518 ν 8 ἔχον χοῦ οαὧὖδ᾽. ἰηἴο {6 ἄδσκηθθ. ἰδ 

ἐξώτερον. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
ουίετ; ἴδεσθ. 8.1: τὴς8 Ὁ ΘΕΡΙΠΒ 

ΤΟ ὨὨΪΠ, 
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βοοᾶα δῃᾶ ζξαϊυῃ ταὶ 
Βίανθὶ οι Ψψογα ἔαὶῦῃ- 
{81 οΥ̓́Υ 8 ἔθ ὑμ 885. 
1 1} δρροϊηῦ γψοὰ 
ΟΥ̓́Θ Χβϑὴν ὑπίηρϑ. 
Ἐπί ἰηΐο 6 ἴον 
οὗ γου ταϑϑύογ. 

24 “ἘΏΔΙν ὑπ6 ΟἿΒ 
ἰδὺ πᾶ τϑορὶνθα {ῃ8 
ΟὔΘ ἰδιθηῦ οδπῖθ ἴογ- 
ψατὰ δηᾶ 5αϊᾶ, “Μ85- 
ἴ6Γ, 1 Κῆθν γοὰ ἴο 
6 δὴ δχϑδούϊρ πλϑῃ, 
γϑαρίῆρ ΨΜΏΘΥΘ νοῖ 
ἀϊὰ τοὺ 50} δῃὰ 
ϑοϊμοσίηρ ΨΏΘΙΘ. νοὶ 
αἰὰ ποὺ ψίμμον. 25 50 
1 ρτὸν δἵἴγαϊα δῃὰ 
ψοηῦ ΟΥ̓Ὠ δῃᾶ ἢἰᾶ νοὺγ 
ἰαιθαῦ ἴῃ δ ρτοιηᾷ. 
Ηδτθ γοὰ ἤδν νψῇϑῦ 
5. γουγβ.᾽ 201 ΤΓΘΡΌΙΥ 
ἨΪϊθ τλϑϑίοσ βοϊᾶά ἴο 
Ὠΐ, “νιοκρα δῃὰ 
ΘΙ ΙΒ 518ν6, γοὺ 
Κηθν, ἀἰὰ γοι, ὑμϑὺ 
Ι τϑαρθὰ ψΏΘΥΘ 1 αἱά 
ποὺ 50. δῃᾶ ρσαύῃοσθα 
ΨΏΘΓΘΊΣΙ αἰα ποὺ σπὶῃ- 
ΠΟ 9 217 ΥΗ͵ἯΉΙ, 6, 
γοὰῦ οὐρῦ ἰὼ δᾶνα 
ἀφροβϑιθϊθα ἵν 511ΝΘΥ 
ΙΔ ΟὨΐΘ5 ΨΜιῦ ὑῇ8 
ὈΔΏΚΘΥΒ, δηα ΟἹ ΠΔΡ 
δεῖνα 1 νου Ρ6 
τϑσοίνίηρ δῦ ἰα 6 
αὶ ἰηὐοιθϑῦ. 

28 ““ΤΏΘΓΘΙΟΥΤΘ ὙΑΚΕ 
ΘΔ ἴῃ ὕἤδιθηῦ ἔγοχῃ 
Βΐτα δηα ρσῖνο ἰὑ ἴο πὰ 
ἰῃαῦὺῦ Ὧδ5 ὑπ6 ἴϑθῃ 81- 
οηὐβ. 29 ἘῸΣ ἰοὸ δνϑῦν- 
ΟἿΘ ὑμαῦ. 85, ἵπΠΟΥῸ 
ΨΜῺ1 6. σίνθῃ δῃᾶᾷ ἢ 
ΨΜ11 Ὥδγθ δρυπάδῃσθ; 
Ῥαὺ 8ἃ5 ἴΙῖὉΥ ἤϊμὰ 
0Π8ὺ ἄοθς ποῦ Ὦβνγο, 
ονθὴ ΜΏδὺ ὯὮ6 Ὧδ88 

ΜΙ Ὅ6. [δἴϑθῃ 887 
30 Απὰ 

γον 6 ροοάᾶ-οΥ- 
πούῃῖηρ δῖαν οὐὐ 
ἰῆΐζο βα ἀδυκηθ55 
ουὐὐδίαθ. ΤΏΘΓΘ 185 
ΜΘ [158] πϑορὶπρ 

ων εὔροια μην ϑοῆμ 

ΤἜΜΗ 

ΠΣ 
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καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
δά 5411 ΒΙδΒ 5 ΟΥ ἴῆ8 τροίῃ. 

81 ἝὍταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ 
ὙΥΗΕΏσνοσ Ῥαΐ βῃουὰ όσα ἐπα ὅθ οὐ π6 

ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ 
ταϑδῖι 1Δ ῖἴμῃ86 δΊΟΥΥ οὗ ΐτα δῃᾶ 81} 18 

ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ 
Δ 6158 ΜΙ Ὠΐτα, {π6 6 ΜΗ 510 ἄονγὰ ὩΡΟΣᾺ 

θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ 
ΤγΟΘ ΟΥ ΒΊΟΥ οὗ Ὠἰπὰ, δηᾶα 

συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα 
Ψ11 Ὀ6 16δὰ ἰοβϑίῃου π ἔσχομὲ ΟΣ ὨΪπλ 81 

τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς 
ῃο πϑίϊοηβ, δῃα Β6 ΨῺἘ)]Π 5ορδγαῖθ ἔδἄοχὰ [ΡΕΥΒΟῚΒ] 

ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει 
ΖΥΟΤᾺ ΟἿΘ δ) οί υ, 85- νὴ [6 Βῃθρογᾶ 15 Βα δ 5 

τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 38 καὶ 
{π6 5Ώ66Ρ δ δ κ6)4) 16 κιᾶβ, δηᾶ 

στήσει τὰ . μὲν πρόβατα ἐκ 
86 Ψ11τΧΆΔΚΕ ἰο βίδμα ἰῇ ἱπαθρα ΞΏΘΘῸ ουΐ οὗ 

δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ 
τἰβ -Ὡδηα [Ρ18665] οὗ γα ἐπα Ῥὰ Καθ οαΐ Οὗ 

εὐωνύμων. ; 
162 -ϑηα Γ[Ὀ18665]. 

84 τότε. ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς 
ΤΏΡ ὙΝ111 57 ἴμ6 κίηῆσ - ἴο δῆ (οΠ65) 

ἐ δεξιῶν , αὐτοῦ Δεῦτε, οἱ ἐκ 
οαἵ οὗ τὶ -πδηπα [Ρ18665] ΟΣ ἰτὰ ἘΠΙΘΥ, [86 (ΟΠ 65) 

εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρόνομήσατε 
ὈΙΘσϑοα οξἴμο Εδίμου. οὔτῃρ, ἐξ εἢ ἐ τ Ὲὴ 

τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ 
ἴὴο Βανὶηρ Ὀδ6θὴ ργερδσχϑᾶ ἴο ἡγοῦ κιησάοσλ ἔγοτὰ 

καταβολῆς κόσμου: 858 ἐπείνασα γὰρ καὶ 
Σουμαϊη οὗ νου]ᾶ; Ὶ υηδβετρά Εζ 7. δηᾶ 

ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ 
τοῦ βαᾶνθ.. ἴοτῃθ ἴο φαΐ, Ι σοΐῖ γον δηᾶ 

ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ 
τοῦ σδυιϑοᾶ ἴο ἅὐ Ὡς ΤΏΘ6, ΒΊΣΘΏΒΟΣ 1νν85 Δ ηα 

συνηγάγετέ με, 36 γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ 
οι τὰ δεῖδει ταθ, ΟΝ 8 ΠΩ͂ τοῦ οἸοίπεά 

με, ἠσθένησα καὶ ἀἐπεσκέψασθέ -᾿ με, ἐν 
ΙΆ6, 1 2611} βι δηᾶ. τοῦ Ἰοοκεᾶ αὐ σχῆρ, ἴῃ 

φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με. 37 τότε 
Ῥυίβοη 1νὰ8 δηα τοῦ σα ἰοννατὰ τη8. ΔΝ 41 - το 

ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι 
ὙΨ11 ΔΏΒΥΟΥ ἴο τ ἴθ ταἰρίθουβ (ο1165) 

λέγοντες Κύριε, πότε σε εἴδαμεν πεινῶντα καὶ 
Βανί Ιιοτᾶ, Ψ ὭΡΗ νοι νὰ δὲν ΠΌΡΟΣ Ρ δα 

ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 
6 ἔξ, οὐ ἐπ σϑέίηρ δῃᾷὰ 6 σδιιβϑᾶ ἴο αὐ ηῖκὺ 

ΜΑΤΤΒΕΥΥ 425: 81-.--37 

δΔηά ὕπδ᾽ δ ϊηρ οὗ 
[Ὠ]5] ἰδϑῖθ Ψ11 δ. 

21 ΠΏ [ῃ6 ϑ5οὴὰ 
οἵ 8 δὐγίνε ἰῃ 
ἶβ βίουν, δη ἃ 3411 (8 
δΏΡΘΙ5 ΙΓ ἶσα, 6 ἢ 
ὯΘ6 ΨἹμ δῦ ἄον ΟἿ 
ἢἷἰ ρἱουίΐουῦβ ὩΓΌΙΒ. 
32 Αηα 811 [ἰ[ῇ6 π8- 
τἰοὴ5 Ψ11 Ὅ6. ραιμῃουθα 
Ὀθίοσαθ Ὡἷπι, δῃᾷ Ὧ6 
Ψ11Π βοραῦϑίθ ῬΘΟΌΪΘ 
ΟἿΘ ἴσο ΘΩΟΥΏΘΥ, δὺ 
85 ἃ ΒΘ ΠΟΙ β56ρ8- 
ταΐθϑ [8 ΒΏΘΘΌ ΓΓΡΌΧῚ 
086 ροδῖπ. 338 Δῃᾶ Ἠ6 
11 ρὰῦ [86 βῇδθρ οἁ 
Ὧΐϊ5 τἱὶρῃῦ πδηᾶ, ὑυῦ 
[88 ροβδῖβ οἡ δὶδξ 1οζῦ, 

34 ΤΏΘΩ ἰμ6 κΚίῃρ 
Ψ11 δῶν ἴο ὕξοβθ ΟἹ 
᾿μὶς. σὶρ, “σοχηθ, χοῦ 
ΨῺΟ ᾶγθ Ὀθθὴ Ὀϊθϑϑοα 
ὈΥ ἣν ΕΔύΏΘΥ, ᾿πμδχὶν 

ὑμ6 Κίῃράοτῃ ὑσθραγϑὰ 
ΤΟΥ. ὑοῦ ἔσο 88 
ξοιπαᾶϊηρ οἵ ὑπ ψοτ]ᾶ. 
30 ΕὈΓ Σ Ὀδθοδῖὴθ ΒιὩ- 
ΟΥΥ 8:48 τυοῦ ρᾶγβξ 

τ 6 βοιμοίῃϊηῃρ ἴο δϑῦ; 
1 κοῦ ὑῃιτϑῦν δῃᾶ 
χοῦ 8ᾶνβ τὴὯβ 580ΠΊ6- 
(ηΐὴρ ἴο αγίηῖξκ. ΣΤ 85 
8ι).͵.͵ 5ΓΘΩΡΟΣ δηᾶ υοὸῦ 

τοοοῖνεᾶ τὴ οϑοϊΐδ- 
ΠΥ; δ ποκρᾶ, δῃᾶ 

χοῦ οἰἱοίμθαᾶ χηβ. 1 

61 510. δῃὰ υοῦ 

Ἰοοϊκθα δἰΐου 6.1 τδ5 

ἴῃ. ὈΥΪΟ 8ηἃ τοῦ 

οᾶχηβ ἴο. τη. 37 ΤΏΘΩ 

6 τἱρηῦθοι 5. ὍΠΘ5 

Ψ11 δου Ὠϊ ΜΙ] 

{ῃ)6 ψογᾶβ, Ἰιοσα, ΏΘᾺ 

αἰᾷ ψὲ 566. νοῦ 08- 

ΕΥΥ διηᾶ ἴερα νοῦ, οὐ 

ὑϊνδῦν, δηα οἷν γοὰ 

βοιθύμηρ ἴο αὐ 



ΜΑΤΥΤΉΝΪΨ 25: 88---46 

καὶ ένον 
ξ δηα ΒΌΓΒΏΒΟΙ 

ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 
πακοα πᾶ ννε οἸοίμ 647 

εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν 
Ζδ}ΠἘἔτιρ βίο ΟΥ̓ 1 

σε; 40 καὶ 
νοι ΔΑπαᾶ 

ἐρεῖ αὐτοῖς 
}1 58ὰὲ 5 ἴο {μϑυὰ 

38 εἴδαμεν 
ἍΤΕ 58. 

σε 
σου 

πότε δέ 
ἍΏΡη Ραΐ 

συνηγάγομεν, 
ἵν βαϊογρα, οΥ 

39 πότε δέ σε 
τνῶρη θὰ νοὺὰ ΜῈ 580 

φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός 
Ῥτίβοα δὴ ΜῈ οδϑῃβ ἰοννασχα 

ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς 
Βανί δηβυνοσχεα ἰμ8 Κρ 

᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον 
ΑἸΘα Ι δὶ ΒΕ 15 ἕο γοῦ, ὍΡΟΙ μον τ ἢ 

ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου 
γοῦ αϊ᾽α ἴοοῦθ οὔἴμοθεο ἴῇ6 Ῥτοίΐμετβο οἔτηβ 

τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 
ἰῃ6 ᾿ϑαϑ (065), ἴο τὶ τοῦ αϊά. 

τοῖς ἐξ 
ουΐ Οὗ 

ἐμοῦ 
ΤΙῃ6 

41 τότε ἐρεῖ καὶ 
ΤΏΡ δ6 Ψ»1ΠληπῈῸν 8150 ἴο {86 (ΟΠ 65) 

εὐωνύμων Πορεύεσθε ἀπ᾽ 
16 -παηα [Ρ18665] ἘΒ6 βοίῃβ γοῦξ ννὰν5 ἔγοτῃ 

κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ 
(ο 65) ανίμε θοαὶ συτοεα ἰπηΐο [6 ἔτε τ 8 

αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ 
δνοσϊαβίίπρ 6 μανίηβ ὈΘΘ ἢ Ὀσοραγεᾶ ἰο 6 δεν] 

καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ: 42 ἐἐπείνασα 
δρᾷ ἴο 6 δ 6615 οὗ Πίτα; 1 δοδῖὴθ ΒΊΙΏΡΥΥ 

γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, καὶ 
ΤΟΥ͂ δρᾶ. τοί χοῦ 5ᾶανε Τὰ 6 ἴο ϑϑδΐ, δηᾶ 

ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 
1 βοὶ ἰπϊσοῖν δῇ τοὶ ὕοῦ οδιιβϑᾶ ἴο ἀσῖθκ τη6, 

43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, 
ΒΊΓΔΩΘΟΕΥ ΖΜ᾽ὶ οὖ πού σοῦ βαίμβεοσθρα χῇῆβξ, 

γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ 
ὨδΚοᾶ δῃηα οΐ υοὺῦ οἱοίμῃμεα τηθ, βίςκ δᾶ 

ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε 
ἴῃ Ρστίβοῃ διά πο τοῦ ἸΙοοκρα δεέίεσ. σζηθ. ἐν εἴ} 

ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριε, 
ΨΙΠὺΠ σου 1580 ἴδον ΒΑΣΙ 5 ΤιοχΩ͂, 

τότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ 
ΜΘ νοὰ ον ὨΠΏΡΟΣΪΩΞ ΟΥ {πῃ ϑίίηβ ΟΥ 

ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ 
ΒΊΣΘΗΘΟΙ ΟΥ Ὠδκορᾶα ΟΥἹΥΎΎ 51. ΟΥΓ ἴῇ ργίβοη δῃᾶ 

οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται 
Ὡοΐ ννὸ ἀἰὰ βϑυνῖοα ἴο νου ΤΏΡη Ὠ6 ΜΨΗΠΔΏΒΟΥ 

αὐτοῖς λέγων ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ 
ἰο θὰ δῖ ΑΙΘΩ 1 58. ἴογου, ὕροῃ 

ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν 
ον τυ ποῖ τοῦ α1α ἴοοπα οἔίμοσαε [με 

ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ 
ραβδὶ (οῃ 65), προσ ἴο τὰ τοῦ α14. Διηᾶ 
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38 ΏΘΩη αἰὰ νὰ 868 
γοὰ ἃ δβύγϑηρεσ δῃά 
γϑοοῖνθ γοὰ ποϑοϊδ- 
ὉΠ, ΟΓΥἨΎ πϑκερᾶ, μὰ 
οἸοίῃθ γοὰῦ 39 θη 
αἰᾶ ψ 566 γοῖὶ 5ίοῖκ 
ΟΥΎ ἰὰ ὈΓΙδοὴ δῃηᾶ φρῸ 
ἰο γοιυμϑ’ 40 Απὰ 31 
ΤΘΡΙΡ ὑπ Κῆρ 1} 
58) ἴο ὑπϑυ, ὝὙΤΟΙΥ 
1 58. ἴἰο τοῦ, Τὸ 
0πῃ86 οχίθηῦ ὑοῦ στοῦ 
αἰὰ 1 ἴο οὔθ οἵ τ 
Ιϑραϑσὺ οἵ ἴχθθθ [ΙὯΥ 
Ὀχούμουθ, χοῦ αἱὰ ἰὦ 
ἴο τ6.᾿ 

41 “ΤΏΡ Ὧ6. ΜΠ 
58, ἰὼ ὕσσ, ἴο ὑῆοϑα 
ΟἹ εἰ Ιοὔύ, 'Β6 οἢ 
γοῦκ ΨΥ ἔτῸΠ] ΤΏ6, 
χοῦ ψὴΟ ἤδνθ Ὀθθη 
ουγδοᾶ, ἰηὗο 86 δυο - 
Ἰαϑύϊηρ ἤἔσγθ ὑστϑραγϑά 
ἕο ὑῃ6 Θν]] δηα Ὠΐ5 
ΘΏΡΘΙ5. 42 ΒῸΓ 1 Ρ6- 
ΟΘΙῺΘ ὨΠΏΡΤΥΥ, θαῦ χοῦ 
σαν ἴὯρ ποίῃϊηρ ἰο 
οαὐὺ, ΘΩΔ Ἃὧ κοὐ ἰῃϊγϑῦν, 
ριῦ τζὸοῦ βρᾶνθ 16 
πούμίηρσ ὑο αὐ, 431 
ΜᾺ 8 5 γϑΏροσ, Ὀπὺ 
χοῦ αἰ ποῦ σϑορθὶνα 

6 δοβρ δον; Ὡδκθᾶ, 

Ῥυὺ γοῦ αἱὰα ποῦ οἸοίΏ6 

Τα6; 5101 δῃᾶ 1 ὑσὶβ- 

οὔ, Ραῦ γοῦ ἀἱϊὰ 
ποῦ ΙΟΟΚ δἱΐοσ τηθ᾽. 
44 ΤΏΘΩ μον 84.180 
ΨΜῚΠ δϑνο ἰῇ ὑμ6 
ψογᾶβ, ΤΠ οτᾶ, Ψ ΏΘη 

αἰᾶ ψ 566 γοιῦ υπη- 
ΕῪΥ ΟΥ̓ Φὑἰγϑν οἵ ἃ 
ΒΥΓΘΏΡΘΥ ΟΥ̓ ὨδΚΘΟά ΟΥ̓ 

5ίοκ οὐ ἴἰἴᾷὰ Ὀχίϑου δηᾶ 

ἀἰὰ ποῦ χΐηΐϊβδίο. ἴὸ 
γουϑ’ 45 ΠΟΘ Ὧ6 Ψ1] 
ΘΏΞΜΟΙ ὑπο ΜΙ 6 
ψνοσᾶβκ, ἽΓΟΙΝ Τὸ 580 

ἰο τοῦ, Τὸ 6 οχίρῃῦ 

{μαὺ τοῦ αἰὰ ποῦ ἀο 1ὐ 

ἴ0ο ΟἿδ οὗ μοϑβθα 1δϑϑῦ 

ΟὨδ5, τοῦ αἰά ποῦ 

ἄο ἰὸ ἴο πι6.᾽ 46 Απά 

τοὰμβυεμρκομμμμμρθα 

1658 

ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν 
.1{1}} 5ὸ οὔ 1.656 πο ἸΟΡΌΪΠ 5 ΟΥ̓́ 

αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν 
νετΙαβίίαρ, 6 Ῥὰϊ τἱβῃίθουβ (ολ65) ἱπίο 11:86 

αἰώνιον. 
ΘνΟΥ ΘΒ 8. 

98 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν. ὁ ᾿Ιησοῦς 
- Απα ἰἰοσσυγτεα θη βπῖβμεα ἰῇ6 9655 

εἶπεν τοῖς πάντας τοὺς λόγους τούτους, 
84} ἴῃ8 τνοταάϑ ἴμθξθ, 6 βαϊα ἰο ἐπε 

μαθηταῖς αὐτοῦ 2 Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο 
αἰςεῖριε5. οἕ ΐη Ὑοῦυ ᾶνθ Κποινὰ {παῖ δέου ὑνο 

ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ 
δ. 5 16. ρϑβϑόνοσ ἰἷ5 ὁσουχυηρσ, δηὰ [86 

υἱς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ 
5οη οὔἰδθ ΤΩΘΩ 5 Ῥοίῃξδ βίνθῃ ονϑσ ἱπίο {868 

σταυρωθῆναι. 
το Ὀ6 Ρυΐ υροὴ [6 5ίδϊκο. 

3 Τότε συνήχθησαν οἱ 
ΤΏΘΩ νετα ρα ἐοβείμου τη 8 

καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ 
δῃῇὰ ἰμ6 ΟἸάΘΥ Θ ἢ οὗ ἴθ ρφορῖθ 

αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ 
οουτίνατα οὗ 6 οὔθ ρῥτῖθϑῦ τη6 (0 Π6) Ὀθὶηδ βαϊα 

Καιάφα, 4 καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα 
Οδῖδρδ5, δηα ἰοοὶς οουηξβ6ὶ ἰοσοίμοσ ἴῃ ογᾶοχ [πδὲ 

τὸν ᾿Ιησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ 
«Ξ. ὅεϑὰβ ἰἴο οχϑαξίν ἄθνίςθ τῆν πλιδηΐ βοῖζο δπὰ 

ἀποκτείνωσιν: 5 ἔλεγον δέ Μὴ ἐν 
ἴον σῶδν ΚΙῚ; 16 ν ΟῚ βασηρθ 1 Νοὺὶ ἰὴ 

ἢ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται 
(86 ξεϑῖνναιὶ, ἴῃ οσᾶοσ δῇ οΐ ὌΡΥΟΔΙ τηϊρῆΐ οσοῦγ 

ἐν τῷ λαῷ. 
ἴῃ ἴῃ 6 Ῥβορίϑθ. 

06. Τοῦ 
ΟΣ [6 

ἀρχιερεῖς 
ΟὨΣΘΕ ῥγὶθϑίβ 

εἰς τὴν 
1ηῖο ἰδ6 

λεγομένου 

γενομένου ἐν 
Πανὶ σοτηα ἴο 6 ἰπ 

Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, 
Βοίμδϑην π ἤοῦθβθὸ οὗ 5ΙΤΏΟΓ τὰ 6 ἸΘΡΟυ, 

ἴ προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον 
οϑύὴρ ἰονναζα ἴο Ὠΐση ϑνοσθϑῃ Ὠδνηβ 818 ϑίεσ σα56 

μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ 
οὗ ρογξαγηϑρα ΟἹ] ΠΟΘΏΝ δηα νν)8α5 ΡΟΣ ΠΒ ὌΡΟΣ 

τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου. 8 ἰδόντες 
τῃ6 Ἠθδάᾶ οὗ ὨΪγα ἹἸγὶὴδ ἘΡ. Ἐν 5 566 ἢ 

δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες 
Ὀὰξ {6 ἀϊδβοῖρίθο Ῥϑοϑῖὴρ ἱπαϊρηδηΐξ βδσίη 

Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη; 8 ἐδύνατο γὰρ 
ἵπίο ψῆϑὲ ἴμ6 νυαβίς 1815 ἵν 85 8016 1οΥ 

τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ. καὶ δοθῆναι 
115 ἴο Ὀ6 5014 οὗτοῦοσθ δῃὰ ἰοβθο βίνεη 

δὲ [ησοῦ 
μαὲ 7655 

ΜΑΤΊΎΗΕΝ 26:1--Ὁς 

θϑβθ ΜΠ ἀσραῖὺ 1π- 
ἴο δνοσϊϑύϊηρ οαὐθὶηρ- 
ΟἿ, Ὀπὺ ὑῃμ6 τἱρῃξθουϑ 
ΟὔΘ5. ἰηΐο ϑνουϊαβύϊηρ 
1116," 

26 Νον ΨΏΘη 6515 
δᾶ δηϊδῃ θα Δ} 

0658 βϑύυῖηρδ, Ὧ8 
βΒοα ἴο ὯΪΐ5 ΑἸΒΟΙΌΙΘ5: 
2'΄ χοῦ πον ὑμδὺ 
ὕψοὸ ἄδὺβ ΤΥΟΏ ΟΝ 
ῇὴ6 ὈΔΞΘΟΥΘΥ ΟΟΟΌΪΒ, 
δη ἃ ὑμ6 ϑὅοῃ οἵ ἵδη 
156. ἴο Ὧ6 ἀειϊνουθα ἃρ 
ἴο Ὀ6 ἱπρ8]6α." 

ὃ ΤΡ δ οἰἱϑῖ 
Ὀτὶοϑὺβ δηᾶ 6 οἱάδι 
ὭΘη οἵὗὐ ΐμθ Ῥθορὶθ 
σου ὑορϑῦρο. ἴῃ 
56 οουγίναχα οἵ μ8 
Ὠϊρ ρτϊοδὺῦ ψ8ο 
δ οΠΠθα Οδ΄18  ῬΏΒ5, 
4ἀΔηᾶὰ ὕοοϊκ σοι 561 
ὑορσούῃθυ ἴο 56 1Ζ6 σ6 5115 
Ὁ οὐαῖύν ἅθνίοθ δηᾶ 
ΚΙ] τῶ. ὅ ΞόΟΨΕΥΘΥ, 
ὕὑμεν Καρῦὺ δαγίῃρ: 
“Νοὺύ δὖ ῃ6 ζαϑϊνϑ), 
ἴῃ οτοσ ἐμαὺῦ ῶὸ ὑρ- 
ΤΌΔΙ ΙΔ. ΙΪδ6 δ δ᾽ 

[6 ὈΘΟΡ]6." 

6 ΏΣΘ σθθ5 ὨΔ0- 
ὈΘηΘαᾶ ἴο Ὀ6 πῃ Βείῃ'- 
Θ᾽ ὮΥ ἰῇ [6 Ὠοιιδ6 

οὗ 5ίπμου ἴῃ ΘΌΘΥ, 
185. ΜΟΙΏ8ὴ ΜΙ δ 
ΘΙΔΌΘῦΟΥ οᾶ56 οὗ 
σοϑῦν ρούϊμρα οἱὶ 

ΔΟΡΓΟδομοα Ὠΐτ, διά 

806 Ῥεσδὴ ρουχίηρ ἴὖ 

ὉΡΟῚ ἷἰς ρϑδᾶ 8.5. ὯΘ 

ψν 85 το ηΐηρ αὖ 8 
16. ὃ ΟἹ βϑοὶηρ ὑδὶβ 
{ῃ6 αἰδοῖριθς Ὀδοϑτηθ 
ἱπαϊρηδηῦ δῃα 58]: 

ΜῊ ὑῃϊθ ψαϑὺθ 
9 ἘῸΣ δῖα οοὐμἱᾶ ἤδΥδ 

Ῥδθϑῇ 801 ἔοσ ἃ στϑαῦ 

ἄθαὶ διὰ Ῥθθὼ φβίγθα 



ΜΑΤΤΉΕΝ 26: 10---ἰ 

10 ᾿Ιησοῦς 
7655 

γνοὺς δὲ ὁ 
1ο ροοχ (Ο 65), Ἐδνῖηθ Καονὰ πὶ π6 

εἶπεν αὐτοῖς Τί κόπους παρέχετε τῇ 
βϑλαὰ ἰο (βοὴ ΨῺΝ ἰγοῦρθ]οβ αν γοῦ θεβιᾶθ ἴο ἰδ8 

γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς 
ὙΨΟΤΏΘΗ 7 ΝοΥκ ΤΟΥ Βη6 5ῆς6 ννογκεαά. [ἰητο 

μ ν᾿ ἈΣ 

ἐμέ: 11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς 
ταρὶ; αἰνναν5 ἘΟΥ τὴ ῬοοΣ (ο 65) 

“,“᾿ 2 . “ ΕῚ Ἂ ΝΥ » 

ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ 
τοῦ 816 βανίῃρ τ 56 ῖνθβ, 221: Ῥξ  ποὲ 

πάντοτε ἔχετε: 12 βαλοῦσα γὰρ 
ΔΙ ΔΥ 5 τοῦ 8:6 Βδν]ηρ; Βανίηῃρ σον ἴοσ 

αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ 
15 [ννοσαθ}] ἰθθ ὈΕΥΖυΤΩΘα 0] τῃ15. ἀροη {86 

σώματός μοῦ πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι 
νοᾶν Οὗτὴθ ἰοννασαὰ ἴθ ἴο ρυΐ 1πἴο ἴῃ6 σγανα 

με ἐποίησεν. 13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου 
ΙῺ6 586 ἀϊά. ἌΑΙΔΘΙ 1 517 ΒΡ ἰο χοῦ, ΨΏΘΓΙΘ 

ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν 
Δ ονοσ τϊρὶ 6 ρσθδομεᾶ 6 ρβοοὰ ἕθννθ [15 [ἴῃ 

ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ 
ψΏΟ]Θ ἰδ6 ψνοΥ Ια, ὙΨ11 ὈΔ ΒΡΟΚΘ 8500 ΨΏΪΟΩ 
ΕῚ » - ΕἼ ΄ 2 »“ 

ἐποίησεν αὔτη εἰς μνημόσυνον αὕτης. 
αϊὰ 1815 [ννοσθ8} ἰμαίο σὑϑυωθυαρχϑῶσθ οὗ θυ, 

14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, 
ΤΆΦΩΙ Πδνῖηρ ΒΌΠ6 ΠῚ. ΒΚ ΟἿΒ ΟΥ [26 ἔννεϊνε, 

ὁ λεγόμενος ᾿Ιούδας ᾿Ισκαριώτης, πρὸς 
186 (οῃ 6) ἐμ μνὴ Ζυ 85 Τρσαρίοιι “ἰονψατα 

τοὺς ἀρχιερεῖς 15 εἶπεν Τί θέλετέ 
τὴς. μι ρυιθϑίβ . ἢ6 βαϊά δέ δῖ τοῦ ψν [ὁᾶῶρ 

μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; 
Τοτὴθ ἴο βῖίνθ. Δ) 1 ἴοχου 11 βῖνθ ον Ὠΐτηῦ 

. οὗ . . δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα 
ἼἸΏ6 (ο65), "ὰ κρυ]δίθά ἴο Ὠϊσὰ ταϊτν 

ἀργύρια. 106 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει 
βινοσ [ΡΊ6 665]. Δηᾶ ἔτγοα ἴπθὰ ἢ 85 βεϑκίῃξ 

εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ. 

πτωχοῖς. 

ορρογίυηιν ἴῃ οχᾶρυ μας πΐπι. 6 σαϊδΐ μῖνθ ονοσῚ 

1 τῇ 
το ἴδ 6 

ἀζύμων 
ὈΠΕΘΥΤΩΘΩηςΪΘΩ͂ ΟΑΚῸ5 ΟδτῊ 6 ἰουναταὰ ἐπα αἰξοὶριθα ἴα 1 6 

᾿Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ θέλεις 
7655 “ ΒΆΚΊΣΕ δ 46 7..-} ΔΥ͂Θ γοῖῦ 1ΠῸ5 

ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 
ἵνα 5Βῃο α σορᾶτα ἴοψο:. ἴίἰοφαεξς ἰῇ ρῬδββονεχῦ 

18 ὁ δὲ εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τὴν 
ΤῊ6 (οσ6) μὲ βϑαϊα Β6 σοῦ βοΐῃξ υᾶθυ ἰηΐο {Π6 

πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ 
οἷν ἰονδσὰ ἰδε 5ο-δηᾶ-5ο δῃάᾶ 58} ἰο ἴτα 

δὲ πρώτ 
Ὀπὲ 

Ὥ. 
Ἔτνϑὺ [ἀ8.] οὗ 6 

τῶν 

προσῆλθον οἱ μαθηταὶ .. τῷ. 

1δ4 

ἤο ῬοοΙΐ ὈΘΟΌΙΘ6.᾽" 
10 Αναθ οὗ {ῃΐθ, 96- 
5.5 5εϊᾶα τῖἷὸὼ ἔθ: 
ΝῺ ἄο τοῦ ἰτν ἰὸ 
τα ὑσοῦθὶθ ἔοὸσ δ 
ΜΟΙΔῺ ΕῸΣΓ 506 αἰ 
8. ἤὴθ6 ἀρθρθᾶ ἰοναχὰ 
ΙΏ6. 11 ἘῸΓ χοῦ ϑ|ΧΨ8γ5. 
Ὥδγθ ὋὯθ6 ῬΟΟΓ σ]. 
γουῦ, υῦ τοῦ Ψ|1 ποῦ 
ΘΙ ΑΥΒ Ὦδνθ 116. 
12 ῈἘῸΓΣ ψΏΘη ὑδὶπ 
ψοχαϑὴ Ραὺ δ Ρ6Γ- 
Τυαχηθα Οἱ ὕρο ΤΥ 

Ὀοᾶν, 5806 αἱᾶ 10 ἴοῦ 
[Π6 ὑγϑρδγϑύϊοῃ οὗἩ ζχθ 
ῸΓ ὈΏΓ141. 18 ΤΥ 1 
ΒΔ) ἴο χοῦ, ΝΏΘΓΘΨΕΟΣ 
ὑϊ ροοῦ πο ἰ5 
Ῥυθδοηθα ἰῇ 811 [Ὧ8 
Ψ ΟΣ], ψ δὺ ὑΠ15 οτὰ- 
8 αἰᾶ 5811 8150 Ὅδ. 
[018 ὃς. ἃ στοιθιὰ- 
Ὀγϑῶσθ οὗ Ὠθγ." 

14 ΤΏΘη οὐδ οὗ 86. 
ὕψινθ, ὑπ 6 ΟἿΘ σϑ]ϑᾶ 
συᾶδ5. 15- ΟαΥ οὐ, νοΐ 
ἴο π6 οὔθ τυίθϑὺβ᾽ 
15 δὰ δᾶ: “ΝΜ ΏὩδῇ: 
1 τοῦ ρίνθ τὴρ ἴὸ 
Ὀούγαν ἷἰὰ ἴο χοῦ" 
ΠΟΥ πδὐϊραϊοῦθα το: 
Εἰ ΩΣ ΒΙΙΝΟΥ. 
Ρίθοθϑθ. 1650 ἔγοιι. 
θη οἱ ὯΘ6 ΚΘΟρύ ξθ6ῖ}ς- 

ἴὰρ ἃ βοοᾶ ορροσχΐῃι- 
αἰὐν ἰὼ Ὀούσαν Ὠΐχῃ. 

1] Οἢ ὑμ6 ἢγϑὺ ἄδγυ- 
οὗ [6 παπῃζογσηθηὐρα 
σοῖο 86 αἰβοῖριθβ 
σαθ ὉὋὉΡ ἴο ὅὕθδι5,: 
Βογίηρ: “θα ἀσ᾽ 
γοὰ τὴ 5 ἴο ὑτϑ- 
ῬΑΙΘ ἴοσ γοὰ ἰο θδΐ 

ἐμ6 Ῥαββϑονθυ 9" 18 Ηδ. 
βοἰᾶ: “αο ἰπἴο (86. 
οἷν ἴο ϑ8ο-δηᾶ-50 
Βϑηἃδ 580. ὅἤο ΠῚ, 

τενται α μϑαυμβιλαυνμαννιμβομμαρήμημοραλαρ ἀδφγυὐτηιν. ημῆρῃθμΗΒΘΝΒΗΡΉΒΗΘΝ 

ϑμμαν ἀρκονομίον. αν και ας 

1δὅ 

Ὃ διδάσκαλος λέγει Ὁ καιρός 
ΤτῊΘ ἰαϑοῦθυ 15 βασίῃρ 6 δρροϊίηϊρα {χηθ 

μου ἐγγύς ἐστιν’ πρὸς σὲ ποιῷ τὸ 
οὗτὰθ. ΘΓ 5; ἰονναχὰ γοὰ 1 δῖ ταδκίηρ {π6 

πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου. 198 καὶ 
ῬΆ55ΟνΘἉὺΓ; ν. 215} ἐμ8 αἰβοῖριθθ οἔ το. Αμᾶ 

ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ. ὡς. συνέταξεν αὐτοῖς 
ἀϊὰ 186 αἰϊβοῖριεβ 85 βϑϑνᾳ οὐάθυβ ἴο {θυ 

ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 
{6 655, δηα πον ρσθραζεαά ἐμ8 ῬΘβΞΟνΟῚ. 

20 ᾿Οψίας δὲ ᾿ς γενομένης 
ΟΣ δνεηΐῃ δ μα Βανῖηρ οοτὴβ ἴο Ὀ6 

ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν. 
δ )δὲβ ᾿ϑῖη5 1 [3.0 ἔνγειν αἰ βοῖὶρ165. 

21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν ᾿Αμὴν 
Απμὰ δαϊησ οὗ ῇθϑλ ἢφ βαϊᾶ ΑΙΏΘΩ 

λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν 
1 δὰ 5 5 ἴο γοῦυ ἴμαϊ οὔθ ουΐ οὗ του 

παραδώσει με. 22 καὶ λυπούμενοι σφόδρα᾽ 
ΜΠ εἶνα ονεῖ τὴρ. Απα Ῥοίηρ βυϊθνεα νοὺν σαι ἢ 

«ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος 
ον βίδσίες ἃ ἴο μῈ ββϑυίωῆῶβ ἴἰο τ οὐδ [Ξ-Ἐ Το 

Μήτι ἐγώ εἶμι, κύριε; 28 ὁ δὲ 
Νοί ψῇϑι 1 δὰ, Τοσαῇ ΤῊ6 (οη6) μαΐ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν Ο ἐμβάψας 
ανίηδ δ βυνεσεα βαίϊὰ ἸΤῈ6 (ομ6) Ἠανίηρ αἰρρϑᾶ ἴῃ 

μετ᾽ ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ οὗτός 
ΜΒ τῶρς ἴδε δῃα ἰὴ {μα ὈΟΝῚ {πὶ5 (ομθ) 

με παραδώσει: 24 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ 
8. ΨΜ1Πὶ σὶνα ονϑυ; {6 ἱπαρροὰ ϑὅοὴθὴ οξίμο 

ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς 
ΤΏΘΩ 15 Βοὶμ 5 αὐὰν δοοογάϊηρ 85 

γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ 
1 Ὧδ5 Ῥδθὰ ψνυιζίθη ἀροὺδ ἴω, Ψψόορ Ὀᾳαὲ ἴο (μ6 

ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ -οὗ ὁ υἱὸς τοῦ 
Τῆ8 μαι σοι ΨΏοσ, ἐᾷς ϑοῃ οὗ ἐπ 

ἀνθρώπου παραδίδοται: καλὸν ἦν αὐτῷ 
ΤΆΔ 15 Ῥοίηρ βίνθ ονεῦ; ἔπ ἰΐνναβ ἴο ίτη 

εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος: 
ΪΦ ποῖ νδϑ5 βοῃοχαίεα [6 ΤΆΔ {8 δ8ῖ. 

25 ἀποκριθεὶς δὲ - ̓Ιούδας ὁ 
Ἡδνηξβ δαϑιν στρα Ῥυΐ Ζυᾶδ5 186 (ο.6) 

παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν - Μήτι ἐγώ εἰμι, 
Εἰνὶπδ ονοσ Ὠΐτα βαοϊᾶ Νοὶ νι ϑὲ 1 δὰ, 

ῥαββεί; λέγει αὐτῷ Σὺ εἶπας. 
ἘΒΌΡΙ)2 Εἰ Ὶ5 ϑαυίηρ ἴο χὰ ὙἌου νοὶ 5814. 

26 ᾿Εσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν. ὁ 
Ἑδίϊηβ Ὀαΐ οὗ θα πανίηδ ἰδο ἐπα 

᾿Ιησοῦς ἄρτον καὶ. εὐλογήσας. ἔκλασεν καὶ 
σεβὰβ Ιοϑ ὃ δηα μδνῖὴξ Ὀ!οββθᾶ - 6 ὈχΌΚα δηᾶ 

ΜΑΥΤΗΕΥΥ 2306: 19--ῶς 

ἜΠ6 ΤΕΘΟΏΊΘΥ 58. 08, 
ΜΥ δρροϊηὐεα ὑΐαθ ἱξ 
ὭΘΑΥ; 1 ΨΠῚ σοιθργαῦθ 
ὑὰ8 Ῥαϑβονθῦ ὩΣ ΔΚ 
αἰβοῖρὶο5 δὖ ψόοὰν 
Βουθ.᾿ " 19Αηᾶ ἐῃπ8 
αἰβοίριθϑ αἰ 89 ὅθϑια 
ΟΓαΘΓΘαᾶ θη, δῃᾶ 
πον σοὺ ὑῃϊηρθ τοδαν 
ΤΟΥ 6 ῬΈΞΘΟΥΘΥ. 

20 ΝΏΘΩ, πον, ἰδ 
δᾶ Ὀθοολθ. δνϑῃϊηρ, 
Ὧ6 ΨδῈῸ8 σϑοϊϊηΐηρ 
οὖ π6 ὕδρϊ6 ψἱὺὰ 
[88 ὑνεῖνα ἀϊβοίριθα. 
21 ΝΏΔΪ6 ὑὸν ψοτα 
Θαὐϊηρ, Ὠ6 βαϊᾶ:;: “σττὰ- 
ΙΓ 1 858.ὺ ἴο τοῦ, Οτθ 
οὗ ὑοῦ ΜΠ}: Ὀρίσϑυ 
6. 22 Βοίηρ ΨΘΙΥ 
Ἰησοῖ ρτυἱονθᾶ δ (δ ΐ5, 
ἴμϑν σουηθησθα Θ8 0 ἢ 
δηα ΘΥΘΥ Οὴδ ἴο 58 
ἴο Ὠίηλ: “Ποτᾶ, ἰῦ ἰ5 
Ὠοῦ 1, ἰ5 102 23 Τὴ 
ΥΘῸΙΡ Ὧ6 5αϊᾶ: “δ 
ὑμαὺῦ αἷρὲ Ὡἷἰβ δηᾶ 
ἸῺ πτ ἴῃ ἐὯ6 ῬοΟΨῚ 
δ 6 οὔδ ὑμπαὺ {1} 
ὈΘύσαν 8. 24 Ὑτι6, 
πθῸ Ξοχὰ οὗ δὰ ἰβ 
ϑοίΐηρ ΙΝΔΥ, 7ϑὺ 85 ἰὃ 
15. τειδίθη σοποθχηϊηρ᾽ 
ἶσα, Ὀμῦ. οΘ ἰο. ὑμαῦ 
8 ἰὨοΟσΡ ΜΏΟΠλ 
5068 ϑὅοῦ οἵ χζϑῃ ἰδ 
Ὀούχανϑθα! τὸ ποιὰ 
Ὧδνθ Ὀξδεῇ ἤμθσ ἴον 
Ὠἰπὶ 15 ὑμαῦ: δὰ δᾶ 
μοῦ Ῥθθὴ ὈογΏ.᾽" 2ὅ ΒΥ 
ἍΌΥ οὗ ΤΟΡΙΡ ὕπάδ5, 
ΏΟ ψᾶϑ5. δροιῦ 56᾿ἴο 
Ὀοίχαν Ὠἷμα, βαϊᾶ: “τὸ 
ἦθ ΟῚ, 15 10, ἘΔΌΡΙ 9 
Ἠδ 58ϊα ἴο Ὡϊα: “οι 
ϑΟΌΓΤΒΘΙΣ. βαϊα [10]. . 

26 Α5 μον. οοπίϊῃ- 
πρᾶ οαὐϊηρ, 9 6515. ὕοοῖκ 
8ι. ἰοᾶὰῖ δῃᾶ, δέον 
Βαϊ ἃ μἰφϑβίηρ, 
6 ὕσοόοκθὸ ἰὺ ῃᾶ, 



ΜΑΤΤΗΙ͂Ν 26: 91---84 

δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν Λάβετε 
Ὠδνίηϑ σίνφῃ ἴο ἰῇ αἰβοῖριθ δ βαεῖϊαᾶ τάκ στοῦ 

φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 
οδΐ γοῦ, 1815 15 τὴς Ῥοᾶν οὗ τὴθ. 

21. καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ 
Απμα Βανίηϑ ΚΘ οὺρ δᾶ 

εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων 
Πανὶ ηϑ πῖνε 8 ΚΒ Ὦφ6 βὰν ἴο ἐπ8 πὶ Βα ὶπ 5 

Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, 28 τοῦτο 
Ὁχὶαὶς χοῦ οἱ οἔἔ 1 [χοῦ] 81]], 1} 15 

γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης 
ΤΟΥ ΕῚ ἴῃς ὈΙοοᾶ οἶπια οὔίμῃθεο ςονρηδηΐ 

τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς 
16 (ομθ) δβροιτξ ΤΆΔΩΝν Ῥοίῃξ ρουτοᾶ οὧοὔὐδ ἱἰπίο 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν: 259. λέγω δὲ ὑμῖν, 
Δογρίνθῃθθ οἔ βίηβ; Ι δὼ βαρ Ραΐ ἴο χου, 

οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ 
Ὡοῤ ποΐ 15ῃοι]ᾶ αὐὴκ ἔσοηυ συἱρῃῦ πὸνν οἱ οὗ 

τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως 
{15 Τῃ6 Ῥχοάαποὶ ΟΥ̓ ἴῆ 6 να ἔπ. 15} 

τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ 
τὴ 68 ΕΝ Ε "2 1:1} ΜΏΘΠΘνοΣ 1 

πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ 
ΤΥααν Ὀ6 ἀσλκίηςσ ΠΏ χοῦ ὯΔ. 1 τὰ 

βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 80 Καὶ 
Εκἰησαάοχῃ οΥ ἴὯ6 Ἐδίμου ΟΥ̓ τῇρϑ. Απμα 

ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος 
Ὠδνῖξ ΒΌ5 στ ἵππον ννεῦ οοὐὐ ἰμΐο ἰῃῇ6 Μουπί 

τῶν Ἐλαιῶν. 
οὗ ἱῃ6 ΟἾν65. 

᾿Ιησοῦς Πάντες 
9655 ΑΙ 

τῇ νυκτὶ 

81 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ 
ΤΏΘΩ 15 βουὴ ἴο ποτ [πῃ 6 

ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν 
τοὺ ὙΨ11 6 βίυχη ]οα ἰὴ τὴϑδ 1ὶ ἰδ ηἰρσδξ 

ταύτῃ, γέγραπται γάρ Πατάξω τὸν 
τλδ, 1 85 Ὀ6θὴ τυχι θη ΤῸ [51}4]1] 5 ἰὰ6 

ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα 
Βῃθρῃοσά, δηᾶ 111 Ὀ6 βοδίξζοσεα δροὰέ 6 βῆφερ 

τῆς ποίμνης: 32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί 
οἱ ἴδε Βοςκ; δέίοσ Ῥιιΐ ἔπε ἰο δ χαϊξϑρᾶ ἃ 

με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
ΤᾺ [15}8]} Ὸ Ῥθίογσθα:Ὺ σοῦ ἰπΐο ἰῃ6 Οϑβ81166. 

33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ 
Ἡδνὶπϑ Θηβνοσεα ας μα Ῥείευ 5818 ἴἰο Βἰἴτῃ 

Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ 
1 81 ἴμεν 1] 6 βίυσ Ια ἴῃ γψοῖ,, Σ 

οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. 384 ἔφη αὐτῷ 
ὭΘΝΕΟΥ 5811 Ὀ6 βἰυτη !]οά. ϑδϊα ἕο Ὠΐτα 

ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Αμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ 
16 σεθὰβ ΑΥ̓ΘῺ 181 Βα ΙΒ ἴο σοῦ ἐμδὲ θὰ ἐπὶβ 

1560 

σἰνίησρ ὦ ἰο ὑὑδ8 
αΙἸβοῖριθθ, Ὧ6. 581: 
ἜΡΑΚΕ, Θδαὺ. ΤΗηϊδ 
ΘΒ 5 ΠΔΥ Ὀοᾶν.» 
21 ΑἸδο, ὯὨ6 ἴοοκ 84 
ΟΡ δ8ηᾶ, πανίῃρ σίγθῃ 
ΔΉ 5, 6 σαν ἴὖ ἴο 
μοι, βαυίησ: “ὭΣ 
ουὐ οὗ 1, 411 οὗ τοῦ; 

28 ἴοῦ ὑῃῖδ ΤΏ ΘΔῺ5 ΤΥ 
“ΙΟΟΩ͂ οὗὕὐ [86 οονϑ- 
ῃϑηΐ, ΜΏΪΟῺ ἷἰ5 ἴο 6 
Ῥουτθα ουῦ 1 ὈΘΏΔΙ 
οὗ Τδην ἴοσ ἴογρῖνθ- 
655 ΟὗἨ κ5'η5. 29 Βυΐ 
Ι 1601] τοῦ, 1 ψ1] 
Ὅν 50Ὸ 685 αὐὴκ 
Πρησοίοσίῃ 8} οὗ 
ηὶϊ ὑγοάμοῦ οὗὐ {8 
νὴθ τυ} ὑδαὺ  αδΥ 
ΜΏΘΩ 1 αὐἿκ ἰἢ ΠΘ 
νι σοῦ ἴῃ {π6 Κὶηρ- 
ἄοτῃ οὗ τν δ 6Γ." 
30 ἘἸΠΔΙΠν, Φὐύοῦ βίηρ- 
ἴὴρ ὑσδῖϑθϑ, ὕ8ον ψϑηῦ 
ουὖύΐ ἴο 6 Μουῃὺ οὗ 
ΟἸΐν65. 

81 ΤΏΡ 6505 βαϊὰ 
ἰο μπϑπλ: “Δ οὗ χοῦ 
ΜΙ Ρ6 δα θῖθα ἴῃ 
σομηθούίΐοη ἢ πῖ8 

οχ ὑπὶ πὶρηῦ, [οὺΓ 
Ὁ ἰς πυιϊζίθη, Σ Ψ1Π 
ΒΟ ΚΘ [8 Β,ΘΡΩΏΘΓΙΩ͂, 
ϑηα [6 βῇθθῃ οἵ 88 
ΠοΟκΚ 11 6 βοδαύζοσϑα 
δροιυῦ. 352 Βμυὺ δἰοΓ Ι 
Ὥδνθ Ὀθθὴ τϑθθα ὉΡ, 
Ὶ ΨΜΜΠ ρὸ δῃθδᾶ οἵ 
χοῦ ἰηΐο 6811:166." 
8 Βυαὺ Ῥοίοσ, ἰῃ 8ῃ- 
ΞΟΥ, δε1ϊἃ ἰὸ Ηἰμ: 

ΦΑΙΒΟΙΒᾺ 811 ἐμ 
οΟὔΟΙ5 δῖ δὺθΙθᾶ 

ἴῃ σοῃηηθοίϊΐοη πίῃ 

γΟ, ΠΘΥΘΙΓ ΜΠΠῚΙ 6 

δύ 164 1 84 76585 

Βα ἰο πῖτα: “ὙΓᾺ 
1 58. ἴο γοὰ, Οἱ ὑμῖδ 

ττα πῆς κι περ μεοκαμαμνρ δήθ κηλανηνάράι ὥς γε φημ Ά ΝΙΝ ανΘμΝπαΉΙΜΉΝΝ 

οι ἀρανφο ον ἃ 

μὴν ων φέρανε ορραφιερνφιο νι υλνρν ὋΣ ΕΑΝ τῆν 

ΠΝ 

ΠΣ ΣΉΝ 
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νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς τ 
ὴ86 πἰρδξ Ῥϑξοσγε σοοκ ἴο δουμα ἴῃγ66 ἐἰχ65 

ἀπαρνήσῃ με. 865 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος 
ψοῦ Μ011 ἀϊξονντι τη 8. 15 βαισ δ ἴο Πἰῶλ [ἢ 6 Ῥεῖΐοσ 

Κἂν έῃ με σὺν σοὶ 
ΑἸ [πᾶν ΡῈ Πδοθσϑουν τὴ6 ἰορείμοσ ἢ σοὶ 

ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως. 
ἰο α16, ποῦ ποΐ σοι 1.5}8]} ἀἰϑοννῃ. χὐὐκουν δο 

καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν. 
αἶϑο 811 ἴῃ6 ἀΐβοῖριθβ ϑαϊα, 

86 Τότε μετ᾽ αὐτῶν ὁ 
ὙΠ6Ω τ ἰπθ 6515 

εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί, καὶ λέγει 
ἰαΐο ϑΡοΐῖ ΘΙ 5 βαϊα Οοίῃβοιβηθ, δά ἰ5 ϑαυίῃϑ 

τοῖς μαθηταῖς Καθίσατε αὐτοῦ ἕως 
το (6 αἰβοῖριθ 51 γοῦ ἄοννῃ [:ἷἢ (Ὠϊς Ὁ]8δοθ αὐὐὐῇ 

οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι. 37 καὶ 
ὙὙ 16 νὴ ΞΟΠ ΟἿ᾽ ἰποσο 1 σηϊσηὶ ΟΥ̓. Απὰά 

παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο 
μανίπβ ἴα Κθὴ δου ἰὰ6 ῬῬεῖοσ αι [6 ἔνο 

υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ 
505. Οὗ Ζερεᾶθβθ. δε 5ἰαγίϑαᾶ ἴο Ὀ6 συϊεανεα δηὰ 

ἀδημονεῖν. 38 τότε “λέγει αὐτοῖς 
{ο Ὀ6 5ΟΥΕΙΥ σοῦ Ι6α. ΤΉ Π6 15 βϑασίηρ ἴο [ουὰ 

Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως 
ῬΘΘΡΙΥ δεϊονρὰ Ε] 6 50.1.1 οι πη] 

θανάτου: ᾿᾽'μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε 
ἄξαϊῃ; βίαν γόῦ ἤθσθ δπᾶα ΡῈ τοῦ βἴαν τη ανν δῖ 

μετ᾽ ἐμοῦ. 39 καὶ προελθὼν μικρὸν 
νὴ το. Απμᾶ διανὶῃρ σοτὴθ ἰοννατα 11|16 

ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος 
ἢΘ 61 Ὁροὴ ἔδοθ οὗ ΗΪπὶ ὌΣΧΘΜΧΙΩΒ 

καὶ λέγων Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, 
8 ἃ ϑδυίησ Ἐδίηοσ οζιῆθ, ἱξ - ῬΡοβϑίθ]θ 1115, 

παρελθάτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο᾽ 
1οῦ 855 ὉΥ ΖΊΟΩ [Ιὴ6 τ6 ΟΡ 1815; 

πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾽ ὡς σύ. 
Ῥεϑίᾶθα ποὺ 85 δὰ ΨΊΠΠΠ5 Ρᾳς 85 σοῦ. 

4Ὁ καὶ ἔρχεται πρὸς. τοὺς μαθητὰς καὶ 
Απᾶ ἢθ ἴ5 σοτηηρ ἰονναχα ἰῃς αϊδβοῖριθ5 δηὰ 

εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ 
ἰ5 ππαϊπρ ἐμοῦ βΒΙθθρίηδ, δΔηα 15 βασηδ ἴο 6 

Πέτρῳ Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν 
Ῥεῖοσ μὰ πο τοῦ ΜΕ. βίσοηβ οὔθ ΠΟΙῸΣ 

γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; 41 γρηγορεῖτε 
ἴο βίαν ανακε νὰ χη62 ΒΘ τοῦ 5βίδυν ηδ αυνϑῖζο 

καὶ προσεύχεσθε, ἵνα εἰσέλθητε. 
δηᾶ Ὀ6 χοῦ Ρσδυ ηϑδ, ἰὰ οτᾶσσ [μδὲ ποῖ τοῦ ταϊρῃΐ δηΐου 

εἰς πειρασμόν. τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ 
ἰηΐο ἑρυιρίαίξίοη; ἐπε ἰμἀθοα βρὶσὶΐ ΘαΒΘΥ ἴδ 

ἔρχεται ᾿Ιησοῦς 
5 σογχηΐηθ ΜΙ 
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τὐἰσην, Ὀθῖοσα 8 οὐκ 
ΟΙΌΝΒ, γοὰὺ ΜΨ11 615- 
ΟὟ τὴ ὑὮΓΘΟ ὑἰγλ65.᾽ 
835 Ῥεοίου. βαϊὰ ἕο Ὠΐτ: 
ἍἜἝνρηΩ ΡΣ 5ῃοιυὰ 
ὭβγΘ ἰο αἴθ πὲ γοι, 
Ὶ Μὴ ὉΥ Ὸὺ ᾿6815 
αἀἰδοσῃ γοι." Α1} {8 
οἴθυ ἀἱδοὶρ!θ5. 8150 
δεῖ ὕμθ βϑϑχὴθ ἰῃίηρ. 

30 ΤΏΘ 6 βι1ι5. σϑυθ 
αὶ ἐθτ ὕο ὑπ βροὺ 
σα!Πρὰ Οοὗδ "ϑθυλ 8 16, 
δὰ Ὧ6 κ5αἰάὰ ἰο ἐπ 
αἰδοίθιο: “Θῦ ἀονῃ 
ΠΘΙΘ ΜΏΣΘ 1 ρῸ οὐδὲ 
ΏΘΥΘ δῃηα Ὀγῶνγ.᾽ 
97 Αῃμα ἰδκίηρ δἱοὴσ 
Ῥαούθ δηᾷ {86 ὑψνο 
Β50η5 Οὗ ΖΘΡ Θ᾿ ἄθθ, Ὧ6 
βδιατίεα ἕο Ὀ6 σγίὶδονρά 
διὰ ἴὸ ὍὈΘ6 βΟΥΘΙΥ 
ὑσοι θᾶ. 38 ΤΉΘ Ὧδ 
β51 ἃ ἰο πο: “ΜΚ 
ΒΟᾺ] 15. ΟΘΘΡΙΥ ρσυ]θνθὰ, 
ονθὰ ἴο ἀθαίῃ. ϑίαν 
ὮΘΥΘ 8Πα ΚΟΘΌ οὐ 6 
μούσῃ ψι ιὺΐμὰ π16.᾽᾽ 
89 Αῃηα ροίΐηρ ἃ 1016 
ἍΑΥ Τούνασᾶ, Ὧθ [61] 
ὌΡΟΏ ὯΪ5 ἔδσθ, Ὀγαυρ; 
Θηα βαγίηρ: “ΜΥ Εδ- 
ὑμοσ, 1 Ὁ 15. ΘΟΒΒΙΡΙ6, 
1Ιοὺ (δὶ ΟΡ 855 
ΑΝ ἴσο] τὴ6. Ὑοὺ, 
ποὺ 85 Σ ΜΠ], θὰ 85 
γοῖΣ Μ11, 

40 Αηὰ Ὧ6 ὀδῖὴθ ἰοὸ 
0886 ἀΐδοῖὶρὶθβ πᾶ 
Του πθῖλ βἰθορίηρ, 
8ηα ὯΘ ϑ5αἰἃ ἕο Ῥεΐίοϑε: 
“ΟΟὐἹά γοῦ τη ποὺ 
80 ΠΟ 845 ψαϊσῃ 
ΟοὔΘ ποὺ ψἱΐῇ τ6Ὁ 
41 ΚΘΘΡ οὔ ὑῃ6 “ψνδίοῃ 
Δα ὈΓΒΨῚ σου 8} ν, 

ἴα στοῦ τᾶν} ποὺ 
ΘΩΘΥ ἰηύο ἐριιρῦύθ- 
ζ[ἴοῃ. ἜΠ6 π5ρἱεϊῦ, 
οὗ ΟΟΌΓΒΕΟ, ἰ5. ΘαρΡΘΓ, 
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ἀσθενής. 42 πάλιν ἐκ 
Ῥυΐ δ {τ }Μ] ΟΜ ΘΑῈΚ. ΔΑρδΐῃ ουΐ οὗ 

δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων 
βϑοοῃᾷ [{}Ὶ 6] Βανί βΒοὴΘ Οὗ Ὧθ ρχγανϑα 55 

Πάτερ μου, εἰ δύναται τοῦτο 
Ἐαίμοσ οἶτχηρ, 1 11 15 ῬΟΞ51016 τ} 15 

παρελθεῖν ἐὰν πίω, 
ἴο 855 ὉΚ 1 ὄνοσ 1 5ῃοιᾶ ασῖηκ, 

γενηθήτω τὸ σου. 48 καὶ 
16οὐ ἰδ|.6 ρῬι806 τ6 οὗ νου. Απὰ 

ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, 
Ἀανὶηδ οογὴθ δϑαΐ 6 ζουμα [ποτὰ ΒΘ δ, 

ἧσαν γὰρ αὐτῶν͵ οἱ ὀφθαλμοὶ 
δ...) ἘΟΥ οΥ ἴβϑτὰ {με .-Θ.85 

44 καὶ - ἀφεὶς 
᾿Αηαδὦ διανίηρ ἰεΐ βὸ οἵ 

προσηύξατο ἐκ 

δὲ σὰρξ 

βεβαρημένοι. 
αν Ῥ6ΘῈ τϑαθ ἤθανυ. 

αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν 
ἔθ δϑϑίῃ νὴ βοὴ 6 ΟΥ̓ [6 Ὀσανεράαά οἱ οὗ 

τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν. 
ζυγὰ Γ[{ἰἠ{ἀλ6] ἰῇ 65 νὸν νοι ανίηρ βαϊᾷἃ δραΐῃ. 

45. τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ 
ἸΏΘῺ ὯΘ 15 σοχηΐϊηρ ἰονασαὰ ἰδθ. αἰϊβοΐρ]θβ δῃηᾶ 

λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε. λοιπὸν 
5 βαυίηρ ἴἰο ποῦὶ Υου ΔΙΘ Β]βερίηξ ἰθέζονου. ([Π]Ὡ}65) 

καὶ ἀναπαύεσθε: ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα 
δά σοῦ 816 τεβϑυϊησ; ἸΟΟΚ' 85 ἀγανν ΔΘΩΣ ἴπ6 Ποῦ 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ. ἀνθρώπου. παραδίδοται 
αρὰ ἰῇς. ϑὅοῃ οὐ [168 ΤΆΔΕ 15 Ῥϑὶῃρβ βίνβη ονθσ 

εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 46 ἐγείρεσθε. 
1ὰο δαμαᾶβ ΟΥἩ ΒΙΠΠΘΥΒ. ΒΕ τοῦυ βείηξ ἃΡ 

ἄγωμεν. ἰδοὺ ἤγγικεν - 
Ἰού ὰ8 Ὀ8 Βοΐηβδ; ἸἸοοκ! δ5 ἄγϑαννῃ ὩΘΥ ἔῃε (ΟΠ 6) 

παραδιδούς με. 47 Καὶ ἔτι. αὐτοῦ λαλοῦντος 
Εἰν]ηλθ ΟΥΘΥ Τηθ. Διά νεῖ οὗ τὰ βροβκίηβ 

ἰδοὺ ᾿Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ᾽ 
ἸΟΟΚῚ ΦΖυᾶδαβ. οὔθ οὔξίμε ἔνεινθ. οοῦβ δηᾶ τ 

αὐτοῦ ὄχλος. πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 
πὰ οὐονα τσ τ... βννοσα δῃᾶᾷ Ψψοοῦᾶς 

ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ 
ἔχοθ ἴββ οἤμθε ὑγίεβίβ δηᾶ ΟἸᾶθσ ὕἌθῃ οὗ ἰῃ6 

λαοῦ ᾿ ᾿ 
ῬΘΟΡΙΘ. : ᾿ ἀρὴν 

48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν 
ἼΏ6 (ο6) τι εἰν ον Πα ξϑνε 

αὐτοῖς σημεῖον λέγων Ὃν ἂν φιλήσω 
ἴο [ϑτὰ ΒΡῈ ΒΘ ΙΩΒ ὙΏοτα ΠΟΙ͂ 1 5ῃομὰ [κἴ55 

αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτόν. 49 καὶ 
μ6 1:15; 5εῖΖζε χοῦ τ ὨΣῺ, Δπᾶ 

εὐθέως προσελθὼν τῷ ᾿Ιησοῦ εἶπεν 
Ζτατηθα δίθιν ΒανΊ ΩΡ σοχὰθ ἐουνδσα ἐμβθα 2655 Π6 βαϊᾶ 

᾿5ιθθρίηρ, 

1δ8 

Ῥαὺ 86 2165} 15 
ψΘΩΚ." 42 Αραΐῃ, 2ῸΡ 
ὍὉΠ8 ϑθοοῃα ὑδηθ, Ὧθ 
νοῦ ΟἿ δῃηᾶ ρτγαγυϑᾶ, 
βαρ: “ΜνΥ Ἐδύμου, 
1 τ ἰδ. ποῦ φῬοβϑϑιθ]ὰ 
ΤΟΥ ὑμῖς ἴο 8.55 δ ἷ28ὺ 
Οχοθοῦ 1 ατίηκ [ἰὑ, ᾿οὲ 
γΟῸΣΓ Μ}λΠ᾽ κα Ὁἷ806." 
438 Απᾶ Ὧ6 οϑῃθ δρϑίῃ 
δὴ τουμα ὑμθυα 

ἴοσ ὑμοὶρ 
δγῈ5 ΨΈ6Ὶ6 ἤθᾶνν. 44 50 
Ἰρανὶὴρ θη, 6 
ϑθοῖη ψοηὺ οἵ δῃᾶὰ 
Ὀγαγβᾶ ἴοσῦ ὕω ὑμίσα 
ϊλθ, βαγίηρ ΟἿΟΒ 
ΤΆΟΥΤΘ 6 βαὰθ ψοχᾶ, 
45 ΤΏΘη 6 σϑιῇθ. ἴο 
86 αἰβοῖθῖθ5 δῃᾶ βδαὶα 
ἴο ὕβοια: “Αὐ βΌΟΩ ἃ 

ὑπ 85 ὑῃΐϊβ ὑοῦ 816 
. Βιθορίηῃρ δηᾷ ἰδακὶηρσ 
χοῦκ τοϑῦ! ΤΟΟΚὶ ΤῊΘ 
ὨΟΙΓ 85 ἀσϑ ΠΘΔΡ 
Ιου 6 Ξ'οὴη οὗ 8 
ἴο 6 Ὀρίχαγρᾶ. ἰηΐο 
ἴῃ ϑηαβ οἵ 5 ΠΏΘΓΒ, 
460 ἀοὺ ἃν, ἰϑῦ τι5 ΡῸ. 
ΤΟΟΚΙ ΜῪῈῪ Ὀδϑύγϑυοσ 
Ὧ85 ἀὕβᾶὴ 681.᾽ 
41 Αηα ΜΏ16 μ6. ψγὰϑ 

γοῦ βρθακίηρ, Ἰοοκ! 
συᾶδθ, οὔθ οἵ ὑῃ8 

ὕψεϊνθ, οϑηθ δηὰ τ 

δὰ 8 ρτθαῦὺ οτστονὰ 

ΜΙ 5οσαβ δηᾶ οἱ 5 

ἔγοσα 6 ομΐοὲ ᾿υὶθϑὺβ 

Δηα ΟἸΑΘΙ θη οὗ [8 

ῬΘΟΡΙΘ. - ς 

48 Νον ἰβ Ρεύγαν- 
ΕΓ ϑᾶ ροἵνθῃ {πθῆὶ 8 

Ββἰθ, βαγίηρ: “Ὑγο- 
ΘΥΟΥ ἰδ 5 1 Κὶδβϑ, 15 

ἰ5. 6; ἴακθ μίτὰ ἰπ- 
ἴο ουδίοαγ.;» 49 Απά 
δοΐῃρ δὐγαίρῃθ. ὌΡ 
ἴο 9653 86 βϑίά: 

τ μυπρλώ ἐς δ ὼλ Σ ἄ ἐνῷ μεν ῷ ἀμ τ ὦ ἐς ἀρνίνῳ ἀπ ρον 

τ προ ϑυμ μῳ φημ ϑα εο ρ. 
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. Χαῖρε, ῥαββεί: καὶ κατεφίλησεν 
Β6 τοϊοϊοϊηϑδ, ἘΔΌΡΙ; δηᾶ ἢ Κἰββρά ἀοννῃ 

ὑτόν. ὅθ ὁ δὲ ᾿ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἑταῖρε, αι 
Πΐγ. Ἐδ6 558 βία ἴἰο ῖζω ἘδΙονν, 

ἐφ᾽ ὃ πάρει; τότε 
ὩΡΟᾺ ἉΏΣΘΗ 86 νοῦ ΡΥΘΘΘΩ ΤΏΘΩ 

προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ 
Βανίηξ' σογὴθ ἑονναγαά ἐπὰν δᾶ οὐ ἔθ. ἤδηᾶθ ὉΡΟῺ 

τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 51. καὶ ἰδοὺ 
:εἷ. Φεβὺβ μὰ 561 Ζθα Ὠϊχη. Αμᾶ Ἰοοκ' 

εἷς τῶν μετὰ ᾿[ησοῦ ἐκτείνας 
οὔδ οὗ [86 (ο"65) ψίθ 2ε55 Βαν!ηβ βίχείομβεᾶ οαΐ 

τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ 
{μ8 δρᾶ ἄχενν - ἐμ8 βυνοτα οὗ σὰ δηα 

πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως 
Βανί:ϑδ σγηϊζίΐθα, 6 851αν8 οΟΥ ἴ 6 ομϊϑε ὑχίθϑί 

ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. ὅ2 τότε λέγει 
π8 ἰοοκ οὔ οὔ τη 6 δδχ. ὙΠ 15 βαυηδ 

αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Απόστρεψον τὴν͵ μάχαιράν 
ἰο ἴα 6 2655 Ερίασα τὴς ϑινοτα 

σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ 
οἔἶγοιυ ἰηΐο ἴῃ 6 ΡὈ]8668 οὐ, 86 ΤΟΥ 

οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ 
ἰδ8 (οὔ 65) - Βανὶῃβ ἴδ βϑινογα 1 βυνοτά 

ἀπολοῦνται: 53 ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ 
ἴπον 111 Ρουῖϑῃ; ΟΥ 816 νγοὰ ἱπιηκίηρ, ἰμαὶ ποί 

δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ 
Ι 81 8016 ἴο δηὐἰγθαΐ ἴ6 ΒΔΕ οἶγχαθβ, δῃὰ 

παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα 
Ὧ6 ΨὙ11] ΞΌΘΟΙΥΡ ἴο τα σἱβΐ ον τοτα δὴ ἰννεῖνο 

λεγιῶνας ἀγγέλων;. ὅ84Ὃ πῶς οὖν 
ἸΘΡΟα5 ΟΥ Δ 56157 : Ἦονν ἰβοσγοΐοσε 

πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως 
5ῃου]α Ρ6 ΖΕ Π1ςοα 6 ϑογίρίαστο ἰμδὲ τδιι5 

ο δεῖ γενέσθαι; ὅ5 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
{15 ΛΘΟΘσϑασΥ ἴο ἴδιο ρας 1 δαὶ ἰῃθ ποὺ 

εἶπεν ὁ ᾿ἰησοῦς τοῖς. ὄχλοις Ὡς ἐπὶ 
βαϊὰ τὰ 6 ΒΙΕΙΕῚΙ ἴο Ὡς οτοννᾶθϑ 5. ὑροῦ 

λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ “ξύλων. 
ΤΟΡΌΘΥ τοῦ σὰ οὐὖὐ ἢ βυνοσᾶβ επαᾶ ννοοάϑ᾽ 

συλλαβεῖν με; καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ 
ἴο δύσει 1267 Αὐδοοσαϊηᾷ ἰο ἄδν π᾿ τς 

ἱερῷ. ἐκαθεζόμην. διδάσκων καὶ οὐκ 
ἴβωρθιθ [νννὰ5 ϑιπρ ἄοννῃ  ἰοϑομ 5 δῷᾷὰ ποῖ 

ἐκρατήσατέ με. 56 Τοῦτο δὲ ὅλον 
τοῦ 561ΖΘΩ͂ - ΧΏΘ, ΤῊΐ5 μα ἍΜΈΏΟΙΘ 

γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ 
ἢδ5 ἴδικειι ρίϑοθς ἰὰ οτᾶρυ ἰμϑὲ τηῖσῦ ΡῈ ξυ 1816 ἐδο 

γραφαὶ 
Βοσιρίασε οὔθ ργορμοῖθβιυ ὙἸβθὰ (6 αἰβοῖριθβ 

τῶν προφητῶν. Τότε οἵ μαθηταὶ. 

ΜΑΤΈΒΕΝ 26: ὅ0---΄  5ἢ6 

“οοα αδν, ἘΔΌΒ1!" 
δὴ Κιβϑεα ἢΐηχ ΨΥ 
ἐδαάθυϊν. ὅ0 Βυαὺ 7655 
5814 ἴο Πἰπι: “ἘΈΙΟν, 
ἴοσ ψῃδῦ ΡΌΓΡΟΒΘ᾽ δ 
γΟῚ ὈΓΘΘρη "ἢ ΤΏρη 
ἰθν)0 οσϑῆθ. ζογμψϑχζα 
διὰ αἰ Ὠδηᾶ ΟἿ 
Ζοϑθὰ δηᾶᾷ ἴοοῖς Ὠϊπι 
ἰηΐο οὐδίοαν. 51 Βαΐ, 
ΙΟΟΚ! οὔδ οὔ ἔδμοβο 
Μ σοθα. γχοδοῆ;ρα 
οὖν Ὡἶβ. Ββαῃᾶᾷ δῃηὰᾶ 
᾿αὙΘῚ 5 5ψογὰ δηᾶ 
δῷσοκ. ὑμθ βῖανθ οἵ 
08 ὨἰρᾺ ρῥχὶθθὺ δῃᾶ 
οοῖκ οἵἷέξ ἢ. 6810. 
52 ΤΏΘΙ ὕθδιι5. ϑαια ἰὸ 
Βα: “Ἐδύσσῃ. ψΟᾺ 

Ἰϑνοσζαά. ο΄. 15 ὈΙ806, 
ἴο 81 ἴθοϑβθ ψΠῸ 
δκα. (86 ϑνοτά Ὑ11 
ῬΟΙΙΒῊ Ὁ ὑῃ8 5νοχᾶ, 
ὅϑοι ἀἄο γοὶ ἐμίηκ 
ὑμαῦ 1 οδϑῃῃοῦ δΌρ681 
ἤο ΓΔΥ ΕΟ ἰο 
ΒΌΡΡΟΙΥ Ὧ8 δὖ ὑμῖδ 
τιοχηθηῦ. ὕοσὸ ἰ,ϑὴ 
ὕψϑινα Ἰθρίοηβ οὗ 8ὴ- 
8615). δάτῃ (μϑὺ ο886, 
Ὧον ψου]ά 6 Βουῖο- 
ἔχο 6 {{1Π]1ρα ὑμᾶῦ 
1 ταῦ ἕακθα ὈΪ]δοα 
(Ὡϊ5 ΨΥ" δῦ ὑδμαῦ 
ΠΟ ὥθϑὰ δα ἰο 
ῃ8. οἵονᾶθ: “Ἐδγο 
ὙῸῦ σοθ οὐὖὺ δι 
5 ΟΥαθ δα οΟἷπΌ5. 85 
δεθληδὺ.. ἃ ΤΌΘ ἰοὸ 
διτοϑῦ τὴ6 ΠῈΣ δου 
ἀδν Σ. ιδεᾶ ἰο 51 
ἴὰ 6 ὑθλοῖθ ἰθδοῦ- 
ἴθ, δηᾶὰ γψγρὺ σοῦ 

ἀιὰ ποὺ ὑβᾷκα τ ἰῃ- 
ἴο οσυδύοαν, δι 
811 ἰμϊ πᾶ5 ἰδκθῃ 
Ῥίδοθ ἴοῦ [26 βοῦϊρ- 
ἀπ οὗ ὑῃθ ὑχγορῶ- 
εἰ ἴο Ὀ6 {π|Π116ἅ,; 
ἜΏΘΩ 811 ῃ6 αἰδβοίθίθϑ 
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πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.  Δραηδοηθα Ὠΐη 811 ὨδνὶηΡ εἰ Ρὸ οδὲ Ηἷἴτὰ ἐλ ἤρα. “86 

δ Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν ᾿] ῦ 5] ΤΠΟβΘ ΨΏΟ ἴσος σουν ἡ 
ΤῺ (ο65) Ῥΐ ἘΠ ΩΝ ῥμὶ ἀῤτν 16 ἐἠρέμν 768518. ἰηὔο ουδύοαν 1. Ηἰπὶ δ 8) ἕο 

ἀπήγαγον πρὸς Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου [ σία: ργῃαες ἔπθ ΒΙρὮ εα οὔ ἰοννασὰᾶ δίαρμα ἐμ ΙΒ ὑσίθϑε, ΏΘσΘ ΡΥϊοϑὺ, ψΏθτΘ ἐδ 
ε - ΝῚ - ὧν ΕἸ ᾿ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι | 5οτῖθα5. 8η4 ἐπα οἱάδὺ 1ὴ6 ΒΟΧΙΌ65 ηᾶ {86 ΟΙάΘΡ θη [126 ΨψΜ6ΓΘ ραμογρα 
συνήχθησαν. δὅ8 ὁ δὲ Πέτρος | ἐοξείμετ. ὅ8 Βα Ῥαΐει τνοτρ 16 ἰοσοίμοσυ, ΤπΘ Ῥαξ Ῥοίου | Κϑρῦ ΣΟΠοσ ης Ὠἰμὰ δὲ 
ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς 3. 800ἃ αἰδίδηοθ, ἃς υνᾶβ Το] ἴης ἰο ἩΠὼ ἔγοπι ἡ ΔΡΓΟΣ ὡμὴϊι μοὶ [8 85. [Π6 οουτίγατα 

Οὗ ῃ6 Πἰρῃ ρσίδϑί, αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ; : σουτίνδια οὐ 6 ομϊοῦ Ἐρὼν Δα Πανΐηξ Θφηϊθσϑα ὙΝ, ἐπβοβς ΕΌΡΕΣ ὩΣ 
ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν [ἢ ς» “ 88 ΒΙ00ΠΠ6 τυ ν85 δἰ τ ἰδ6 ἐαρβον τηεένς ἴο 566 μμβο Ερὸις ἰ ὨΟΙΙ86 τ 

"τὸ τέλος. ᾿ δος ον Βα ὰ ἀρ εν ὡρ οαΐξοοπιθ. 
. 59 Μοδῃξίπχο ἐἢ ὅ9 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ τὸ έ ἱ ἱ : ( ; τὸ συνέδριον 

τ Τὴορ Ῥαΐῤ οἰ οΕ ῥὑχίθοῖα δῃα ἐδδ τὐφα μοτος ἐβνν ΑΝ ρο] ἐν βίος Ἐητα 
ον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ ΟΚῚ ΜΟΙ νοσΘ βοοκίῃρ 28156 ἰαϑίϊσαουν ἄοννῃ οἢ ἐμ ν ΠΕ ΙΘΌ ΕΣ ̓βσιν 

3 “ » ᾿ Ιησοῦ ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν, ἴῃ ογάᾶδυ ἼΟ Ῥαῦ έτη οδι 50 [δὲ ΠϊτῺ μον σαϊσμξ ρα ἐο ἀδδίῃ, ἴο ἄδαίῃ, 80  αὲ ΠΝ ᾿ » : ; καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν 
δηά ποῖ πὸν ξοιηᾷ οὗ τῆν “ ἘΝ ἘΠΟΟΒῚ 

προσελθόντων ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ ᾿ Ἀνὴρ σογὴθ ἐοννασαάᾶ ἔδ156 Ἀπ ολαέλνα, Ταινεοῖν Ῥαΐ ἐπα Π μάν υθν αν 
προσελθόντες δύο 6] εἶπαν Οὗτος ἔφ δ δηὰ κ5αἰά: “ΤΗὶ 

ΠΑΝῚ σομὴο ἰοννασα ἔννο βαϊὰ ΤΠΐϊ5 οὔθ 1 ἸὭϑη 58ϊᾶ, Ἱ ᾿ἀτὰ ὩΣ 
Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ ᾿ξρ ἐῆτον ἄονψῃ ΤΣ 1 ΔΙᾺ 8016 ἴο Ιοοβα ἄοννῃ μα αϊνίηθ μαριδεὶ Ε ἴοα ΟΣ {Π6} ξργῃρὶθ οἱ αοᾶ πᾶ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶ ἰ ῆ μερῶν οἰκοδομῆσαι. ἱ ἢ πὰ δα {πστουϑ ἰῃτοθ ἄδυ5 ἴο ΒυΠα ἘΡ. ΠΣ ῃ ἣν ἀτρὶνς εὐϑία 

καὶ ἀναστὰς. ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν ἨΙ ἱ Αμὰ Βανίῃβ βίοοῦ αὶ ἴδῃ6 οπχς Ἐκεῖ 5814 τὶν ἜΠΕΙΝ Ἐπ Ἡὐδα ̓ 3 “" » Ἃ ἊΣ ἣ; ’ ᾿ 8} : αὐτῷ Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί [αν ψοὰ μῆρ ον ο ἢ  ΝοΙΠίηρ δζτὸ γνοὰ ΘΔΆΒΜΟΥΪΩ5), ΨΜΏας ἐδοβο 5 2 ΚΠ Ὰ εἰ ἘΝ ας ἜΣ Ὑ6Γ3 δὺ 15 1 [Ὧθ686 σου καταμαρτυροῦσιν; 6 ὁ δὲ ’ ῦ ἱξνὶ ὲ ΟΥ νοῦ 8.6 ἰθβ νης δοὺς σα Μν}9:1} δὴν ἐν ΡΟΣ, ν πθὰ ΟΝ Τὰν ἜΤΣΙ 
ἐσιῶπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπ ὑτῷ ᾿ς εἱ υ ἜΣ 

ττα.. εν αὐτῷ 
νν85 5116 τ, Απμα ἐδ ΟΕΙΘΕ Ὀσὶθϑὶ 5818 ἴο Ὠίζῃ ἘτΡν Ἐπ " το 1ῃθ 

᾿Εξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ πτν ΒΥ τὸν Ἰν τ Ρραΐ ὑπάθν δ σγοὸὰ ἄονῃ οδίῃβο αοα {πὸ Οοα 1 μὰ γοὰὶ υῃ- 
ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ | ΔΓ οὐὔῃ ἰο ἐ8}} ὀχ 3 ς 5 νη ἴῃ ογᾶοχ ἐπαὶ ἰο ὰ5 ψοῦ βμουϊὰ ΒΔ) 1ὲ σψοὺ Ϊ ψΏΘΓΗΘΓ γοὰ δ΄ {86 
εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 64 λέγει | Ομτδῦ 6 3ομ ο 8.6 886 ΟἸγίβέ {μ6 ϑοὴ οὔθ Οοά. 15 Β8ΣΙῺ 5 Αοα! θά 9}65:15 βαϊά 

59 Ξαυ 6. ἀσίτ, “117,18. οὐ, “ΘΌΡΤοΙαΘ Οοατί." Ξοθ. Μαιξζηθυν 5:22, 

1601 

αὐτῷ ὁ ᾿ἰησοῦς Σὺ εἶπας: πλὴν 
ἴο ἰα ἰπ6 7655 χοὰ γοὶ βαϊά; Ῥφϑίᾶθβ 

λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν 
Ι ΔΙῸ ΘΒ ἰο τοῦ, ἔγοσῃ σἰσμ ποῦν τοῦ νν}}}] Ξοα ἐμ 6 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ 
ϑοχλ οὗ [886 ΤΆΘ ΕἸΤΥ Δ εγ: ουΐ οὗ 

δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ 
ΣΤ  -παπᾷ [ὈΡὰσί5] ο Ἐπ ῬΟΜΟΣ ΔΩΩ͂ 

ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ 
σουηΐῃρ ὌΡΟΣ 186 σου οΥ ἴῃ6 

οὐρανοῦ. θ6ὅ τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρηξεν 
Ὠδάνρῃ. ΤΏρη ἰὰ6 ΟΠ 6 Ὲ υῖθϑὶ ὈΣΟΚΘ ΤΟΙ ΡὮ 

τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ᾿Εβλασφήμησεν’ 
186 ομῖου σασταθῖβ ΟΕ ΐπι ϑασΐίῶρ δ ΙΩΒ οχηθϑᾶ; 

τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε 
νῆας ψνεΐ πορα να 816 Βανί ΟΥ νυνἝλίμοϑθοϑῦ 566 

νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν. 66 τί ὑμῖν 
ΠΟ τοῦ Ὠφαζσὰά ἴβ 6 ὈἸΘ5ΡΠΌΤν. ψΜνδΐ ἰο τοῦ 

δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν 
ΒΘΘΙῺΒῚ 7) ὙὰῸ6 (ομ65) Ῥὰ δνίησ δσυνοσεαῦ 58] 

Ἔνοχος θανάτου ἐστίν. 67 Τότε ἐνέπτυσαν 
ἩδΙα 1 οὗ ἀβαοίϊῃβθ πὸϊΐ5. γν 21 ο] {πὸ ν βρϊ 

εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν 
ἴα {86 ξὰςβ Οὗ ΐγη δα δ1 νυ Βϑ δ 

αὐτόν, δὲ ἐράπισαν 68 λέγοντες οἱ 
Ὠϊτη, »αΐ ΕΣ Ε}9}91- 8 ΒΆΣΙΝ ἴὴς. (οΠ 65) 

Προφήτευσον ἡμῖν, χριστέ, τίς ἐστίν ὁ 
ῬΤΟΡΠΘ5. ἴοι, ΟἸὨγιδί, ο 5 ἰὰἣς (οῃ6) 

παίσας σε; 
μανίῃξ Ὠϊ σοι 

6099 Ὁ δὲ ἔξω 
ουϊδίᾶα 

αὐτῷ μία 
Ἀϊὰ οὔθ 

Πέτρος ἐκάθητο 
ἐν 41. ρυξ Ῥροίρυ. τνὰ5 5: {{Πὴ5 

ἐν τῇ αὐλῇς: καὶ προσῆλθεν 
ἰπ ἴθ σοιτχίνετγτα; δηἃὰ σϑιὴδ τοννδτζα 

παιδίσκη λέγουσα Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ ᾿Ιησοῦ 
βούνδῃΐ ΕἸΣ βϑασῖὴ ΑἸδο σοὺ νεῖ ὙΠῸ 9655 

τοῦ Γαλιλαίου:. 10 ὁ δὲ ἠρνήσατο 
τ6 [ἘΞ ΞΕ Ἢ ἴδε (6) βυΐ αἀφηϊρα 

ἔμπροσθεν πάντων λέγων Οὐκ οἶδα. τί 
1 ἔσο Οὗ 811 βανίῃβ Νοὲ 1 δνε Καονν νν δὲ 

λέγεις. 11 ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν 
ψγοῖΣ 8.5 5α υηδ.. Ἐν ἕοῦα οοὐ Ρὰ ἰῃηΐο {ἴπμ8 

πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει 
ἴσα δαοίμον [6117]] δα 15 Βα σα 

τοῖς ἐκεῖ Οὗτος ἦν μετὰ ᾿[ησοῦ 
ἴο ἔβα (οὔ65) ἔμπεσε Τηΐ (086) ψὰβ ἢ {0685 

τοῦ Ναζωραίου: 12 καὶ πάλιν ἠρνήσατο μετὰ 

δαϊθμουξθ βϑὺν 

τῆ 8 ΝΆΖΑΥΘΙΘ; δΔη ἃ δϑδΐῃ ἴθ ἀεηϊθοά ψ 8 

ὅρκου ὅτι Οὐκ οἷδα τὸν ἄνθρωπον. 
οαἷῃ ἰμεῖ Νοὺ βάν Κοσῃ ἴδ6 ΤΆΔῺ- 

ΜΑΤΤΗΕΥΥ 26: 6ὅ--- 

ἴο ἴση: “Ὑοι ψγου- 
561 βοϊᾶὰ [1{. ΘΕ Σ 
588) ἴο τοῦ [:2162, 
ἘΤΟΙΏ ὨΘΩσϑἤοσί στὸ 
ΜΠ 566 6 ϑΞοῃ οὗ 
δ) δἰὐηρ αὖ (8 
Υἰσηῦ Πδῃᾶ οἵ βουνοῦ 
διὰ σου ΟἹ [286 
οΟΙἹουα οὗ ἤρδνϑῃ.᾽" 
ΘΟ ΤΘ {886 πϊρπ 
Ὀσῖοοῦ στἱρροὰ Ὡς οιὖ- 
ΕἹΥ͂ ρσαστηθηΐθ, Βα ]Ωρ: 
“ἫΘ Ὧδ5 ὈΙΒΘΡΘΘα! 
γδαὺ ζυγοῦ δᾶ 
Ὧἂο 6 Ὦδγνο οἱ πτὶῇ- 
ὩΘ55659 566: Νοὸν ὙΟΤ 
Ὥδγθ ραγὰ ὑῶθ Ὀ185- 
ῬΏθιαν. ΘΟ ηδὺ 15 
ὙΟῦΚκ ΟὈΣΩΣΟ 3 ΤΏΘΥ 
τούυσθα ϑσοσ: “ἜΘ 
15. ΘΔΌΙΒ ο ἀραίῃ. 
ΟἿ ΤΟ μου βρὶῦ ἴῃ- 
ἴο Ὠἰ ἔϑοθ. δῃὰ Ὡἰ 
γα αἰ ὑπο Β5δ. 
Οὐθσβ βἰδοροᾶ Ὠΐμὰ 
ἴῃ ὅῃθ ἔδοθ, 68 βαγ- 
ἴῃρ: “ῬΥΌΟΡΏΘΟΡ ἴο 1τ15, 
γοὰ ΟἸγχίθῦ. ΠΟ ἰ5 
ὑμαῦ βίσοκ γοιῦ᾽ 
ΟΟΝΟΝ Ῥοίοσ νγὰϑ 

δἰ ουαὐδίαθ ἴῃ 6 
οουχύνατα; δηᾷ ἃ 561- 
νδηῦ ΕἸ] σᾶ Ὁ ἰο 
Ὦϊγη, βαγίηρ: “οι, 

ἴοο, 6 ἢ σ096- 
ΒῸ5 ὑῃ6 Οαδ1:1:16΄ 8} 
Π0Βὰῦὺ πᾷ ἀδηϊορα ὖὺ 
Ὠδίοσθ [θη 811, 58 .- 
ἴῃσ: “Ἔ ἄο ποῦ ΚΩΟΥ 
ψῃδὺῦ γοὶ 8΄ῖ6 ἰαϊκίησ 
δρουῦ.᾽᾽ Τ1 ΔΙΌΟΥ Ὧ6 
Βαᾶ σοὴῦθ οἂὖὖδ ἰὸ 8 
σαύθῃμοιϑο, δοΙ ΘΓ 
ΘἾΓΙ πούτοορα ἴσα δπᾶ 
βοᾷ ἴο ᾷοϑθ ἰῶθτα: 
ΤΏΙ 80) 5 ΜΙᾺ 
ὅοθδθιιβ ὕὍι ΝΖ’ 8- 
Το 6΄," 72 Αηα δρδὶῃ 
Ὧ6 ἀρηϊρᾶά Ὁ, σἱῇ 
ΔῊ οὐἷῃ: “1 ἀο ποῦ 
ΚΕΩΟΝ ὅπ ζ8}}᾽ 
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ὑἸμόμα θν ἀμῃρ 9 ππππσαααααααααασσ σαι αυομμμμμμμμνμμμμου μιν νον μνμμναμμανισΝ 

ΜΑΤΈΤΕΠΕΝΝ 26: 18----2}: ὃ 169 

13 μετὰ μικρὸν δ ἐς προσ ε θέντες 13 ΑΥΤΟΥ 8 Ἐ{016 ψΏ1Ε 
: ᾿ ἸΏΒ σογὴβ ἰουναχαὰ [ [Ο56 βίδηαϊηρ 80 
ς - “Ὁ ᾽΄ ΕΣ .-- Οαπα 

τ δ᾽ δ: ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ ᾿Αληθῶς | απ ὉΡ δῃά 5814 ἰο 
ἢ : ᾿ πὰρ καϊὰ ἰο ς Ῥείοσ Ὑτὰαὶν Ῥρίθσ: “Οουξαὶν γοὰ 

καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰ λαλιά : ᾿ ᾿ ιά {8150 
8160 ἝΝ ΜΝ ΟἹ {πϑῖ 86, 8δηά Ἀν ἴῃ ΞΡΕΘΘΟἢ [ ἔρον ἜΣ ὠνάξοι ἐάν 

σου δῆλόν σε ποιεῖ" 714 τότε ἤ 1 ἵγ8 
οἵ ϑοὰ Ἐὐάε ας ψοι 1} 15 ταακίησ; ΠΝ ἐρεστο, ΕΝ δἰ ΠΝ ἢ νὸν 

καταθεματίζειν - καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ] εἰατίδα ἰο ουτβα ἀπὶ 
᾿ οὐτεῖτσ αρὰ ἴἰο Ὀ6 βϑαγίῃρ {πα Νοΐ} ς ΘΩΥ; ΟἹ ἀο τοὶ 

᾿ ᾿ 3᾿ ᾿ 5. ΑΥ : ο 

ὑτὼ οἶδα τον ἄνθρωπον. καὶ εὐθὺς Κῆον ὑπ τλδὴ "Ὁ Απᾶ 
ἷ Ἁ δι οποα ᾿ς ἱ τϑ ΟΝ ᾿ ἢ β ᾿ταπιθαίαίοιν 8 (06 

ἀλέκτωρ ἐφώνησεν 15 καὶ ἐμνήσθη ὁ [οτοψοᾶ. 15 Απά πος 
τς : Ο ἣν ; 863 γειηθρθοσχεᾶ [6 ᾿[ρΑ]]Ρ ἴο τηϊπα {8 

ἔτρος. τοῦ ῥήματος ᾿ἰησοῦ εἰρηκότος ὅ ᾿ ; τι 
ΓΝ οὐ ἘΠΕῚ βαδϑίηρ, οὗ 655 παρ τνς τπαϊὰ ἐμαΐ ἀρ εμ ον β ἌΝ ἶκο, 

εριν ἀλέκτορα φωνῆσαι “τρὶς Ἰδοοῖς ὁτονδ, γοῦ ΜΠ 
4 ᾿ οος ἴο βουμᾶ τΆχαα ὑὐτηθ5} αἰ πο Πα τὴθϑ τα 

ἀπαρνήσῃ με, καὶ“ ἐξελθὼν ἔξω |τη65." Απᾶ ἢ6 ἀόθηη 
σοὺ Ψῃ1 ἀἴβουσὰλ γὰρ, 84 Ὡδνλὴβ ΕῸΠ6 ζουίὰ ἷ ᾿ Ἑ ουϊδίάδ Ἢ 

ἔκλαυσεν πικρῶς... ' ἀλν δεν ἘΠΕ ἘΡ 
Ὧᾳ οὶ δἰ ζίοτιν. 

ἰ ὲ ἢ ὙΜῺ6 . 

2Ἱ οὔροίος, δὲ γροιέης, δ΄ ας ἀμοτειοε, 
ωωδιμβούλον, Θαβον πάρες δὶς ἀρχερεῖς͵ κα ὥο᾽ ομαρν ακὰ 
καὶ εἰ, τορβύπεροι τοῦ λαοῦ, κατὰ κ5 οὐακιηνεῦοα κραῖπαι 

τοῦ ᾿Ιησοῦ ὥστε θανατῶσαι. αὐτόν" 3. καὶ ἀλη το ἀοαῦ. 2 Δα, 
ΘΙ Ὀἱπαϊὴρσ ὨΙΙΏ, 

δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν [μον 16 Ὠἰτα ΟΕ δθὰ 
δναρ θουσηα - ἶσα {πὸν ρα ΟἿ δπᾶ : ἔδνε ονδὺ : 
Πειλάτῳ: τῶ ἡγεμόνι ᾿ : ' Ὠθμᾶθα Ὠΐτα ονασ ἴο 

το Ῥηδὶς ἴὰς βονοσῆου. ἘΠαῖδ {π0.. ξονθγποῦ., 

8 Τότε.  ἰδὼνῤῤὀ ὀἠΙούδας ὁ Ὁ ΛΠ ΡΠ ΟΠ ΒΕΝΎΨ ΤΟ 
- " . ΒΑ ΣΡ 56 61 σΖυᾶα5 τμ8 (ο56) } βεύγαγθα Ὠϊτι, βεδίῃρ 

παραδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθ μδᾶ Ὀθθὰ ὁοπ- 
ἘΡΡΡ ΕΡΣ Ὄνοσ πη ἐμαὶ δ νγ8β8 Ταδεθα ἡδα ἀειαπθᾶ,. δ] Ὁ ΤΟΙΊΟΥΒΘ 

μετὰμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριά δα ἱασηθᾶ ὑπθ ὑμέτί ἱετὰμ ΚΟντι Υ̓ 
Βανί Ἐ6 1} γθυῆουθβθ ξαχτιθα 80 ἐπα ΡμΩν, ϑ ΒΊΟΥ Ῥίθοθβ Ὁ8ῸΚ . ἴο 

καὶ {886 οὨίο ὑγίθϑίβ. δπά 
ὩΣ ᾿8Πα [ΟΙΔΘΙ τὰδ, 4 ει ηδὶ 

Ἶ αρτον [“1΄ 5 ΑΝ 
ΟἹάοΣ θα ΒΆΣΙΩΔΒ ἈεαΑΣῚ προς Εὐλ ἄν 

παραδοὺς αἷμα δίκαιον.᾽ ἷ ὲ 
Βδνΐμε βίνθη νον Ὀ]οσὰ τλβ ίθοιιβ, τηδ (οῃδεὴ δ ὈΙοοᾶ." ΤΏΘΥ βαιά: 

ὙἸΏΘῦ ἰ5 ὑπδὺ ἴο 1.59 

ἀργύρια τοῖς. 
βίῖνοσ [Ὀ16665]. ἴο {π6΄ 

πρεσβυτέροις 4 λέγων 

ἀρχιερεῦσιν 
ΟὨΙΘΕ σία " 

εἶταν Τί πρὸς ἡμᾶς; ὺ ὄ , ἡμᾶς σὺ "δι, ᾿ 
δῷ . ᾿ς ἰοννατά Ὁ52. τοι ΠΣΤΗ ὯΝ Υοῦ τρμδῦ 566 ἰο ὑμαῦ!" 

καὶ ίψας τὰ ἀργύρια εἰ ὸν 50. 886. [ὮΣ ; ἡ ΣἾΕΣ στὸν ΕΒ ἴῃ 
Απᾶ Βανίηρ οαδξὲ. ἐῃῆθ 5ιῖνεσ [Ὀ͵6 665] ἰπίο. Ἐμὲ [δῖ νου ρίθοθς ἐπίο ἐπ 

168 ΜΔΤΤΗΕΙ͂Ν 21:6--8 

ὑθίωρὶθ δῃὰ νη γον, ἀπελθὼν 
οἵ αμᾶ ἀνεχώρησεν, καὶ 

-ο γαὸν 
ἀϊνίμθ μαριδιίοη 6 νυν άσεν,, 256 Βανίηξ βοῦα ΟΕ Τα ποηῦὺ 

ἀπήγξατο. 6 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς Ὡϑηρσοὰ Ὠἰσγαβοῖζ, 6 Βαὺ 

με μαπβεᾶ Ὠἰχηβοιῦ. {δα [}}}} οκἰοὲ ρεἰθϑὶβ ] [6 ομὶϑῖ ῥχιθϑῦβ ὕοοῖκ 

χαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν Οὐκ᾿ [6 βἴϊνοῦ ρίθοθβ δῃά 

μανιῃδ ἰδίκεῃ 188 δίῖνου [Ρ΄6665] βαλᾶ Νοῖ 1 οαἰᾶ: “Ἰὸ 15. τοὺ ἰδν- 

ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν ἴὰ} ἴο ἅτορ ὑμϑυῃ 

εἰἰξαπονεα ἰοΐησο ἴμετι ἴιΐο {8ε Ἰ1ηΐο 8 βϑογθὰ ὑτθᾶ- 

κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν᾽ | ΒΌΣΥ, Ὀεαδα56 86. ὅτα 

ςαοτοᾶ {χε ΒΌΣΕ, βἷπος ὑτῖςα οξ  Ιοοῦ 1Ὲ 15; [ὴ86 ρῥυΐοθ οἱ Ὀι]οοᾶ," 

1 συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν [1 Αἴδοῦ σου ηρ ἴο- 

εοπηϑοὶ ἰοεεῖπεσ Ῥαξ Βαν!β ἰακεη δον Ῥουθΐ σοῦμθσ, ὑὯῸν φουρσδῦ 

ἐξ αὐτῶν. τὸν ᾿Αγρὸν τοῦ Κεραμέως εἰς ᾿ ψια ὑπθῖα ἐμ 6 ῬουθοΓ 5 

οαΐοξ μετὰ ἴὴὸ Ἐ1ε1ῖά οξίῃα Ῥοζίεσ ἰηΐο] βρᾷ ἰοὸ Ὀυσγ. βυτᾶπη8-. 

ταφὴν τοῖς ξένοις. 8 διὸ ἐκλήθη |εἴ5. 8 τ πογθίοσα ἰμδὺ 

ΒεΙά 85 θεὰ οδιθρᾶ 

“ἀηρὶᾷ οὗ Βιοοῦ᾽ ἴο 

(5 νοῦ 8 γ. 9 ΤΏΘΩ 

ψηϑὺ ΜΜ-Β ΒΏΟΚΘΩ 

τὨτουσ σογθιαίδῃ [8 

Ῥτορῃθῦ 85 τυ 16, 

βαγίησ: “Αμᾶ ὕΏΘΥ 

οοῖκ 8 ὑμἰτὺν ΒΠ0ῈΣ 

ρίθοθββ, ὑβ Ὁσῖοθ ὩΡΟᾺ 

{6 τζ82ὴ ὑμδὺῦὺ Ψϑβ 

φυϊοθᾶ, ἰῇ οὔθ οὗ 

ΜΏΟΘΙΩ βοὴβ οἵ ἨἌ [8 

ΘΟῺ5 Οἵ Ι5γ8 61] βοῦ ἃ 

ὑτῖοο, 108μᾶ Π 6 Υ 

σαν ἰΏθΩ 1ῸΥ [8 

φρούοτ᾽ 5. Πο]ὰ, βοοοΙᾶ- 

ἰὴ ο δῦ Φομβονδῃ" 

8 οσοτηταϑηαθα ταθ." 

11 “655 “ΠΟῪ δἰοοά 

Ῥδῖοστθ. 6 ΘΌΨΘΓΒΟΥ; 

δα [6 βουύθυποσ. Ρὰῦ 

{86 απρϑυίομ ἰο μι: 

ΚΑΤ γοὰ με Κίῃρ 

οὗ ἰῃ6. 96.053" ὕθ5ὺδ 

γϑριοᾶ: “ὑοῦ γουτπ 

ΘΟ 580. [101." 12 Βαυΐ, 

ΜΏ6 Ὧ6 ΨΜ͵Ὲ5 Ὀθΐηδ 

δοουβοὰ ὃν ὑμ8 ομἑθΐ 

ΤΉΤΟΙΡΗ ΜΠΙΟΒ νγ85 ο8116ἃ 

93 ,Ἶ Ε. “ ἥ; Ἂς; Ὁ - ὧν ᾿ “ 

ς ἀγρὸς ἐκεῖνος ᾿Αγρὸς Αἵματος ἕως τῆς 

ἐπε χρα τη Ἐ1ΕΙΑ͂ οὗ Βιοοᾶ [1 ἰὰ8 

ἔίερον. 9 Τότε ἐπληρώθη. τὸ ῥηθὲν 

σημέρο Τα ψ1ὲ5 1511. ἴα ((Ἀἱλ6) ΒΡΟΚΘα 

διὰ ᾿ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος Καὶ 

τσοῦδα Ζεσεταίδῃ ἐδβα ντορποὶ βασΐθθ Δῃὰ 

ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν 

ας {π68 ἀϊσίν ΒΏΝΕΟΥ [Ρ16665], {μ8 

τιμὴν τετιμημένου ὃ 

ἀηος μανίορ 66 Ὰ ὑτὶορα 

ἐτιμήσαντο υἱν ᾿Ισραήλ, 10 καὶ 

Ἴηοὸν ρυϊοβᾶ ΘΟΏΞ5 οἱ 5186], διᾶ 

ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, 

16 5» αν ἐπθπλ ἰαίο ἰῇ6ς δειὰ οὗ ἴδε . ῬΟΌΙΟΥ, 

καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος. 

ἀοοοσαϊηδ ἰο νν δὲ [1 55 ογάοσοα. ἴοτηθ 1ιοτά. 

1. Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐστάθη 
του μυὲ 6505 βἰοοᾶ 

ἡγεμόνος: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν 

ΒΟΝΘΙΏΟΥ; ᾿δῃά ᾿ἱπασιγρα ὌΡΟΣ ἜΤ 29} 

λέγων Σὺ εἶ. ὁ βασιλεὺς 

ΘΑ 5 Ὑοὰ 861 32:1 δ 41.1.2 

. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη 

Δ ΡΗ τπθ ῬᾳθπςΓ. 12εβὺ5 βαϊᾶ 

λέγεις. 12 καὶ ἐν τῷ 
νοῦ ἃζὸ βᾶὰν ἰδ. Ἀπ ἴὰ ἴὰς 

αὐτὸν ὑπὸ τῶν. ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων 
ΟἸΩ͂ΟΥ ΤΏΡ 

δαγί8} ἴο 18 5ΞΥΔΏΒΕΥΞ. 

τοῦ 
οΥ ἴὰε (οτθ) 

ἀπὸ 
- ΤΟΥ 

ἔμπροσθεν 
ἴῃ ἔσο 

ὁ 
1121] 

τῶν 
οὐ [88 

τοῦ 
οὗ ἴὰ 8 

ἡγεμὼν 
δονοῦοῦ 

᾿Ιουδαΐων; 

κατηγορεῖσθαι 
ἰο Ὀ6 δοοιβϑᾶ 

Ὠἰγα ὍὯΥ ἰᾷς οδίοἕ τὑσῖφβίς δηᾶ ἯΨΝ ΤΣ κε τα 

᾿ : , Δὲ Ὠδ Ο. 

οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 13 τότε λέγει αὐτῷ ῬΕΙΘΒ Ὰ ᾿ 

ποϊθίος [86 δβμεγεᾶ. ΤΏεη 5 βαυΐϊπβ ἴο ἴσῃ Ὧ6 τδαᾶβ ὯΟ ἈΏΒΜΕΤ. 

ὁ Πειλᾶτος Οὐκ ἀκούεις. 18 ὙΠΘΣ Ῥηδίθ βία ἴο 

20} ῬιΠδίβ Νοῖ᾿ γοῦ τὸ ἈθαυίαΒ 1 ἈΠῸ Ὧο γοὰ ποῦ ἈΘΔΓ 

105 σε ῃονδα, σι,5,,,τ-τλπθ,1τν (86. Τιοτᾶ, ΚΑΒσι8, 



ΜΑΥΤΗᾺΙΙ 21: 14---Ὁ} 

πόσα σου καταμαρτυροῦσιν; 
Βονν άϑην (155) ΟΥ̓ γου ἐπ ν ἀὺο [Θϑ 5 δραϊσιϑίῦ 

14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ 
᾿Απμα ποῖ ἢ απξινοσοά 1ο ἴτα 

πρὸς οὐδὲ ἕν ῥῆμα, ὥστε 
ἐοννδσα ποί- ες ὉΠ6 ΒΑΣΊΏΕ, δ5-δηᾶ 

θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 
ἴο Ὀ6 ννομθυῖηβ [41:} ἘΟΝΕΥΏΟΥ νϑσν τι ἢ. 

1ὅ Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει 
Ἀσοοτάϊηρ ἰο ὈθσπΓ ξοβῦναι τνᾶϑ δοςσιξίοχηθαᾶ 

ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον 
106 ΒΌΨΝΘΙΓΏΟΥΙ ἰὸ τϑίθαβδθ οὔθ ἴο 6 οσοννᾶ Ροιπαᾶ Ομ 

ὃν ἤθελον. 10 εἶχον δὲ 
τνΏοτῃ ἔπον οσο ννϑ} 5. ΤΥ νοχο δνίης Ραΐ 

τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον Βαραββᾶν. 
μοὶ Ὀουμὰ οὔθ ποίοσίουῦ ὑϑίηρ βοῖὰ ΒδγΑΡΌ 85. 

17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν 
Ἡδνίμῃρ Ῥθρῃ ἰοα τἸοσοίμοσ Ἐδογοέοχο οὗ μοι 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τίνα θέλετε 
581 ἴἰο θυ ἴῃ 6 Ῥιαῖΐρ νΏοση δῖ τοῦ ννλΠἰπρ 

ἀπολύσω ὑμῖν, τὸν Βαραββᾶν ἢ 
Ι 5ῃου]α γθῖθαθσα ἰἴο τοῦ, τῆς ΒΔΙΆΡΡΑ5 ΟΥ 

᾿[ησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 18 ἤἥδει 
Ζεϑθ15 (ἅς Ῥεοὶῃξ βϑαϊαά ΟὨσισδεῦ Ἡδς δα Κηονν 

γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν 
Φοτ ἰμ8ὲ [128 χολνττἐε [33 Δ} ἴδον σαν ονθσ 

αὐτόν. 19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ 
Ηΐτ. ἘΣ νη τ τ ΣΝ ῬῬυξ οὔ ὍὌΡΟΠ 1441] 

βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡἣ 
παρχαθηΐ βοδὲ 5ϑηΐ ΟΕ ἰονναγὰ Ηΐτα 1π6 

γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ 
τνοσδῃ ΟΥ ἴθ βαρ Νοίπίηβ ἴο γοὰ δηᾶ ἴίο ἐμ 

δικαίῳ ἐκείνῳ, πολλὰ ὰρ 
τσ οοῦβ (ΟΠ 6) ἐμαΐῖ, την (ἐπ 55) Φοτ 

ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ 
1 5 οτρα ἰοᾶδν δοσοογαϊηξβ ἴο ἄγθδυω 

δι’ αὐτόν. 29 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
Κτουση ἰπλ, Ἰμ6 ῬὈαΐ σΠΙοε ῥστὶοϑίς δπα {πὸ 

πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα 
ΟἸάΘΙ θῇ. Ὀουβυδαάεα ἰὰ6 οχονναβ ἴῃ οτᾶρυ ἐπδὲ 

αἰτήσωνται . τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ 
ἴον 5ῃοι Πα αϑὶς Ὁ ΥΣ ἰμ6 ΒΑΥΔΌΡα5 1τῃ68 αΐ 

᾿ησοῦν ἀπολέσωσιν. 21 ἀποκριθεὶς 
7655 ΒΒουα πον ἀσδείσον. - ἘΑνὶὴ δ ααϑυνοσθα 

δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς Τίνα 
μαέ τῃ6 ΒΟΨΝΟΥΠΟΥ 5816 ἴο ποτὰ Δ᾽ 10} εοἱ 

θέλετε. ἀπὸ τῶν. ἀπολύσω 
ΔΥῸ τοῦ Ψ1ΠῸΡ ἔτο ἴῃ 1 Βῃομμαᾶ γχοῖθαβϑα 

δὲ εἶπαν Τὸν Βαραββᾶν. 
μυξ καῖ - Τὰ Βδύϑῦρδβ. 

δύο 
ἵνο 

ὑμῖν; οἱ 
ἴο γοτῦ ὙΠῸ (ΟΠ 65) 
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Ποῦ δὴν ὑμίηρα 6 Ὺ 
816 ἰδϑυξνίηρ ἀρδϊηϑὲ 
του 14Ὑδ6ὺ 6 αἰά 
ποῦ ΔΏΒΨΕΥ ΠΪΠ), ὨΟ, 
Ποῦ 8 ψοσζχά, 50 ἰῃϑὲ 
6 ΒΌΨΘΓΠΟΙ ΜΟΩ- 
ἀοτθα ὙΟΥΥ ΤῸΟΏ. 

15 Νον ἴσγοια ξαβϑεϊ- 
ψὰ] ἴο ἔοϑεναιὶ ἰὉ τγ88 
6 οπβδίοσ οὗὐ [88 
ΒΌΨΘΙΠΟΙ ἰο ΤαΙδθαθ6 8 
ὈΓΙΒΟΠΘΙ ἴο ὑπ οτοψᾶ, 
6 οὔθ ῃδν ψϑῃίθα, 
16 συδῦ δ μαῦ ὑἰπγ8 
ἴον ψεῦθ Ὠοϊᾶϊηρ 8 
πούογιου ὈΥΣΒΟΙΘΥ 
σ84116ἃ Β8͵Ι 8400 85. 
17 Ἡδμσθ ψΏΘη πον 
ψοΥ6 σαίμογοα ἰοροίῃ- 
ΟΓΙ ΡὈιδίθ βαϊὰ ἴο 
ὕμθι: “ΜΏΪΟη ομα ἄο 
χοῦ μψναηῦ πὸ ὧο 
ΤΘΙθασο ἰο τοῦ, Βδ8Γ- 
ΔΡΌΩ5 ΟΥἹὈ σ“65.5 8 
ΒΟ-ΟΔ 116 ΟὨΥἱδῦ᾽; 
18 ἘῸΓ 6 γ᾽ 88 
{Πᾶῦ ουὖ οὗ Θῇνν ὑπδῦ 
δᾶ ποηᾶθα Ὠϊπὶ ΟΥ̓́ΟΣ. 
19 Μοχϑονοῦ, ψὩ 16 6 
χὰ δἰυθΐρ οἡ δα 
ἡιπάᾶριηθηῦ βϑϑαῦ, Ὧϊ5 
16 βοηῦ οὖ ἴο ὨΪΠῚ, 
βαρ: “Ἤδνθ ποίῃ- 
ἰὴρ ἴο ἄο νι ὑδπαὺ 
τσ ὔθοιιβ τῇδ, ΖΟΓ 1 
ΒΌοτθα 4. ἰοὺ ἐοάδν 
ἴῃ 8 ἀγθδῃὶ Βδοϑαϑα 
οἵ Ὠϊπι." 2080 [88 
ΟὨἱοΥ ργθϑὺ δηαᾶ ὑῃ6 
ΟΙΑΘΙ τη μροιϑιδαθα 

π6 ογὔονγαβ ἴο δι5ὶς ἔὺ σα 
ΒΑ ΔΡ 0845, απὸ ἴο 
Βδνθ 9655 ἀσδύγογθαᾶ, 

ΔΙ ΝΟ ἰπ τοϑροπαϊηρ 

0π6 φΌΟνΘΥΟΥ 5ϑϊὰ τὸ 

ἴπθῖ: “ὙΜΏΪΟ οὗ ἐπ 

ἔνο ἄο τοῦ ψδηΐ 116 ἴο. 

ΤΘΙθαδο ἴο χοῦ ΤΏΡ. 

5814: “ΒΥ 8085." 

οδαναβα τακοταλαήβ μϑο ῬΑδίΑλ ὑκϑυνρὴν γ0᾽ μρ Ἂν αμέμ ψυκὰ Μυῥερνὰ ἀβμφανόκια, κυ νβρ ρηβ ρρήμε. ἡδορν νι ἐὐξ τα ὀύρεν, ὁ νθαν 

αὶ τ τβμῳ ἀ ψφμολϑνημὶ ὠρϑβά ἡμαν ΡΝ Ὁ ΉϑΜ ευρειυ ο τι 

ἐμ 

16 

αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τί οὖν ἔγει᾽ 
22 ΣΝ ῬπΠαῖὶ ὙΜδὲ ἰδογϑξοτα 15 ΒΑ ἸΏΒ ἴο ἴδοτλ {μ6 

ιίήσω ᾿ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 
“ΩΤ Τπθκα ὅεβδὰβ ῖπΠ6 Ῥεὶηδ βαια Ἰ5ὲῦ 

ἐγουσιν πάντες Σταυρωθήτω. 
ἜΣ γέφι ΒΑ 811 Ια Εἶτ ΡῈ ραϊ οἱ {88 5ἴβικβ. 

ὁ δὲ ἔφη τί γὰρ κακὸν 
Τῆς (ο6) μυΐ εοῖὰ πμαὶ ἴὸσ δᾶ (ἰμ:η5) 

ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς 
“πὰ τς ἀοῦ ΤᾺ (οΠ65) μι δου 

ἔκραζον λέγοντες ᾿ Σταυρωθήτω. 
ΓΉ}.:) ἐρσιοῦ οαξ πανί [οὐ Εἴχη μα ῥΡαϊ οἱ [88 5ἴδϊθ. 

23 ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν 
Ἡανὶηδ βοο μα 6 Ρὲαΐα ἐμαὶ ποίθϊωβ 

ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται 
ρεποδίβ ρμεΐ ταῖξμοσ ὭΡΓΟΣΣ 15 ΟσσΌΣΥΪΩΚ 

λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας 
μανίηδ Δ Κεὴ νναίοσ Ὧ6 νδβῃεά οὐ {πμ8 Ὠαμᾶβ 

κατέναντι τοῦ ὄχλου λέγων ᾿Αθῷός εἶμι 
ἄονῃ ορροβίΐϊβδ.-- μὲ οζονὰ βξϑσίὴβ Ιπποσθὴΐ 1ὺϑυὰ 

ἀπὸ τοῦ αἵματο τούτου" ὑμεῖς 
ἄμ τς βοᾶν οὗ ἰῃ 5 (Ομ 6) ; τοῦ 

Ε2 
᾿Ὶ 3 Ν -“ ὁ 

ὄψεσθε. 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς 
ΚΟΡΗ 566. Απηᾶ Βδνίηρ δηβννοσθα 4] ἰδα 

λαὸς εἶπεν Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽’ ἡμᾶς 
φῬεορῖα ϑαῖὰ Ὑπὸ Ὀ]οοάᾶ οὗ τα ὌΡΟΣ ἼΞ 

καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 26 τότε 
δηά ὌὭΡΟΠ το ζω] ἐΕἸ [ον τ τ) οἷ οὗ 8. ἐκ ε1-10} 

ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ 
6 τϑθαϑεᾶ ἰο ἴθ ἰμ8 ΒΑΥΔΌΡδ5, ἴθ μ"υΐ 

ησοῦν φραγελλῶώσας παρέδωκεν ἵνα 2 

Ι 
: 

Ζεῦ πανίηρ νΒρροα μα ὅϑνθονασ ἴῃ οσάεσ τὴδὲ 

σταυρωθῇ. 
86 ταϊσῃὲ 6 Ρΐ οἢ 16 βἴδῖκθ. 

2] Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος 
Τὰ ἴμ6 ΒΟΙΩΑΙΘΥΒ οὗ πὸ ΒΟνΝΘΣΟΥ 

, ᾿ 9 ΕΣ Ἀ 

παραλαβόντες τὸν Ιησοῦν εἰς τὸ 
μανίην ἴδιο ΔΙΟΩ Κ᾽ {16 1655 1πΐο Εν} 

΄ 3 3 3 ἢ ΄σ 

πραιτώριον. συνήγαγον ἔττ αὔτον ὅλην 

μεν ΠΝ Ἰρᾶ ἐοσοίεσ ὕροὰ Ὠΐτα ΨΜΏΟΙΘ 

ὴν σπεῖραν. 28 καὶ ἐκδύσαντες 
τὸ Ῥοᾶν οὗ ἘΡΘΟΑΝ Δηα Βανίῃβ ἀἰϊβτορϑα 

αὐτὸν λαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν 
Ὠΐγη Χ ΑΚ ΒΟΔΥΙΘ᾿ ἐμὸν ρἱδοβᾶ δεουπᾶ 

αὐτῷ, 29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ 
Βίτη, δὴ δανίηρ Ὀγαϊαθα στον ουΐ οὗ 

ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
ΤΟΣ ἴδον τ ροϑεαᾶ ὌΡΟΣ 1515 68 

“- ΕΥ ΄ ΕΣ φν φῃ 3 -“ 

αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, 
οὐ τα δ τεεὰ ἴῃ {π86 τρί [804] ΟΣ Πίχα, 

ΜΑΤΤΉΗΕΥ 23}: 32---2ϑ 

220 ῬΙΙαίΘα 5α]ἃ ὅὕο 
θα: “ΝΏδὺῦ, ὑθθῃ, 
ΒΏΒΙΠΙ ἀο πῇ ὕθθα5 
{π6 50-ο116α ΟἸὨχ δ᾽ 
ὙΏΘν 411 βαϊὰ: “δὲ 
πὶ Ὧ6 ἐπηρδ16α!᾽" 
2828 6 5δἰᾶὰ: “ΨΜῺΣ, 

ψδὶ δα ὑπίηρ ἀϊὰ 

Ὧ6 Ἃο᾽᾽ 511 μον 
Κορῦὺ οὐγίῃρ ουὺὐ 81 

ἰὴ 868 ποτ: “Ἰοὺ Ὠΐη 

06 ἱρ 8164". 

24 Βοοίϊῃρ ὑμαὺ ἃ 
ἀϊᾶὰ Ὧο ρμοοῦ ρμυΐ, 
ΤΑΡΠΘΥ, 8 ὌΡΓΟΔΙ Ψ85 

αὐίσησ, Ῥιδίθ ἰοοῖκ 

ψϑίο δῃἋ π ᾶϑῃθα 

Ηἷβ δηᾶβ Ὀδίοσα ῃ8 

οτονα, βϑανίησ: “Ἰ 8} 

ἰηποσοηὶ οὗ ὑπ ᾿]οοῦᾶ 

οὗ πὶ [τχ8}}. χοῦ 

γΟΌΓΒΟΙνοα δῦ 566 

ἴο ἰν." 25 Αὐ ὑμαὺ 8} 

[86 Ῥϑορὶθ δεῖ ἰῃ 

ΔΘ: “ἪἰΓ5 Ὀιοοῦ 

σοθ ὍΡΟῸῚ τ5 πᾶ 

ὌΡΟΩ ΟὟ ΟὨΠάγΘΩ. 

26 ΤΏΘη π6 τοϑὶθαβϑᾶ 

ΒΑΡ Ό65 ο ὑμθπι, 

μυῦ 6 πα σὕδεθὺ5 

ΜΏΪΡΡΘαά δῃὰ μδηᾶθρα 

ὨΪΐπὶ ΟΥ̓́Τ ἴο 6 ἰππ- 

Ῥδιθά. 

21 ΤΏΘΩ ὑμπ6 5οιαΐθυθ 

οὗὨἨ 86 βου σΟΥ ὕοοῖς 

Φοσὰ ἰηΐο 86 δβον- 

ΘΙΏΟΥ 5 Ὀδῖδοθ δῃηᾷ 

ραϊμοτοα ἴθ ΨΠΟΙΪΘ 

Ῥοᾶν οὗ ἰοῦ ἰο- 

σοίμοῦ ἴὸ μἰμλ. 28 Αμᾶ 

ἀἰϊδχορίηρ ἢ, [δ 0. 

ἀταροᾶ χ ἰῇ 8 

βοδυϊοῖ οἱοαῖ, 29 δῃάᾶ 

ἴον Ὀτδαϊᾶθα 8 οσον 

ουῦὺ οὗ ΟΣ δῃα ρΡὰυῦ 

ἢ οὐ ἰδ Ὠθϑδᾶ διῃᾶ ἃ 

τορᾶ ἴῃ "ἰδ τἰρῃῦ μϑμᾶ. 
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καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
δα Ὠδνηρ Καοὲ ἴῃ ἔγοῃμξ Οὗ ἴσα 

ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε, 
ἐμον τηδᾶρ ἔπ οὐ. Πίχα ΒΑΣΙ Β ΒΘ το]οϊξοίησ, 

᾿Ιουδαίων, 30 καὶ ἐμτττύσαντες 
θυ, Δα δνὶὴρβ 501 οἱ 

ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ 
τΐο ὩΣΗῚ 18 νυν ἴοοῖκ ἐῃ6 τΤερὰ δῃᾶ 
ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 31 καὶ 

ἍΜ ογα δ πρ ᾿ἴο ἐπ6 ΤΟΙ οὗ Εἶπ. Δηα 
ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν 
ΜΨΆΘα {παν τηϑᾶθ ἔπη ΟΥὁἨὁἁ Ὠΐτη, ἴδον ἴοοκ οὐ Πΐτῃ 
τὴν - χλαμύδαχ καὶ ἐνέδυσαν. αὐτὸν τὰ 
ἴπ6 σ]οΑΚ δῃᾶ ῬΡαΐ οὰ Βΐγα τῃς8 

ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν 
Οὐἕρου Βδυτηθΐθ Οὗ ἶσα, δπᾶ ἴδον 1φὰ οἱ Ὠΐτα 
εἰς τὸ σταυρῶσαι. 
ἰπῖο ἴδ8 ἴο με Ραΐ οτι ἔῃ 5ίβκα. 

δὲ 
[}}}} 

βασιλεῦ τῶν 
Κη οξίῃο 

3 5» »Ὶ 

εἰς αὐτὸν 

32 ᾿Εξερχόμενοι 
(οΐηρ οαἱὐ 

Κυρηναῖον ὀνόματι 
Ουνυθηΐβδῃ ἴο δὴ 

ἠγγάρευσαν 
ἘΠΘΥ τη ββθα ἰἴο βεσνίοθ 

εὗρον 
ἴδον Σουπηᾶ 

Σίμωνα: 
Βίσθοπ; 

ἄνθρωττον 
τίϑῃἢ 

τοῦτον 
{Π15 (οἢ6) 

ἵνα 
ἦι ογᾶϑυ ἰδὲ 

τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 88 Καὶ 
τῃὴ8 ᾿ βίδαϊκο οὗ Ὠίτη. Απὰ 

τόπον λεγόμενον Γ ολγοθά, 
19} 11} ῬεὶηΡ βαείἃ αοϊβοίμεδ, 

ὅ ν Κρανίου Τόπος λεγόμενος, 
δ} 0) ᾿ς ὧδ ΟΥ 5ΚᾺ1 ῬΊδοΘ Ῥρίηξ 5δ1α, 
84 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς 

ἴμεν βᾶνθ ἰο τὰ ἕο ἀσίηκ τυῖῆθ ἉΗ 841} 
μεμιγμένον" καὶ γευσάμενος οὐκ 

Βανίηρ Ῥθ θὰ χηϊχραᾶς 8πᾷ Βανίηρ ἰδδίοραᾳ ποὶ 
ἠθέλησεν πιεῖν. 88 σταυρώσαντες δὲ ἮθΘ 116 ἰο αἀτίηκ. Ἑνίηρ Ὀὰΐ οα ἐπε βίακε Ραξ 

αὐτόν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια: αὐτοῦ 
Ὦπτῆ πον ἀϊδέχι θα [πῃ οὐΐου Βαυταθηΐ οἵ Ὠΐτα 

βάλλοντες κλῆρον, 36 καθήμενοι 
τσον δ 1οΐῖ, ἘΣι ἀπ ογΞς 

. ἐτήρουν 831 
δον νεσθ ορβοσνίης 

ἐπέθηκαν ἐπάνω 
{μὸν Ρὰ ὉρΡοη ἄρον α 

αἰτίαν 
[Ὁ ἘῸ 51] 

ἄρῃ 
ἢ τσ ΠῚ πρ 

ἐλθόντες εἰς 
ΒΑνῚΠ5 οοχῆθ ἰπΐο 

ὅ ἐστιν 

καὶ 
δηὰᾶ 

αὐτὸν 
Ἠΐχγα 

ο καὶ 
Απμὰ 

αὐτοῦ τὴν 
οΥ ὨΪΧᾺ Ἧς 

Οὗτός 
ΤΠ (οΠ6) 

᾿Ιουδαίων. 
ον. 

ἐκεῖ. 
ἴποσο: 

τῆς κεφαλῆ 
65.1.1 Ἠδδαῖ" 

γεγραμμένην 
Βανίηξ Ῥεθ ννυι θα 

ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ Βασιλεὺς 
ἶβ 76ϑ5 ἰδ6 ἘΙὴρΡ 

αὐτοῦ 
ΟΥ Ἀγ 

τῶν 
ΟΥ [86 

325 566 ΑΡρϑηδὶχ ὉΠΟῸῈΣ Μαξέμενγ 10:38. 

166 

Απᾶ, Κηδοὶϊηρ Ῥοζοζα 
Ἡΐη, ὑμπαν χηϑᾶθ ἔμχῃ 
ΟΥ̓ Πἰπι, βαγνίηρ: “αοοί 
ἄδγν, γοι Ἐὴρ οὗ ἐμ 
σονθ᾽ 80.Αηα ἔμεν 
ΒρϊΪδ Ὡροὴ Ηἰπι. δηᾷ 
ἴοοκ {π6ὸ τεοὰ δμπᾷ 
Ῥθρδὴ Ηἰδεϊηρ Ὠΐχη 
ὉΡΟῺ ἷ5 Π6ϑᾶ, 31 ΕἸῚ 
ὍΘΙ, ΜΏΘΩ ἐμον δὰ 
τηϑᾶθ ἔπη οὗὨἨἁ  ἨΠΐτη, 
06 ἰοοὸκ ἐπε οἷοακ 
ΟἿ δῃηᾶὰ ρμυὺ ἢῖ5. οιαΐοῦ 
Βαττθηβ ὉΡΟΩ ἨΪπ 
δηᾶ. Ἰβα Ηἰπη ΟΠ ἔοΣ 
παρ ρ. 

82 Α5 Π6Υ ΨΕΓΘ ρο- 
Ϊῃὴ 5 οὐδ μον ζοιηᾷ 
ἃ Ὠδΐῖνα οὗὐἨ ΟΥ̓ ΤΘΏΒ 
Πϑιηθά Κηοα. ΤῊΪ 
ΙΏΘηΠ ὑπανὺ ἱπηργοδεθα 
μχῦο ββσνίοβ ὑο 11 ὰρ 
ὮΠΞ Φογύασα βδύβκϑ." 
38 Αμὰ ΠΏ ὑπ6γ 
ΟδΙῚ6 ἴο ἃ ὈΪδΔο6 οδ]ρά 
Αοὔἵσοτίμα, μοῦ 5 ἴο 
58, 5ΚΌΠῚ ΡΙδσδ; 
34 δον ρᾶνα ἢϊπὶ ψ1η6 
τϊχρά τῇ 681 ἴο 
ασῖηκ; Ῥαῦ, αὐίοσ ἐαϑί- 
Ϊὴρ 1ῦ, Ὧ6 γϑἔιβϑα. ἐσ 
ἀσληκ, 35 θη. {μοῦ 
Βδὰ ἱπρϑ]θα Ηΐπ 
ἴθν ἀαϊδισιθαϊοα. Δὶβ 
Οὐΐξρὺ ρβασυηθπὺβ ἈΥ 
οαϑύϊηρ Ἰοΐβ, 36 δηᾶ; 
85 ὑμαν εϑῖ, {εἴπ 
Μασ ΘαΔ ΟΥ̓ Ὠἰΐπὶ 
ἴμδτγθ, 37 Α150, [21:2 
Ροβίβθα δῆονβ ᾿ἰβ. μοδαά 
6. οβδῦρθ ραϊηβδὲ 
Ὠϊπι, ἴῃ ττϊδηρ: “ΤΉΪ5 
ἰβ θθϑι π6 Κίηρ οἵ 
[886 ον." δε 

τ ΝΥ ΕΡΕΜ ΉΘ ΘΙ μν ΦαΌΝ ἀρ πϑράχ αἴ δα  ϑλδ δηβρήν, ρε αν: τὺπαθ μον Βαήριζνδ δε πρλαῳ ξορωρρομῳ ἀϑρρ πμλμνὶ 

ΝΟ σον ΡΝ ΜΝ ΔΗ ΔΝ 

ΓΝ 

μὲ μϑ βρη; 

Ὁ ΠΝ ΗΜηβ ον οὐκ νηλ ᾧ, 

16] 

Τότε σταυροῦνται: σὺν αὐτῷ! 
38 ΤΏΡ 816 Ρεΐ ΟἹ βίβοβα ἰοροίμοσ νὴ Βΐτα 

4. λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ 
ἡκὰ ἀρεῖς, οὔθ οὐδοῦ γτἱρηξ- ϑηᾶ [ὈΡϑχῖ8] δῃηαᾶ 

εἷς ἐξ εὐωνύμων. 39 Οἱ δὲ 
ὁπ οὐδοξ 1ο - πα [ΡὈΡϑτ[5]. Τ8Ὸ6 (οη65)  Ραϊΐ 

ορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν 
παρατοςς ΕἸΣ γ5) ΝΟΥ ΙΒ ΘΣΩΔΩ Ἀϊτα 

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ λέγοντες 
τηονπ ἴθ ἤδβᾶβ οἱ ἵῆξσα δὴ ἃ Βα ρ 

Ὅ καταλύων τὸν ναὸν. 
1:6 (οΠ6) Ιοοβὶῃβ ἄονν ἢ ες αἰϊνίηθ Βαρίϊδίοι 

ὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν; σῶσον 
κοὶ 1ῃ ἔχει . ΟαδΥ5 ρυμιαϊηρ, 58 8 

σεαυτόν εἰ υἱὸς. εἶ τοῦ θεοῦ, κατάβηθι 
νΟΊ561; 18. βοὴ γόοῖ δύ οὐ ει Οοά, οοχὰρ ἄοννῃ 

πὸ τοῦ σταυροῦ. 41 ὁμοίως καὶ οἱ 
Ἡδδε 168 λό τα εὐκονιβα 8150 τς 

ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων 
ἜΡΧ: Ἐρεος τα δκίηδ ἢ ΟΥ̓ νι ἐπα ΒΟΧΙΌ65 : 

καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον ᾿ 42 Αλλλους 
δᾶ ΟἸΑ͂ΘΥ Τα θ ὝΕΙΘ ΒΒ ΊΏΖ. Οἴμου5 

ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι: βασιλεὺς Ἔ 
σῶσεν ᾿ Ι 
ἣς ξανθά, ὨΣΏΒΘΙΣ ποῦ 6 15 8016 ἴο βϑᾶνϑ; Κίπξ 

᾿Ισραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ 
ΟΕ Ι5Υ861 ὯΘ ἴ5, 16εἰ Ὠϊτ σοχὴθ ἄοννῃ - ον Ἐγοτα 

τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτόν. 
16 βίδκρ δα νὰ Μ1Ὶὴ ΘΙ νο. Ὁροὴ ᾿ῖτη. 

43 Πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω 
ἘΔ 85 ἰχιυιπίθα ὡροὰ. ἴὰ 6 Οοαά, 1[Ιοἷ Ὠϊτῃ Γοϑσαθ 

νῦν εἰ θέλει αὐτόν’ εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ 
ΠΟΥ͂ ἰδ Ὧθ ἰ5 Πρ ἶσα; 6 αι ἔοσ. ἰπαΐ οὗ ᾳοα 

εἰμὶ υἱός. 44 τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ 
ΤῊΩ θοα᾽ ἼπΠ6. Ραΐδ. νεῦὺ ([81}5}ὺ 8180. ἴδε 

λῃσταὶ οἷ συνσταυρωθέντες - 
ΤΟΌΡΟΥ5 18 (0165) Ῥαΐ ΟἹ 5ἴβιζεβ ἰοβϑίμεσ 

σὺν αὐτῷ. ὠνείδιζον αὐτόν. 
ἰοσοίμοσ νὰ ἢΐπ ὙΕ͵Ο σορτόδομΐηρ Πϊτα. 

45 ᾿ΑἈπὸ δὲ ἕκτης ὥρας “σκότος ἐγένετο 
ἙΕἘΥοα ας 5ἰχίῃ Ποὺ ἀδσκθ95 οσουχτεά 

ἕως ὥρας ἐνάτης. 
11 ΒΟῸΣ πἰπίῃ. 

ὥραν ἐβόησεν ὁ 

γῆν ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
[- Υ χη ε ΡΟ 81 τὰς 

46. περὶ. δὲ τὴν ἐνάτην 
Αροιΐ Ῥ μα πίη “Βοι 64116 ᾿ουΐ 1τμε 

᾿Ιησοῦ ὠνῇ μεγάλῃ .λέγων Ἐλωΐί ἐλωί 
ἐὐξόηνας δι τς τ στραξ Βα ΕἸοὶ οἷοὶ 

λεμὰ σαβαχθανεί; τοῦτ᾽ ἔστιν Θεέ. μου θεέ 
ἰοῖτα ἀραχθανεῖ, 15 5 Οοά οὗχηβς. Οοά 
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88 ΤΏΘΩ ὑσχο ΓΟΌΏΘΥΒ 
ΟΥΘ ἱρϑιθᾶ σἰ0 ἢ 
Ὦΐ, ΟἿΘ ΟἹ Πὶἰδκ τἱρηΐ 
81 ἃ ΟἿΘ ΟἹ ἰβ 161. 
9530 ἴῃ ῬδϑΒΟΥΒ-Όν 
Ρερθῃμ βρθακίηρ δρι- 
δίνοῖν οἵὔὐ Ἡἰμπλ, Ὑψ85- 
σὴ ὕ,ΘΙΥ μδϑᾶξ 
40 δηᾶ βαγίηρ: “Ὁ γοῖϊ 
ΜΟΙ] - 6 ΏτοΟνΟΥ- 
ἄοσῃ οὗ [π6 ἰθῃρ 18 
ΘΔ ὈυλᾶοΓ οὐ ἰὉ ἴῃ 
ἰῆχοο ἄδΥϑ, βᾶνα γοι- 
5611! ΤΙ γοὰχ 816. 8 
50ὴ Οὗ ΟΑοά, σοπιθ 
ἄοσνι ΟἹ ὑῆθ ὑογύατγο. 
5ῦθκο!" δ ΔΙΤῊ Ι|Κ6 
ἸΘΙΏΘΙ 8150. δ 

ΟὨἱοέ Ὀγὶθοὺβ τι τὴ 6 
βογῖθο5. δηᾶ ΟἹ ΘΓ ΤΏ6 ἢ 
Ῥόρϑδῃ χηβκίορ ἢ οὗ 
Ὠΐτὰ δηᾶ βδαυΐηρ: 
42 “Οἴμουβ 6 ϑβανθᾶ; 
ὨΙΤ56 11 Ὧ6 σδϑηηοῦ. 
5ῈΜ6! ΗΒ ἰ5 Κίηρ οὗ 
151861; ἰοῦ ἴση Ὧονν 
σοι ον ΟἿ [8 
ἰοσύαγα σἴϑκο δῃὰ ψα 
ΨῺ1μΜ ῬοΙθνα ἢ ἰτη. 
43Ἐ 6 Ὧδ8Δ5 Ῥυῦὺ ὯΪ5 
ὑσυδὺ ἰῷ οὔ; 16: ἘΠ 
ΠΟΥ͂ ΓΕΒΟΘ Ὠΐτα 1ξ δ 
ναί Ὠἰγη, 10 Ὧ6 
δοϊᾶ, 1 δἰ ὝΟοάξ 
᾿ΒοΩ.᾽ " 441, [26 5ϑ 16 
ΜΈΣ αὐθ ὕπ ΣΌΡΌΘΙΞ 
πϑὺὴ ψοτο ἱρ816α 
τορσοῦμοσ ψὶῦ Ὠἷπὰ Ὀ6-- 
σϑιι ΤΟΡΤΟΔΟ ίηρ ὨΪΠῚ, 

45 ἘΥοῚ 6 5ἰχίῃ 
ΟΣ ΟἹ ἃ ΟΔΥΙΚΠΘΕ5 
611 ΟΥ̓́Θ 811 ὑπ6 Ἰδῃᾶ, 
ὉΠ} ὑπ6 ἰητῃ Ὠουτ. 
46 Αροὰῦ με πίηῃ 
ΒΟῸΣ ὕοϑαβ. σι! θα ουὖ 

ψΊῸ ἃ Ἰοιια νοΐδα, 58 .- 
ἴῃσ: “ΕἸ, ΕΊ, Ἰαπια 
9α’θαον ἐπα πὶ} τμᾶὺ 
15, “ΜΥ Οοῦ, τὰν αοᾶ, 

40») 5.6. Αρροῃμάϊχ ὑπᾶρσ Μαδίζμονν 10:38,’ 
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μου, ἵνα τί με ἐγκατέλιπες; [ΨΥ πᾶν γοι ζοι- ΟΥταθ, ἰπ οσᾶον ἰβεὲ σαὶ τὴθ [εξξ γοῦ ἀοινῃ [Π2 56 Κοὴ π|62᾽᾽ 47 Αι 
41 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων | Βραγίηρ ἐμΐβ, βοὴ οἵὗ βοτῖθ Ῥαξ οὔίῃμα (ομ65) ἔπετθα μανίηξ βίοοά | ξῃοβθ βίδα ηρ ἐῆθτα 
ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλείαν φωνεῖ 
Ἠδν ΩΡ ΒΘασὰά τπνοτο βανίηρ ἰμαὶ ἘΠΔῊ 15 Βου πα τρ ΤΌΣ 

οὗτος. 48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς 
[19 (οὩ6). Αμα ἱτητηδαϊαίθὶν ανηρ τα ομδ 

ἐξ αὐτῶν. καὶ λαβὼν σπόγγον 
οι οὗ ἴδϑηλ δᾶ ανίῃβ ἰδ κοὰ 5ΡΟΏΒ56 
πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς 

Βδνίης 16 δπᾶ οὗ ΞοΌΣ νυνί δηᾶ Βανίηρ αὶ ἀροιὲ 

καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. 49 οἱ 
χορα Ἠ6 ννδ8β σδυβὲηρ ἰο ἀστῖηκ ἢΐτῃ. ΤΠ6 

δὲ λοιποὶ εἶπαν ἴἤΑφες ἴδωμεν εἰ 
Ῥαῤ Ιϑέξξονοσ (ὁ π65) βαϊὰ Ἷιοΐ Εο ΟΥ̓ Ἰρζτιϑ βθ6 ἐξ 
ἔρχεται Ἠλείας σώσων αὐτόν. [[ἄλλος 

15 σοζτη δ ἘΠΔῈᾺ ἴο σαν τα. [[Δηῃοΐμοσ 
δὲ λαβὼν λόγχην ἔνυξεν αὐτοῦ τὴν 
Ῥυξ Βανϊηρ ΚΘ ΕἸ ΞΕ ῬΙΘΓορά, οἵ ΐγχα {6 
πλευράν, καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ ΠΡ ἢ 

51ᾶ6, δηὦ οδηθ οὐδ Ὁαῖοσ δῃὰ ὈῬΙοοᾶ.] 
0. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν κράξας 

ΤἸῺ6 δυΐ 7655 δϑθαῖϊὰ Ὠδνὶὴρ οτίθα ουὔἱὲ 
φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. 

ἴο νοῖϊοα ρτραΐ ἢ ]εΐ βὸ Οὔ ἐμ ΒΡ στ. 

51 Καὶ ἰδοὺ τὸ 
Απα ἸοοκΚ'ὶ τῃ6 

ναοῦ ἐσχίσθη 
αἰνίμθ Βαρεϊαιίοη. τγαβ βρ τ, ἔγου δΡονϑ 
κάτω εἰς δύο, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, 
Ὅφιον ἰηΐο ἔψο, διὰ ἰῇθ δραγίῃ! νγὰβ ΒΏΔΙΚΘΩ, 

αἱ - πέτραι ἐσχίσθησαν, δ2 καὶ 
τὰ 6 ΤΟΟΚ- χα 5565 ΜΕ, 5011, δηα 

μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ 
ΤΑΘΙΔΟΣΊΔΙ] ἰοΔῸ5 ὝΨΘΙΘ Ορϑῃθα διὰ 

σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων 
Ῥοδϊθ5 οὔ 8 Βανὶῃρ ξδ]16 Ὲ 8516 6 0 ΠΟῚν (ΟΠ 65) 
ἠγέρθησαν, ὅ8 καὶ ἐξελθόντες 

ὝΜΨΕΓΙΘ ταϊβϑᾶ τπρ, δα [{π6}} πανίῃβ βοπδ ξοσίῃ 
ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν οἷν ΟΣ {88 ΤΩΘΙΠΟΥΊΔΙ ἰοτη 5 δέος ἰῃ6 Ῥοίηξ γταϊβθᾶ ἃρ ρον Ἔν ᾿ χον ξεῖν Ζ Ἃ αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ΟΕ τα πον θηϊοσεα ἰηΐο ἐπ ΠΟΙν οἷν δῃᾶ 

ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. ὅὋ Ὁ δὲ ἴμεν 6.6 τηϑαθ δρραγοηΐξ ἴο ταϑην. ΤῊ6 μεΐ 
ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ σοηδ τοι δ ἴδπο (οὔ θ5) δ. 219} 2 }} 26} 
τηροῦντες τὸν ᾿Ϊησοῦν ἰδόντες τὸν ΟὈΒοσν {86 7655 Βδνίη δ᾽ 596 ἢ τὴ 6 

Ὀαρδὰ ἴο 580: “Τηΐ 
Χηδ ἰδ ΟΔΠ[ορ ἘΠ:1}΄- 
280." 48 Απα ἰμηγηο.- 
αἰϊαίθὶν οὔθ οἵ ἐμρη) 
Τὴ δηᾶ ἴοοκ 8. ΒΘΡΟῆρβ 
8ηα πΒοδκρα ὁ σἱτῃ 
ΒΟῸΣ ὙΠΠ6 8Πα με 
10 ΟἹ ἃ τεεᾶ δῃὰ τψϑὴς 
δἰνίηρ Πίλ ἃ αὐ ηκ, 
49Βπ0 ἰῃ6 τοὶ οἵ 
{θπλ βϑαία: “Ἰδὲ Ὠΐχη. 
Ρ6! Τιϑὲ τ 566 ψῃθίῃ- 
ΘΓ ἘΠῚ1 Δ} σομλθα ἰο 
58. 05Χ6 Ὠἰπ." [ΓΓΑΠΟΙΙΘΡ 
ΤΙῆϑη ἴοος 8 5068: 
Δα Ὀἱδγοθα ἢἰβ βἰάρ, 
δηὰ Ὀϊοοά δι νψϑίον 
σϑλθ οὐ .1] δ0 Αραΐῃ 
ΤΘρὰ5. οὐὔἱδὰ ουύ ἢ 
8 ἰ᾿ἰουὰ νοΐθθ, 81η8 
γΙΘΙἀΘ ἃ ὼὩρ [Π|5] 
Ὀχϑϑδίῃ. ᾿ 

51 Απᾶ, ΙοοΚί {ῃ6᾽ 
ουτίδίη οὗ ἐπ βκαποία- 
ΔΙῚ ΜᾺ τϑὴῦ ἰῃ ἔψο, 
ἔγοταλ ἕορ ἕο βΡοΐζοχῃ, 
Δα [π6 δαγίῃῃ ααδκθά, 
δὰ 6 τῸΟΚ- ΠΊδσϑθα 
ΘΙ 5010. 52 Αηὰα ἐπα 
ΤὨΘΙΠΟΙΊΔΙ [ΟῚ Ὑ6ΓΘ 
ΟΡΘῃΘα δῃά ἴΏΔΩΥ͂ 
Ῥοᾶϊεβ οὐ με ΠοΙν 
ΟΩΘ5 ὑῃπαῦ δα Ζ29Ὼ84116 0 
ΔΒΙΘΘΡ ΘΓ τδὶβθα ΠΡ, 
53 (ἀμ α Ρϑυβοη δ, σοχη- 
ἰὴ οὗ ἔγοχῃ δ ΟΠ 
[Π6 Ἰρθηλοσῖαὶ ἰοχη 5 
ἴον Ὡΐβ Ὀϑίηρ ταὶβθα 
Ρ, δηῃΐοσρα το ἐμ 
ΠΟΙ οἷν.) δηᾶ ἐπον 
Ῥθοδλθ νἱβίθ]θ ἐο 
ΙΘΩΥ ΘΟΡΙΘ. δ48Βᾳ 
58 ΒΓ ΟΥ̓ΣΙΘΟΓ 
Πα ἴποβθ ὙΠ Ὠΐτ 
Μασ ἷηρ ΟΥ̓ 7 65115, 
ΏΘη ὑπὸνῦ 586.) {ῃ8 

τοῦ καταπέτασμα 
οὗ ἐπ σαγίαϊῃ 

ἀπ᾿ ἄνωθεν 

ἡκομον σὐα ἐν λον ερῳῷ ρα δα, σξιι να ΝΡ ΌΝΝΒΡΗΗΒΉΝΝΝΝΝΝ 

1609 

ισμὸν καὶ τὰ γινόμενα 
ΑΙ “αακα δηᾷᾶ μα (155) ὉσΟυΣΥ 

» ψ' ΕΣ -“ 

ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες ᾿Αληθῶς 
ΕΞ οοϑς δέγαϊαἃ νοῦν τηποῇ, ΒΑΘ - ΤΥᾺΙΣ 

-" εν - 

εοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. 
ἔθεον ΞΟΠ γὲ5 [δῖ (οὔ). 

δ Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ 
γε Ὀυ ἴμοτα νοῦ ΠΊΔΏ ΦΧΟΙᾺ 

“ 3 ᾿ 

όθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν 
μαῖρ ΟΥ̓ πεγ μάνας ΄ δ 2.0.) Σο!οννεὰ 

τῷ ᾿Ιησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι 
ἰο 86 92εβ5 ἕἔγοιηυ ἴῃμε [ἘΣ ἘΠ 0 ΤῸ ΒΟΥ ΙΩΒ 

τῷ: δὅ6 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ 
πννκαι : τι ΒΒ οτα ν Δ 5 Μετν 1ῃ6 

δαληνὴ καὶ Μαρία. ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου 
Μαγοο ηνῇ δὴ Μδδν ἰδῇ οἕίῃα δΕΙ ΞΕ 

ὶ ᾿Ιωσὴ ἤτηρ καὶ ἡἧ ή τῶν 
κρὰ 7. ἐμρβδϊ τα δηὰ ἴἢ6 ταοΐῃθ οξίῃο 

υἱῶν Ζεβεδαίου. 
βοῦ5 ΟΕ Ζεορθαᾶβρο. 

5 ᾿Οψίας δὲ γενομένης ἦλθεν 
ΟΥ δνοῃΐρε Ῥᾳξ Ὠδνιηρ σοσθ ᾽ο 6 αϑῖὴα 

ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ ἱΑριμαθαίας, τοὔνομα 
τὶς ΤΠ Ζσογῶ Ατίσταδίῃθα, {πα Βδχὰθ 

γιὐσηας τον καὶ. παι τος. ἐΠαθητ πος τὸς 
᾽ ΡΝ δ ἐξ - 

ποῦ τὸ εαἷς ΑΣΑ μανίδᾷ οοπῖς ἐουνοτὰ ιο ὧς 

πε τῷ ἀπηνοῦ τὸ σσιαν τοῦ τ πρου. 
τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. 
τρη 6 Ῥῆδίθ σοχητϊηδϑηαεα ἴο 6 δίνϑῃ Ὀ860Κ. 

. » - ᾽ ᾿ 
ὅ9 καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ [ωσὴφ 

Αμᾶ Βδνζὴξ ἴδικθσ ἴθ6 Ῥοᾶν ἐξα Ζ2οξερῇ 

ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καϑαρᾷ, 60 καὶ 
Υλρροα δτη λ΄ ΒηςδΊπθη ΟἸΘΔΏ, 8ηΩ 

ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ 
ῬΙασρᾶα ἢ ἴὰ 186 πον ΟΕ ὨΙσ ΥΠΘΙΠΟΥΊΘΙ ἸοῦΡ 

ἘΔ ἐλατοηησεν ΗΝ τοοῖκ" πλάορ, «πὰ 

μ τ οτος τας τὲ Δ ΟΝ τ βγὸν ο ἵμο ἀὐρ 

εἴτις, ὡ πρε ον την υς δ ψὰς Ἐπ 
ἐκεῖ Μαριὰ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη 

ἴπογα ΠΡΟΜ, Ἢ ΠΑΡΑ δά ἐπθὸ οἵἴδμοσ 

Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 
Μδυν αἰ ἔσγοτῃ ορροβδιίΐθ. [26 βσσδνϑ. 

62 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ 
Το ΕΝ ρξ τῆοσσον, ΨΈΪΟΏ 15 δξίοσ 

τῇ 
188 
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δυάδα δηα [μ6 
ὑ1ηρ5 ΠΘΡΌΡρΘηΐηρ, 
5ΤΘΝ ΚΟΥ ᾿ΔΌῈΟῊ 
ΘΙχαϊα, βανίησ: “ὍὉογ- 
ἰαΐῃϊν (5 85 Οοα᾽ 5 
οι," 

ὅδ᾽ ΜΟΣΘΟΥΘΥ͂, ΠΊΒΩΥ 
ΨΟΠΘὴ ΨΜΈ6ΙΘ ἐῇδγο 
νἱθνὴρ ἔσο 4 Εἰ5- 
ἴϑσο, το δᾶ 806- 
σοΟΙ ϑηϊθα “7 65115 ΤΟΙ 
Ο81}166 ἰο χηϊηϊϑίου 
[10 ἷχι; 56 διλοὴρ 
γο ἃ Μϑεν 
Μϑδρ' ἀδ θη 6, 8150 
ΜΑΙ δ χτηούῃοσ οἵ 
ὔὄϑιηθα δηὰ σ90΄8565, 
δι ἃ 86 τοῦθ οὗ 
[26 50ὴ5 Οὗ ΖΕορ'6΄ ἄθϑ. 

δΊΝΟΝ 85 ἰὺ νῶ8 
Ιαΐα ἴὰ ὑπ δέζοποοῃ, 
ΦΥ6 σϑῆϑ. 84 αἱρῇ 
δὰ οὗ ΑΥ̓.1.πλ8. 0064, 
πϑιηθαὰ σοσθὮ, νψὯΟ 
δᾶ 4150 ὨΣΒ6Ι  Ὀ6- 
σοθ 8. αἰβοῖρῖθ οἵ 
ὥοδι5. 58 ΤῊ τλδὴ 
νοῦ ὉΡ ἴο ῬὈὶϊαίθ 
δηἃ δε ἴὼΣὉ ὑδ8 
Ῥοᾶν οὗ ὅθϑθαϑ. ΤΏΘΩ 
Ῥηδαΐθ οοχατμθησρα [ἰᾧ 
ἴο ὍὉΘ6 Β’νΘ ἢ ΟΥ̓́ΟΥ. 
δ9 Αηὰ ΦΌΞΟΡΒ ἰἴοοϊκς 
ὑμ6 Ῥοᾶν, ψεαροθα 
ἋΡ ἰῃ ΟἸΘδῺ ΠῚΘ6 1] Ώ6Ή, 
60 δηα Ἰαἰᾶ Ὁ ἴῃ Ϊ5 
ὩΘῚ ΙΩΘΏΊΟΥΪΔΙ ἰοχ Ὁ, 
ΜΏΪΟΩ Ὧ6 δᾶ. αὑδγ- 
τίοα ἴῃ 6 ΤΟ  ἼΏ855. 
Αμᾶ, αἱΐοσ στρ 8 
Ηρ βδύοῃβ ἴο 86 ἄοου 
οὗἨ 6 ΤΟΙ ΟΥ̓ 81 ΦΟΣΏ, 
86 1οῦῖῤ. ΘΙ Βυῦ Μϑῖν 
Μδρ ἀβ 16ὴ6 δῃηᾶὰ {πῃ 
οὗ ΜϑσΥ σορ θα 
ἰοῦ, οἰὐδΐσ ῬὈρίοσα 

6 φύβϑῦθ. 

ΘΟ ΤΘ ποχὺ ἀδνυ, 

ΜΨΏΪΙΟΩΏ 85 ϑδἵἴϊψοχ 
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παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ 
Ῥτγεραζγδίίοῃ, τνοτα δα ἰορείμοῦ τε 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πειλᾶτον 
Ε]αία 

τὴν 
1τὰ6 

ἀρχιερεῖς . 
ΟὨΙΘὲ ὑγιοϑῖὶβ δηᾶ ἴπ6 Ῥμασγίβθοβ. ἰοννατγά 

63 λέγοντες Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος 
πἰβεάνς Τογά,. Ὑ)}ῸῈ Γοχθροχοαᾶ ας δαὶ 

ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν μετὰ τρεῖς 
ουυϑηΐ ΟἿ 6 βΒαϊὰ γψεὺ νὴ Δεν ἰῆγεε 

ἐγείρομαι:" θά κέλευσον 
Ιδζὴ Ὀφίηρ γαϊβοᾶ ὑὉρ; Πσοτασαϑῃα 

οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν 
ἐμούθέοσθ ἴο Ὀ6 τωδᾶρ βθοιισα ἴδ 6 

τρίτης ἡμέρας, μή ποτε 
ξησα: ἄδν, " ποῖ δ δὴν {τ 6 

μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ 
αἰβοῖρ]ο5 χαϊρμῖ βδίθὶ ἢἰ δπᾶ 

λαῷ ᾿Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν 
ὍΞΟΡΙΘ Ηδ νν885 ταῖβϑα ὼρ. ἔσοτηυ ἐπ 

ἔσται ἡ ἐσχάτη. πλάνη 
ΨΡ6 ἰῃς Ιαβί ΕΣΤΟΥ 

πρώτης. θὅ ἔφ ᾿ αὐτοῖς ὁ 
Βεϑί. δεϊὰ ἴο [θὰ τῃ8 

κουστωδίαν᾽ 
Ὑοῦ δῖ βανίῃρ;» οὐδίοαν ΓηΘῺ; 

ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 
Τῆ8Κ6 βροῦσα 865 τοῦ ἢδνα Κηοννῃ. 

δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο 
οὰς Βανί βοπο ἰποὶν αν ταδᾶδ βδουσα 

τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ 
ΒΕτανε ὨανἑηΡ Β6816 6 τς 5ίοῃθ νὰ 

κουστωδίας. 
οἰιϑιοαν ΤΘ. 

8 ᾿Οψὲ δὲ 
ξεν εὐτὺς Ῥμαΐ 

ἐπιφωσκούσῃ εἰς 

τάφον ἕως τῆς 
ΕΥανα ἢ {88 

ἐλθόντες οἱ 
Ὠδνίηδ οοχγὴβ {86 

εἴπωσιν τῷ 
ταϊθσΐ 58Ὲὲν ἴο [868 

νεκρῶν, καὶ 
ἀρβϑα (ομθ5), δῃὰ 

χείρων τῆς 
ἌΝΟΥΒ6 οὗ τῇς 

Πειλᾶτος 
Ῥὶαΐα 

ὑπάγετε 
6 σοῦ βοίῃε μα οΓ 

66 οἱ 
ἸΤῈ6 (ΟΠ 65) 

τὸν 
ἴλε 

τῆς 
τῆς 

Ἔχετε 

᾿ σαββάτων, 
ΟΥ̓ βαρ δίῃβ, 

μίαν σαββάτων, ἦλθεν 
ΡΒ ἃ 1ηἴο ὍΘ οὗ βαρ ραΐῃ5, - Οβϑ1Ὼ 6 

Μαρία ἡ ᾿Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία 
Μααν ἱὰο Μδβάδιθῃθ δπαὰ ἰμ6 οἷῇοσσ Μϑδὺν 

θεωρῆσαι τὸν τάφον. 
ἰο νίουν ἰῃῇθ γρζᾶνε. 

2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς 
Απᾶ Ἰοοκ! [δου ]αῦϑο 

ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ 
ΔΏΒΕΙ Ὸ ΟΥ̓Ιοτὰ ανίηβ ἀσβορηαᾶθα. ουἷ οὗ 

οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισε᾽ 
ἤρανο δδη δνῖὴξ σοτὴρ ἰονγασαὰ Ὧθ σο ]ϑα ἃν δῦ 

τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 
1ἫᾺΛ΄6. 5βίοῃθ δια ννγ85 βιπθ5 οἱ ἴορ οὗ Ὰ 

τῇ 
ἴο ἐμ [δ] 

μέγας’ 
ετραῖ, 

ΕῚ 

ἐγένετο 
οσσυστοᾶ 

110 

{88 Ῥσγοραζγσϑίύίζοῃ, [8 
ΟὨΪΘῦ ὑγίθδίβ δῃηᾶ ἰῃ8 
ῬΒδτίβθος ρσαύμοτρᾶ 
ἰοσούμοσ. δΐογτθ Ριϊαῖθ, 
θ83 βαγίπρ: “51:Υ, να 
δῦ οδϑιθᾶ ἰο τλἱμᾶ 
ἰπ8ὺ ὑμαῦὺ ἱπροϑίοῦυ 
δὰ ψΏΪ6 γεὺ αἰΐνθ, 
ΑΑἴξεῦ ἰῆγθθα ἀδύβ Σ 
δὶ ο Ὀ6 τΓαϊδβθᾶ τ}. 

84 ΤΏΘΓΘΓΟΙΘ σΟΙ- 
τϑηᾶ [ῃ86 ρῖδάνθ ἴο 

Β6 τηϑᾶδ βθοῦσθ υὐ δὶ] 

(86 ἰἱτά αἄδν, ἰδδῦ 
Ω15 αἀἰβοῖριθθ 187 
ὭΘΨΟΥ ΟΟΙῺΘ 8ηᾶ 5ύθϑὶ 
μἰηὶ δῃὰ 5ᾶ.ὺ ἴο ὑ{ῃ8 
ῬΘΟΡΙΘ, ἜΘ 85 ταὶβϑρα 

ὉΡ ἴσοιηα με ἀθϑδα!᾽ 
ἃ ἰῃϊ ἰδοὺ ἱμ" 

ΡῬοδύσασο ΜΠ Ὅ6 ΜΌΟΥΒΘ 
(Ώδῃ ὑπὸ βυϑὺ." 65 ΡῚ1- 
1δο βϑοϊᾷὰ ἴο ὑμθῃι: 
“ΧΟ δύ ἃ Ρδγα. 
ᾶο Ι8Κ6 Ὁ 85 βθοῦσα 
8ἃ5 τοῦ Κῆῇον ον. 
06 5οὸ ῃϑνὺ ψϑηὺ πὰ 
τϑᾶρ {86 ρῦᾶνθ 56- 
Οὐγθ ὉΥ βϑοϊϊὴρ ὑδ8 

βδύοῃθβ δηᾶὰ πανίηρ ἰδ8 
σαδγα. 

2 Αἴογ. ῃ6 58Ὁ- 
Ῥαΐῇ, ψΏθη [ἰὗ 

85 στονίησ Ἰίσῃῦ ΟἹ 

106 ἢγϑὺ ἅδὺ οὗ {8 
ὙΈΘΚ, ΜΆ Μδρ' δ- 
Ι0Π86 δῃάὰ με οὐδοῦ 
ΜΟΥ οδὰρ ἰο νἱθῖῦ 
ἴὰ 6 ρστϑγϑ. ἐς 

2Αμα, πούΐϊοθ! 8 

δτθαῦ οαυίμαιδκο δὰ 
ὑδκθῃ ὈΙΔοθ; ἔοσ σθῃο- 
γϑ 5Ρ ΔΏΡΘΙ δᾶ ἄθ- 
βορῃᾶρα ἔγοια ἤθαύθῃ 
δὰ δρρσγοθοηθαᾶ δπηᾶ 
ΧΟΙΙΘα δᾶὺ ὑπ6 βίομρ, 
διὰ ψὰ5 5ἰυὐϊπρ οἱ 16. 

1. Αἴτοσ, «1||15,3 ΘΡρ ΑΡΡΘηΔΪΧ. ὑπᾶοσ Μαίίζμονν 28:1. 20 Το μπονδἢ᾽ 5, 13... 
Ἵ-4,16-8. ἴη6 Τιογᾶ᾽ 5, ΑΒ. 

11 

εἰδέα αὐτοῦ ὡς 
ψὰθ Ὀᾳὺ τῃ6 ουΐνδγα δρρθδύδηοθ οὐ Ηἰπὶ. 85 

ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς 
πρμϊπίπξ δθαά ἴδε οἸοίμιηρ οΥ πὰ ψΏϊΪ6 85 

8 ἦν δὲ ἡ 

Ψ 4 ΕΝ ΠῚ « ΄ » “ 
χιών. ἀπὸ δὲ τοῦ. φόβου αὐτοῦ 
5ΠΟ7. Εὴν χο)εοὴ [12 ἴῃ8 ἔθαῦ ΟΥ ἶσα 

ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ 
τοῦ ταϑᾶσδ ἴο αὕδκα {με (Ομ 65) οὐβοσνίηβ δὰ 

ἐγενήθησαν ὡς νεκροί. 
Ῥεσδῆθ 853 ἀδδᾶ (οπ 65). 

δ᾽ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν 
Ηδνιηβ αῆσνοσεᾶ. ας ἰπδ6 ΔΏΘ6Ι 581 

ταῖς γυναιξίν Μὴ φοβεῖσθε. ὑμεῖς, οἶδα 
ἰο 6 ουθ Νοὶ Ῥέ ἔδασξα τοῦ, 1δνε Κπσννῃ 

γὰρ ὅτι. 69ΘΎ ᾿[ησοῦν τὸν 
ΤΟΥ͂ τῆιδε ΒΙΕΊΕΙ ἴὰς (οπ 6) 

ἐσταυρωμένον ζητεῖτε: 6 οὐκ 
Βανὶὴδ ερὴ ρυΐ ο ἴδ 6 5ίαδ κα σοῦ 816 βθοκίῃρ; ποῖ 

ἔστιν ὧδε, ᾿ἠγέρθη γὰρ. .-. καθὼς 
Βοϊβο- φῦ, δ ννδϑβ γδῖίβασα ἢ Ὁ. δοςοσγαάϊηρ 5 

εἶπεν: δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου 
Β6 Ξδἱά; ΠΟ βόθρύοῦ ἰδ ῬΙδος δ 615} .:] 

ἔκειτο᾽ 7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι 
86 νγ85 ἵν]: 85; ΔΩ͂ ααΐοΚὶν Παν] 5 ΒΌσα6 τοῦξ νν 8 5 

εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅὅτι 
58. τὸῦ ἴο ἴῃ 6 αἰ ϑο 165 Οὗ Ὠϊτα ἴηδιὶ 

᾿Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ 
δ νν 88 σαϊβεα ἂῷρό. ἔγτοη ἴῃς ἀδδαὰ (ομθ5), δῃᾶὰ Ἰοοκ! 

προάγει ὑμᾶς εἰς “τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ 
Ὧφ 5065 θοζοσα τὸν [ἴηΐο {88 ΄δ1166, ἴχλοεθ 

αὐτὸν ὄψεσθε: ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν." 
χα. σοῦ ΨῚ 566; ἸΟΟΚΙ 1ϑαϊα ἴο του. 

8 καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ 
Αμαάαῖ - Βανίπδ βΟΏΘ ΟἹ αὐἱοκὶν ἔγοσι . ἐπα 

μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης 
ΤΑΘΙΔΟΙΙΩ] ἑοΡ ψ] θα δῃά 31οὸν ϑτθαΐῖ 

ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 
{πον τὰ ἰοσθρουΐ 806 Κ ἰο 6 αἰϊδοῖρῖθοβ οὔ ῃΐχῃ. 

9 καὶ ἰδοὺ ᾿[ησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων 
Απᾶ Ἰοοκ! ΨΖε5805 τηθῖ 1θ βϑανΐηϑ 

- Χαίρετε" αἱ . -δὲ προσελθοῦσαι 
Β6 στοῦ σοϊοϊοΐησ; ἴπ6 (00 65} αΐ Πανῖηβ σοχηρ ἰονναχα 

ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν 
βεϊζεᾷ - οξ ἴτπηυ ἰῇ. θεῖ δπᾶ αϊα ορϑίβϑποα 

αὐτῷ. 10 τότε λέγει αὐταῖς ὅ ᾿Ιησοῦς 
ἰο Πίσῃ. ΤΉΦη ἴ5 βαρ ἰὸ ἔπεσα πα Ζ651:85 

Μὴ φοβεῖσθε: ὑπάγετε ἀπαγγείλατε 
Νοὲ 6 ἔθεγξι:; 6 τοῦ βοϊῃρ ὉΠΩ͂ΘΥ τοροσχέ 801 

τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα. ἀπέλθωσιν 
ἴο Ὡς. ῬὉσγοίμουβ. οἵ ὴρ ἴῃ οτᾶεσ ἐμαὶ πον τσ σὸ ΟΥ̓ 

ΜΑΤΤΗΕΝΥ 28:5.--1Ἴ 

3 Ηἰβ οαὐνχαγαᾷ ΔΡΌΘΑΤ- 
δὴ08 νγᾶὰβ ἃ5 Ἰρῃ  ηΐτρ, 

86 ᾿Ηἰκ οαἹοίῃϊορ 85 

ΜΏΪ8 ὃἃ5 βϑῆον. 4 Ὑ85, 
ΤΟΥ ἔθασ οὐ τῇ ὑδ6 

Μοῦσα ὑγοι]θᾶ 

δα Ὀθοϑῶθ ἂἃ5. ἀθαᾶ 
ΤΊ6:. 

δ Βυῦ [ῃῆ6 δῆρθὶ ἴῃ 
ΘΏΒΜΟΙ κβαϊᾷά ἴἰο ἰῶ6 

ΜΟΣΊΘΩ: “Ὧ0ο. ποὺ τοῦ 
6 ἔραγξμῃϊ, ΤΟΥ Τὶ Κῆον 

ἼΟΥ 816 ἸΙοοκίηρ, ΣῸΓ 

ἄοθὰκ ψῺΟ ψῶβ. 'χ- 

Ρείθα. ΘῈἢ6 ἰβ5 τοῦ 

ὭΘΓΘ, ἴθ Ἠἢ6 νἃ5β 

ΓΔΙδοα ὩΡ, 85 Ὧ6 βαϊά. 

ΟΟΙΏΘ, 566. ἢἢ6 ὉΪδοθ 

ΏΘΙΘ πὸ 5 ἱσίηρ, 

ἼΔΩ ρὸ αὐἰοκὶν δηᾶ 

611 πὶ αἰδοίρίθο ὑμδῦ 

ὯΘ6 ψΜ85. ταὶϊβοα. ὼἃρ 
ἴσο ὑπ ἀθϑά, δῃηᾶ, 

ΙΟοΟΚ! Ὧ6 ἰβ5 βοὶϊηρ 

δΔιμοδᾶ οἵ. τοῦ ἱπίο 
ΘΔ] 166;. ἔποσα τοῦ 
Ψ11Π 566. ἶμη. ΓΟΟΚἘ 
Ὶ δύ. οι του. 

8 35ο, αὐἰοκὶν Ιοϑᾶν- 

5 ἴῃ ΙΔΘΙΠΟΓΙΔΙ 

του, ψὶ ἔθ δηὰ 

στραῦ 1ογ, ποῦ τϑὴ 

ἴο Τοροσὺ ἴο ἰβ ἀϊ5- 
αΕ1Ρ165. ϑΑπᾶ, Ἰοοκ! 

ὕοθὰβ τοὺ ὕμποῖὰ δῃᾶ 
5Βοϊᾶ: “ΟὙσαοοῦ ἀδυ! 

ΤΏΘΥ. ΔΡΡρσοδοῃθα δπᾶ 
σαυσηῦ ἷμλ. Ὁ Ὠΐξ 

ἔβοῦ δῃᾷ αἰᾷ ονϑίσϑῃσθ 
ἴο τα. 10 ΤΏΘΩ ὅ6 5:5 

βαϊὰ ἰο θα: “Ἔδνα 

ὯΟ ἔθασ! (0, τϑροσὺ 

ἴο ΤΥ ῬὈτοίῶοσβ, ὑμπαῦ 

πον ᾿ὰ8 0 Β5ὼὺ οἵξ 
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με ὄψονται. 
λον ν»}} 566. 

κἀκεῖ εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 
διηᾷ ἴθσθ τὴ6 ἰμῖο [ῃ8 ΄βϑηϊοθςο, 

11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες 
αοίηρ ἐμεῖς νὰν θὰ οξίμοηα ΙΘΟΚ! δβόζὴβ 

τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν 
ΜΝ οὐδίοαν θὰ μανίηξ σοχὴθ ἰπᾷῖο {8 οἱἷν 

ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα 
τερουίθα 801 το 1.6 ΟὨΙΘΕ σὶθϑίϑ 811 

τὰ γενόμενα. 12 καὶ 
ἐδ (155) Βανὴβ Παρροηθᾶ. Δπὰ 

συναχθέντες μετὰ τῶν 
Ἀδνίηξ 6 δῶ ρα ἰοπείμοσς νὰ τε 

πρεσβυτέρων ᾿ συμβούλιόν τε λαβόντες 
ΟἹάΟΣ 6 ἢ σοῦμ56] ἰοσείμοσς δὰ ἤν 8 ἴα Κθ 

ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς 
ΒΙ ΝΟΣ [Ὀ͵66685] βιυηοϊοηῦ 186. ξανα ἰο 6 

στρατιώταις 18 λέγοντες Εἴπατε ὅτι Οἱ 
ΒΟΙα Ιου 5 5 ῚΩΚ 5. {αὐ ἸἸῃς 

μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν 
αἰδοῖριθο5 οὔ οὔηϊσης δνὶηξβ σογὴα βίοι β 

αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων’ 14 καὶ ἐὰν 
Ὠΐμλ οὔκ βΒιθορίηῃρ; δᾶ 1 ονοσ 

ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, 
βῃουϊᾶ Ὀ6 Βοασά {πῖ5 (15) ὑροὰ ἴ86 ΒΌΝΕΓΏΟΣ, 

εἷς πείσομεν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους 
ἥμει 51.811 ρουβδθ δῃῇὰ ὑοῦ ἔγϑα ἔγογχῃ ΨΟΓΥΥ 

ποιήσομεν. 1ὅ οἱ δὲ λαβόντες 
ν᾿ 6 51.811 τβ Κα. ΤΏς (ο 65) μρυῖξ Βαανα ἰδκο 

ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ 
5ΊΝΘΥ [16665] ἀϊὰ 85 πον ννεσα ἰδυσῖ. Αῃᾶ 

διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ 
τνᾶ5 Βρτοδα δρστοδᾶ τὰ8 ὑνοσα [15 Ῥεβϑιαθ 

᾿Ιουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας. 
ὅονν5 ὍΔ ἰῃ8 ἰοᾶδν ααγ. 

16 ΟἹ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ 
τῆς Ρυΐ οἴθνθθ ἀϊβοῖριοβ ὑνοηΐ [61 νν 8. 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς -τὸ ὄρος οὗ 
ἰλΐο ἰμ6 [ἘΠ ὙΠ 15} ἰηῖο ἐᾷ στηουηΐδ ΨΈΏΘΙΘ 

ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 17 καὶ ἰδόντες 
ΔΙΥΘΡοα ἴἰο βο 6 {6 β05β, δια ανὶηβ 566 

αὐτόν προσεκύνησαν, οἱ - δὲ 
δε} 22} ἴδον αἰᾷ ορεΐβϑαῃσρ, 16 (ΟΠ 65) Ῥαΐ 

ἐδίστασαν. 18 καὶ προσελθὼν ὁ 
ἀομπρίεα, Δηὰ Βανίηϑ οομὰθ ἰονψασγὰ 186 

᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς. λέγων ᾿ἘΕδόθη 
655 5ΡΟΚΘ ἴο ἴθ Ξδυ δ ὟΝ 45 βίνϑῃ 

μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
ἴο τὰ 6 811 δυαϊμοῦῖν ἢ ἤρανθῦ βδηᾶα ὕρΟη 

τῆς γῆς: 19 πορευθέντες οὖν 
188 βασίμ; Ὡδνὶὴδ Ξο6 χοῦ νὰν 1ποσγοζοτα 

ἐπορεύθησαν 
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ἰηΐο αΔ411:166; δῃὰ 

θεῖ [6 7 Μ11 568 

τὰθ.᾽ 
11 ΏΪϊ6 ΤΟΥ Ψ6ΓῈ 

ΟΣ μοὶ Ψ8Υ, ΙΟΟΚ' 

Βοθ οὗ {πμ6 ρυλτα 

ποῦ πο {π6 οἱἐν 

8Π4 τοροτγίθα ἴο [8 

ΟὨἱοῦ ὑχθδίβ 841} ὑῃ8 

ἰιΐηρα ὑμπδὺ δᾶ 80- 

Ῥοηθᾶ. 12 μὰ δέϊεγ 
ἐμθθβθα βαᾶὰ γρμαϊμοσεα 

ἐοσοίμοσ ψιῦ ὑμ6 οἱά- 

ΕΓ τ 8ηὰ ἰδκθῃ 

ΘΟΊΏ561, ὑμαν σὰν 8 

Βα οϊθηῦ ὨΠῈΓ οὗ 

ΙΝ ρΐθοα ἴο {π8 

Βοῖοι 18 δηῃηὰ αϊά: 

“Ξ3., ἫἪἫΪ αἰδοῖ 165 

σαθ ἰῃ. 86 ηϊρῃὺ 

δια βίοι Ὡἷἰπὶ Ψ 116 

6 ψοΥΘ σἰθθρηρ. 

1ΔΑμὰ Ε{ ὑμϊδ βοὺβ 

ἔο [86 σΟνΘΓΟΥ 5 ΘΔ Γ5, 

6 ΨΜ1ὶ1ι ρμογϑαϑδᾶρ 

[Ὠϊ] δηὰ {11 βοὺ 

χοῦ ἴσο ἔγοπι ΨΟΣΥΥ." 

15. 50 μὸν ὕοοῖς [88 

ΘΊΨΟΥ οΐθοθ δηᾷ αἱὰ 

ἃ5 ἴπ6Υ ψοσο ᾿ἰπδίγαοῦ- 

ρα; δηὰ πὶ βδυ]ηδ 

Ὧ853 Ὀδθθη .- 5Βργϑϑδᾶ 

δοτοδᾶὰ διπσοὴρ μ8 

Φονβ ὋὉΡ ο (δὶ νεῖν 

ἄδγυ. Ἵ 
10 Πονονοσῦ, ὑμ8 

οἴθνθὴ αἰβοῖρθ πιθοῦ 

ἰηΐο ΘΔ 166 ἴο {88 

τουδὶ ΜΏΘΓΘ Φ65ὰ5 

Π84 δυσδηρσϑα Ζοὸγ 

θα, 17 δῃῇῃὰ ψΏΘῈ 

ἴ8ν 5807. Ὠἷπὶ μοῦ 

ἀαἰᾷὰ οροίϑδϑδῃοθ, μα 

βοῖῃθ ἀοιυρίθᾶ. 18 Απὰ 

ὥοϑαθ δρρσοθοηθᾶ δηᾶ 

ΒΡΟΚΘ ἕο ζθῃι, 58.- 

ἴηρ: “ΔΙ1 δυσὶν 

ὯδΔ5 Ἀθθ ρίνθῃ 18 

ἰὴ Ὡρανθῃ δῃᾶ οἱ {π8 

ρατίῃ. 19 αο ὑμϑύθζοσθ 

Ἐς 

Ν 

118 ΜΑΤΤΗΙΝ 28: 20- -ΜΑ ΒΚ 1: 

αθητεύσατε πάντα τὰ 
τ ΚΘ ἀἸβΟΊρΙ65 ΟΕ 841 ἰπθ πδίϊοηϑ, 

αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα 
{πο [ὈῬΕΈΥ50Ώ5] ἰπίΐο 26 ὩΔΠῚ6 

καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ 
αὖ οξίῃε ϑοῃ πᾶ οἔἐδμε 

20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα 
{ΠΞΕΤῸ ἐν ΟΥ̓: ἔπεσ ἴοε ορϑεύνϊῃξ 841 

ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν’ καὶ ἰδοὺ 
85 ὭΔΩΝ [ΠΙΠΕ5 85 1 σοχητηδηθδοα ἴο τοῦ; δα Ἰοοκί 

ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕω 
1 νι γνὸῦ 812 811 16. αδν5 5 ἫΡ 

δὴ ἃ 8 6. αἰΒΟῚ 165 
Οὗ ῬΘΟΡΙΘ οὗ 8411 [86 
πϑύϊοηβ, Ὀαρύϊσίηρ 
ἔβοὰ ἰὰ (6 Ὡδηῖδ 
οὗ [6 ΕΙΠΟΣ δηᾷᾶ οἵ 
1086 οη δρᾶ οὗ ἰῃ8 
ΠΟΙ δρίσιῦ, 20 ὑθδοῦ- 
ἴὴρ μοι ἴο Οὔδουνα 
811 6 μῖηρ5 1 Ὦδνο 
σοι ϑηαρα τοῦ. Δηᾶ, 
ἸΟΟΚΙ 1 δὰ ψ1 τοῦ 
811 [8 ἀαΥα ἈΩΝΙ (6 
ΟοΟΠΟΙασῖο οὗ ὑδμ8 

5υδύθῃῃ οὐ ἰπϊηρ5.᾽5 

βαπτίζοντες 
ἘΞ 19.» 2 82 1:2 

τοῦ πατρὸς 
οὐίῃῆε Ἐδίμου 

ἁγίου πνεύματος, 
ΠΟΙΥ Βοϊσιῖ, 

ἔθνη, 

τοῦ τῆς συντελείας 
οἴ ἴῃ 68 

Ἷ αἰῶνος. 
ἐπα ὀομποχαβίου 886. 

99: Ξγϑβίθιῃ οὐὁἁἩ ἰῃϊπρδξεαϊών (αἴν05,,), ΑΒ; ὈΣῚ}) (οἸαϊην"), 41-1:4,16-18,᾿ 

------..-..:....»».». . ὦ. 

ΚΑΤΑ ΜΆΡΚΟΝ 

ΑΟΟΟΒΌΙΝα ΤῸ ΜΑΒΚ 

[ΤῊῺ6] Ὀδορίπμηϊηρ 
οὗ 6 βοοῦ ὕθνπ 

δροιιῦ ὅεβθιβ ΟὨγχίθῦ: 
2 σιιδὺ δ 'ὖ ἰ5. ψυιίθῃ 
ἴῃ ᾿βϑῖϑῃ 6 Ῥχορηθρῦ: 
“(ΔΟΟΚΕῚΙ δ βϑῃσϊηῃρ 
ἔοσίἢ ὯΥ ΠΊΘΟΒΘΏΡΘΥ 

᾿ Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 1 
Βαβι μη 5. οὗ 6 βοοᾶ θννβ οὗ Φεϑὰβ ΟἸγσίβί. 

2 Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαίᾳ 
Ἀσσοογάϊηξ ἃ5 1 85 Ῥθθὴ σι ἴὰ ἐπὸ Ἰβαῖδῃ 

τῷ προφήτῃ ᾿Ιδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν 
πο ὑσορβοῦ Τοοκὶ 1 τὰ Ξοπα!ὴ5 ΟΥ̓ [06 ΧΟ ΞΘ ΚΟΥ 

μου πρὸ προσώπου σου ὃς ᾿Ροΐοσβθ γοΟῸΣ ἔβϑοθ, ὍὯΏῸ 
οὗ τὴ8 Ῥεοίοσθε ἕδςθ οἵ γοῦ, ΠΟ {{}}1 ΠΡ ΔΙΘ ΟῸΣ 

κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου: 3. φωνὴ ΜΔΜ;) ὃ 16 } ΒΟΙΏΘ- 
ΨΨ11 Ῥτορατα 1μ 6 ὍΣ οὔ γου; νοΐοα [Οὴ6 ἰδ. οὐσψίηρ οἵδ ἱπ 

βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε ἊὋ86 ὙΠᾶογΘασ, Ῥτο- 
ῬϑΒΙ6 6. ΨΥ οὗ οὗ (ο26) οτνίπσ οαὐ ἴῃ ἐμ ν Π] άθυτθϑ5 ΜΘΚα γοῦ Γεδαάν 
σοθονδῃ," : ᾿ ; ΤᾺ 3) ν ᾿ ᾿ γο - 

τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους ΝΣ δ ῬΪΘ6, ταβϑῖζθ ἣἰς χοδαβ 
τι ᾿ ἷ ς 16 ὙΑΥ͂ Σὲ Εοχά, 3 γβΙβηξ Τα τοῦ ἐπα ΤΟΘαΒ βἰγαῖρ μῦν," 4 σομ ὑδ8 

αὐτοῦ, 4 ἐγένετο ᾿Ιωάνης ὁ βαπτίζων [Ῥαρύϊσζοε ἰυσημθα ἃρ 
οὗ ΐση, σαῖηα ρα ὅοῖμὰ {πὸ (οη68) Ὀαρἐϊζίπρ [ἴθ ἴῃ86 ψΙΠΔΘΥΏΘ55, 

ἐν τῇ ἐρήμῳ κηρύσσων βάπτισμα [ῬΙΘΘΟΙΙΏρΡ Ὀαρύΐδιῃ [1Π 
'ι {ῃ6 ΠΟΥ 655 Ῥτθδομίηβ Ῥαρ ϑγα ἐὐερθυδ, οὗ τϑρϑῃΐϑησθ 

μετανοίας εἰ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. [[Ο9Γ. Τοτρίνθηθϑθ οὗ 
οὗ τεαρρηΐαπὸθ ᾿ ττὸ Ἐπὴν 80 οξξ μαρτ ΣΣ ΘΠ 

᾿ ᾿' ᾿ ὶ Ἀ ΟΥΤῚ ο 
ὅ καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα [711-468 απᾶ- ΜΝ [ῃ8 

Δῃά ντνβ85 δοΐῃρ [πῃ αν οὐδ ἰοννασὰῦ Πΐτα 81 

1 ᾿" ΄ ΝῚ -“ 

ἡ Ιουδαία χώρα καὶ οἱ ᾿Ϊεροσολυμεῖται 
6. Ζιυάεξδῃ σοουμίχν δηᾶ ἐπ ὥοσυβδιοσηϊίοβ 

1 δοϊαη οὗὐ 06- 
γύπα τϑᾶὰθ ὑμὶν 
ἍΆΥ οὐδ ὅο ὮΣΙ, 

8» Τοῆονδῃ, {1-14.16-18,20.. {ῃ6 Τιογά, ΑΒ. 



ΜΑΤΤΗΙΪ 38:11---.ξ.19 

ὄψονται. 
{μον νν 1} 566. 

τινες 
5ΟΙᾺΘ 

εἷς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με 
ἰμίο 1868 ᾳ816ς, δῃα ἴθ τὴ 

11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού 
αοἷπρ μεῖς νὰν ΡὰΣ οὔίμοτη ΙΟΟΚ! 

τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν 
ἈΝ οὐδίοαν πιο αν σοτὴθ ἰῃηΐο [6 οἷν 

ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα 
τορογίθα ὕ8οῖς ἴο ἴῃ 6 σὨΘΕ υσὶθϑίβ 811 

ὸ γενόμενα. 12 καὶ 
Βαυτὴ ἈΔρΡροηβα. ΔΑπᾶ 

μετὰ τῶν 
δ 21 τὰ8 

᾿ τε λαβόντες 
διὰ αν ἴδοι 

τα 

τὰ 6 (65) 

συναχθέντες 
πανί Θδὰ 1δα ἰοβοῖμεσ 

πρεσβυτέρων συμβούλιόν 
οἹάθυ ΔΘ σουμβοὶ ἰοσοῖίμοσ 

ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς 
ΒΙνΝΘΙ [Ὀ͵6665] Βυδοῖθοῦ μον σαν ἴο ἴπ 

στρατιώταις 18 λέγοντες Εἴπατε ὅτι Οἱ 
ΒΟΙαΪΘ 5 Βα ΞΘ. ἴα ὙΠῸ 

μαθηταὶ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν 
ἀἰβοῖριθ οὔτ οὔ ηῖσηξ αν ηβ σΟΙΏ6 βίοιθ 

αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων: 14 καὶ ἐὰν 
Ὠΐτὰ Οὔ } 515) 9 70 2Ὑ::} δᾶ ἱξ ὄνοσ 

ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, 
5ῃουα ΡῸ6 βοασᾶ τ ΐβ (5) ὑροὰ ἰῃ6 δΒΟνεΥ ΠΟΥ, 

ἡμεῖ πείσομεν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους 
με 5211 ρΡοτβᾳδαθ εθὰ ὑοῦ γε ἔγοσῃ ΨΟΙΥΥ 

ποιήσομεν. 15 οἷ δὲ λαβόντες 
Ὑ͵76 51.811 τῇβῖζα.. ἘΏδ (ΟΠ 65) Ῥὰξ δνὶηξ ἴβκοα 

ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ 
νου [Ρ16665] ἀϊὰ 85. πον Ψεῖα δυσί. Απὰᾶ 

διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ 
τν 85 ΒΡΥΘδᾶ δῦσοδά. ἰδ τνοσὰ 115 Ῥεβϑῖαα 

᾿ΙἸουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας. 
7ονν5 το ἰδα ἰοᾶδυ ἀν. 

16 ΟἹ δὲ ἕνδεκα 
Ἰὰς Ρυϊ οἰθνθῃ 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν 

αὐτοῦ 

μαθηταὶ ἐπορεύθησαν 
αἰβοῖρῖθ ννϑῃΐ 6 ΙΓ νν 8 

εἰς τὸ ὄρος οὗ 
ἰαΐο ἴμ6 βιῖθα ἰηΐο ἰδῶ τηουηΐδιη ΨΏΘΙΘ 

ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 17 καὶ ἰδόντες 
Διτδηβθοα ἴο ἴοι 6 2658, διλᾶ Βαν]ὴ 566 8 

αὐτόν προσεκύνησαν, οἱ - δὲ 
ἴηι ἴον αἀἱᾶ ορϑίβϑαῃοθ, ἴῃς (οπ 65) μαΐ 

ἐδίστασαν. 18 καὶ προσελθὼν ὁ 
ἀουπρίορα. Δηα Ὠδν.ηβ οοτὴδ ἰονασγὰ τὰ8 

Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων ᾿Εδόθη 
7655 ΒΡΟΚΘ ἴο ποσὰ ϑϑασὶδσ ν 485 βίνεῃ 

μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
ἴο 6 81} δυΐμλοῦῖν ἢ πεανεὲθ ϑδῃηᾷ ὍΡΟΣ 

τῆς γῆς: 19 πορευθέντες οὖν 
ἴμ8 δασίῃ; Ὠανίηδ ΞΘ γοῦα νὰν {ποσοΐογα 

112 

ἱπίο α411.166;. δῃὰ 

ἔπεσ 87 Μ1Π0 568 

τὴ6.". 
11 ΜΜΏΪ6 μον ψΟΣ6 

ΟἹ ὑπο! ψ80ὺ, Ἰοοκ! 

βδοχθῶθ οἵ {86 νυδὰ 

ποῦ ἰηΐο {π6 οἱἐν 

δηᾶᾷ τορογίθα ἴἰο 8 
ΟὨΣοΣ ρῥγὶθοὶβ 8411 {8 

τΐηρθ ὑμαὺ δᾶ 80- 

Ραμ. 12 Αμᾶά δεν 
{μ86Ξξ6 ᾿μβαοαὰ γραϊμογοα 

ἐορσεύμοσ πὶ ὑπ οἱᾶ- 

δ 6 8δηα ὑἰδκθὴ 

ΘΟΌΏ56Ι, ὑμον σᾶνα 8 

βυοῖθηῦ ὨΠΠΘΙ οὗ 

ΒΊΟΥ Ρΐδοθ ἴὸ {8 

βοιάϊοῖβ 13 δῃὰ βδὶᾶ: 

“536, ἪἫΪ5 ἀαἰβοῖθ 165 

σα ἴῃ ἴῃ ῃϊρῃῦ 

δια 5ἴοιθ Ὠἰῶ ΜΏ16 

ὍΘ ψ6γθ δἰθορίηρ. 

14 Δηὰ 1Ρὀ ὑμπὶθ μϑὺβ 

ἴο [8 σον ΟΣ 5 ΘΔ Γ5, 

6 Μ1ὶΠὶ1 ρμοϑαδᾶθ 

[Ὠϊ] δῃὰ Ψ{11 δοὺ 

χοῦ ἴἔσχϑο ἔσομι ΨΟΣΥΥ.᾽" 

15 50 ὑμ8ὸ7ὺ ἴοοῖκ [ῃ8 

ΒΊΟΥ τΐθοθς δῃᾶ αἱά 

8ἃ5 ΠΟΥ ψΟΓΘ ἰηδίσαοῦ- 

ρα; δῃὰ 1 βϑυὶηδ 

83 ὈΘΘ6Ὼ 5ρ0Γθϑδᾶ 

αοτοδὰ διιοὴρ {μ8 

ὥονβ ὉΡ ἴο δὶ νῦν 

ἄδγυ. 
10 πον υ ῦ, ὕὑδ8 

ΘΙθνθὴ αἰβοῖριθα ψϑηῦ 

ἰηΐο ΟΔ411:166 ἴο μ8 

τηουηύδῖηλ ΜΏΘΥΘ Φ6505 

μδᾶὰ δυσδηρϑα ;ῸΓΣ 

ἴθ, 1 δὴ ψΏ6η 

ὍΏΘΥ 58. ἰπὶ 67 

αϊᾷ ογροίβδαμοθρ, 

βοίηθ ἀουρίθρα, 18 Απὰ 
σοϑὺβ δρρσοδοῃθα δηὰᾶ 

ΒΡΟΚΘ ἰο ἔθ, ϑ8580- 

ἴπρ: “ΑΙΊ φυῦμοΥΣῦ 

ὯΔ5 Ὀδθὴ αἰνθ 116 

ἴῃ Ὠρανθὴ δηα οἱ {π6 

ρατίῃ. 19 ὅο ὑμϑσθζοσθ 

ἀγιψηννον ἡ Ὀκ μμ μεν. νοὶ δν δα εν ἐμο δτ ων 

118 

αθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
τᾶ ΚΘ αἰβοῖριθα ΟΣ 841 πο Ὡδίϊοσϑβ, ὈΔΡΈΖΙΙΕ 

αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς 
τοι [ΡΘΥΒΟΏ8] ἰπίΐο 6 Ὡδπθ οὔίμεο Ἐδίπος 

καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 
αὐ οξίμβε ϑοῶὴῆὴ δπᾶ οὐΐῃθ ΠΟΥ Βοϊσιῖ, 

20 διδάσκοντες αὐτοὺς ρεῖν πάντα 
ταϑο 5 ἔπεσ ἴο 6 ορβεσνΐῃρ 81 

ὅσα. ἐνετειλάμην ὑμῖν: καὶ ἰδοὺ 
85 ΔΩ (ΠΣ Π55 85 1 σοΙΤ δ ρα (ο χοῦ; δυᾶ Ιοοῖ! 
᾽ ΑΙ 3 «ε« Ὁ" Ψ: ΝῚ ’ Ἃ ΄ σ 

ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕω 
1 ψι τοῦ 812 811 165 αδὺ5 ὶ ὩΡ 

τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. 
ἐπ6 δοποΙιδίοη οὗ ἰῃ6 δΕδ. 

ΜΑΤΤΗΒΝ 28: 20- -ΜΑΒᾺ 1: 

δα ἴδ Κ6. ΟΙἸΒΟΙΌΙΟ5 
Οἱ Ῥδορῖὶθ οὗ 411] [86 
πϑύϊοηϑ, Ραρυϊσίπηρ 
[πὶ ἰῇ ἰῃ6 Ὠδ1η6 
οὔ 86 ἘΔΙΏΘΙ δηᾶ οὗ 
ἐμὰ Ξοῃ δῃᾷ οὗ {πὸ 
ΠΟΙ 5ρίσιῦ, 29 ἰδοῦ - 
ἷῃρ πολ ἴο Οὔδβοσνα 
811 ἴῃη6 (μίηρ5 1 δνο 
οοιησχαϑηᾶρα χοῦ. ΔΩΑ, 
ἸΟΟΚΕῚΙ δ8ὲὶ ψὶ χοῦ 
811 8 ἀδὺ5 ὉΩΕΠ [6 
σοΟΠΟΙαδῖοη οὐ ἐδ 
δυϑύδηχ οὗ ὑῃῖηρ5.᾽᾽5 

991: 5υϑίθχῃ οἵ τηϊηρβξεαϊών (αἴ"05,), ΚΑΒ; ὈΝ1Μ" (ο.]Ἱα)νην,), 21-14,16-18, 

ΚΑΤΑ ΜΆΡΚΟΝ 

ΔΑΟΟΟΒΌΙΝα ΤῸ ΜΑΒΚ 

1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
ΒΟΡΙ ΠΗ 5 οὗ π6 βοοᾶ θνβε οὗ ὅ6ϑὰ5 ΟἸσΙβί. 

2. Καθὼς  σγέγραπται ἐν τῷ Ἠσαίᾳ 
Ασοοταάϊη 845 1Ὁ 85 Ὀθθὴ νυϊζίθη ἱπ ἴζ6 Ιβϑίϑἢ 

τῷ προφήτῃ ᾿Ιδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν 
(6 Ρὑγορβοῖ Ἰωοοκὶ 1 τὼ βοπαϊ 5 ΟΥ̓ ἴπ6 ΤΩ ΞΞΘΏΒΟΥ 

μου πρὸ προσώπου σου, ὃς 
οὗ 6 Ῥοίοσα ΕΤΟ οὔ νοι, δ 2500) 

κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου: 3. φωνὴ 
ΨῚ1 ΟΥΘΡΘΓΘ 1μ6 ΟΝ οἔ οι; νοΐςα 

βοῶντος ἐν τῇῦῪ ἐρήμῳ ἙὙἩἙτοιμάσατε 
οὗ (οΠ6) ουγίησ ουἐ 1 ἐμ ψ Πἄθσποϑα ΜΆΚα σοῦ τεϑάν 

τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 
6 νὰν οὔ οτζά, βἰχαισιϊ τϑῖζο τοῦ 6 τστοϑαᾶβ 

αὐτοῦ, 4 ἐγένετο ᾿Ιωάνης ὁ βαπτίζων 
οὗ Ὠΐτη, σϑῖὴθ ἰο θ6 “9090 ἐπ (ολθ) Ῥδρζβ 

ἐν τῇ ἐρήμῳ κηρύσσων βάπτισμα 
ἰῃ τ 6 ὙΠΆΘΥΤΘ55 [Ὁ τις 2 9 8821: Ῥαρ στα 

βετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
οὗ τοροιΐδησθ - ἰπίο Ιοειηξ Εο ΟΕ ΟΥ 5105. 

ὅ καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα 
ἈΑΠΑ͂ τνϑβ βοίῃρ {πὸ ἂν οαὐὐδ ἰοννασάὰ ΐτὰ 84 

ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ ᾿Ϊεροσολυμεῖται 
ἴ6 Ζιάσδῃ σουηίν δηᾶ 6 δογβαιουῖθ5 

1 [Τ1ὴ61]1 Ῥθρίπηΐϊηρ 
ΟΥἨ 6 ροοα θῦνε 

δροιῦ σθϑθ5 ΟἸἾγχίβο: 
2 ́ υδὺ 85 1 ἰ5 στιθῃ 
ἴῃ Ἰϑϑῖθῃ 6 Ῥγορηθῦ: 
“(ΘΟΟΚΙῚ δηλ βεηαίϊηρ 
Ζοσ ΠΥ ΠΙΊΘΕΞΘΏΡΟΘΥ 
Ῥοίουθ νοῦ ἴβδοθ, ΠΟ 
ΜΨ1}1 ῬΥΘΡᾶΓΘ ψοὰῖ 
ΜᾺΣ;) 3.506} ΒΟΙΏΘ- 
ΟΩὯΘ ἰ5. οὐγίηρ οὧὖ ἰπ 
ἋἪἢ6 ὙΠᾶΘγηθα5, Ῥτχο- 
ρΡᾶῖθ ὑῇθρ6θ Ψ8ῸΥ οἵ 
Φομονϑῃ, γὸῦ ρθο- 
Ὀ1]6, ὥιϑῖθ ἢἷϊβ τοϑᾶϑ 
παρ, ᾿"᾿ 4 σο. [88 
Ὀδρυϊζοα ὑυτηθαᾶ ὉὉ 
ΪΏ ὑπθ νι ]ᾶθγ 6855, 
ῬΥθϑορϊηρ θαρίϊϑαι [1 
ΒΥΓΏΌΟΙ] οὗ τϑρϑοηΐϑηοβ 
ἔογ. Τουρίνθηθϑ οὗ 
55. 5 Ομ ϑοαύῦδηῦν 
8481 ῃθ6 ὑθυυῖουῦν οὗ 
Φα θα δηᾶ΄ 411] ἴθ 
Ἰρϑριαηΐ ΟἹΓἨἩ ὅ6- 
ΓύΒΙο τδᾶθ ὑοῦ 
ΜΡ οὐ ἴο Ὠἰπμ, 

8» σομονδῃ, 01-14,16-18,30. [ηὴ6. Τιογτᾶ, ΑΒ. 



ΜΑΒᾺΑ 1:6--8: 

πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ 
811, 804 νψνοσο Ρεΐηβ Ὀαρἐϊζεα ΣΡ δΐτη ἰπ {ῃ6 

᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς 
Ζογάδῃ ΕἾἶνεσ ΟΡΘΏΙΝ ΠΟ ΘΒΞΙΩ ΡΣ τ6 

ἁμαρτίας αὐτῶν. 6 καὶ ἦν ὁ ᾿Ιωάνης 
5115 ΟΥ ἔμεπι. ΔὨΩ͂ ννὰ5 {86 δ [0)419] 

ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ 
ἢανίαρ Ῥ6Θ οἱοίῃεα ὮΔΙΥ5 ΟΕ σδγ6] δᾶ 

ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ 
Βῖταϊθ Ἰοδίβοσῃ. δροιχΐ ἴῃ6 Ἰοϊ (5) οὗ ἔϊτη, δηᾶ 

ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 7 Σ5᾿καὶ 
εαϊηδ Ἰοουϑίϑ: δὰ ΠΟΙΟν ψν11α. Ρ τοῖο! 

ἐκήρυσσεν λέγων Ἔρχεται ὁ 
ἢ ννὰβ ὑυθδοῆϊηῃβ ΒΘ 18 15 σοχῃϊϑ 168 

ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ 
ΟἿΘ 5 γοΡοΥ οἔπιθ θα, χθ, οὔ νοη τοΐ 

εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα 
1αῖὰ βυαξββοίοηΐ πανίηρ βιίοορϑα ἰοὸ Ἰοοβθ 16 ἰδοβ 

τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ: 8 ἐγὼ ἐβάπτισα 
ΟΥ̓ ἴὴ 6 5ϑιι 815 οὗ Ὠϊγη; 1 Ῥαρτζοα 

ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς 
χοῦ ἴο νυδίϑχ, 21: ρυῤΓ ψ ἢ} θαρέϊζθ υοῦ 

πνεύματι ἁγίῳ. 
ἴο βρ]δ ΠΟΥ. 

9 Καὶ 
γι ϑεῖοι 

ἦλθεν 
[1758 441: 

καὶ 
δηᾶ 

᾿Ἰωάνου. ᾿ 
ΖοΏΝ. 

τοῦ ὕδατος 
165 νναΐου 

ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις 
1 οσσυαχτοᾶ ἢ ἴμοβο ἰῃ8 ἄδν5 

᾿Ιησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας 
655 ἔγογη ΝΖδυθίῃ οὗ ἴῃ 6 Π,811166 

ἐβατιτίσθη εἰς τὸν ᾿Ιορδάνην ὑπὸ 
ν 85 Ραρίϊζρα ἰηΐο ἐδ6 Ζογάδῃ Όν 

10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ 
Αηα δδἵ οὔσε ἙΟΙῺΒ ῸΡ ουξΐ οὗ 

εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς 
ἮὯδ δὲν) ΘΙ 5ΞΡΗΪ 1τῃ8 Ἠρανθῶβ 

καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον 
δα ἰδ6 ΕἼ εν ἢὴ 85 ἄονθ σογηϊαβ ἀοννἢ 

εἰς αὐτόν". 11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν 
ἱπίο ὨϊχΩ; ὩΠΩ͂ νοΐσα οσουττρα οὐδ οὗ ἰῃ6 

οὐρανῶν Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, 
Ἤρανθηβ Ὗοῖ δύ ἴῃ 5οῇὴ οὔσῃ (ῃ6 Ιονεα; 

ἐν σοὶ εὐδόκησα. 
ζὰ γόοῖ 1ἰποιρῃΐ νν 61}. 

12 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν 
ες ΔὨΩ͂ δῇ οὔοα΄ 18 6 ΕἸο) δ 17 Ἀΐτῃ 

ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 18 καὶ ἦν 
ισιδίβ οὐ το (6 ΨΠάθγΩθ55. Δηᾶ δον δ85 

ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας 
1ῃ 1ῃ 6 1] ΟΥΘ 55 Σοτίν. ὁ δ .»8 

πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ 
ΒΘ ἰοσηρίφσα ὃν ἰῇ 6 ϑϑαΐδῃ, δῃᾶ ἢ νὰ ΔῈ 
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δηαἃ ἐῆθὺ ψοσθ ὈΔΡ- 
ἐἰσθᾶ Ὁ Ηἰπ ἴῃ ἔῆα 
Ζογᾶδῃ Εὐἶνοσ, οὔϑῃ- 

Ιγν σοῃΐοοϑίηρ ὑμοὶν 
δ'ηϑ. 6 ΝΟΝ 90 Ψ 85 
οἸοῃοα σὰ σΔΙ6] Ὁ 
μα δῃὰ νι 8 
Ἰθαύηθυ ρίσαϊθ δύοσηᾷᾶ 

ἢἰβ Ἰοΐῆβ, δῇ ν 85 
᾿αῦίηρ Ἰ᾿ἰηϑθοῦ Ἰοοιιϑὺβ 
δα ψ|Πἃ Ποπϑυ. 7 Δηὰ 
86 ψουἹᾶ Ὀγθϑοῦ, 8δν- 
ἴῃρ: “ΑΥ̓ΟΣ. 6 5ο;γ6- 
ΟἿΘ 5 ΓΟΏΡΟΙ δ 1 
81 15. ΟΟΙΆΪΩΟ; Σ 811 
ποῦ δὺΡ ἴο βύοορ δῃᾶ 
αὐ π6 Ιδοθβ οἵ Ὡΐβ 
58.815. 81 ὈδρὑϊΖοα 
χοῦ ψὶ ψϑύίοσ, ὑαΐ 
ὯΘ8 ΜἘΠῚ ὈῬαρύϊδο στοῦ 
ΜΙ ΠΟΙ βρίσγι.᾽ 

Θ9ΘΤΏ ἴῃ σοῦγϑα οἵ 
ΦΏΟΘΒΘ ἄδὺυν ὕθ588 
σϑὴθ ἔσο ΝΖ δ΄ τοί 
οὗὐ ΟδΔ11}166 δῃᾷᾶ τἃ5 

Ραρύϊχοα ἴῃ ὑπ 9οΓ- 
ἄϑαλ Ὁ ὕομη. 10 Αμὰ 

χη θαϊ ον οἡ σοπλ- 

ἰὴ ΠΡ ουὐὐ οὗ. [π6 

Μασ ὯὮ6 ὅν [πὸ 

Ὠθανθὴβ ρϑίηρ ραγίθα, 
διηᾶ, Κῷ 8 ἄονθ, [ῃ8 

ϑρίστὶς οομλησ ἀονῃ 
ὍΡΟΩ ἴα; ΤΙ μὰ 8 

νοϊσθ οσοϑῦθ οὐδ οῦῖ 

86 πϑᾶνϑῆβϑ: “Χο ῖ 

ΔΘ ΠΥ ϑὥὅοῃ, 6 

ὈοΙονρᾶ; 1 Ὥδνθ 80- 

Ῥχονϑᾶ γοι.» 

12 πα ἰτηχηθαϊ δ θιῦ 
6 βρίτιθ ἱπλρειθᾶ 
σὰ ἰο φρὸ ἰηΐο ἐπθ6 
ψ]Πάθγῶθαθ. 13 50. ΒΘ 
σΟΙΙμΘα, ἴῃ ὑπ ψ11- 

ἀΘΓΏΘ55 ΓΟΥΓΥ αδυ8, 

Ροΐῃρ ἐετηρθα ὃν 858- 

ἴδῃ, δᾶ π 5 Ια 

τα ραβμορεναν, Ἀν νὴ πος ἀγα 
“ᾧ 

ΗΝ 
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τῶν θηρίων, 
86 

αὐτῷ. 
το ἰτα- ᾿ 

14 Καὶ μετὰ 
. Απᾶ δξίου - 

"Ἰωάνην ἦλθεν ὁ 
ΖΟΒΩ σϑῖὰθ {π6 

κηρύσσων τὸ 
ἘΠ ομΐπα τὰ 6 

λέγων ὅτι 
ἘΞΝ 2.21: ᾿ 

. 3» . . ς 

καὶ ἡγγικὲν " 
αὐ 85 αυαῦσχι ὭΘΩΥ 88 

ετανοεῖτε καὶ 
Ρ6 τοῦ σερθηίηϑ 

εὐαγγελίῳ. 
βοοᾶ πΘν5. 

.16. Καὶ 

τὸ 
186 

παράγων 
ΔΑῃάᾶ ῬΑΒΒΛΩΒ Ὅν . Ὀοϑίᾶθ 

Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ τῇ 

οὗτῆο ἮΘ 88. ΔΙΘο. 

καὶ οἱ 
16 Ρϑαβίπ, δῃαὰ {μα 

᾿Ιησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν 
ΒΙΞΕΙΡΕΙ 

εὐαγγέλιον 
δοοᾶ ποννβ 

Πεπλήρωται ὁ ἶ ᾿ 
ταί Ηδ5 βαεϑὰ ἔυ1Η 6 ἰμα δρροϊηϊρα {|τὴ8 

πιστεύετε, 
δὴὰ ῬὈδῦύοῦυ Ὀεφ)ον 5 

παρὰ τὴν 

ΜΑΒῈΕ 1: 14---21} 

ὑμ6 ψα Ῥϑαδίβ, Ἀπ 
6 δῆρϑιβ ψϑγθ. γἷπ- 

ἰδύθυϊηρ ὕο Ὠΐπλ. 

14Νὺν αἴΐοσ σοῃ 
ψ85 Ὀαὺ ὑπ ά6 ̓  δισγοϑῦὺ 

Φοθὺβ σοῦ ἰηΐο α΄] - 

1:166,. ὑσεδοῃίηβ (ῃθ 

σοοᾶ ποὺ οὐ Οοά 
1 δὴ βαγίῃρ: “18 
δρροίϊηεα ἔθ Ὧδ5 

Ὅδρῃ Ζ18116α, δα ὑπ 

κίηράομηῃ οὗὐ αοα Ὧδ5 

ἄγαν Ὠθαγ.. Β6. σχϑ- 

᾿ ροηΐαηῦ, τοῦ ὈΘΟΡΙ6, 

δᾶ δυο ἔῃ ἴῃ {πὸ 

Βοοᾶ πδ6ν5." "ὃ 

16 ΩΣ ναϊκὶηρ 

ϑἱοηρβίαθ πμ6 56ὰ. οὗ 

αϑ11 166 μ6. βὰν 51- 

Τοα 8 Πα Απάτϑν ἰῃ6 

Ῥτγούῃμοσ οὗ 5ίλοι 

[6] θ 5] 

διηκόνουν ἄγγελοι ) 
ἍΜΟΥΘ Ξοσνὶὴβ 8 5615 

Η 
τὸν αδοθῆναι 

παρ ᾿ {πε ἴο Ρ6 βίνϑη ονϑ τ 

ἰπῖο ἰδ6 [ΕἸ {1 

τοῦ θεοῦ 156 καὶ 
οὗ ἐπα ἀοα διὰ 

καιρὸς 

βασιλεία τοῦ θεοῦ’ 
κιίηράοτγη οξίῃε ἀαοᾶ; 

ἐν. τῷ 
χὰ ἴῃς 

θάλασσαν 
568 ᾿ 

᾿Ανδρέαν 
Απαᾶτγον- 

16 

Ξῆοπ πὰ 
» Η ΄ ΄ ᾽ ΠῚ οοϑιϊησ 

τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν ᾿τῇ : 
ἴδ ἐορλνρτα β᾿ ππασοα μίτον ατοαπᾶ πὰ ἐμο. δρουῦ ἴῃ 8 568, ἴοτ' 

θαλάσστ ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς" 17 καὶ εἶπεν [ὑμὲνὺ) Ψ6ΓΘ ΕΙΒΏΘΥΒ. 
588, Ὧν πον οθ 1205} ἢβῃ6Υ8; 888 Ξϑιας 1130 ὕεθὺβ 5814 ἴο 

αὐτοῖς. ὁ ᾿Ιησοῦς Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ᾿ζμδπι: ᾿“ΟὉπ8 αἴϊοι 
ἰο με. πα ᾿εϑὺ8 πλρ ἔρις ̓ Ὁ Ἢ Πῖ6, ΒΔ 1 5181 Θδιι88 

ποιήσω ὑμᾶ ενέσθαι ἁλεεῖς ἀνθρώπων. 
τ ἘΠΕῚ] τιοῖςθ ἐκέτις Ὁ Ῥεσοιπὸ ΠΕ ΣΊ οἴ τάθῃ. σῷ ἡπ υο με “ὍΝ 

18 καὶ εὐθὺς . ἀφέντες πὰ [ἡ δια, . 
Αμάᾷ "αἱ ὁὔσβ - δδνίηβ 1οΐ 50 ΟΕ ἐδ [οὔσθ 8 δραηαομθαᾶ 

δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 19 Καὶ [μεν ποῖ δῃὰ ζ01- 

ποῖβ ἴον ξοῃοννεᾶ Ηἰτη. Απα [Ἰουϑὰ ἤΐϊ. 19 Απὰ 

. " προβὰς ὀλίγον εἶδεν ᾿Ιάκωβον αξίοι, βοϊὴρ ἃ 1{0]8 
Βανίηρ βίερρεα Ῥεξοτβ ἜΣ Β6 τ ᾿ ϑϑτμεϑις "Ἴ ξαέμδι 86 58} σδπιδβ 

τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿ἰωάνην τὸν τς ΚΝ 
ἐμ8 [8021] οἵ ἰῃ8 ΞΑ ΑΝ δα 920π. ἴδε ἴμθ.. [508] - οἵ ΖΕ 6 

ἁδελφὸ ΜΝ ἢ αὐτοὺς ἐν τῷ“ πλοίῳ Ὧἄδβθο δι ὕόοῇῆῃ 815 
αὐτοῦ, καὶ α ; Ἢ ; : : 

τε ον οὗ Βα, δᾶ ἔβο ἰ πα θοδῖ Ῥτούμοσ, [ἢ ἑδοῦ, ὙῈ116 

καταρτίζοντας. τὰ. δίκτυα, .20 καὶ ἴπῈ7 Μεθ π΄ [8 εῖ’ 
δά) ασάμε ἄν 6 ἴὰ ποίβ, ὑ εν 8Π6 ᾿ οδῦ ΠΤ Παρ ΟΠ ΕῚΓ 

εὐθὺς: ἐκάλεσεν. αὐτούς. καὶ 1 ποθ; 2θδηὰ σμοῦῦ 
δἴ ος8 Ὧθ οδ!δα ΠΕ ΘτΩ. πἀτοα ἄθιαν π οδ]]δά ἐμπθπι. 

ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν ᾿γῃ “τὰ ὑμ6 7 Ιδζ 

ἀφο ἸΕΡΕΘῸΝ Ὧι Ξ ἔλίβειν ᾿ς, ὉΕ ἐπε ἐμοῖς ξαίμον ΖΘΡ 8: 468 
ε ἴ ἐν τῷ πλοιῷ ετὰ τῶν [. β 

ἐβεδοῖον ἐν τῷ το Νὴ ἴδε ἴα ὅμο δοαῦ πῆρ ὅι 
μισθωτῶν ᾿Π ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 21 Καὶ μίτρα παθὰ 8Ὼ, ἐν 
ἰτεᾶ τῶοθ ἐμὸν ψοηΐ οὗ Ῥεπηα Ὠΐτω, Αμα ΟΥ̓ αἴεσ. μἴῃ,.. Δῃ 



ΜΑΒᾺΕ 1: 22---.-29 

εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ. 
ἔπλον δῖ6 θη θυ 5 ἰπΐο Οδρογηδατη. 

Καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν 
Ἀμαᾶ δ οὔθ το ἴδ 8 ΞΔΌΡΔΙΩ5 

εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν 
Βανί αβ δῃηἰοσχοαᾶ ἰαίο τῆ 8 5Ξυαϑοθαθ 

ἐδίδασκεν. 22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ 
Αιπμα ἴδον ννεσθ δϑοἰουσπαρα ΡΟΣ 

ἦν γὰρ διδάσκων 
Ὦθ νγ85 Ἰθδοιῖῃρ, 

τῇ διδαχῇ . αὐτοῦ, 
μ6 ἰρϑδοθὴρ οὐ ηΐη, ἔθ ννῶ Τοῦ τοδοῃτ 5 

αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ 
ἴθ 85 δυϊμουὶίν δμανίηβ διά ποῦ δὃ5 ἐμ 

γραμματεῖς. 28 καὶ εὐθὺς ἦν ἐν 
ΒΟΥΙΌΘ6Β. Απμὰᾶ δῦ οῇσρ τυνϑβ 1Π 

τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι 
16 5νηββοσαθ οὗ [6 ταδα ΪὉ ρίσιι 

ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν 24 λέγων Τί ἡμῖν 
ὍΠΟΙΘδη, δηα Ὧθ οΥἹϑᾶ ουξ βασυΐξ ὙὙΠαὶ ἰο τι5 

καὶ σοί, ᾿Ιήσοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες 
δι ἴονψοιμ, ΔΙΞΠΙΡΕῚ ΝΝΑΖΑΥΘ 6 7 Ὁϊὰ ψγοὺ σοῦὰθ 

ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἴ, ὁ 
ἴο ἅφβξίσου 8) ον νοὺὰ ψῆο νοῦ ᾶσθ, ἔμπα 

ἅγιος τοῦ θεοῦ. 2ὅ καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ 
ἘοΙν (Ομ6) οἔίμβε ἀοὰ. Απμὰᾶὰ δσανὸ τορυκο ἰοὶ 

ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων Φιμώθητι καὶ ἔξελθε 
1π6 6515 Βα 5 ΒΘ χτηΖΖίθα 8η4 οουὴδ ξοσίῃ 

ἐξ αὐτοῦ. 25 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ 
οαζοῖῦ Ὠϊτ. Απμα ανίηρ σον υ]βοὰ ἤἶ ἴῃ6 

πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν 
ΒΌΪΓΙ τὰς τ 0]6 8 ϑδη Βιανίηρ βομηῃαρα 

φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 
ἰο νοΐοθ δτϑδῖ σϑῖὴθ Του ουῖΐ οὗ Ὠϊτη. 

21 καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε 
Απᾶ ὝΜΟΙΘ δϑι οι ρα 411, 85-δηα 

συνζητεῖν αὐτοὺς λέγοντας Τί 
ἴο Ὀ6 βϑοιιὴρ οί Υ [λεἴτεεοῖ ΕΕΆ ΖΙΦΕ ὑγῆδὲ 

ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινή" κατ᾽ 
15 18 152 ΤΟ Ὥθδνν; . ϑδοσοχαάϊηξ ἴο 

ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις 
αὐἰπμονῖῖν δηα ἴο 8 6 ΒΡΙΥΙ5 1η6 ὉΠΟΊΘΔΠ 

ἐπιτάσσει, καὶ ὑττακούουσιν αὐτῷ. 
ἮὯθ βῖνοβ οσάρθυβ, δηᾶ ΔΘ Υ 8.6 ΤΟ δ Ὠῖτη. 

28 Καὶ ἐξῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς 
ΔΑῇρά νορΐῦ ἔοσίῃ (ῇ6 ρδιίησ. οὗ ίτη δ οῦσε 

πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον 
ενουνννοστο ἰηΐο ΜΟΙ ἴδ6 σουπίγν τουπάᾶδροιξ 

τῆς Γαλιλαίας. 
οεἷῇθ ΘΟ η[1|66. 

-"29 Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆ 
Απα αἱ δα ουΐοξῖ ΔΗ ἐπικ λοβ ἐπ 
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πὸ νὺ ψοηὺ ὑπο ΜᾺ 
ἰπῖΐο δ᾽ ΡΕσ Ὥδ ὉΠ}. 

Νο ϑοοῦθ ψ5 ἴΐ 
π86 βαρείῃ ἰδ Ὧδ 
δηΐογρα ἰηο 6 5γὴ- 
ΔΡοσὰΘ δῃηᾶὰ Ῥερβὴ ἴο 
ῥδδοῃ. 22 απ ὕμον 
Ὀεβοδὴθ δβδίουηαθα δ. 
ΗΪ5 ΜᾺΨΣ οὐ ὑδϑδοηΐηρ, 
ἔῊΥ ΘΟ ὯὮ6 88 
τοδοηΐηρ ὑθχ 85 ΟἿ6 
Ὠδνῖὴρ δυῃουϊν, δηὰ 
ποῦ δ5 [6 δβοσΐθθβϑ, 
23 ΑἸΙδο, δὖ μαὺ ἱἰπ- 
τιραϊαὺθ ὑΐϊὴθ ὑϑτα 
ψ5 ἴῃ ποῖ 5γ8- 
Βορθ ἃ 8η ἘΠ6ὺῖΘΥΡ 
[8 ῬΟΜΟΥ οὗ 8ὴ τπ- 
ΟἸΘΘῺ δρ᾿γϊῦ, δπα Ὧθδ 
5ῃουῤᾳα, 24 παγίηρ: 
“ΜΜΜΏΔὺ ἤδνο ψα ἴο ἄοὸ 
ἢ γοὰ, ὅοϑὰθ σοὶ 
Να Ζ: δ΄ ΤΘη6.2 ὉὨϊᾶ γοι 
ΟΟΙῚΘ ἴο ἀδδῖτονυν ι.59 
Ὶ Κῆον οχϑοῖϊν ψΏΟ 
γοὰ δῖθ, 6 Ἐοὶν Ομα 
οἱ αοα." 25 Βιυὺ “658 
Του κΚοα 1Ὁ, βαγίηρ: 
“Β6. 5ἱϑηῦ, δῃηα σοσθ 
Οἡ οὐὔδ οὗ Πἰπι!᾽ 
20 Αμὰ 6 ὑο]θϑῃ 
δρϊγιῦ, οἴΐοῦ ὑησονίης 
Ὠΐγ ἴἰὐο 8. σοην δῖ ο 
δὴ νοι ]ὴρ αὖ ἴῃ ἴορ 
ΟΥ ἴτΐβ νοΐϊοθ, ὄσϑῖὴθ Οἡ 
ουῦ οὗ Πῖῃ, 27 61], 
[6 ῬΘΟΌΙΘ ψΟΓΘ 81} 50 
δϑίοῃθηθα ἐῃαῦ ὑῆδυ 
Ῥορδὴ ἃ ἀἰϊβουϑϑίοη 
ΒϑΙΔΟΩρΡ ΠΘΙΏΊΒΘΙΨΝ ΘΒ, 
βογίησ: “Ψῃδαύ 8 
59 Α ἢν ἰθϑοηΐηρ! 
Ηδ διιῃμουϊ δ νον οτἵ- 
ἄθυβ βνϑὴ [86 ὉΠΟΙΘ8Ω 
Βοϊσ ύβ, δα ΤΟΥ ΟΌΘΥ͂ 
ὨϊτΏ." 28 50 86 τοροσγὺ 
δροιιΐ πἰτὴ β5ργοϑα ουὖὐ 
᾿ἱτητηθαϊδίοιν ἴῃ 811 αἷ- 
τϑοοη ὑῃγοιυρ 8]} 
76 σουμῦσν τοῦμᾶ 

δουῦ ἴῃ 6811:166. 

29 Απᾶα ᾿ππιρθαϊαΐθ-: 

ἵν ον ψρηὺ ουὐὐὺ 

ΟΥ ὑᾷρᾳκ 5γνῆϑσορδ 

οὖν μιν κε ει μμμμΗ͂Ν 

1: 

ἐξελθόντες ἦλθαν εἰς τὴν οἰκίαν 
μανίπϑ 50:6 ἔουίῃ ἴον σϑῶβθ ἰπΐο ἰῇθς ἤοῦβ6 

Σίμωνος καὶ ᾿Ανδρέου μετὰ ᾿Ιακώβου καὶ 
οἔϑίοο δῃά πᾶσ ΜΠ ΙΕ ΤΕ δῃα 

"Ἰωάνου. 80 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος 
Ζοθῃ. ΤῊΘ Ῥμαΐ τοοϊῃογ-ἰ αν οἵ ΞΙΊΧΠΟΣ 

κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς 
“85 Ἰσπ8 ἄοσψ Ὀυγχηΐηρ νυν] ἔθνεσ, 856 δὲ σα 

λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 31 καὶ 
Ἐπ 8τῈ βασΐῶσ ἴο ἰα ϑδβροιὶ ὮΘΓ, Αῃᾶ 

προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν 
μανίπϑ σου ἰοννατά Ὧ6 γδϊβεᾶ ὕὉ τος 

κρατήσας τῆς χειρός: καὶ ἀφῆκεν 
μανίπβ ἰϑίκεῃ οι ἃ οὐἷῆθ βδπᾶ; πᾶ [ἰδῖρο οὔ 

αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 
ὗν 16 ἔἕδνοσ, “ δῃὰᾶ 586 νγ85 βούνίηξ ἴο μου. 

32 ᾿Οψίας δὲ γενομένης, ὅτε 
ΟΥ δνθρηϊσ Ραΐ Βανὶηβ οσσυστοᾶ, ψΏΘΩ 

ἔδυσεν ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς 
βοῖ 16 50, [ἴη6ν σου ὑσησίηβ. ἰοννασα 

αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ 
1 :8}.9} 411 16 (ομ65), ὑυδᾶϊν ἤδνίὴρ δηῃᾶ 

δαιμονιζομένους: 83 καὶ ἦν ὅλ τοὺς 
δα ννὰϑ ΏΟ]Θ 16 (26. (ολ65) Ῥεΐπβ ἀθσηοῃϊΖοᾶ; 

πόλι ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν 
ἐπθος δανίηδβ Ὀξρ Ἰεα ἰοσείμοσ προὸὰ ἰοννασά ἰμ8 

θύραν. 34 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς 
ἄοοσ. Αμὰᾶ μ ουτεα ΤΘΩΝ 861. 

ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια 
ΕΝ 2141: ἰο νατίουβ 5ιοκθσϑθοθ, δῃᾶ αἀθυο 5 

πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν 
ἸΏΔΩ δ ἴῆσγον οαδ, δῃᾷὰ ποῖ [Β ννδβ Ἰϑ τ ΒῸ ΟΕ 

λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ἤδεισαν 
ἰο 6 βΒρθακίῃρ ἰῇθε ἀφρχθοῦβ, Ὀεοᾶϑα πον Κπὸνν 

αὐτὸν Χριστὸν εἶναι. 
τα ΟὨσιθσ το δ. . 

85 Καὶ πρωὶ ἔννυχα λίαν 
Απᾶ φθϑυὶν ἴῃ τσ ἰπ ἰραΐ ψΟΥΥ τ Οἢ 

ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς 
Βανὶὴρ βἰίοοῦ ἃῷ ὅθ ψοηΐουῦΐ δηὰ ννεηΐ ΟΕ ἰαῖο 

ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. 36 καὶ 
Ἰοῆθῖν ὈΙδοθ δῃᾶτςῃ6γα ἵν88 ὑσδϑίηξ. Απᾶ 

κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἷ μετ᾽ 
Ῥαυτβυιθα ἄοση πἷἰπ ΞΟ δῃά ἴπμ6 (οη65) ὙΠῸ 

αὐτοῦ, 81 καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν 
Ἀϊτη, δηᾶ πον ἔοιπᾶὰ Ὠΐτη πᾶ ὑπὸν 816 ΞαυἸ5 

αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε. 38 καὶ 
ἴο ὰ ἐπμδὲ ΑΙ ΘΥΘ βεοκίθπθ. σοῦ. Απᾶ 

λέγει αὐτοῖς ἌΔγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς 
Ἀ8 ἰβ βασίης ἰο ποτὰ ζιοῖ 5 5Ὸὸ εἰβεννμεσο ἰηΐο ἰμ6 

ΜΑΒᾺΕ 1: 80---Ἔϑ 

δὰ ποὺ [ἴἴο {8 
ὨοσΒ οὗ Κ5ΙΟΩ δ8η8 
Απᾶγον πὶ σὕϑιηθ5 
δὴ 908. ὅ0 Νοῦν 
ΞΟΠ 5 ΙΔΟΥΏΘΥ -ἰ - 
1. ψΜὰ5 ἱγίπρ ον 
5ῖοκ πὰ 8 ἔδνοσ, 
ϑδϑηᾶὰ ἰθὺ δδὖ οὔδθ 
το]ὰ Ηἰπὶ δροιΐ ὨΘΓ. 
81 Δηᾶ ροίΐῃρ ἴο ΘΓ 
ὯΘ τϑϊδεοᾶὰ ΘΓ ἘΡ, 
ἰαϊκίηρ ΘΓ ὮΥ μα 
Βδηᾶ; δηὰ ἰδ ἴδνεγ 
Ιοῖῦ ὯΘΓΡ, δῃᾶ. 5ὴ6 86- 
σὴ ταϊηϊδύοσίηρ ο 
ὑΏρ. 

32 ΑΥΟΥ δυϑηϊηρ 
δᾶ ἴδι]θη, ψΘ [86 

5. ϑα βο, 6 ρϑο- 
Ὅ16 Ῥαρβὴ ὈΣΙΠΡΊΩΘ 
ὩΣ 81 ὕμοεσθ ΨὯΟ 
Μ6Υ6 11 δηᾶ ὑβοξθα ἅ6- 
ΤΟ  -ὈΟΒΘ θα; 833 δηᾶ 
ῃμ6 οὶ οἱἷύν νὰβ 
ϑαύπμοιθα χρὴ αὖ ὑῃ6 
ἄοογ. 845 6 οὐυτεᾶ 
ΙΏΔΗΝ ἰμαὺ νοοῖ 1 
μι ναγΐϊοαβ 510] - 
ὭΘΘΘΟΒ, 8δῃ: ἃ 6 ο6χ- 

Ὀ6Ιρ6α τϑην ΑΘΙΠΊΟΏΒ, 
Ῥαῦ 6 ψουτᾶα ποὺ ᾿οῦ 
[716 ἀρθοπβ 5'0ε8δκ, 
Ὀθοαῦδθ μὸν Κῇον 

πὶ ἴο Ὀ6 ΟὨ τὶ δῦ. 
85 ΑΠα ΘΑΥΙΥ ἴῃ 86 

ΤΟΥ ησ, ΜΏΪ6 1 85 

5.11 αἀδὺξκ, 6. ΤΌΞΘ 
ὉΡ δια νοῦ οὔδίαρ 
δῃᾶ Ἰοῖῦ ΤἴῸΣΓ 8. ἸΟΏΘΙν 

1806, δηὰ ὑῇθσα 
Ὧδ Ὀθσϑδὴ Ὀσϑδγσίησ. 

ΦΟΉΟΨΘΥΘΙ, 5΄ΊΛΟ 

αι ποθ σὰ πἷμι 

δυο Ὠϊΐ ἄονῃ 

8] διὰ ζουμᾶ ΐμ, 
δι ἃ δον βαϊᾶὰ ἴο 

μΐ: “Δ 816 Ἰοοῖ- 

ἴῃ ἴοσ γοὰ." 3838 Βιὺ 

Ὧ6 5δαἰᾶ ἰο μα: 

“Ἴοῦ Ὁ5 ΡῸ δϑδοῃῖθ- 
ὙΏΘΙΘ ΕἸ56, ἰῃΐο ἐῃ8 



ΜΑΒΕ 1: 39--ἀῦ 

ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ 
Ῥεΐῃβ δα [687] νδθε οἰϊίεβ,. ἴῃ οτάοῦ ᾿πᾶΐ 8150 

ἐκεῖ κηρύξω, εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 
ἴποσα ᾿αϊσδ ὑσέδοῦ, ἰμΐο {μὶ5 2οὲ ἹἸνϑηΐ ουΐ. 

88 καὶ ἦλθεν. κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς 
Αμα ἘΦ οαῦθ Ῥχγοϑδοῦϊηῃβ ἰΐο [0ὴ6 ΞΥΠΑΒΟΒῸΘ5 

αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ 
οἔ θα ἰπΐ νος [868 [6 ὙΠ Ὶ ΠῚ δῃὰ 1τῃ6 

δαιμόνια ἐκβάλλων. 
ἀρθῃλοπβ ζὰσχοννὶηξ οὐ. 

40 [Καὶ 
Διηᾶ 

παρακαλῶν 

λεπρὸς 
ἸΘΡΟσ᾿ 

αὐτὸν πρὸς 
δ} 96} 

ἔρχεται 
15 σογηΐϊῆβρ ἰονναγὰ 

αὐτὸν καὶ γονυπετῶν λέγων 
δα σαί Ὡὰ «ὦ Κπθοηβ ἅἄοννῃ βδυὶηβ 

αὐτῷ ὅτι ᾿Εὰν θέλῃς δύνασαί με 
ἰο ὨᾺ ἰμαὶ Ἰξονοσ νοι τὴϑν ΜΜ11 ψΟὰ 516 ΔΌ1Ι6 τὴᾷε 

καθαρίσαι. 41 καὶ σπλαγχνισθεὶς 
ἴο τχδῖζο οἰθδ. Δηᾶ μανίῃ Ὀδοη τπονοᾶ 1 τἱἐν 

ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ -ἥψατο 
Βανίῃϑβ βἰχείοῃρδα οοὖὐὐ ἴζ6Θ δὰ οἵ Πίτη πο ἰουσῃοα 

καὶ λέγει αὐτῷ Θέλω, καθαρίσθητι" 
ϑῃᾶ ἰδ θαυ ἴο Πἰ 1 νυν} 1} 5, δε οἰδδῆβεα; 

42 καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ 
δρᾶ δοῦσα ννερΐ ΟΕ ΓΟΙῸ πτὺ 16 

λέπρα, καὶ’ ἐκαθαρίσθη. 48 καὶ 
ἸΟΡρύόϑυ, διὰ δ ννγ85 οἰθδηϑθϑᾶ. Απμὰ 

ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς 
ἢανὶηε σῖνϑα βύσιὶοῖς οτᾶοσβ ἴο ὨΪπι δ οὔσα 

ἐξέβαλεν αὐτόν, 44 καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα 
Ὧφ τχυβύ οαοδ Ὠϊχη, Διηα 15 βασὶηρ ἴἰο αἰσλ ὅθε 

μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ 
ἴο Ὡ0 οὔθ ποίμίηξ,. ψόουῦ ΞΒοι]ᾶ 161], Ρυϊ 

ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱἵἱερεῖ καὶ 
ὍὈ6 βοΐῃβ ὑλάο ΨψΟΌΓΒΟΙΣ βῇον ἰἴο ἴῃ6 ὑσχγίοϑί δῃᾶ 

προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου 
Ὀχὶησ ἰοννασχὰ δροιΐ τὰ6 οἰθδηβίηβ οΥ νοῦ 

ἃ προσέταξεν λωυσῆς εἰς 
, Οϊτοοίρα Μόοβο5 1ηΐο 

αὐτοῖς. 4 ὁ δὲ 
ἴο Ἐποσὰ. ΤῺ6 (Ομ 6) μὰ 

-ἤρξατο κηρύσσειν 
. Βίατίεα ἴο Ὀ6 Ὀσγοοδίυγϊτβ 

καὶ - διαφημίζειν τὸν λόγον, 
8) Δ ἴο βρύεδᾶ δρτστοδάᾶά 6 ψοχᾶ, 

αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς 
γα ἴο 6 8016 ΤΑΒΔΏΘΘΌΙΝ 

εἰσελθεῖν, ἀλλὰ ἔξω 
ἴο δ ΐϑυ, μυϊ 

τόποις ἦν" 
ῬίδοΘ5 Ὠσνναβ;. 

ψβαὶ (1655) 

μαρτύριον 
τὶ 6 55 

ἐξελθὼν 
ἨδνΊὴΒ βόπο οαζ 

ας πολλὰ 
ΤΔῺν (155) 

ὥστε - μηκέτι 
δ5-δηα πού νεῖ 

εἰς πόλιν 
τοῖο οἷἷν 

ἐπ᾽ ἐρήμοις 
ΡΟΣ ΤΟΏΘΙΥ 

καὶ 
δᾶ 

οὔἰδιαςσ. 

178 

Παρ ΟΞ ὨΘΘΙΌΥ, 
{πμ8ὺ 11 8) ὈὈΥ͂ΘΔΟῚ 
[6γ6 4150, ἔοσ ἐξ 
5 ΤΟΥ ὑμὶδ ΡυΓΡοβα 
1 ἴϑγνθ ροῦθ οἵ." 
39 Αῃὰ Ὧ6 αἰϊᾷ ρο, 
φγθδοηΐησ ἴῃ ὑπ οὶν 
ΒΥ̓ϑσορθ5. ΓΟΌΡὮἢ- 
οὐδ 8 - ΨΏΟ]6 οἵ 
α811:1686 δορὰ δσρεὶ- 
ηρ 6 ἀἀθιο5. 

40 ΤΏΘΥΘ 850 σδη]8 
ἰο ἴση 8 ἰθρεῦ, θη 
ὑγοαύϊηρ Ὠἰπὶ οὐΘ ἢ ΟἿ 
Ῥοηᾶρα Κῆθο, ϑβαϑίησ 

ἴο ἰπι: “Ἱἶ ψοὺ δὲ 
ψϑοῦ ἴο, ψγόοΣ οϑὴ 
8 Κ6 τ6 οΙ6δη.᾽ 41 Αἱ 
ὑῃᾶαὰῦὺ ὯὨ6 νψὰ5 τηονρὰ 
νὰ οἱΐγ, δῃᾶὰ Ὧβ 

5ὐγτοίοῃϑα: οὖὖὺ Ὧϊδ 
μαμὰ δ8ηα τουπομδὰ 
ἶσα, 8δῃᾶ. 5αἱϊὰ ἴο 
Ὠμΐω: “ἋἽ νψαπὺ ἴο. -Β8 
τηδᾶβ οἱθδῃ." 42 Απᾷ 
ἰτηχηβαϊθίθιν 6 [Ιθρ- 
ΤΌΒΘΥ νϑηϊβῃοα ἔγοῃλ 
τ), 8ηἃ ὯΘ6 Ὀθοδχὴδ 
οἴθδῃ. 48 ἘΠῚ ΠΘΥΧΏΟΙΘ, 
ὯΘ6 ρᾶνθ ᾿ϊηὶ υγιοῦ 
οΥθυα δ)ὴ αὖ οὔθ 
δϑηῦ ἰμὴ ἀν, 44 δὰ 
δὰ ἰο Ὠΐἰπι: “5368 
ὑμαῦ γοὰ (611 ὩοΡΟαΥ 
8 ὑπίηρσ, θὰ σὸ 500. 

ψγΟΌΓΒΘΙΙ ἰο ὋὯ6 Ὀχγίθϑὺ 
ἃ οὔοτ ἰῇ Ὀθῆδι 
οἵ ψοὺυσ οἰδδηβίηρ [18 
Φῃλσα Μόοβαθα ἀϊτϑοίθα, 
ΖοΥ 8 δ ιύμθας ἴο 
πολ." 45 Βυὺ ἴοι 
Βοίῃρ ΔΙΘΥ 8. 8 
βίατίθσα ἰο ρσοοϊϑίτα 
Ὁ δ ατοοὺ ἀ68]. διὰ 

ἴο 5ργθδά ἴβ δοοουηῦ 
ΔΟΓΟΔΩ͂, 50 ὑμαῦ [96- 

505] Μὰ ὯῸ ΙΟΏΡΟΙ 

ΘΌΪΘ ἴο δηΐου ΟΡΘΠ 
ἰηΐο ἃ οἱἷΐν, Ραὺ -86 

σοηππθδα οὐ δίᾶθ. ἴῃ 
ἸομΘῖν ρῖϑοθθ. ὑοῦ 

“δος ἐελονς 

οὐχ λυ κή ποθῶ 
“νὰ 

σι ἀν τυϑλαν, 

τυπιυκαῳννει: 

νερόν" ι ἐφήφον, 

με με. 

γαϑινὶ μι γΑμεμηβ μεν 

ν ἀν 

δι μμρρφὴν τὲ ηϑημιβΆβνφον δι ηδ νγρ αὶ 

119 

ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν. 
ὙΨΕΙΘ ΠΟΥΩΪΩ ΒΡ τοννδτὰ Πῖτὰ ἔγοόσα 811 5λά65. 

2 Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ 
Απμᾶ αν] εηΐεσεὰ αροῖὰ ἰηΐο Οδροσῃδῦχζα 

δι ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν" 
{τοῦ αἄδϑυὺβ οἰ ννδβ Πεοχά ἰῃπδὲέ ἴθ ποῖδο Ὧδ ἴ5; 

2 καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι 
ΔΛ ὍΟΥα Ἰοᾶ ἰορσοίμοσ ΙΩΒ δϑ-δηᾶ τοί νοὶ 

χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν, 
το Ῥὲ τοοχὴὰ ποί-ραΐ {86 [Ρ]8 6685] ἰονναγσὰ {πὸ 

καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3: καὶ 
8Δη4 ἨΘ ννὰϑβ βρθβακίῃρ ἴο ποθ ἐῇξβ νοσζᾶ, 

ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν 
{πΠ67 σοὰθ Ὀυϊησησ ἰοννασα Βἰτὰ Ῥδυδιν τς 

αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4 καὶ μὴ 
Ῥοὶπϑ 1πιοα ἃ ΌΥ ᾿ ΣοῸτ. Ἶ 

δυνάμενοι προσενέγκαι 
Ῥεοΐπϑθ 4016 ἴο ὈΓΪΠΕ ὭΘΔΥ 

διὰ- 
ζὨσουρΡἢ 

αὐτῷ 
ἴο Ηἰχὰ 

τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου: 
16 αγονὰ ἴμ 8 ν υσοοξζρὰ [τἢ6 τοοῦ δ..2 4155} 

ἦν, καὶ ᾿ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν 
685, δα Βανίηρ ἀὰρ οἂὐΐ ἸΏ ΘΝ Ἰοῦν 1168 

κατέκειτο. κράβαττον ὅπου ὁ παραλυτικὸς 
τνᾶ5 ᾿νἱτρ ἄοννχι. οοἱ ΜΏΘΣΘ ἰῃ6 ρΡδχδισίῖϊο 

ὅ καὶ ἰδὼν ὁ Ιησοῦς τὴν πίστιν 
Αὐμᾶὰ Βανίηθ βθοὸῦ ἰδ Ζεβϑὰ5 16 Φαϊῖὰ 

αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ Τέκνον, 
οὗ θα ἰβ βαυηθ. ἴο (86 ΑΓΔ ἐἶἰα ΟἸΙὨΣά, 

ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 6 ἦσαν δέ 
816 οϑίῃξ 16ἷ 50 ΟΥ̓ οὗ νοι [ὰ 6 βίη β. γεσα ναΐ 

τινες τῶν. γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι ᾿ καὶ 
βοῶ οὗ ἴδ 6 ΞΟΓΙΌΘ5 κ}: 9} ΒΝ δηὰᾶ 

διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν 7 Τί 
: ΤΟΔΒΟΏΙΠΡ ἱπ ἰῇ ᾿ Ὠρωγίβ οὗ ἴθ. . ΜῊΝ 

οὕτω λαλεῖ; βλασφημεῖ᾽. ῖ 
ἰμ15 (08) π5σ 5068 :.52 Ἐὄὀ 15 ὈἸΘΞΡ ΠΟΙ Ϊη 6; 

δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ 
ἰ5 8016 - Ἠ6 Ἰού δ 5Ὸ ΟΕ 51Ὼ5 18 ποῖ οὔθ ἐπ 

θεός; 8 καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς 
ᾳοᾶν Απμὰ δἰ οπὸθ αν] 5 τοοορηϊζΖρα 

᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι. αὐτοῦ ὅτι 
Φεδὰς ἴο 86 ᾿ΒΌΪΤΙΌ. οὔ μὰ ἴδδὲ 

διαλογίζονται ἐν. ἑαυτοῖς λέγει αὐτοῖς 
ἴδεν ἃγθ σεδβοῃϊηρβ ἴῃ ἐμεσήβονοβ Ὧ6 15 βαυϊαρ ἴο ἸΒΘσὰ 

Τί ταῦτα - διαλογίζεσθε ἐν. ταῖς 
Υ ἰπεβο (55) σοῦ 816 σεϑϑδοηϊῃ ἢ ἴπ6 

καρδίαις ὑμῶν; 9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, 
ἢδασχίβ οὗ γουῦ ὙΜΏΙΘΕ 15 βίο, 

εἰπεῖν. τῷ παραλυτικῷ ᾿Αφίενταί 
ἴο βὰν ἰο ἤθε ς, ρδγαισ ες Ατὰ Ῥεΐϊῃξ Ἰδὲ ΡῸ ΟΕ 

οὗτος τίς 
νΟ 

Η 
ὃ 
τὰ 

“ 
οὕτως 

ἄοοσ, 

Αμὰᾶ 

ΔΑηὰᾶ ποῖ 

δι. 

. ΜΔΒΕ 9:1--Ὁ 

ΒΥ Κορὲ σοιηΐϊηρ ἰὸ 
Ὠΐὰ ἔστοπὶ 81] ᾿ ἜΝ 

ΟΜ ΘΟΥΘΥΙ, δἴξοσ 
ΒοΟθ ἃἀὅαν ὯδΘ 

δϑαΐῃ δηΐοσρα ἴηΐο 
Οδ' ῬΡΕΟΥΓ δ. ὍΣ ΔΠ4 6 
ΨΩ τορογίθα ἴὸ ΡῈ 
δὺ ὨομηΘθ, 2 Ομ; 86- 
αν τϑὴν ρϑίῃ- 
ΕΙΘΩ͂, 50 ΤΟ 50 ὑῃαῦ 
ἴθσθ ψὰβ ὯῸ ΣΏΟΓΒ 
ΤΌΟΠΣ, ποῦ ούθὴ ρου 
[6 ἀοοῦγ, δηᾶ -Ὧ6 ΡὈ6- 
ὅϑῃη. ἴὼ 5Ρ68Κ {86 
Μοτά ἴο ἴμρῃ, 3 Απῇ 
ΙΏΘη ΟΔΠ|6Ὸ ὈΥΪΏρΡΙ Πρ 
Ὠΐἱ ἃ Ὀϑυδιγύθϊς οδχ- 
Τρ Ὃν ἔουγ. 4Βι 
ποῦ ὑείηρ 8016 ἴο 
Ὀυΐὴρ Ὠἰγὰ τὶρὴῦ ἴο 
[9655] οὐ δοοοιῦ οὗ 
8. οτονχᾶ, μον. σϑ- 
χιονθα 6 σοῦ ΟΥΟΙ 
ἍὝΏΘΙΘΒ ὯΔ 85, δαᾷ 
Βανίηρ ἅπρ 8 ορθη- 
ἴὴρ ποὺ Ἰοψογθα ἐμ 
οοὗ οὔ ὙΏΙΟΏ {6 
Ῥδγδιγιῖο ψὰβ ἱνίῃρ. 
ὅ Αῃμὰᾶ ψΏδη ὕ65115 ΞΔ. 
ὑμϑὶῦ ταὶ ἢ Ὧθ βαϊᾶ ἰο 
ἴμ8 ρᾶγαϊγυο: “ΟἸὨΠΔ, 
ΨΟΌΪΓ 5.18 8δῖ6 Ζογρὶν- 
6." ΟἾΝΟΝ ἴζουθ σα 
ΒΟΙΩΏΘ ΟΥ 06 βου 65 
ὕμοσθ, εἰ ὐϊηρ δΠα τθ8- 
ΒΟΏΪΩΡ 'ῃ ΏΘΙΣ Ὠραχὺδ: 
1 ΜῺΣ ἰ56 (15 τδ 
τα] Κίηρ ἴῃ ὑηὶβ τδ- 
Ὡ6Γ9 Ηδβ ἰ5. ὈΙΘΘΌΠοΙα- 
ἴὴρ. ΏΟ οδὴ ζογρίνα 
51Π5 δχοθρὺ οὔθ, (οᾶϑ᾽ 
8 Βυῦ σοϑα5,. δδυΐηρ 
αἸἰβοογ θα ἱτητ θα δ ὕθιν 
ὈΥ ᾿ὯΪ δρίσῖῦ. - δ᾽ 
6) ψ6Γ8 σΘδβΟ Ϊηρ 
ὑῃαῦὺῦ ΨΥ ἴῃ ἰδοι- 
ΒΘΙνο 5, βϑία ἰοὸ ἐξϑηλ: 
“ΜῺΥ δῖθ. στοῦ σϑϑ- 
Βορίηρ [656 ὑπίηρβ ἴὮ 
ὙΟσᾺ Ὠθδτβ9 9 ΝΟ 
15΄. ΘΑΒΙΘσ, ἴοὸ 50... ἴο 
6. ρδιβινγυῖο, “ὙοΟᾺΣ 
ΒΩ 8.6. ζογρίνρθη;᾽ 
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σου αἱ - ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν ᾿Ἐγείρου 
οἔγοαυ ἰδπε 518, ΟΣ ἴο 58. 0 σοὶ ὰΡ 

καὶ ἄρον τὸν κράβαττόν σου 
δῃᾶ ἩδαΡ 16 οοὐ οἔγου 

καὶ περιπάτει; 10 ἵνα δὲ 
δηᾷ Ὅ6 νυν δι Κη δ Δου ἢ ΤῊ οτάοσ ἰπδὲ να 

εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς 
του πὲ Καονν ἰμαῖ δυίμου ιν ἰ5 πανίῃρ 16 οι 

τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς 
οὗ 6 [9 Ἐγοἢ ἴο 16οὐ 850 οΟΕἿ 5105 ὭρΡροΣ ἰδ6 

γῆς --- Δλέγει͵ τῷ παραλυτικῷ 11 Σοὶ 
δαχίῃ --- 615 βίη ἰο 6 Ῥδδινίΐς το σοὺ 

λέγω, ἔγειρε ἄρον τὸν. κράβαττόν 
Ι δὰ βϑασηβ, Β6 σοί(ρ ἂρ ᾿ξ ὰρ [μ6 ςοοὐ 

σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 
οἔγοι δῃᾶ ἢ βοϊῃβ υπᾶθσ ἱπίο ἰᾷ6 Βοῖιβε οἔγνου. 

12 καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν 
᾿Αμᾶ 6 βοΐ ἋΡ δῃᾷ δ ομσα μανίηρ τε ἃρ ἰμ 6 

κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων, ὥστε 
Βο νεπί οαἱ ἴῃ ἐσοηΐ ΟΣ 81, 8δ5-8)ηᾶ 

ΝΣ τς πάντας καὶ 
ἴο βἰδῃᾶά ουΐ οὗ ὑπουβεῖν 65 81 δηάᾶ 

δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι Οὕτως 
ἐο Ὅ6 βιογισν πε ἴπ6 αοά Βα 5 ἰλαὲ Τῇ 

οὐδέποτε εἴδαμεν. 
ὭΘνΘΓ ΨΘ 5ᾶνν. 

13 Καὶ ἐξῆλθεν 
Απμάᾶ 6 ννοηΐ ουἱ 

καὶ πᾶς ὁ 
Δ 41 ἰδμ6 

αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν 
ΒΙ, δὴ ἢ νν»885 ἰθδοῃίης 

14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευεὶν τὸν 
πὰ ῬδσϑΙ 5 ὉΥ͂ Ὧδ 8ᾶνν τον} ἐδ [50] 

τοῦ Αλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 
ΟΥ ἴζ 6 ΑἹ 8605 δι ὌΡΟΩΒ ἰῃ6 ἰδχ οβῆςς, 

καὶ λέγει αὐτῷ ᾿Ακολούθει μοι. καὶ 
ΔΠΩ͂ Πὸ 15 δ ὑ ας ΒΕ ἴο ἢ’ ΒΘ Σοημονίημθ τὴθ. Αμᾶ 

ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 15 Καὶ 
Βανίῃξ βίοοα Ὁ Ἐς ξο!ὼοννοα Ὠϊτη. Απὰα 

γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ 
ἢ σου ἴο 6 ᾿σ]ὶὴ ἄονν Ὠϊτα πὰ ἰὰ6 ποῖιβα 

αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ: ἁμαρτωλοὶ 
Οἱ ἶγω, δὰ τϑν ἔδχ σοι θοίουβ 8η42ὀ δ ΘΥΒ 

συνανέκειντο τῷ ᾿Ιησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς 
ΕΥΘ ᾿νἱηρ ἂρ τὰ {π6 Ζεβθῦβ δῃᾶ ἰμ6 ἰβοῖριθ5 

αὐτοῦ, ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν 
ΟΥ̓ ὨΪτὰ, ΕΙΘ ἔῸΣ ΙΏΔΩΥ δηα ἴπον σεῖο ΣΟ ΠΟ 5 

αὐτῷ. 16 καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων 
Ὠῖτα. Δῃᾶ τμ6 ΞΟΙΙΡΘ5 οὗ τΠ6 ΤΡυσθος 

παρὰ τὴν 
ΕΥ̓: ΞΥ οἢ ῬὈρϑϑιᾶθ {η6 

ὄχλος ἤρχετο 
οσγχον ἃ 85 σοϊητηδ 

αὐτούς. 
{πθηλ. 

πάλιν 

θάλασσαν" 
568; 

πρὸς 
τονατγὰ 

180 

ΟΓΥἿἹ ἴο 58γ, ᾿αεὺ ὺᾧΡ 
8 υἷἱοὸκ ὑἃὑῷρῷ γνοῦτ 

οοὗὐ δῃὰ νι ῖκ᾽9 10 Βυὶ 
ἰῃ ΟΥ̓͂ΘΥ ἴῸΓ Ὑοῦ τθῃ 
ἰο Κῆον ὑμαῦ 6 ὅοὴῃ 
οὗ πιδὴ Ὧδ85 δυύμοῦλίν 
ἰο ἔογρίνθ δ'ὔβ ὉΡΟῺ 
[1ὴ6 φαίη, ---θ ϑαϊὰ 
ἰο Ππ6 Ῥαγϑιγίλο: 1151 
ΒΒ ἴο γοὰ, αδθὺ τ, 
ὉΙΟκ ἋΡ γουτ οοὐ, δηᾶ 
8ὸ ἴοὦ γοὺ Ὠουλθ." 
12 Αὐ ὑμαὺ Ὧδ αἰᾶ ρμοὲ 
ἹΡ, δ8πα ἱπηγηραϊδίοὶν 
Ῥἱοκοᾶ ἃΡ πἰβ οοὐ δὰ 
ψΙΚοα οὐ ἴῃ ἴτγοηΐ 
οὗ ἰμϑχ 811, 50 ἰμαὺ 

ἴον ΕΓ 811 5 ΠΊΡΙΥ 
σαΥγϊθα ἃν 8.7, δῃᾶὰ 

086 ριογϊζίθα Οοά, 

βαυϊῃρ: “ΜῬ0ῚῪὸ ὩδνΘῚ 

580. ἴῃ 'ἰκ6 οἵ 1.» 

13 Αραῖῃ ὯὮ6 ψοϑηὺ 
οἷὖῦ Ὀδδιάθ 8 868; 
Θηἃ 811 ἢ6 οτγτονὰ 
Κορὺ οοχηΐῃρσ ἴο ὨΪΐΪπ), 
διὰ Ὧ6 Ὀθσϑὴ ἴο 
ἔθδορ!ᾳ ἔμοὰ. 148Βιυ 
ἃ5 ὯὮ6 ψὰὰϑ Ρῥϑϑϑίηξ 
δ᾽ οῦσ, μ6 σϑυρηὺ σ σὴς 

οὗ 16 νὶ ὑπ [500] οὗ 
ΑἸ ῬΏΘΘ 5 5ἰὑθηρ αὖ 
π86 ἴδΧ οῇῖῇοθ, δα Ὧδ 
5814 ἰο πΐυ: “ΒΕ 

ΤῺ [Ι͂ΟΙἸ]ΟΨΘΥ.᾿ Απᾶ 

τίσ Ὁ Ὧ6 1ΟΠον θᾶ 

δἷηλ. 15 Τδίοσ ὯὨ6 Ὧ8Ρ0- 
Ῥοηρᾶ ἴο ὍΘ τροϊηϊηρ᾽ 

δῦ ἴθ ὕδριθ ἴῃ 5 

Ποῦξδθ, δηα τϑὴν ἰδχ 

ΠΟΙ θούουβ 86 5 ΏΠΘΥΒ 

ΨΟΙΘ τϑο πΐηρ πὶ 986- 

515 δῃᾶά ἢϊ5 αἰ πΟΙΡΙ65, 

ἴοΥ ὕβουθ ΨΟΥΘ ΤῊΘΗΥ͂ 

οἵ ὑβεὰ 84 ὕῇ6Υ 

Ῥθοδῃ [το] ονίησ Ὠΐπι. 

16 Βυῦ 8 δβοσῖρ685 

οὗ ὑξθ ῬΏΒΥ ΒΘΘδ, 

181 

μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν 
1520: ΒΙΏΤΘΙΚ 

τοῖς μαθηταῖς 
ἴο 6 56 109165 

“- Ἅ 

τελωνῶν καὶ 

ἰδόντες ὅτι ἐσθίει 
μανίηδ ββεὴ δαὶ 6 δαΐβ συ 

καὶ τελωνῶν ἔλεγον 
δὴ ἰδχ σοΠδθοίΐοσβ ΨΕτα βΑυαΝ 

αὐτοῦ Ὅτι μετὰ τῶν 
οἶα ἸὙμα ὙΠῸ ἴῃ 6 ἴδχ σοδοΐοσβοο δ8ῃᾶ 

ἁμαρτωλῶν ἐσθίει; 11 καὶ ἀκούσας ὁ 
5ΙΏΠΙΘΥΒ Ὦθ6 οαϊβῦ Αμᾶ δανίηρβ Βοατάὰ δα 

᾿ησοῦς λέγει αὐτοῖς ὅτι Οὐ χρείαν 
εραβ 15 βαυ ἴο ἴσα ἰπαί Νοῖ βδεᾶ 

ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ᾽ 
8476 αν ἔπ (οη65) Ῥεΐηρ βίζοησ Οὗ ἤθαῖθῦ πὶ 

οἱ - κακῶς ἔχοντες: οὐκ ἦλθον καλέσαι 
16 (ο65) ὈδΑάῚΥ δανίησ; ποῖ 1 οδπ6 ἴο 6811 

δικαίους ἀλλ᾽ ἁμαρτωλούς. 
τἰσίεουβ (οἢ65) Ραΐ ΒΙΏΏΘΥΒ. 

18 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ ᾿ἰΙωάνου καὶ οἱ 
Αμὰ ψνεσὸ ἰῃ6 αἴβοῖριο5 οὗ σομ δρᾶ ἴμ6 

Φαρισαῖοι νηστεύοντες. καὶ ἔρχονται καὶ 
ῬΏΔΥΪΘΘ 65 ΦΑΒΌΙΕΣ. Αηα ἴδον 876 οοχηΐηβ δᾶ 

λέγουσιν αὐτῷ Διὰ τί οἱ μαθηταὶ 
τ βϑσξ ἴο ίῶ ΤἸΏσχουσΒ ψῆδὶ {μα ἈΠΟΠ θα 

᾿Ιωάνου καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων 
οὐδοῦηῃ δῃᾶ {με ἀἴβοὶριθ5 οὗ 16 ῬΒΏΔΥΘΘ 65 

νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ 
86 ξδ5Ό 18, ἫὯ6 Ὀυζ γοῦ ΕΥΣΉ Ἡνὸ ποΐ 

νηστεύουσιν; 19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ϊησοῦς 
8Γ6 ξαϑσ Ὁ Αμὰ κβαϊᾷ ἴἰο θη 6 ὅεϑὰβ 

Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν 
Νοῦ ΦΥ͂ 8016 ἴῃ β5οὴβ οξίῃθ ὈΣΙ ΘΟ Σ ἴπ 

ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν 
ψδὶ [Πἠπ6Ὶ] ἴἢ6 Ῥτίάθρρτοοθ ἱρὰ {πμαπὶ 15 

νηστεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν 
το Ὀ6 ξαβδα 7 ον ῦσορΒ {ὴη6 {πὸ τὸ Βανίησ τ. 6 

νυμφίον μετ αὐτῶν οὐ δύνανται 
ὑυάθσσοο 1 π {δπουλ ποῖ ἸΏΘΝ 816 8016 

νηστεύειν’ 20 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν 
ἴο Ὀ6 Δ 5Έ 5; Ψ11 σοσὰθ μι ἄὰγ58 ΜΏΘΩ 

ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, ἢ 
τσὶ θ6 ἴάκοη ΟἿ ἔγσγοω ἴβολ ἴθ Ὀυϊθβτοοτ, 

καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 
δηἃ ἰμθα ΘΥ Ψ1] αὶ ἢ ἰθᾳα [86 ἄδν. 

21 οὐδεὶ ἐπίβλημα άκου: χγνάφου 
Νο ἐξα ἐδ δὴ μ Ὁ ἘΚΡΥΒ τλλόειμτον 

ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν εἰ δὲ 
ΞΟ 5 ρου ΟὔΟΙ βαστηθηΐ οἸἹα;  »υΐ 

μή, αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ 
ποῖ, 5 ξείσ ρΡ 6 Φυ]]ὴθ 55 ἔτγοσῃ ἀ 16 

καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα 
ΕΝ ΟὯΘ οὗἷπα οἱάοῃε, δῃᾷ Ψοσθα 501 
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ΜΏΘΩ ΏΘΥ Ξ0.2᾿ [6 
γγὰβ οαϊϊηρ πὶ {86 
ΒΙΠΏΘΥΒ 8ηα ἰᾶχ 6ο]- 
Ἰδούοσϑ, Ῥθθρϑὰ ϑβϑυίηρν 
ἴο Ὠὶπ αἰβοϊθ1θ 5: “ὍοΘα 
ὯΘ δοαὺ πὶ τ 6 ἰὰχ 
ΟΟΙΙΘοῦοΟΥ5. 886 βὶῃ- 
ὩΘΥ5᾽}᾽ 17 Ὁρο Ὠ681- 
ἰὴ. ὑμῖὶ σ65115 5ϑϊᾷ 
ἴο ἰμοῖα: “ΤΏοσΘ ψ8Ο 
Θ.Θ 5χοῶρ (ὦ ὕοῦ 
ῃΘΘάᾶ 8 νυν δοίη, Ὀαὺ 
ἴχοθβθο ὯΟ δῖ 1} ἄο. 
1 οαπθ ἴο 081], ποὺ 
τσ θοῦ ῬΘΟΡΙΘ, ῥα 
ΒΙΠΏΘΥΒ.᾽ 

18 Νοῦν 90) 5 αἰ501- 
ῬΙ8Ὲ5 δπὰ ἴῃ Ῥῃβχὶ- 
5665 Ὀγχϑοὐϊορα ζαβϑύϊηρ. 
5οὺ ον. σϑθ δῃὰ 
βοιὰ ἴἰο τ: “ΜΓ 
5 1 [86 ἀΐδοῖρ]θ5 οὗ 
σοθ 8ηα 8. ἀϊδβοὶ- 
ὉΪ85 οὗ 8 ῬΏΔΥΒΘΟΚ 
Ὀχϑούϊοθ ἔβδϑούίησ, Ὀαῦ 
γον αἰδοῖριος ἄο ποὺ 
Ῥγϑδούϊοα ἔαβδυϊηρϑ᾽᾽ 
19 Αῃὐάὰ “655 βαϊᾶ ἴο 
{ὰο: “ΨΜΏ16 ὑῃ8 
Ὀχίάθρτοοῖλ ἰ5 σα ἰῦὰ 
πθὶ 6 ἔγϊθηᾶς οὗ 
[16 Ὀχἱάθρτοολ οδῇ- 
ποὺ ἔδδὺ, σοϑὴ ὑμ6ν3 
ΑΚ ΙΟΩΡ 85 ον Ὥδνθ 
[86 ὑχϊάδρτοοα σα 
πὸ ὑΐθθν σϑδῇμοῦ 
ἴαβῦ. 20 Βιῦ ἀδν5 1} 
σοὰθ ΨΜΏΘΩ {μ6 Ὀγ146- 

στοοῦχ ΨΜ8ΜΠ Ὀ6 ὕδκοα 
ΒΆΝ ἴτοια θη, δηᾶ 
θη ποὺ ΨΜἘ1ῈΠ0Ὸϑ ᾷἔαϑὺ 
ἴῃ ὑμαῦ ἅδν. 21 ΝὈο- 
Ῥοᾶν 5605 ἃ ρῬδΐοῃ! 
Οὗ πϑΏσκΚ οἹοῦῃ. 

ὭΡΟΩ 8) οἷά οὔθ. 

σαιταθηῦ; 1 ὯΘ6 ἀορβ, 

5 Σ0.1] βἰσθηρσίῃ Ῥ0115 

ἔτουα ἴύ, ὑπ πθῖν [ΧΌΧᾺ 

ἴμ 86 οἱᾶ, δρᾶ π6 δα 
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γίνεται. 22. καὶ οὐδεὶς βάλλει “οἶνον 
ἀξ ὈΘοοπΊ65. τι Απα ὯΟ Οὔ6 15. ἐσ. 5 δ ΣΡ ΕῚ 

νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς: εἰ δὲ μή, 
πον ἰηΐο 5ικὶπ 565 Ὲ οΙά; [ χὰ ποῖ, 

εἰ ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς, ᾿καὶ ὁ 
ἍΨΠ1 Ρασπέ τς ψὶὴ6 τὰ8 ΒΚ Ρα55, δῃᾷά {π6 

οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί: ἀλλὰ 
νῖλθ ἷ5 θη Ιοϑ 8159 86 5κίῃ Ὀδ55; Ρμαΐξ 

οἶνον νέον. εἰς ἀσκοὺς καινούς. 
ννῖθ ΟΜ ἰηΐο 5 8855 ἤρον. 

28 Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν 
Αμᾶ εἰ μαρροῃμράα ἴθ ἰὰ ἰῃ6 βαρ ϑδίῃβ 

διαπορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων, καὶ οἱ 
ἕο 6 ὕὑσοσθϑαϊηρ, σου [ὴ6 φυδίηῆριαβ, δηα ἴῃ 8 

μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν ᾿ τίλλοντες 
αἀἰβοῖθ]65. οὐ Εἰπὶ βίαγίθαἃ ννῶῦὺ ἴο Ὀ6 ἀοΐϊπι ὈΠΌΟΚΙΩΕ 

τοὺς στάχυας. 24 καὶ οἱ Φφοαρισαῖοι 
16 ᾿οδᾶξ οὗ βσσζγαίῃ. Διὰ {8 ῬΏΔΥΙΞΘΘ5 

᾿ἔλεγον αὐτῷ [δὲ τί ποιοῦσιν τοῖς 
ὍΘΙ αν ΐὴβ ἴο ἢ 566 ΨῺΣ 816 ἴδ ν ἀοΐηῃρ ἴἰο ἴπ6 

σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν; 25 καὶ λέγει 
ΘΟ Ραίβ ψΈΪΘΏ ποΐ 15 Ἰανν ἔα 1 Δηᾷ Ὡς 15 βασυ τς 

αὐτοῖς . Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν 
ἴο βεην. Νενεῦ αϊὰ τοῦ τεοδὲ νῇδς. αι 

᾿Δαυεὶδ ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν 
Θενὰ νὰ πρεᾶ Βε 88 δά 6 βοΐ ΒΌΏΡΥΥ 

αὐτὸς καὶ οἷ .- μετ’ αὐτοῦ; 20 πῶς 
6 δῃᾷ ἔπε (οὔ 885) σῇ Βἰσαῦ ον 

εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ 
ἢ δαϊεσρα ᾿Ἰηΐο 1Γ665 ομθθ6 οἔίμα αοα τροπ 

᾿Αβιάθαρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 
᾿ΑΡΙαἴλασ  ομῖοε υΥἱοθσὶ δὰ (6 ἴοανεβ οξίδο 

τπιρροθέσεως ἔφαγενν οὗς οὐκ ἔξεστιν 
Ῥτοβοηίδῦοι Ὧ6 δἷθ, Δ ποΐ 10 15 ἸΔ Ξ 

φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς, καὶ ἔδωκεν καὶ 
ἴο βαΐ 1 ποῖ [6 ττχτίοϑίθ, δῇα ἢ βάν 8150 

τοῖς ᾿ σὺν αὐτῷ. οὖσιν; 21 καὶ 
ἴο π6 (οῃ 65) ἰοβσείμου τὰ τη Ῥοῖηδ ἈΑπαᾶ 

ἔλεγεν αὐτοῖς Τὸ σάββατον διὰ 
Ἦδ νγὰ5 Βα ἰο ἤθη. ΤΏ6 ΒΑΡ δίῃ τὰστουβη 

τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος 
16 ΙΔ. ΟβΙ6 ἴο 6 δῃηᾶ ποῦ 6 ζηϑὴ 

διὰ τὸ σάββατον: 28 ὥστε κύριός 
Ἰχοῦρῃ. π6 ΒΑΡ 51; 85-δὴηά Τοτὰ 

ἐστν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ 
ῖβ.- 1΄06 ϑΞοὴ οξίῃα ΤΏΘΔΕᾺ 6158 οξίδε 

σαββάτου. 
ΒΘ Ρδίῃ. 

εἰς συναγωγήν, καὶ Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν 
1ὰῖϊο ΞΥΠΔΡΟΡαΘ, 81η86 ἈΑπᾶ μὲ οοϊογεαὰ δρδαΐπ 

Ν 
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Ῥδσοπιθσ ψοῦβθ. 22 ΑἹ- 
50, ποροᾶν μρευῖβ ΠΟῪ 
ψὶπμθ ἱἰπίο οἷά νἱῶα- 
Βκίηϑ; 12 Ὧ6 ἄοθϑ, ὑμ8 
ψίὶθθ Ὀυχδίβ ὑΠ6 βΒΚΙΏ 5, 
δηᾶ ὕῃ6 ψίημθ ἰβ5 Ἰοβὲ 
85 ΜῸ1 85 ῃ6 5 κῖη 5, 
Βυῦ ΤΘΟΡΙ6 ρΡὰῦ ποὺ 
ψῖθθ ἰηΐο Ὡθ Μ]1Ώ6- 
5κίη5.". ΤῊ 

232. ΝῸΝ ὃ ϑοροηθὰ 
ἰῃαὺῦ ἢ6 ψνὰϑ Ὀσοσθρᾶ- 
ἴῃς, ὑῃγοῦρῃ. ὅδε 
δυο] οὐ [8 
Βα, δια Ὠἷδ᾽ αἷ8- 
ΟἾΡ165 ϑἰαγύθα ἴο τδκα 
ὑμ6 1 νὰν ὈΪποκίησ 
7106 Ὠδϑᾶβ οἵ ρτδΐπ, 
2450 6 ῬῬΒδγίξθος 
ψοηΐ ϑαγίησ ἰο ὨΪΠ: 
“ΤΟΟΚ ΠΕΓΘ! ἍΜΩΥ 818 
ἴον ἀοίΐηρ ΟἹ {π8 
δα ψῇαὺ 5 ποὺ 
1 12 25 Βυῦ ἢ 
βοϊα ἴο ὑπο: “Ἐδγὲ 
γοῦ ΠΟΥΟΥ ΟΠΟ6. τϑϑὰ 
ψῇδὺῦ Τᾶνα αἀἰαὰ ψΏρη 
ὯΘ 611 1ἴῖῃῇ παρᾶ δῃὰ 
σοῦ δαῦρτν, Ὧἢ6 8ῃὰ 
ὕπῃ6 τῇϑθῃ δὶ Ὠἰ2 
20 ΗΟ 6 βδηὐοσθᾶ 
ἰηο ἴζθ ἤοιθθ οἵ 
αοᾶ, ἰῃμ΄ ὑπ δοοουπὶ 
δρουῦ Α΄ 18. ΠΔῚ {πὸ 
Ὠϊρ ρχὶθϑῦ, δηᾶ δἷ8 
ἀῃὰ6 Ιοανὸ οὗὐ Ὁχδε: 
βοηῤαύίοη, ψΏΪΟΩ Ὁ ἰδ 
ποὺ ἰδ} ἴοὼΓ δῃγ- 
Ῥοᾶν ἴἰο δδαὺ θχοθρύ 
16 υγιϑϑίβ, δῃᾶ. Ὧδ 
ΑΥΘ 5ΟΠῚΘ 8156 ἰὸ ἐδὸ 
ἼΩΘΩ ΜῺΟ χοῦ τὰ 
δι} 27 Ξο πὸ ψϑηὶ 
ΟἹ ἴο 584. ἴο ἐθι: 
“ΤΡ δαϑί. σαθ 
ἰηΐο δχίβύθῃησα ἴοῦ ὑῃ6 
56. Κὸ οὗ τῆϑῃ, 8η4 ποῦ 
ΤΆΔ. ΤΟΙΓΙ͂ ῃ8 β8κθ οἵ 
[Ὧ6 βαρρϑίῃ; 28 ἤθῆσθ 
08ῃ6 Ξοῃ οὗ δ ἰἕβ5 
ἸΙΟΥΩ͂ αν οὗ {88 
ΒΘ δἰ." ὯΝ 

3 Οὔσο δρϑΐῃ - 886 

δῃὐοχθα ἰηΐο. 8 
ΒΥ ϑσοΟραθ, δηαᾶ 8 
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ἐξηραμμένην ἔχων 
μᾶνὶὰβ θοῦ ἔπεα ΌὌΡ -μανὶηδ 

ἣν χεῖρα᾽ 2 καὶ παρετήρουν 
τῇ Βαῃᾷᾶ; δηᾶ. ἴπον ψψοσο ορβοσνὴρ Ὀοθϑᾶς 

αὐτὸν εἰ τοῖς - σάββασιν θεραπεύσει αὐτὸν, 
εἶ ἱξ ἰοίῃε ΒΑΘ ἢ 5 Ὧφ ΜΠ ουσΘ ἴτη, 

ἵν κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 8. καὶ 
ἴα οτᾶθσ ἐπα ἴμον ταϊβηΐ δοσαβα Ἀἤτη. Αμα 

λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν χεῖρα 
Η6 15 βϑ σ᾽ ἰο ἐπα ΤΆΔΕ ἴο 85. (οπ 6). ἔῃ απᾷ 

ἔχοντι ξηράν Ἔγειρε εἰς τὸ μέσον. 
μδνθδ ΙΒ οτεάα, ΒΒ βοΐ ἃ ἰηΐο {τᾷ 6 γχωϊαβί, 

4 καὶ λέγει αὐτοῖς “Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν 
Αμᾶ Π615 βασὴδ ἴο ἔλθ σζη 15 1 ἰανν μι! ἰο ἐπ 6 σα δίῃς 

ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ 

ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος 
ψγ͵ὰ5 ἰμοτα τδῖι 

ἰο ἄο Ξοοᾶ ΟΥ ἴο ἄο 84, 501: ἴο ϑαᾶανθ ΟΥὁ 

ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. 
ἰο ἈΠ12 ΤΠ6 (65) διὰ ννεχθ Ὀοίῃρ βι]θηΐ. 

ὅ καὶ «περιβλεψάμενος. αὐτοὺς μετ᾽ ὀργῆς, 
Αἰάᾶ Βανΐηδ Ἰοοκραᾶ δεοιηᾶ ἡ ποθ νυνὶ ψντϑίῃ, 

συνλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει 
Ὀϑίη 5 ἱποσοῦθὮ!ν ετϊονεᾶ ὭΡΟΙΣ τὰ 6 {6 58} {τ 

τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ 
οὔ ἴπ8 Ὠρασχί οΥ ΠῚ Β6 5ξᾶγ5 ἴἰο 8 ΤΩΔΕᾺ 

Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου καὶ ἐξέτεινεν, . 
σἰτείοῃ οὐδ [6 παπᾶ οἵ νοι; πᾶ 6 βἰχοίοῃεα οαῖ, 

καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. δ Καὶ 
δηᾶ γν88 τοϑϊοσϑα ἴτ6 απᾶα οἱ Ὠϊτα. Δμὰ 

ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ 
Βανί ΒΟ οὐδ ἰδ. ῬΒΔΣΙΒΘ65 δίοησθ. νυ 

τῶν Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν 
[6 Ἡδτοάϊδηβ. σού 561 ἰοϑθίμοσ ννεσα βἰν] 8 

κατ᾿ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸῤλλΛ ἀπολέσωσιν. 
ἄονψῃ θὰ τ 50 8 ἴθ ἐπον σαϊσῃξΐ ἀσθϑίτον. 

1 Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
Αμᾶ τμὰ6 εοὺ38 ψιΐ ἐμ αἰβοίριθς ΟΣ τὰ 

ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν: καὶ πολὺ 
νηΐδαγονν τοννασά {6 568; . 8Πα 08 

πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησεν, 
ταῦθ ἔσγοσα. ἰῃ6 ΟΠ δ.116 8 Σοϊοννϑα, 

καὶ ᾿ἀπὸ τῆς ᾿ἰουδαίας 8 καὶ ἀπὸ 
δᾶ ἔγοσῃ. 16 Ζαάθα ΔηΩ͂ ΓΟΤΩ 

᾿Ιεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιδουμαίας καὶ 
ΦοΥΞΘΙοα. ΘΩάὴῖ ἔτοτη ἴπ8 Ιἄμυτηθα δηᾶ 

πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου καὶ περὶ 
οἰἤϑν βία οὗ ἴδ 6 Τογᾶβδῃ δηὰ δροιυῖ 

Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούοντες 
Ἔγσθ δῃᾶ ϑιάοῃ, του πάρ τσ, ΠΘΟΥΙΙ 

ὅσα - ποιεῖ ἦλθαν πρὸς αὐτόν. 
85 ΤΩΏΘΔῺΝ (155) 85 Ὧ6 15 ἀοίῃρ σαῖὴθ ἰοννασά πὶ, ἴηρ,. 

ΜΑΈᾺῈ 8: 2--- 

ΙὭΘΩ Ἅ5. ὕμποσα σῇ 
8. αὐθα-ρ ϑηά, 250 
μ8}ὺ τψεῖθ τνιαϊοῃίησ 
Ὠϊ ΟΙΟΞΘΙΥ ἰο 566 
ψΏΘΙΘΙ Ὧθ6 ποιϊᾶ 
ΟὟΥΘ [πΠ6 τϑ ΟἹ [Ὧ6 
Βδοῃ, ἴῃ οτάᾶσυ ἰδῇ 
ὍΏΘΥ χιΐρῃῦ δαοιιϑθ 
Ὠΐ. 8 Αμα 6 κδαϊα 
ἴο ῃ86 τλϑδὴ τψιῶ. [Ὧ6 
αἰ οτοᾶ Ὡδηᾶ: “(σοὺ 
ὯΏ [84 οοθ] ἰἴἰο 
[Ὧ6 σρηξον," 4 Νοχὺ. 6 
Βολὰ το ἐπι: “ἹἽ5 Ὁ 
ΙΔ Ὰ] οὐ ὑπ 6 ββδῃ 
ἴο ἀο ἃ ροοᾶ ἀδρά οσΣ 
ἴο ἄοσ 8 Ὀβα ἀρθᾶ, ἴο 
58,06 ΟΥ̓́ΥΟ ΚΙΠ 8. 5012 
Βιυὺ ἰῃδν Κορὺ δἰθηΐ. 
5Αμά αὔθ Ἰοοκῖίπρ 
ΘΙ μα ὩΡΟΏ - Θὰ 
πῇ ᾿παϊρηφίϊου, Ὀ6- 
ὴρ ὑπογοιθν ρτἱθνυρα 
αὖὺ ὑῃ86 1ΠΘΘΏ ΘΙ ΕΠ ν οὗ 
[θῖν Ὠθαῦΐβ, Ὧ6 βαϊὰ 
ἴἰο {26 τῆϑ: “Βύγοίσῃ 
οαῦ γοὰ Ὠδηᾷᾶ," Δηὰ 
Ὧ6  5ἰγείοῃρθα 10 ουΐ, 
δια. ηἶ5 ἤδη τᾶϑ 
τοϑίογθα, 6 Αὐ ὑπαὺ 6 
ῬΏΔΥδθος Μοῦ οἱΐ 
ϑδηἃ ἰγημηθαϊαίοιν. Ρ6- 
Βα ὨοΙϊάϊηρ οσοθποὶ 
νὰ 6 γαγὺν [1Ἃ21- 
ΙΟΘΟΥΒ .οἹὁἢ Ἡδτζχοᾷ 
αραϊηβὺ ἴση, ἴὰ ογάδῦ 
ἴο αοδδίγον ὮΪΠ). 

1Βαὺ. ὕθθι5 νι ἢ 
Ὧϊ5 αἰδοῖριθς ΣΡ ΟΥΘΝ 
ἴο Ἂ2ἢ6 868; δῃᾶ .8 
δστθαΐ ται ἔγοσα 
(δι 166. δῃρὰ ἔγουὰ 
συ θ΄ ΤΟΙΠονϑαᾶ. Ὠΐτ,. 
8 Ἐνγϑῃ ἔτ Φ9 ΓΈ 5816 1} 
δι ἃ ἴτοχθ Ἷά" αἸ6 8 
δὴ ἴσουη 8όσοῦθ ὑ6 
Φοσᾶάϑῃ δῃὰ βατουπμὰ 
Ὑγτ6 δᾶ ΘΓοη, 8 
στοῦ ται! ιᾶθ,.. οἱ 
Ὠϑδσίηρ οὗ ΒΟΝ ΘΩ͂ 
ΚὨΐϊηρα. ὯὮ68 Μὰ ἅο- 

οὔθ ἴο τη. 



ΜΑΒΕ 8:9---͵ἹλΡΟῤ 

9 καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα 
«Διὰ Π6 5ε14 ἴἰο ἰῆ6 αἰποῖρ]65 οἵ πίτη ἴῃ ογαᾶδργ [δὲ 

πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ 
ἈΠῸ ῬΡοαΐ βῃου]α σοί εν 6 βουν ὶσθαθ]6 ἴο Εἰσὰ 

διὰ τὸν ὄχλον ἵνα μὴ 
12} χ6}} τ} 18 σχτονὰ ἴῃ οτᾶσσχ ἐμ δὲ ποΐ 

θλίβωσιν αὐτόν: 10 πολλοὺς γὰρ 
Ἐπ6ν τοὶ σθ85 ὌΡΟΣι ἈΠῸ; ΤΏΔΗΥ͂ ΤΟΥ 

ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπτιιτείττειν αὐτῷ 
6 οὐτοῦᾶ, 85- 85 Δ ἴο Ἀ6 Ζ811Π[{ὄὺῸ ὩΡΟῺ δε} νὴ 

ἵνα . αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι 
ἴῃ οτάφυ δὲ οὗ Ηΐτα ΤΑΙΒῊξ το ἢ 85 ΤΏΘΩΥ 85 

εἶχον μάστιγας. 11 καὶ τὰ πνεύματα 
ὝΟΙΘ παν 5ΟΟΌΓΕΕΟΒ. Αμὰ τὰς ΒΡΙΥ 5 

τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν 
188 ὍΠΟΙΘΘΏ, ὙΈΘΏΘΥΟΣΥ δ Ὁ 122} 

ἐθεώρουν, προσέπιπτον αὐτῷ καὶ 
πον ννεσο Ῥομοϊαϊησ, νοσο δ 1Π[ῶς ἰονυννασχάᾶ ἢ δηα 

ἔκραζον λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς 
ὝΘΥΘ ΟΥ̓ οοὖὐ Βα δαὶ Ὑοι δῖ ἴῃ 6 θοῇ 

τοῦ θεοῦ. 12 καὶ πολλὰ 
ΟΥ̓ ἰὴ 6 (οά. Αὔάᾶ ΤΑΘῺΣ (8155) 

ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα ὴ μη 
δ6 νν85 Βα ση5 ἴὰ ΤΟΡΌΚΘ ἰο θα ἰὼ οτᾶοσ ἐμαὶ ποῖ 

αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν. 
Ὠΐϊὰ τηϑηϊδοϑδὶ πον Βῃοια Τ5 ΚΘ. 

13 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ 
Ἀμα ἢφς 15 βίθορίπρ ὉΡ ᾿λίο ἰᾷ6 του ΐδϊῃ δηά 

προσκαλεῖται οὗς ἤθελεν αὐτός, 
68115 ἑονναζά ἴσο Σ᾽ ΤΟ ννὰβ ΔΌΤΕ Ὦ6, 

καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 14 καὶ 
δηά δον ννεηΐ οὗ ἐοννατά Ὠΐτα. Δα 

ἐποίησεν δώδεκα, οὕς ἀποστόλους 
ἢ6 τηδᾶθ ἔνγοῖνο, το 8150 δΔΡοβεῖθ5 

ὠνόμασεν, ἵνα ὦσιν μετ᾽ αὐτοῦ 
ἢ πϑδιηθα, ἴῃ οσᾶάδσ ἰπαὶ ἔπον τηϊσμβέ 6 στὰ Πίστη 

καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς 
δα ἴῃ ογᾶου ἰδὲ ἮΘ γὴδ γ᾽ Ξεπᾶ ΟΕ 1.3.1 

κηρύσσειν 15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν 
ἰο 6 Ῥσϑδοῃϊηδ 848 ἴο Ὀ6 αν 5 δ οσὶν 

ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια" 
ίο 6 νὴ οαὐὐ 6 ἀδιηοῦβ; 

16 καὶ 
δηὰᾶ 

᾿ 
και 

καὶ 
854 

Πέτρον, 

δώδεκα 
ἔνεῖνα 

Σίμωνι 

ἐποίησεν τοὺς 
Β6 χηϑᾶβ 1τη6 

ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ 
δ ριιξ ὑροῖλ ὭΒΙΩΘ το ἴῃ 6 ΞΟ Ῥεῖεοσ, 

17 καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ 
δὰ ζδτηθβ ἔπ [50ηὴ] οὔξίῃεο ζΖερεᾶεθθβ. δμᾶ 

τὸν ἀδελφὸν τοῦ ᾿ἰακώβου 
16 Ῥσχοίῃεσ. οὐ ἐδ ΤΑΤΩΘ5 

καὶ 
δηὰ 

᾿Ιωάνην 
δ [9}}}} 
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9Αηἃ 86 ἰοϊὰ ἢΐ 
ΑαΙΒΟΙΌΙ65 ἰὼ ἤδνύθ ἃ 
0016 Ῥοαῦ σομ ]8}}ν 
᾿δὖ ἰδ. ΒΟΥΨΊΟ6 50 ὑπαὶ 
[5826 οἵοψα χτηϊρῦ πρὶ 
ῬΓθδ5 ΠΡΟῚ Ὠἷμ). 10 ἘΌΣ 
Ὧ6 οὐτρα τάδ, τ ἰὴ 
0086 τοϑ ἐπα 8] 
ἰῇοϑθ γο δα ρτΐου- 
ΟἿ5Β ἀΐβδθαϑθϑ ὙΘΥ6 
ἔαρ ὑροὰ Ὠΐπὶ ἰο 
ἴοὰο  Ὠΐ. 11 Βίνθῃ 
156 0 ]68 0 δρ τ 5, 
ΜΏΘΏΘΥΟΣΥ ὑπὸ ψοῦἹὰ 
ῬϑῃοΙα ἰπη, μψου]Ἱᾶ 
Ὀγοβίσαϊθ ὑπο ϑοῖνος 
Ὀθίοσθ ἢἷπὶ δηα ΟἿὟ 
οὖ, δϑασγίηρ: “Ὑοῖ 816 

1ῃ686 Ξοὴῇ οὗ ἄἀοάᾶ;"» 
12 Βπὺ ΔΩ {πο Ὧ8 
ΒΙΘΥΙΪΥ ΟὔμδΥσοα ὑῃθυὴ 
ποῦ ἰο 816 Ὠϊτη 
ΚΩΟΨΏ. 

13 Αῃμᾶ 6 δϑοθηδρα 
δι τἸλουηΐϑῖὶη δηὰ 
ΒΟ θα ἴἤοσθ ἢ 

ψϑορίθα, δηᾶ ὑδδγ 

ψοηὺ ΟΥΓ ἴο δῖ. 

14 Απὰ 6 ζοσηθα [8 

ΟῚ ΟἹ] ὕνψαεινο, 

ΜΏΟΙΣ ὯΘ6 δ'ϑοὸ πϑδῃηρᾶ 
“ΦΌΟΒΟΙΟ5," ὑμαὺ μον 

ταϊσὴῦ οοηὐίηθπθ πῃ 

Βῖτ δηᾶ ὑμδὺ 6 χιϊρηῦ 

ΒΘ) ὑπο οὐδ ίο 

ῬΧΘΔΟῚ 15 δῃηᾶ ἴο ϑνα 

δα ουῖν ἴο ΘΧΡΘῚ ὑὯ6 

ἄφιοιϑ. 

16 Αμᾶ ἰΐὰ8 [Γρτοὰρ 

ΟἹ ὕψεινθ ἰμαὺ Π8 
Τουτηθᾶ σοῦ ΘΟ, 
ἴο ΜΏοσΩ ὯΘ δἰ5ὸ σαν 

0Ὁπ6 ϑυσθθ Ῥοίοσ, 

1] ϑ9ὴἃὰ σϑιὴδ ἐμθ 

[50}}] οὕ ΖΕΡ' 6: δα 

8ηα σομ 6 Ὀγούμοῦ 

οὗ απο (6 8150 

νι κό τοι λων ηφ, φυνθιὰ μαβαν νὐν μανὸν νῳλι καὶ μΑβμήρ μά ΒΑ θΉΗΒΜΘΝΜΙΑΘΜΜΒΝΙΝΝΝ 

ἡ μμβνκαα ὁ πιὰ να καρ τὰν σαμεν 

18ὅ 

ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὄνομα Βοανηργές, 
Ὑξ  θήκος ἴμοπι ὩΔΙΩΘ ΒοΘΏΘΙΒ65, 

ὅ ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς, 18 καὶ 
ΒΡ ΤΤΟ ΟΝ 15 ΟΣ 5 οὗ Τα αον, δηᾶ 

᾿ ἔαν καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον 
Ανθρεα διὰ ῬΏΣΗΡ διὰ Βδσιδβοιοίλουν 

καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ ᾿Ιάκωβον 
εὖ Μαίίζμεν θὰ ὙΒΟΤΊΔ5 δῃηά δε 1} 

τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Θαδδαῖον καὶ 
τη6 [5018] οὔίβε ΑἸἹρβδοὺβ δηὰ Ἰμβαάδάβευβ δηᾶ 

χ “ . 3 ΄ 

μῶνα τὸν Καναναῖον 19 καὶ Ιούδαν 
ΣμΟΝ 6 [6 Ὑ ἘΠ ΤΌΣ Το δᾶ Ζυδα5 

"Ισκαριώθ, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. 
ἰσκδοιο ἢ ΨΠΟ 8150 ΕΑ 6 ον οσ ἴηι. 

Καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον: 20 καὶ συνέρχεται 
Αμά ἔρχεο, ἰηΐο ποιιξα; Δα σοχλ65 ᾿οσείμοσ 

πάλιν ὁ ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς 
δδαῖῃ ἴδ οτγονά, δϑ-ϑδηᾷ ποῖ ἴο 6 80Ρ16 ἔπϑῖι 

δὲ ἄρτον φαγεῖν. 21 καὶ ἀκούσαντες 
αἴθραι Ὀπ ρα ἴο δαΐ. Αὐᾶ μανὶηβ Βοασὰ 

οἷ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι 
πῃ6 (ΟΠ 65) τρεῖῆο τὰ ὑνεηίοιξς ἰο ἰὰν ΒΟΙΩΑ͂ οὗ 

3, ΓΑ 
ΑῚ 

ὑτόν͵ ἔλεγον γὰρ ὅτι 
(πα, ́ ἔῆον ΟΙΘ βδασῖηθ ον 18δῖ 

ἐξέστη. 22 καὶ οἱ γραμματεῖς 
δι βἰοοά ουξΐ [οὗ 15 τα 4]. Απᾶ {8 ΒΟΙΙΌΘ5 

οἱ ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων καταβάντες 
[86 (οὔ65) ἔγοτῃ δ. ΡΣ το μανίρ σόα ἄοννῃ 

ἔλεγον ὅτι Βεεζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι 
ΜΟΙ βασνίηδ ἐμαὶ Βεοῖζορα! 615 Βανί, δῃᾶ ἰπδί 

ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει 
δι {μ8 ἀὐηνλα οὐ ἴβὸ ἄειθομβ [615 ἰχονταξ οἂαξ 

ὰ δαιμόνια. 28 καὶ προσκαλεσάμενος 
ἴιο δτθονιο Απᾶ Βανίηβ ο411ἅ ἰονναχά ΒΙΤΏ561Ε 

3 ΑῚ 3 -“ 3 -“ 

ὑτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς 
αὐτοῦ 1π πρρκὴμν Π6 νν85 βαυΐῃῆβ ἴο που 

Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν; 
ον 185 8015 ϑϑαΐδῃ 5 ϑαΐδῃα ἴὸ ΡῈ ἱῃσοννῖη 8 οὔἱϑ 

24 καὶ ασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν 
Απμὰ ΒαδΊΛΕΙα ὌΡΟΣ {56 

οὗ δύναται σταθῆναι ἡ 
ποῖ 15 Δ016 ἴο βίςῃηα τὴ 6 

Ἂ 2 Ἦν. ὡν 3 

καὶ ἐὰν οἰκία. ἐφ 
ὦ ἱξονοσ οσθθ ὌΡΟΣ 

οὐ δυνήσεται ἡἧ 

ἐὰν 
Σ ὄνὲσ 

ερισθῇ, 
«βουβά ῖμ ἀϊψιαοά, 

βασιλεία ἐκείνη: 25 
Κιηράοχι {μαῖ; 

ἑαυτὴν ερισθῇ 
αὐτὴν μΟΌΪΑ ρὸ αἰνίαεα, ποῖ ΨΈΙΡΘ δΌ16 ἐμ ᾿ 5618 
ΑΘ 2 ΄ Ὁ ΓΝ ᾿Ὶ 3 ε Σ. μ᾿ 

οἱ είνη στῆναι: 26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς 
μας. ἜΔΕΙ δὰ 1 [868 ϑαΐδῃ Βοῦβθ ἐμὲ ἴο 5βίδῃηα; 

ΜΑΒᾺΕ 8:18--26 

θανθ ὑμθθθ ἰδ6 δ - 
Ὥδη6 Βο’ 8 ΠΟΥ σ65,ἦ 
ψὨΏΪΟΙ τλθᾶτϑ ΞΟῺΒ οὗ 

ΤΒΌΏΠΔΟΥ), 18 δηα ΑὉ- 

ἄγον δηὰ ῬηῃΣΠρΡ δηᾶ 

ΒΑΥ ὑο  ΟὙπθ δηᾶ 

Μαίμον δρᾶ ΤὨΟδ5 

ΔΩ σϑθα [06 80 οὗ 

ΑἹ ῬΒΑΘΌΣ δῃά Ἰηδᾶ- 
ἀδθι,5 δηὰ Ξίμχοῃ [6 

Οδ' 8 ΔΘ 19 δῃὰ 

Ζυᾶδ5 15. σαγ οὔ, 0 

1αΐοῦ Ὀοίσαγθα Ὠΐμ). 

Αῃμᾶ 8 νοῦ ἰηΐο 

8 Βοιι56. 20 Οδ66 ΠΊΟΓΘ 

[86 οἴοχᾶ ραὐμοσαᾶ, 

80 ὑδαὺ ὕμου ψϑσῦα Ὡοῦ 

ΔΌΙΘ ον ἰο οαῦ 8 

2681. 21 Βαὺ ψΏΘΩ 

Ὠΐβ τοῖαύίνος βϑδσᾶ 

δου ἰδ, μεν ψϑοῦ 

ουὐὐ ἰο ΙΔ}7 Βοϊὰ οὗ 

Ὥϊη, Ι͂ὉΓ [ΠΥ ΜΈΓ 

βαγϊσ: “ἘὀῸ Ὧδ5 ΒΌΠΘ 

ουὖνδ οὗὐ ἰδ πᾶ," 

22 ΑἸδο, 6 0 υ685 

{μδὺ οϑῖὴθ ἄονψ ΤΌΣΩ 

Φουϑαιθ ΜΟΙ δδν- 

ἰηῆσ: “δ μὰ Β6θ:6}"- 

ΖΡ, δηἃ 6 ἜΧΡΘΙῚΒ5 

6 ἄδθλοῃβ Ὁ ΤΘΘῺΒ 

οΟἵἨ ἁ ἐπ στὰ] οὗ ἰῃ8 

ἀρηχοϑ." 28 50, δἵξον 

οδΙρ ὕμοὰ ἴο ὨΪ), 

6 ὈῬδαρδὴ ἤο 580 

ἰο μοῦ τὐὰ 11π5- 

ἐχαϊϊουδ: “ΟΝ οδϑῇ 

Θαῖδα ΘΧΡ61] Ξαίδῃ 9 

24 ΩΣ, ἰἃ ἃ Κίηρ- 

ἄοχλ Ὀδϑοοσθβ αἰνια- 

βἃ αραϊηῃβδὺ ἰὐδβοὶΐ, 

ἐμαῦ Κίῃσάοϊῃη οδϑημοῦ 

αἰϑᾶ; 2δεηάᾷ 11 ἃ 

Βουβο Ὀδοοηθ5 αἰν]α- 

βοα δρϑδϊηδὺ ἰὐβϑὶξ, 

{δαὺ ουδὲ {1 τοῦ 

Ὅ6 8016 ο π5δῃᾶ, 

26 Α150, 2 Βεύδῃ 

1711. ὈνῪ 3 (Βοημοῖ-ταίαην"), 551:.18 Βοη-Ερβῃΐ, ΞΡ. 



ΜΑΒΕ 383: 397--34 

ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, 
Βιοοῦ ὕὉ ὭΡΟΣ ὨὐΓα5618 δῃηάᾶ Ὑγ)85 αἰνϊαςά, 

οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει. 
πος 5 80|6 ἰοπβίδαπάα . Ραξ οῃᾶ 8615 Βδν]ξ. 

21 ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν 
Βα πού ἰβ 80|. ὁα ποοῦθ ἱπίο ἐῃ6α ἤουδβα 

τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ 
οὗ (8 ΒΊΧΟΙΒ [Τ8}}} αν οηΐογοα {με 

σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ 
ν655615 οὗ ἈΪΤᾺ ἴο ῬΗΠΔΘΣ Δξ ονοσ ποῖ 

πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ 
ἔπ} 1ῇὴ 6 βίσζοῃξβ ἰχῦϑ}] 6 5ῃομ]ᾶ μα, δῃὰ 

τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρτπάσει. 28 ᾿Αμὴν 
θη ἐμ οσδο οξ ἷὶπὶ δ νν11] ρα πᾶρυ. ΑΙΔΘα 

λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφ φεθήσεται : 
Ι1 δὰ Ἢ ΝΣ ἴο γοῦ ἰμαδΐ 811 (155) ΨΥ} 6 Ἰεΐ βὸ οδξ 

τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἁμαρτήματα 
οὸ ἰῆ6ς. βδοῦβ8 οξίῃο χάθη, τὰς 8115 

καὶ αἱ βλασφημίαι 
δηᾶ [220] ῬΙΘΘΡΏΘΥΘ 5 

ες βλασφ φημήσωσιν" 
16» Ὁ ὈΙΘΒΡΘΙΤΆΟΙΤΒΙΚ σοχαχηϊῇ; 

ἂν βλασφημήσῃ εἰ 
ἩΚΟΙν 5ῃμουᾶ ἘΠ Ρομοῖηα ΕΗ ἐῃ8 Βρῖσις τ) 6 

ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν 
ΠΟΙν, ποῖ Β6 5 Κανιοα τοι σὸ οὐ ἰπΐο {πα 

αἰῶνα, ἀλλὰ “ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου 
δε, 14}: Πο]α ἴὰ 15 ΟΥ̓ Ἐνϑυϊδϑθηϑ 

ἁμαρτήματος. 380 ὅτι ἔλεγον 
ἥ 5δἴη. Βδοδιιϑα μον ννεσα βαυἱηβ 

ἔχει. 
Ὧφ 15 ανίηξ. 

ὅσα 
8.5 ΔΝ 85 1Ὲ Ἔν δ ὺ 

29 ὃς δ᾽ 
ΠΟ νυΐ 

τὸ πνεῦμα τὸ 

Πνεῦμα ἀκάθαρτον 
[ΣΕ 11 Ὁ} 616 81 

31 Καὶ ἔρχονται ἧ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ 
ΑΔΑ ἃσὲ σοσχωΐῃρ [86 σποίμθυ ΟΣ Εἰτὰ δηα {μ6 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν 
Ῥχοίμευβ οΥ Ηἷπὰ δῃᾶ ουἱδῖάς.. βίδαῃαϊης μον βεῃΐ οἱ 

πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν. 32 καὶ 
ΟΟΟ ΣΝ 9019] σας, .- τη. Αμᾶ 

ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ 
αν885 ΒΞ ΠΠ5 δροιΐ Ὠϊτα ᾿ στον, δηᾶ 

λέγουσιν αὐτῷ ᾿Ιδοὺ τὴηρ σου. 
τὴν ΕΣ βαρ ἴἰο Βΐσλ ΤΟΟΚΙ ΤῺΘ ταοΐθοσ οὗ σου 

καὶ οἱ ἀδελφοί σοῦ ἔξω ἔξζητοῦσίν σε. 
Δ [86 Ῥχοΐμεσβ οὗ γοὰὰ ουϊδίᾶθ. δα ββεκίῃβ σοῦ. 

83 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει Τίς 
Απαᾶ Ὠδνὶηξ ΌΣΟΙ ἴο ἴἤθσα Ἐφ ἐβ ΒΑΣΙ ψο 

ἐστν ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί; 
͵5 {μ6 μη ως οΟὔτωθ δῇ ἰδ Ῥτζοίδμοιβϑ 

34 καὶ περιβλεψάμενος. τοὺ περὶ 
Απα ανίηρ Ἰοοκεα δγοιηᾶ οὐ ἰῶς (ο 65) δροῦϊζ 
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Ὧ85 ΤΩἰδθῦ ΌὉΡ δρϑίηδὲ 
Ὠἰπη561 δηᾶᾷ ὈδΟΟσΏΘ. 
Ααἰνιᾶθα, Ὧ6 οσδῃηοῦ 
βίδηάᾶ, Ὀαὺ 15 οοχηΐηρ 
ἴο 8ὴ δηᾷᾶ, 271 ζϑοῦ, 
ὯΟ ΟἿΘ ὑμδαῦὺ Ὧδ85 μοὶ 
ἰπίΐο ἴζ6 Ὠοιθθ οἵ 
8, ΒΤΟΩΡ ΙΔ 15. 8018 
ἰο ὈΠΠΔΘΥ Ὠΐδ τῆογ- 
8ΔῸ16 ρμοοῦβ ὉΠΙΘ5κ5 
ἢγτθῦ 6. Ὀἰμᾶβ [Ὧ6 
βίσο:ρ δ, δηα ὑπ 
ὯὮΘ6 ΨΠΟ ὈΙΠάΘ ὯΪ 
ΠΟΊΞΘ, 28 ὙΤΌΪΥ Τὸ 5ῈΥ 
ἴο τοῦ ὑμδὺ 811} 
ἐπϊηὴρθ Μ{ΠΙ|0κ Ὀ6 ἔογ- 
δῖνθη ἰμ8 
ΙΏΘΩ, Ὧ0 τλϑύζο ψϑϑὲ 
5105 δῃα ὈΙΔΕΌΠΘ ΘΝ 
ΠῈΥ ὈΙΘΒΡΘΙΔΟΙΒ5]Υ 
σογῖῦ, 29 ΟΜ ΟΥΘΥ, 
ΨΜΏΟΘΥΘΥ ὈΙΔΒΡΏΘΙΏΘΑ 
δϑαϊηδὺ 8 ΠΟΙΥ βρίὶσὶῦ 
85 ὩῸ ἤούρίν 655 

ΤΟΥΘνοσ, Ὀυὺ 15 σα 

οὔ δνουϊαδυϊηρ 5.η." 

30 ΤῊΪ5, Ῥδοϑῖθα ὑΠ6Υ 

ἍΕΙΓΘ βανίηρ: “6 88 

δὰ ὈΠΟΙΘαΙ ΒΡ ]τΙν." 

ΒΙ Νον Πῖ5. τηοῦμαῦ 

ϑηα. ἰδ ὈὈΓΟΙΠΘΙΒ 

ΟΔΙΏΘ, 

ψ6Υ6 βἰϑηαΐϊηρ οὐ {86 

ουὐδίασδ, ὑπὸν βϑηῦ ἴῃ ἴοὸ 

Ὠλτ ἴο 6811 Πΐηγ. 32 Α5 

1 νᾶ, ἃ οἵοψα ν85. 

δἰὐὐϊηρ δουσῃᾶᾷ Ἠΐπι, 
850 μον ϑδαϊᾶ ἴο Ὠἰμλ: 

ἼΔΟΚ! Ὑοὰυ χηοίῃ- 

ΕΓ 8 ψνοῦγ ὈΓΟΥΏΘΥΒ 

ουῤπδίᾶᾷθ ἃῦθ βϑϑκίησ. 

γου." 33 Βυΐ ἰπ ΤΟΡΙΡ 
Ὧ6 5814 ἴο ὑξϑηι: 

ἼἸΏΟ 816 Ὧν τιοίῃ- 

ΕΓ 8η ἸῺ ὈγΟΘΥΒ᾽᾽ 
34 ΑπἃΔ Βανίηρ Ἰοοϊκαᾶ: 
δου ὌΡΟΣ ὑμοϑδ 

505. Οὗ 

δια, 85 ὑμδυ' 

τ Ναν νημανμρ ψθν ε δασΉ Ἡρηνδταᾳ, ὐνρ μομν εμρμμνῃ Ηρ ΜΙ ΒΉΜΗΝ 

τῶ μοὶ Ἀλμανη πριν ἐφρις 

ταν θὰ τονρώνον “δ φρο ν᾽ μη  ψν κο. 

Ἂν ἀνροβονο τὶν 

ρυμειδρνμε νύ λμ. ἢ άμα ρος 
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αὐτὸν κύκλῳ καθημένους λέγει “ἴδε ἡ 
δὶ ἴο οἰσοὶς ΕἸΣΊ ΟΕ ὯΘ 15 βαυΐθσ 566. [86 

ήτῃρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου 85 ὃ 
Μὴ πεν Οὗτὴθ δῃὰ ἔμ ὑτγοίΐῃμοιϑ οξπιθ; Ἐν τὴ 

ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος 
ἩΚΟΙ͂Ρ 5ποι!ὰ ἄο ἧς ΜΠ οξίπο Οοά, {15 (056) 

ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 
Ῥτοΐμο οἔτθ δῇ βίβίεσσ δῃᾶ τηοίμοχυ 15. 

4 Κα Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν. παρὰ 
δϑθαΐηῃ Β6 βίασίεξα3ὶ.ὀ ἰο Ὀ6 ἰθβδοβίηρ Ὀεβιάθ 

τὴν ἘΣ. ΘΝ: καὶ συνάγεται. 
{ῃ6 568. Απμὰ 15 Ῥοὶηρ 184 ἰοροῖθοσ 

πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν εἰς 
ἰονατὰ δῖ οχονὰ Τηοϑβί, δϑ-θπὰ δὶσπὶ ἰηΐο 

πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν τῇ 
Ῥοδί . Ὥδν ]ὶη 5 βιθρϑά ᾿ ἴο 511 ἴῃ 

θαλάσσῃ, καὶ πᾶς ὄχλος πρὸς Ἣν 
568, ϑηἃ 4841 Φ, ΟΥΟΥΨ, ἰονατα ΒΝ 

θάλασσαν ἐπὶ. τῆς γῆς ἦσαν. 2. καὶ 
568 Ὥρου ἴῃ οαύΐϊῇ ἐπον νοσο. Ατπὰα 

ἐδίδασκεν αὐτοὺς. ἐν παραβολαῖς 
[6 νν»85 [θοῇ ὴβ ποτὰ 1π ῬΆΤΒΌΙΘ5 

πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ 
ταδὴν (1055), 8η5 νψὰϑ βασ δ ἴο ἤθὴ ἰῇ 86 

διδαχῇ αὐτοῦ 8 ᾿Ακούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν 
ἰοδοπὶηβ, οὗ ἰγὰ Β6 τοῦ μθατγίῃηρ. Τοοκ' τὐκεὶ οαΐ 

ὁ - σπείρων σπεῖραι. 4 καὶ ἐγένετο 
[6 (ο΄ 6) Βον 5 ἴο βο Αμα εἰ μαρρϑῃδᾶ 

ἐν τῷ σπείρειν ᾿ μὲν ἔπεσεν 
χὰ ἴμθ ἴο Ῥε βονίηςξ ΜΠΙΟΝ, [5664] ἱπαθροᾶ .1611 

παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ 
Ῥεβϑίᾶθ ἰὼ 6 ναῦν, δηᾶά σϑσὴῆθ ἐπ Ὀῖγᾶς δᾶ 

κατέφαγεν αὐτό. 5 -καὶ ἄλλο ἔπεσεν 
εἴα ἀονὰ ᾿- 1, .Αῃα δηοίμου [5664] 1611 

ἐπὶ τὸ πετρῶδες καὶ ὅπου οὐκ 
ὍΡροΩ ἰῇ τχοοκγ [ΡΙ8661 δῃᾶ ΜΏΘγΘ πτὸοί 

εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς 
ἰξζ γ85 ανίηϑ [- δ ε Τὰς, δια ᾿ς δέομςα 

ἐξανέτειλεν ᾿ . διὰ ᾿τὸ μὴ . ἔχειν. 
ἰἔσοβθα ἂρ οὰῖ. (γοιρῃ 1. 1:} ποῖ ἴο Ῥ6 ανΐῃβ 

βάθος γῆς: 6 καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος 
ἀδβρίῃ οὗ εαγίῃ; δρᾶ ΏΘΩ χσοϑθο Ρ ἰᾷε 5 

ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ 
ἰξ γα 5 βεοοσοβοα ηα λον 6}} τὶ οὴ 1ὰ6 πο 

ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθης, Τ καὶ 
ἰο ᾿ς Ὠδνὶηβ τοοί 1 νγἔὦὰ5 αἀτίοα πρ. Απᾶ 

ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ 
δποίδον [5664] 7611 ἴἷο ἴμλ6 1μοτῇβ8,. μπᾶ 

ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ 
ΟΙλΘ ρΡ ἴπῃ6 ποῖ δὴ οἤόοκοα 1, δηᾶ 

ΜΑΞΒΕ 8: 85ὅ---ά: ἢ 

ἰδ Δύο Πα Βἰπν 
ἴῃ “ἃ οἶγοῖθ, Ὧ6 κδἱά: 
53,66, Χ τού δηᾶ 
ΙᾺΥ ὈΓΟΙΏΘΙΒ! 35 ͵)ο- 
ΕΟ αἀοο5. 6 1} 
οἵ. αοὔ, [15 οὔθ ἐδ 
ΤᾺ Ὀτοῦμπου δΔηα βἰβύδυ 
δια τιούμο 

Αῃὰ Ὧ6 ἃρβδὶῃ 
δύογχίοα ὑδδορίηρ 

Ὀοβᾶθ. [286 868. μά 
8 ΥΘΟΙΥ ρύθαῦ οτονα 
σανμεθᾶ θᾶ ὨΪΠ), 
80. ὑμαῦ Ὧ6. νοπὺ 
δροδτᾶ. ἃ Ῥοαῖ δηᾶ 
βοῦ ουὖὺ οὐ 8 568, 
ραῦ ἃ] (6 οζτονᾶ 
6ϑάᾶθ μ86 5θὰ ψ6 16 

ΟἹ ῃ6 5ῆοσγθ. 250 Ὧδ 
Ῥοσϑὰ ἴο ἔθδοῶ ὑμθυῃ 

ΔΩ ὑῃίηρα νῖῦῇ 

ἱπΠπδύσδύϊοη δηὰ ἴἰο 

58) ἴο ἴθι ἔθ ὨΪ8 
τοϑορίηρ: ὃ: “1ἰϑύρθῃ, 
ΤΙΟΟΚ! ΤΏ6 ΒΟΟΣ τοὺ 

ουῦ ἴο δον. 4 Αμᾶ 85 
ὯΘ6 5 δον ίηθ, βοιὴ8 

[8664]. [61 δἱοηρϑίαθ 

086 τοϑδᾶ, δῃᾷ 8 

Οἱτᾶ οαὴθ δηα δἷρ 

Ὁ ὦρΡ. δΑΔηα οὐοΥ 

[5664] 161 Ὡροὴ {π6 

ΤΟΟΚῪ ΟΡΙΔο6. ΜΉΘ ἰὖ, 
οἵ οουτδα, αϊά ποῖ 
Ὧδνθ τοῦ 5011, δῃᾶ 
10 ἱπητηβαϊαῦθὶν ΒΡΥΘῺΡ 

ὮΡ Ῥθοδθθ οἵ ποῦ 

Βανίηρ ἀθούῃ οἵ 01], 

6 Βυῦ πῆθα ὑπ βιὰ 
ΤΌΒΘ, Ὁ 85 Βοοσο θα, 
δηα Ι͂ῸὉΓ ποῦ Βανίηρ 
τοοῦ 10 ψιἰῃογθᾶ, 1 Αμά 
οὗβεσ [5664] Ζ611 
ΘΟ πῃ ὑξόοῖίϑ, 

ΘΔ ἴμ ὑπόγῶβ᾽ σϑτδ 

ὉΡ δῃᾷα ομοκϑᾶ 1, δῃᾶ 



ΜΑΒᾺ 4: 8--1ὅ 

καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 8 καὶ ἄλλα ἔπεσεν 
ἔτ τοΐ ᾿ἰἔρβανο. Αμα οἵμοσ [56645] 2611 

εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ . ἐδίδουν καρπὸν 
ἰηΐο {6 δὐπῃ 16 86, ἅ ΔΩ͂ 85 δίνῃ ἔἔχυϊ 

ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἔφερεν 
σου ὩΡ 8αΔἃ :ποχραϑίηρ, δᾶ τνὰᾶβ ὈΣΙΏΒΊΩΒ 

εἰς τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν 
ἰηΐο ταἰϊτίν δα ἰῃ ϑιπκῖν δὴ [ἰὴ 

ἑκατόν. 9 Καὶ ἔλεγεν “Ὃς ἔχει 
ΟἿΘ ΒυπατΓτθοᾶ, Διὰ πο νν85 βαυηβ ὴὼΟ 15 δνὶηξ 

ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 
ΘΑΓ5 ἴο Ὀ6 ὨΘδσ ΙΒ οὐ Εἰτὴ 6 δ σ 8, 

10 Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ 
Διῃάᾶ δ᾽. 29 1:9] Π6 βοΐ ἴο "6 ϑοςογαϊηδ ἴο 

μόνας, ἠρώτων αὐτὸν οἱ 
ΟΡ (ομ65), ΜΈ, αὐοϑίϊοηΐϊηθβ Ο Πἰτ ἰδ (οἢ 65) 

περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς 
δρουξ. ἴσα ἰορεοίῃμου τὰ ἰὰς ἵν εῖνο 16 

παραβολάς. 11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
ῬΆΧΆΡΙ65. Απμᾶ 6 νν85 βδυ 5 ἴο ἴθ 

Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς 
ἸοΥου ἰδ την βίου, 85 Ῥθθὴ σῖνεβα ὁ ,ωυὺ οξίῃε 

βασιλείας τοῦ θεοῦ" ἐκείνοις δὲ τοῖς 
κίηράοια οὔίῃθ αοα; ἴο θοβα. Ραὲ ἐδπθ (Ομ 65) 

ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα 
ουὐἰδιᾶθ 1 ῬΑΥΘΌΙ65 τὴ 811 ([ϊ1η55) 

γίνεται, 12 ἵνα βλέποντες 
15 ΟΟΟΌΓΣΥΙΠΒ, 1ὰ οτᾶφυ ἰδὲ Ἰοοκίηδ 

βλέπωσι καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες 
τῆον ταϊσιμὲ ΙοοΚΚ απαᾶ ποὲ δῃοιᾶ 566, δὰ ἤρου δ 

ἀκούωσι καὶ μὴ συνίωσιν, μή 
πον ταϊρδ ΘΣ δῃηα ῃοΐ ΒΒ οι] σοτηρυθ θα, τοὶ 

ποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ 
αἱ δὴν ἰἰχὰθ ἴδον βῃοιαὰ ἔχσ ῬθοΚ διὰ 

ἀφεθῇ αὐτοῖς. 13 καὶ λέγει 
1 Βῃου]α 6 16 βὸ ΟΕ ἰο Τμϑιη. Αμᾶαὰ 615 βΒαυ δ 

τὴν παραβολὴν 
ἐπ ῬΆΓΔΡΙΘ 

τὰς παραβολὰς 
ἴὰ8 ῬΔΥΘΌ]Θ5 

οἴδατε 
μδνθ τοῦ Καοννῶ 

πῶς πάσας 
81} 

αὐτοῖς Οὐκ 
ἴο ἵει Νοὶ 

ταύτην, καὶ 
ἴῃ 15, ᾿ δῃᾷὰ μον 

γνώσεσθε; 
ΨΙΠ τοῦ Ὡδνο δοαπδίηΐδσοος 1} 

14 Ὁ σπείρων τὸν λόγον 
ΤΏ (οΟΏ6) βοῦς, (ἴῃς ννοσγᾶ 

15 οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ 
ἼΠμοΒο ας 8.6 δα (οῇ65) Ἀεβιᾶθς 

ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ 
ἍΜΏΘΙΘ 15 βεΐὴρ βοῇ ἴῃς. νοσγᾶ, δῃηᾶ 

ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ 
ἐμὸν ταῖρι ΠΘΩΣ δὲ Ομο6 15 οοχηΐηβ 6 ϑϑϑΐδβδῃ βδῃὰ 

σπείρει. 
15 βου ηδ. 

τὴν ὁδὸν 
165 νὰν 

ὅταν 
ΜΏΘΏΘΨΝΕΣ 
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ῤ γὶοϊάθα ἢὸ ἔσγυϊ,ι. 
8 Βιυῦ οΟἴΟΥ5. 16}1 τὸ- 
ΟἹ πῃ ἢπθδ 5011, δηᾶ, 
οομϊΐηρ Ὁ δ8ηα ἰῃ- 

ΟΥ̓ΘΘΒΙηρ, ὕμον Ὀεδρϑῃ 

ἴο γίίοϊᾶά ἔγαϊ, ὃδῃᾶ 

07 66 ὑθδγϊὴρ 

ἐπ τγίοια, δηα εἰχὶν 

δι ἃ ὁ δυῃατοα." 950 
Ὧ6 δὐάρα ἐπ6 ψοτζᾶ: 

“Ἴρου τὰ ὑμαὺ Ὧδ5 
ΘΑΙ ἴο 1ϑίδῃ 1ἰϑύθῃ.» 

10 ΝΟ ψ 6 Ὧ8 
σοὺ ἴο 6 δίοῃθ, ὕμποξα 
διοισῃάα πἰπὶ τὶ {Π6 
ὕψοινα Ῥαρδὴ α165- 
ὑϊοπΐησ Ὠΐ οὐ ὑπ 
11 πϑὐχαύϊουϑ. 11 μὰ 
Ὧ6 γτοσθοαθα ἰο 58 
ἴζο προ: “ἼἸοὸ τοῦ 

76 5δοῖθα ϑδϑϑοχϑοὺ οὗ 
π6 Κιησᾶομῃ οὗ αοᾶ 
85 Βθθὴ ρίνθρη, μευΐ 
ἴο ὕμοβθ οι διᾶθ 81] 
ὑμΐηρβ ΟΟσῸ ἴῃ 110.5- 
ὑταϊϊουβ, 121 οΟσαρσ 
τῆϑ,, ὑποισ Ἰοοκίηρ, 

ΠΟ 8.ὺῇ ΙΟΟΚ δῃὰ 
γοὺ ποῦ 866, 886, 

ὑπουσ Ὠϑαυΐηρσ, ὕὑΏ θυ 

ΙΒ 6 δῃᾷᾶ γϑὺ 
ποῦ σοὺ ἴῃ βϑϑθῆϑθ οὗ 
ἐδ, ΠΟΙ ΘΥ̓ΘΥ ὑυΤ ὉΔΟΙ 

8η 4 ΓοΥρίν 655 Ὀ6 
σίνθῃ ὑῶθη." 18 ἘῸ:- 
ὑπ 6 Γ, μ6 βδϊα ἴο ὑπ: 
“Χου αἂὦ ῃοὺ ΚΩΟΝ 
[15 ΠΠυδύγαθοη, δηά 
80 ον ΨῺ]Π τοῦ υπ- 
ἀργβίδαπα 811 π6 οὐ 
᾿Π]πϑίγ αὐ οῦϑ9 ἷ 

14 “ἼΠ6 5ΒΟΕΙ ΒΟ 
086 ψοζγᾶ. 15 ΤΏΕΞΘο, 
ἔθη, 8ῖθο 6. ΟἿΘ5 
8Ιοησδιᾶθ 86 χοϑᾶ 
ΘΟ 6 ψοῖὰ [ἷ5 

βοῶ; Ὀαὺ 85 ΞΟΟῚ 88 

ἴον δνθ οαζὰ [10] 

Ξοῦδϑη ΟΘΟΙΩΘ5. 8πᾶ 

ον μα μμαμεομονᾳγηδαηξμανντόμδηφη. "ν᾿ νο νΑ Ν 

τομφιφμνρῃ φραεμδν νίαν, 

τ ὐμρλμρβσονιν ψαενάκει κύον ο ἐν Ἢ 

μνϑ θη εὰ Ἀὐδϑεμδ ἀρὴν μρϑϑμεβριωρ, δ 

ἐνμρν ας, μια κΩνοᾳ μυνμευνοα ἀνμμλμινν ἐνόν γεισ ον ον 

ΠΕΣ ΩΣ 

μανῖν ἢμρὸῷ κὲ 
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αἴρει τὸν λόγον τὸν ἑἐσπαρμένον 
το σ αρ ἐπ ψοσγά 16 (ὁπ 6) πανπε ΒΘο βουνὰ 

εἰς αὐτούς. 16 καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως 
ἰαῖο ἐμοσα. Αμὰ δεβθ 816 ἨἩΚοννῖβα 

οἷ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, 
6 (οπ65) πρό ἴῃ τΌΘΚΥ [Ρ]18065] θη βοννῃ, 

οἵ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς 
ΜὯ)ὸ Βαμανοσ μον σαρηΐ θα ἰῇ6 ψοζὰ δἷοποα 

μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 11 καὶ 
“ιὰ ΖῸ}) ἔπον 86 δοοορίϊηβ 1, 8Δ.πᾶ 

οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ 
ποῖ ἴμ6. δύο βανίηβξ στοοῦύῦ ἱὰ ἐδοώβοινεβ Ἀαΐ 

πρόσκαιροί εἰσιν, εἶτα γενομένης θλίψεως 
ΟΙΡΟΥΘΥ ἴδον ἀτο, ποχί οσουγγίηρ οὗ ΠΡ δία 

ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον 
ΟΥ̓͂ ΟΥ̓ ῬΡευβρουσοι σου ρη τῇς τνοχὰ 

εὐθὺς σκανδαλίζονται. 18 καὶ ἄλλοι 
δ οὔθ ἴδον δύ θεϊῃξ βίαια 1θά. Αὐτὰ οἴδουβ 

εἰσὶν οἷ εἰς τὰς ἀκάνθας 
ΕΥ̓. ἴδ (ΟΠ 65) πο 141-} ἢ 72) 22} 

σπειρόμενοι: οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον 
Ὀεΐπξ βουνῃ; ἔῆεθβθ δἴὸ ἴδ (οὔθ65) (6 νογά 

ἀκούσαντες, 15 καὶ αἱ μέριμναι τοῦ 
μανὶπε Ὠρατσά, δηά 16 ΕΡΡ Ἔ 15: οΥ ἴμ8 

αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ 
8866 δᾶ [8 Βοαποίνθηθϑϑ οὗ ἴῃ 6 

πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ 
τσ 65 ἃ ἃ ἴζὼΘς δροχῦέ ἴῃ6 τϑξίονοσ (155) 

ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συνπνίγουσιν 
ἄφξβισο ζβκίηρβ ἐμοῖσ 8. ἰὼ 816 ομοιζίηρ Ἰοσ οί σ 

τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 20 καὶ 
ἐξὸ τνογᾶ, δῃηᾶά Ὁπέτι 11] ἱ ὈΘΟοχΊ65. Απὰᾶ 

ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 
ἰῆοϑβθ. δ16 ἐμα (ομθ5) ὩΡρο {π6 οὐσία ἰῇ Ηπὸ 

σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον 
Βανΐηβ θεὰ βοῇ, ΏΟ Ἔσὸ οαχίῃβ. ἰβε ψογχγά 

καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἐν 
δῃάὰ ϑοορθρΐ δ]οηβϑίαθ δηᾶ Ὅθεχ ἔστισε 1ὰ 

τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν ἕἑἙκατόν. 
εἰσίν δῃάᾶ ἴῃ βιχὶν δα ἴἰπ οὔ ΒαπάτΓεΩ͂, 

21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Μήτι. 
Απμᾶ ἢν 85 Ξϑαυΐϊπρ ἴο πεῦ παῤ Νοὺ ψνῃδὲ 

ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν 
ἰβ σου ἰμ6 ΙΘΙῺΡ ἀπ οτᾶοσ δαὶ ὑπᾶρσ ἐπα 

μόδιον τεθῇ ὑπὸ τὴν 
τηραξυσίηρ θαϑιαεὶ που ρα ρας οὐἵ ἀηᾶο ἔπ 

κλίνην, οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν 
Ὀφβά, οὶ ἱἰπ οζγάοσυ ἰμβαὶ ὑροῦὰ ἰμθ ἸἸδτηρβίβῃηα 

ΜΑΒᾺ 4:16--.2} 

ἕαϊκοα αν ἰῇ ψοτὰ 
ἐἰπῶῦὺ νὰ βοὰ [1ἢ 
ἔμοηι. 16 Απᾶ {ἱκουίβα 
ἴθθ 8.86 6 οὔδ5 
ΒΟ ὉΡΟῚ (6 ΤΟΟΪΚΥ͂ 
ῬΙΔΟΘα:; δὃἃδὃβδ. 500 885 
06} πᾶν ραζά {86 
ΜΟΙΩ͂, ὑμαν δοσορὺ ἴὖ 
στ ον. 17 ψοὺ μον 
Ὦδᾶνθ 0 χοοῦ ἴῃ ἐϑτα- 
Βοῖνθϑ, θυαῦ μον οομ- 
6 Ὁ ἃ {ἰχαδ; 

πθ 85 ϑοοῦ 8ἃ5 ὑϊ]0- 
ὉΠ .ΟΩ ΟΥ ῬοΥσθοι ἢ 
Αιῖθθα Ὀθσδῖιθα οὗ {μ8 
ΜΟΓΙΓΑ͂, πον ἃγθ 5ἰπχα- 
ὈΙ6Θα. 18 ΤΏΘΥΘ δἃζτῈ 
5.1 οὔμοῦς ΨΏῺΟ 816 
ΒΟ διηοηρ ἰξ86 
ΠΟΥ 5; ὕμποϑο δ΄'6 ἐῶ 
ΟμΘ5 ὑμαῦ ᾶνθ Ὠθατὰ 
[6 ψοτᾶ, 19 0ὺ [8 
δηχίθῦθ οὗ ὑῃ!15 5υ85- 
ἴθι οἵ ὑῃίηρθ δᾶ 
ἴὯ6 αἀδοθρύῦδνο βονεῦ 
οὗ τἴοθθ δῃῇὰ {6 
ἀδϑῖσοσ 10 886 γτοϑῦ 
οὗ 6 ὑπΐϊηρβ Τλᾶκθ 
ἰητοδᾶβ δη ἃ ομόοκ 
086 ψογᾶά, δῃά Σὺ 

ῬΘΟοΟΙΏ65 ὈΠΕΓΟΙΣΙΙ. 
20 ΕἸΠΔΙΙν, ἴῃ6 ΟἿΘ5 
ἰμᾶὺ νοῦ βϑο ἢ ΟἿ 
86 π6 5011 αὺῦῷ μποβθ 

ΨΜΏΟ [ἰδθῃ ἰο ἰδ6 

ψΟΙάΩ͂ δηὰ ἔδνόσδο]ῦ 

τΤοοοὶνθ ὁ δῃᾶ 68 7 

ἔτι ὑμϊτύν το α δπᾶ 

ΒΙΧΟΥ 8η4ἃ α Ὠππατθα." 

2 Απμα ἢ ψοηΐῦ οἱ 

ἰο 58.) ἰὸ ἰπϑα: “ἃ 

Ια ἰ5. ποῦ Ῥχγουρὴῦ 

ἰοὸ Ρ6 ρΡυὺ υὑπμᾶϑ 8 

τηθδϑισίηρ Ὀαϑιοῦ ΟΥΓ[Ἁ 

ὉΠΑ͂Ο ἃ θᾶ, 5 ἴδ 

τῇ ἴ5 Ῥστουσῦ ἴο 6 ρα 

ΡΟ 84. δηιρϑῦθῃηαξ, 

19: ὥυβίθιη οἵ ἐπ ηρϑξεαίών (αἶ:ο05,), ΒΑ; ὨΦῚ} (οἸαϊνην"), “11,18, 



ΜΑΒᾺΑ 4: 32---0 

κρυπτὸν 
(ϑοτηϑίῃιηρ) ἰάθη 

φανερωθῇ, 
ἀΐ βΒῃουα Ὀ6 τηδηϊξοβίθα, 

ἀπόκρυφον 
Ῥδοδίὴθ (Ξουυθίῃ τ 5) σαΥΘ 11ν σοηοραϊθα 

ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. 
Ῥαξ. ἴῃ οσζάᾶθσ παῖ 1: Βῃο Ια σοῦ ἱπίο τηϑδηϊοϑί. 

28 Εἴ τις ἔχει. ὦτα ἀκούειν 
τὲ ΘΏΣΟΩΘ 15. νη 8 ΘΕΥ5 ἴο 6 ϑδσΐηβ 

ἀκουέτω. 
1οὲ ἷτα 6 Ἀρασίῃρ. 

24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Βλέπετε 
ες ΑἈΠΙΩ͂ ἢδ νν85 βασυίηβ ἴο θϑιη Β6 χοῦ Ἰοοκίῃβ δἱ 

τί ἀκούετε. ἐν ὃ - μέτρῳ 
μα ὑοῦ δΓῈ ΠΘΘΙΪΏ8. ΤᾺ νη δὲ ΤΑΘαΒΘαΧΘ 

μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ 
Ὑοῦ ΔῚΘ ΧΘαϑ σ᾽ 1 1 Ὀ6 Τηθϑβιτσεάᾶ ἴουου δῃᾶ 

προστεθήσεται ὑμῖν.. 25 ὃς γὰ ἔχει 
τ ΨῈῚῸῸ δαἀε ἰο υοῦ. ῆο ΟΡ ἃς πανίηρ, 
δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὃς οὐκ. ἔχει,. καὶ 

1 ΠῚ 6 βίνθη ἴἰο Ητη; δῃὰ ψ)͵οΟ ἤοΐ 15 βανίῃξ, 8150 

ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
νοῦ 6 15 ϑνίῃῶβ ὙΠῸ 12|6 παρ ἔγου δίτη. 

26 Καὶ ἔλεγεν. Οὕτως ἐστὶν ἡ 
ΑΠάΔ [6 ννἃϑ Βα 5 ΤΠῸ5 15 τὰ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ 
Κιηράοη οὔίῃβεο αοαὰ 885 ΤΩΔᾺ ταϊθ!ῦ ἴγονν 

τὸν σπόρον ἐπτὶ τῆς γῆς 27 καὶ 
153..:} 56 6α ὌΡροΩ ἴτε ΒΔ δηὰᾶ 

καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται 
ἮΘ ΙΔ Κ ὈΘ6 β᾽θορίηβ δηὰ ΤῊΔνΝ Ὦφ χΙϑὴ 5 ὉΡ 

νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος 
[41] αἰρς πᾶ [Ὅν] ἅἄδν, δ᾽δ μα 5εςεα 

βλαστᾷ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ 
ΤᾺΔΨ ὈΘ 5ργτουϊίηξ, δὴ ΓΩΔΥ 6 Ἰδησίπμοηΐὴρ 85 ποῖ 

οἶδεν αὐτός. 28 ᾿ αὐτομάτη ἡ γῆ 
Ὧξδ5 Καοννὰ δ. ΟΕ 15 ον 56}. Ὲ ἰῇ δβὰσχ 

καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτεν 
15 Ῥδασίσ δ ἔγαϊῦ, Εγχϑὶ Ἐχαββ- Ιδᾶρ, ποχί 

στάχυν, εἶτεν πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. 
βίδικ θᾶ, ποχὶ Ζ.}1 ΕΎΑΙῚ ἴῃ πο ίβικ ποϑδᾶ. 

29. ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, 
Ὑγβομανεσ Ρὰξ ββου]ᾶ ρίνε ονοσ ἐμ8 Ζγαϊΐ, 

εὐθὺς ἀποστέλλει. τὸ δρέπανον, ὅτι 
δῖ οὔσθ "3: βεηᾶβ ΟΕ Π6 5ΙΟΚΊΘ, Ῥϑοδῖιβα 

παρέστηκεν ὁ θερισμός. 
85 βίοοα Ρεβίᾶθ ἴῃ 6 ἢδγνϑβί. 

380 Καὶ ᾿ ἔλεγεν Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν 
Αμᾶ ΒΘ νν85 βασίῃσ Ηονν τηϊσἣΐ τη Ἰκοὴ [868 

22 οὐ γὰρ ἔστιν τεθῇ; 
Ἵ Νοὶ Ζοὸγῦ 15 βῃουα Ὀ8 Ραὶῦ 

ἐὰν 
1 ενοσ 

οὐδὲ 
ὩΘΙμοΣ 

μ ἵνα 
ποὺ ἴῃ ογᾶρφυ ἰδὲ 

ἐγένετο 
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ἰ5 1 τοὺὐϑ 22Ε΄ῸΟΣ 
ΏθΓ86 15 ποίῃϊηῃρ Ὠϊάᾶ- 
ἄθῃ οχοθρὺῦ ἴὲοσγ δα 
Ρυσροβα οὗ Ὀοίῃηρ 6Χ-. 

ποῃπίηρ Ὠδ5᾽ ῬοΞΘᾶ; 
ὈΘΟΟΙΏΘ ΟΔΥΘΙΙν σΟὨ- 
σραϊθρα Ρυῦ ἔοσ ἐῶ 
ῬΌΓΡΟΚΞΘ οἵ οοπιὶηρ 1ἢ- 
ἴο 886 ορϑθῇ. 23 γ7ωο- 
ΘΟΥΟΙ ὯδΔ5 6815. ἴο 
1ἰδίθῃ, 1ϑὺ Ὠΐπὶ 1ἰβύθῃ," 

24 ἨΘΡ ἔπσῦμο κβαϊὰ 
ἴο ὑῃθηι: “ῬΔΡ αὐΐθῃ- 
ἀΐοη ἰο ψῃδὺ τοῦ 8186 
Πραῦῖηρ. ΜΙ ἰῃ8 
ΤὨΘΑΘΌΓΘ ὑμαῦ. χοσ 816 
Τα Θϑασρ οὖ, τοῦ 
11 ἤν ἰὖ χηθδϑιτσθϑα 
οὐδ ἰο Ὑοῦ, γϑϑ, χοῦ 
«11 δᾶν ζῦοσε δαάρα 
ἰἱο τοῦ. 25 ΕῸΓ 

ΤΏΟΤΘ βἴνθῃ ἰὸ ἢΐτῃ; 
Ῥαὺ 86 ὑμαὺῦ ἄορ τοὶ 
Ὦδγθ, ϑνθὸὴῇ ψῇδὺῦ 6 
Ὧδ9 ΨΜἘ}ΠΟΠΞΕ Ρ6 ἴβκρθη 
ΘΙΆΥ ἴγοῦλ Ὠϊτη.᾽ 

28 5ο 6 ψϑῃηΐ οἢ ἴο 
580: “ἼΩ ἐπὶ 8. ὑῃ6 
Κιησάοῃη οὗὐ αοά ἰ5 
ιαϑῦ 85 ΜΏΘΗ ἃ. 85 
οαϑὺβ 8 ϑβθθα ὑροη. 
[8 στοᾷ, 27 δηὰ “Ὧδ 
ΒΙΘ6ρ5 δὖ τὑἰρῃῤ δπηᾶ. 
ΤΙΊΒΟΘ ΠΡ ΟΥ ἄδν, δῃᾶ 
8 5664 5ρτοιυῦΐβ. δῃὰᾶ 
ΒΥΟΝ5. 08}, 15ὲ μον 
Ὧ6 ἄοθ ποὺ Κιθον. 
28 ΟἱἩ 15 ον 5611 6. 
δτουμα θαυ ἔγεαϊ 
τάδ], Ζἰσϑὺ ἐμπ6. 
ϑΥδδ5 ὈΪδᾶθ, θη ἐῃῶ6. 
δῦϑὶΚ πθδαᾶ, {1811 
086 1} ργυϑίὶῃ ἴῃ ἐμ 
Ὠθϑαᾶ. 298 Βιιῦ 85 5οὺὴ 
85 8 ἔπι Ῥϑυσ 5 
1, 86 ἐπτυδίβ ἰῃ {π6. 
ΒίοΚΙα, Ὀδθοδϑο ὑπμέ- 
Ὠατνοοῦ ὑΐθ 88 
ΟΟΙΏ6.᾽ ᾿ 

30 Αηᾶ 6 ψϑηΐ οὔ. 
ἴο 58ὲὺ: “1 τ ϑὲ 
818 ψ)ὰ ἰο ἰκθὴ {π6΄ 

Ὧθ᾽ 
ἰαῦ Ὧδ85. ΨΜἘΠῚ ἤδγνο 

ΠΝ ΎΨΟΝ ΘΟΝΜΗΝΑΝΝ 

ὁ ραν ψρν ἣν ἀμμβονω Ἀμρλραμμνφιρενοφρκ φάμα οὐ να 

":5 

ταις 

οὐρρρφυμαιθοροημνυνίμοοο.., ὑνεπρρβανΠηρασαμουσννν σι υὐνε ον 
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θεοῦ, ἢ ἐν τίνι αὐτὴν 
αοᾶ, οἱ ἃ νυ δὲ 1 

31 ὡς κόκκῳ σινάπεως, 
ῬΆΓΑΡΙΘ τηϊδηῦ να ρα ΑΒ ἴο δγϑῖὰ Οὗ τηυιδίαγα, 

ὃς ὅταν ᾿. σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς͵ 
Ὡΐοῃ ΜΆ θησαν ἰΐ τηϊρμΐ ΡῈ δον ὌΡΟΣ ἐῆφ. φαγίῃ, 

τοῦ 
οΟΥ τὰ 6 

θῶμεν; 

ασιλείαν 
κίηβάοτωα 

παραβολῇ 

μικρότερον ὃν πάντων τῶν σπερμάτων 
5ΙΏΘΙΙΘΡ 15 7:»967- ὁ οὗ 81} τὴ 8 βοϑᾶς 

μ Σρο Σ Ν Ἶ . 
τῶν ἐπὶ τ γῆς --- 32 καὶ ὅταν 

μὴ ΜΝ -- ΔῃἃΔ ΨΏΘΏΘΥΘΣ 1ὴ6 (ομ657ὺ ὡροὰ μὲ δδσ 

σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζόν 
τὸ ταῖσι θ6 βονσα, ἰδ σοσθϑ ἘΡ δηα ὈΘΟΟΤΊ65 διεαῖοσ 

πάντων τῶν λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους 
οὗ 811 ἐπε νερείβθ]ο5 8δηα ἰ5 σηδκίηθθ ὈΓΔΏΘΗΘΒ 

΄ -΄ ’ ε ἀξ. χ ΝῚ 

εγάλου ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν. 
μ μάφρος δ "δϑ-ϑ πα ἴο ΒΘ δΔῸ16 υπᾶθΡ ἴῃ8 βδδᾶονν 

αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῖν. 
οὐδ ἴτ6 Ηἱτᾶβ οξίμθε ἤθανθη ἰοτὶορηΐ ἄοννῃ. 

83 Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς 
Δηᾶ ἴο ΘΌΘΗ ΚΘ ῬΆΥΘΌ165 ᾿ ΤΑΘΔῺΝ 

ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς 
[6 νν85 βρεακίῃβξ: ἰο ἔμοσὰ τῇς ψοτᾶ, δοζοοχάϊηδ 85 

ἠδύναντο ἀκούει. 384. χωρὶς δὲ 
μον εσα 8016 ἕο ΡῈ ἈΘδυηΒ; δρατῦ το Ραΐ 

“ 3 ΄ ᾽ “ 

παραβολῆς οὐκ ἐλάλει. αὐτοῖς, 
ραβολῆς .οῖ ἢ ννδϑ ΒΡ δ ΚΙ ἰο ἴθ, 

κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις 
δοσοταϊης ἴο Ῥτῖνεαϊα [5ρ00] Ῥυΐῤ ἴο ἰμ8 ον ῃ 

μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα. 
ἀἰβοῖριεβ [6 ννὰ5 βδχριδίπίηρ 811 (155). 

35 Καὶ λέγει αὐτοῖς -ἐν ἐκείνῃ τῇ 
Αὐμᾶὰ ποὶἰβ βαυΐωῆὀ: τίο ἤρα ἰὰ δῖ 18 

ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης Διέλθωμεν 
6. οὗ ανθῃΐηρ Βαντη οοΥΘ ἴο Β6 1.6ὖ 115 5Ὸ ἰὨτΟΌρ 

εἰς τὸ πέραν. 86 καὶ. ἀφέντες τὸν 
ἱπκίῖο {πῃ ᾿οἶδὸν β5ἰάθ. Απᾷ δανίηρ [οἴ βὸ ΟΥ̓ ἰδ8 

ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν 
ογονᾶ ἔμπον δζὸ ἰβδικίηρβ αἰοσθ. πῶ 85 θνναὰβ ἰἴὰ 

τῷ πλοίῳ, καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν : Ἴ 
16 Ῥοδῖ, αδὐᾶ οἶμεσ Ὀοδίβ. ννὰβ νὰ Ὠΐτη, 

831. καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου, καὶ 
Απμᾶ οσοῦσβ Ἀυχτίζςδηθ γπύεαῦ οὐ νηᾶ, δα 

τὰ “κύματα ἐπέβαλλεν. εἰς τὸ πλοῖον, 
6. ψανεβ. ν)85 ἰσχονηθ ροὺ ἱπΐο ἴα Ὀοδΐ, 

ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον. 
δβ-ῃἃ αἰτεδᾶν ἴο ΡῈ βείξηρ 81. τὰς ᾿ Ῥοδῖ.. 

88 καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ 
Αὐὰ Βα Ψξ ἴῃ μα βίδσιι ὌΡΟΣ ἐπα 

προσκεφάλαιον καθεύδων... καὶ ἐγείρουσιν 
ὉΪΠοΟΥ βιθρερίηθ; ὅπ ἔδμον 8 Κ6 ῸΡ 

μετ᾽ αὐτοῦ. 

ΜΑΒΕ 4: 51--.98 

Κιηρᾶομι οὗ -ἀοα, ΟΥ̓ 
ἷΐη ψῶϑὺῦ {Ποῦ οι 
5141 τ ποῦ. Ἢ ουνϑ 
ΔΙ ΤΠΚΟ ἃ τηυδύδτα 
σταΐῃ, ψὩΟΩ οὖ {86 
“ὭχηθΘ. ὁ 5 βοῇ ἴῃ 
(86 στουῃᾶά 5 [δ8 
ὑϊϊθϑῦ οὗ 81} [88 βθβαὰβ 
μοῦ 8.06 ἢ ὕῶ 
ρατίῃ--- 82 θα. ψΏΘη 
Ὁ 85 Ὀθθὴ βονχῃ, ὦ 
σοῖο ὋὉ δῃᾶ  Ρ6- 
σοΙθ5 φυθαῦθ ὑῆϑῃ 
811 οἴμε γνϑρούδ 85 
δοἃ ρὑγοάσοθα ρτϑϑῦ 
ὈΓΔΠΟΏΘΒ, 50 ὑμαῦ 8 
Ὀϊγαβ. οὐ 6 Ὠθδϑνθῃ 
16 8016 ο διηᾶ Ἰοᾶρ- 
ἴὴρ πηᾶρὺ ἴ05 βῆδαον.» 

350 ἢ ΤΘῺΥ 
1Ππιδύγδὐϊοηβ οὗ. ἰμδῦ 
βοσῦ Ὧ6. ψουἹᾶ- 5ρθ δὶς 
8 μψοτγτὰ ἴο θη, 85 
ΓΔ 85 [ΠῸῚ ΜΟΙΘ 8016 
ἰο Ἰ᾿ἰδίθῃ, 841ηάἀεθρᾶ, 
ψϊυμοσῦ δὴ ΠΠ]υβυτ αὐϊοι 
Ὧ6 μου ἢοῦ βρθεκ 

ἴο ἰθιι, αὖ ὈΥΙναῦθΙ 
ἴο ἰδ αἰἰβοὶρῖθ Ὧδ 

ΜΟΙΙα οχρίδὶῃ 811] 
[Εϊη88. : ᾿ 

35 Δηά οἱ ἰμαὺ δ, 
ΜΆΘΩ δνοηΐϊὴρ δᾶ 
816, Ὧ6. δε ἰο 

χθ: “ποὺ. 18. ΟΥΟΒΒ 

ἴο 8 οὐμοσ ϑῇοσχβ." 
36 50, αἴΐζος. ἴον δᾶ 
ἰδ ϊϑϑδοα ὑπ οτονά, 
ὉΏΘΥ ὕοοῖς ἰὴ ἰὼ {Ὧ6 
Ῥοδὺ, 1.5ὺ 85 Ὧ6. Ν88, 

δηᾶὰ ἴμβοτθ ψ6γ6. οἰἢ- 
ΕΓ Ὀοαΐβδ ψι. τα, 
ΔΊΝΟΥΝ 8. βτθαῦ. νἱο- 
Ἰοὺ πψιἰμλάβθοσχῃ . ΓΌΚΘ 
οαῦ, δρᾶ. 86 ψϑνῦθδ 

Κορῦ: ἀδϑῃῖηρ ἰηἴο 8 
Ὀοϑὺύ,- 50. μαῦὺ ὑμ6 Ῥοδϑὺ 

85 Οἷοβα.: ἴο Ὀοΐηρ 

ϑ ΘΙ ρΘα, 88 Βυῦὺ 6 

ὍῸ5. ἢ δα πίθσζῃ, 

ΒΙΘΘΌΐηρ ΠΡΟ ἃ ὈΣΠον. 
50 ὕμον ΟΚ6 Ὠϊ ὑΡ 



ΜΑΒῈᾺῈ 4: 89---ὅ: ὅ 

αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε, οὐ 
δ δ 8τὸ βδαυΐῃρ ἴο ΕΙχα ΤΘΘΟΏΘΥ, ποῖ 

μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; 389 καὶ 
1 15 ΟΣ σοῃσοτ ἴἰο νοῦ [88 6 8:6 ρϑυιβϊηρῦ Διαᾶ 

διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ 
Βανί ὈΘ6ΘῺ σαὶβοα ὡρ δ6 σαν τορκο ἰο 16 ψἱθα 

καὶ εἶπεν ῇ θαλάσσῃ Σιώπα, 
τὸ ἔνθ ΐ 

καὶ 
δα 5814 868 Ἐς β]θηΐ, 

πεφίμωσο. ἐκόπασεν ὁ 
θ6 ανίηβ Ὀ6 6 τ ΖΖΙΘά. Απὰ αραΐβα τὰ 

ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 40 καὶ 
ἡ Υ ΤΊΣΙ 8: ἃ σϑύὰθ ἴο Ρ6 Οδίσγα ετοαδί. Απὰ 

εἶπεν αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε; οὔπω 
6 5βεἰ4 ἴο ἱποῖωθη ῺΣ οσονδιαὶν δ0ὅτὰὸ στοῦ Νοί νεῖ 

ἔχετε πίστιν; 41 καὶ ἐφοβήθησαν 
ΔΘ τοῦ Βανὶπα Ἐς ἐγ ς Αμᾶ Θ᾽ ἔρασοὰ 

φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς 
ἔδυ δεραῖ, δι ἴδον ΨΟῚΘ βαυίη δ ἰονδχα 

ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ 
ΟἿΘ διοίμοσ .Ο γΥῸ8}}} {πὶ5 15 (δὲ 8150 

ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ; 
16 Ψψιρὰ αδηᾶ 86 568 15 ορβαϊθηῤ ἴο Ηἰτ 

5 Καὶ ἦλθον 
Αμᾶά ἴμον σϑπλθ 

θαλάσσης εἰς τὴν 

εἰς τὸ πέραν τῆς 
ἰηΐο ἴθ οἴδμοσ 5ἰᾶθ οὗ ΓᾺ 

χώραν τῶν ΓΕερασηνῶν. 
568 ἰηΐο {6 σουηΐγν οὔίῃθο (Ἃ σδϑθ 68. 

2 καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου 
Αμᾶ μανίηρ σού οαῦ οΟΥ Βίγη οἷο ἰὰ6 Ῥοδὲ 

εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν 
δὶ ΟΟ6 ταρὶ Ὠϊχ ουΐ οὗ τῆ 6 

μνημείων πνεύματι 
ἘΔΟΟΤΣΙ Του 5 Ε)ο) δ 

ἀκαθάρτῳ, 8 ὃς εἶχεν 
τυοΐίθϑῃ, ΜΏ τῦϑϑ παν δ 

ἐν τοῖς οὐδὲ 
1Δ ἴμε- ποΐ-αΐ 

ἁλύσει αὐτὸν 
ἰο οσμαὶπ Ὠΐτα 

δῆσαι 4 
ἴο Ὀξμα 

πέδαις 

ἄνθρωπος 
ΤΑΔῚ 

τὴν κατοίκησιν 
ο ἴδε ἀστοῖς 

μνήμασιν, καὶ 
ΤΟΙΏΘΙΩΌΥΒΩΟΘ ἱοΥ Ὁ 5, δηᾶ 

οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο 
ποῖ γαῖ ὯΟ ΟἿ 6 νν 85 8016 

διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις: 
τοι 1τὴ8 Ὠῖγα Τὴν ΙῺΘ5 

καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι 
ἴο ξεϊίουϑ διά [Ὁ ἘΠ 2ΕῚ ἴο αν ὕβεὴ Ροιιπα 

καὶ διεσπάσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς 
814 ἴο αν θθθὴ βῃβυροα αρᾶσὶ ὉΓΡ τα 18 

ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι, 
οὔδίῃβ δά ἴῃ6 :οΐουβ ἴο ανβξ Ὀθθὴ βυμβϑῃθά, 

καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι᾽ 
δα το 6. νγαβ παν βίγσεαησίΒ Ἡΐὰ ἰο βυῃράᾳαςε; 

ὅ καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν 
δια χορ ἢ 81 ὩσςΣ δδῃηᾶ ἂν 1Ώ 

ἐν 
Ε}} 
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δηἃ 58.181 ἰο Ὡ: 
ΠΔΟΏΘΥ, ἀο γοὰ ποὶ 
ΟΔΙΘ ὑμαῦὺ δ 8Γ6 
δου ἤο ὈΘΥΙΒἢ 
οι ὑπ Ὧ8 
ΤουΒθα Πὐτηπθ] 5 δηᾶ 
τορυκοα 6 νἱμὰ 
δΔηα βαἰᾶ ἰο ὑῃ86 568: 
ἜἬ5Π! Β6 αεἰθὺ!"» 
Απᾶ [86 ψἱίηὰ δραΐθα, 
8 8. στοαῦ οϑίσγα βαὶ 
ἰη. 4050 δ καϊὰ ἰο 
ἐμβοῖὰλ: “ὙΨῺΣ δῖθ τοὸῦ 
τολ θα Ὧο τοῦ 
μού χοῦ ἴδῦθ 8ὴγ 
αλλ} Δ41}8ιὺ ον 
οῦ δὴ αὔδα] ἔθδσ, 
Διά μον μοι] 58. 
ἴο οὔ διῃοίῃογ: “ἼὟΈῈΟ 
ΓΘΘΠΥ ἰδ ὑῖ5, ὈΘΟΘΊΊ58 
δνθὰ ῇα ψἱθᾶὰ δὰ 

[6 568 ΟὟΘΥ ἐπ, 

5 ὝΥΕΙΙ, ον σοὺ ἰοὸ 
106 οὔθ 5ἰάθ οὗ 

{86 568 ἰπΐο [86 οουῃ- 
ΤΥ οὗ 86 δου 5665. 
2 Απᾶ ἱπητηραϊαῦθὶν δἵ- 
ἴ. Ὧ6 ροὺ οὔ οἵ μ8 
Ῥοᾶῦ ἃ 85) ὑμῃ6ε Ὁ 
6 ῬοΟΜΕΙ οὗ δὴ ῃ- 
οἰἴθδὴ ϑρῖσὶῦ τθῦ Ὠἷτὴ 
ἔτοχι ϑοσ ὕπ6 1ΙΏ6- 
ΤΟΥΔῚ ὑοῦρ5. 8 ΗΘ 
δᾶ 5. πϑυῦ ϑηιοηρ 
0:86 ὕοιηρ5; δῃᾶ ὉπῸ [0 
[αὺ ὑϊὴθ δοβοια θοῦ 
ὩΟΌΟάαν 85 8016 ἴο 

οἰμὰ πἷπὶ ἔαϑῦ δνθῃ 
αὶ 8 οὨδίη, 4606- 
σϑῦδα ὯΘ6 δᾶ οἴὔεᾳη- 
ἐἰχσαθο θη Ροιηᾶ 1 
ἔούθουβ δ σμδὶῃϑ, 
μαῦ [86 οσμϑὶῃπϑ 618 

ΒΏΒΌΡΘα δραῦὺ ὃν ἰδ 
διηα ὑμ6 ζούϊευβ ψοΘ 

ϑούυδ!ν βυαδϑ;θᾶ; 
δηα ποροᾶν δᾶ {μ8 
δσοησύῃ τὺ βυρᾶπδ 

πὴ. δ Αμαᾶ οοῃέίῃ- 
8117, εἰρηῦ δηᾷ Αγ, 
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τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν 
1ὴ6ς. ΤΟΙ ΘΙΏΡΣΘΏσΘ ἰογὴ 5 8Ππ4 ἴῃ [Π6΄ τηοιηΐβίῃβ 

ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν 
6 Ψ)λὲ8 (οΏ}6) οσυίπρ οαδ δηᾶ ΒΙΔΒΏΪΩΚ ὮΣΓ561Ε 

λίθοις. 6. καὶ ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν 
ἐο βίομθϑ. Απμᾶ Βδν]ΩΒ 566 ἢ ἴῃ6 ΒΙΞΕΡΕῚ 

ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν 
Ζτοτα δῖδυ ΘΙ. δηἃ αἱϊὰ οραίβδῃοθ 

αὐτόν, ἴ καὶ κράξας ᾿ φωνῇ 
ἰο Πἰπα, δηα Βανϊῃ δ οτὶθὰ ουὐ ἴο νοὶςα 

μεγάλῃ λέγει Τί ἐμοὶ καὶ σοΐ, ᾿Ιησοῦ 
βτοαῖ ἘὯΘ 15 βαυπρ Ναὶ ἰο τ δηᾶ ἴο γοὰ, 726βϑὺ5 

υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω 
Θοῦ οξίῃε αοὰ οἵδ Μοβὲ ΙΒ 1 ρα αηᾶοσ οδίῃ 

σε τὸν θεόν,- μή με βασανίσῃς. 
γοι τ 68 αοά, ποῦ τ γψοῦ 5ῃομ]ᾶ ἰοσχαθηΐ. 

8 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ Ἔξελθε τὸ 
Ηδ ννδ8 βϑαυίμ δ. ἴῸΥ οἱ Οοὴδ ουῦΐ γο ἰῃ8 

πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 
βρῖσς [86 ὉΠΟΙΘ8 οαὐ οὗ τῇς ΣΩΒ81). 

9. καὶ ἐπηρώτα αὐτόν Τί ὄνομά 
Απα Ὧθ νγ85 ἱπαυίσίηρ ΡΟ τὰ ὙΜΏΔΓ πδηῖθ 

σοι; καὶ λέγει 
ἰο γοὰ Απμα πο ὶ5 βαυίηρ ἴο τὰ ΤιΘρΡΊο 

μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν’ 
ἴο ΤὩ6, Ῥθοββα ΤΆΔΩΥ 6 ἃζο; δλὰ 

παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα 
8 85 δ χοῦ ὨΪ ΤΙΆΔῺΨ (ἰἰΠ 55) ἴῃ οτᾶοσ δὶ 

μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. 
τοῦ πη ὯΘΊΩΔΥ 56η4 ΟἿΣ οὐ͵οϊᾶρ Οὗ ἴπ6 οοιϊμίγν. 

11 Ἣν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη 
Ὕὰβ Ὀὰυΐ ἵἴμποσα ἰοννασά {μ6 ταοιηίαίϊῃ Ὠοχᾶ 

χοίρων μεγάλη βοσκομένη 12 καὶ 
οὗ ϑυνὶηθ δτοαὶ Σϑραϊηξ 1561}: δηα 

παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες Πέμψον ἡμᾶ 
128. οφηγχγθοαΐεασα ἤΐτα ΒΑ ΊΩΡ ὡ ἘΡΝ τὸν 

αὐτῷ Λεγιὼν ὄνομά 
ὩΘΙᾺΘ 

1 καὶ 

εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς 
ἱπίῖο ἐπα βϑνίηθ, πὰ οχᾶθυ ἐπα ἰηἶο {μιὰ 

εἰσέλθωμεν. 138 καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 
ἍΘ ΤΩΔ Κ᾽ Θηΐοσ. Αηᾶ 6 βδνε Ῥουτσηϊββδίουιυλ ἰο ἔποῖη. 

καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα 
Απα αν σογὰθ οὐδ 6 βρὶτα ἴῃ 6 Ὁπο]θδ 

εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ 
οηϊοσεα ἰπίο {6 ΞΎΏΘ, ᾿δηα τυθμοά {πὸ 

ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, 
Ὠεζχά ἄονῃ π6 Ρτβοὶρίσθ 1ηἴο ἐμ6 568, 

ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο . ἐν τῇ 
85 ὕνο ἐμποιβδηά, δῇ ἔπον ὉΥ6 σδοκίηρ, ἰῃ ἰῃ6 

βόσκοντες αὐτοὺς θαλάσσῃ. 14 Καὶ οἷ 
Σοραϊῃς ἔμετα 568. Αμᾶ ἐπα (ο165) 

ΜΑΒΙ δ:6--14 

6 τὰ οὔγίηρ οὐ 
ἴὰ [6 ἴοὴρβ δῃὰ ἴῃ 
28 τηοιηΐαϊηβ δῃηάᾶ 
Βιδδηϊηρ ὨΪΠ)561 πὰ 
βύοηθϑ. 6 Βαῦ οὐ σαίοῃ- 
ἷὴὼρ 5θῆῦ οὕὐ σὕ6ϑι5 
ἔτοα 8. αἰβίδῃοθ Ὧδ 
Τὴ δα αϊα οὔοίϑϑησα 
ἴο Ὠΐῃ, 7 8ηᾶ, ψΏΘΩ 
Ὧ6 [84 οτἱθᾶ ουὐ 
ψι 8 Ιου νοΐοσϑ, 
Ὧ6 5814: “Ὑγὼηδὺ ἤδνθ 
1 τὸ ἄο νι νοῦ, 
ἄθϑαβ, ΘΟ. οὗ [π6 Μοϑῦὺ 
ἘΠΡᾺ αοάϑ τ ρΡὰ γοὰ 
ὑρᾶθσ οὐ ὉΥ αοά 
ποῦ ἴο ἱογιθηῦ τ6. 
8 ἘῸΓ δἢ6 δᾶ Ὀθθῃ 
(6 1Π]1πρὶ ὁ: “Οολθ οὐ 
οὗ ὑῃ6 χἤβῃ, γοὶ πῷ- 
ΟΙθδὴ βρίσὶθ." 9 Βιιῦ Ὠ6 
Ῥθρϑὰ ἤο 88]. ὨἱΠ: 
“ΥΒδῦ 15 γΟῸ Ὡ8η169᾽" 
ΔΗ ΠΘ 5ϑια ἰο τ: 
ΜῈ Ὠϑιὴθ ἴα Τιθρίοῃ, 
Ὀθοϑιιϑθ ὑμοῦθ 816 
ΤΏΘΩΥ οὗ 5. 10 Δηὰ 
Ὧ6 οηὐγοαύθα Ὠἰπὶ 
ΙΏΘΩΥ ὑπο ποὺ ἴοὸ 
ΒΘηα ἰὴ βρίγὶβ οὖὐὺ 
οὗ πὸ οουηΐν. 
1 Νὸοΐ ἃ ρτοαῦ Ὡϑγὰ 

οὗ 50 τὰ 5 ὑΏθ γα δὖ 
ἰχβ πιοιυηΐδίη Γοραϊηρ. 
1250 μον οηὐγοα θα 
Πΐπι, βασίησ: “ΘΞΘΠα τ5 
ἰηΐο 6 5σνίθ, ὑμαῦ 
Θ ΠΔΥ Θηΐοῦ ἰἴηΐο 
θη." 18 Αῃμα Ὧ6 Ὁ6γ- 
ταϊθα θα. ΜΙ 
ὑπᾶιῦ δ ὉΠΟΙΘΒῺ 
ΒΌΪΙ σϑθ ουοὖὖὖὐηκδῃηᾷ 
Θητογθα ἰπΐο {86 5νῖη6; 
Δα 86 μογὰ τυβῃθᾶ 
ΟΥ̓ΕΥ͂ 06 ὈΓΘΟΙΌΪΟΘ 1. - 
ἴο 8 568, δροιῦ ὑνο 
ὑποιϑδηᾶ ΟΥ̓ ὑξ 611, 
δὰ χθν ἀχονηῃρα 
ΟἿΘ αἴ δηοίμου ἴῃ 
ἰῃῇ6 5684. 14Βι0 86 
Βογάθυ οὐ {πὴ 
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Ηρα δηῃὰ τορογίθα ἐξ 
ἴῃ 6 οἷΐν δῃᾶ ἰὴ 
886 οσοππύγγϑίαθ; δῃὰ 
ῬΘΟΡΙΘ σϑὴθ ἴο 5686 

ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ 
εα 84 τορογίφα ῬδΔῸκ ἰηΐο πὸ οἷν δὰ 

εἰς τοὺς ἀγῥούς: καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί 
ληῖϊο [δα ΒοΙά5; τᾶ μὸν σαῖθ ἰοϑβεα ψ δὲ 

ἐστιν τὸ γεγονός. 15. καὶ ᾿ ψδῦ ὃ ψὰ5 ὑπαῦ δὰ 
15 ἴῃ68 (ἰΐμ 5) Βανίηξ Βερρεπθᾶ. Απὰ [Ὠδρρϑπηρά. 15 5ο {μὸν 

ἔρχονται πρὸὸδ τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ οἂπῖα ἴο 2655, δῃὰ 
Ὑπὸ ἀγα σοσοϊθσ ἰἰονγασζὰ ἴδ 8 Ζεβα, δᾶ [6 θα ὑμ6 ἀθ- 

θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον [τ 0}-ῬΟΞΘΘΘΘεα [Τ]8}} 
ἴμεν Ῥεμοϊὰ ἰὰς (ομ6) ῬὈεὶπε ἀδιηοηϊζεάᾷ ἰὴ ρ οἰυθηρ οἱοϊῃμθᾶ δηᾶ ἰῇ 

ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, Πΐβ βουμᾷ ταΐϊμᾶ, ἰῃὶβ 
Βανίπς Ῥεεὰ βαστηθηζθαὰ δῃᾶ Ῥεΐῃβ οὗ βουμπὰ ταϊηά, [ [χη8}} ὑπαὺ δᾶ πιά 

. τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ὑπμ6 Ἰορίοῃ; δηᾶ ὑπδν 
ἴᾷς6 (οπ6) Βανὴρβ δᾶ 1:6 θείοις, δᾶ ᾿ ΤΟ ρϑασία]. 16. ΑἸ5ο, 

ἐφοβήθησαν. 16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς [ἰμοδα πὸ δα βεθὰ 
[86 . σοὺ ἔβδυέμ. Απᾶ τα]ϊαϊβα ἴο ἔμϑτὰ 1 ξ τριαίθα ἴο ἐδϑα 

οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ μον ᾿ ὑπἰϊ5 πδᾶὰ ἢβδῃ- 
δα (οὔ 65) μβανὶπε βθδτι ΠΟ ἀξ μαρροπρᾶ ἰο ἐπα (πα) ῬΘηΡΑ͂ ἴο πὸ ἀδιπιοη- 

δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων. | ρΡοδϑοϑβθα [1282] δῃηὰ 
Ῥρίηξδ ἀριγχομϊζρα διὰ δροιὲ τ΄ 8 5156. ᾿Ἰαθοὰΐ ὑπο 5 ὍΙΏΘ, 

11 καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν [17 Απιὰ 50 ὑμπον 5ἰατγὺ- 
Αὐᾶ ἰπον βἰασίε ἰοθ θηϊγοϑηδ Εἰπὶ ἰ ρα ἐο οηἰτθαὲ Ὠἰπὶ ἴο 

8ὅο 8ΔΨἢΥ ἴτοιι ὑπο 
αἰδύσιοῦβ. 

ἼΒΝΟΝ ἃ5. 6 ΨᾺΒ 

ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
ἴο 5ο οΕδΣ ἔτουσα ἰῃ6 ἀϊδίσιοῖβ οὗ [ἤθτῃ. 

.18 Καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον 
Απμᾶ βἰθρρίηπ ίη οξμίτα ἱπίο ἢ 6 ΡὈοαδΐ ροδτάϊηρ δ Ῥοϑύ, 

παρεκάλει αὐτὸν ὁ [Π6 [πι8}}1 ὑμαῦ πιδᾶ 
τδ5 δα σὴ 5 ἨϊΪπὶ [8 (ο"6) Ὀ66η ἀοπιοη- οσϑθσϑθᾶ 

δαιμονισθεὶς ᾿ ἵνα μετ᾽ ΜΝ ἩΠῺ 
μανίπϑ Ὀθο ἀφυηοηϊζεα ἴῃ οτᾶρυ {παὲ δ 2156] ἤθελες ἀρ πον δή " 

αὐτοῦ ἧ. 19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν . τ 
ΠΕΡῚ Β6 ταϊϑμξ Ῥ6. Αὐηὰ ποὶ μεοιδέροορ 118 ΠΏ ἰπλ. 19 Ἠον- 

αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ Ὕπαγε  οὕΘΓ, 86 αΙά ποὺ 1εὐ 
Πέτα, Ῥυαλ - 615 βασίηξ ἰο τα Β6 βοίῃε ᾶοσ Ὠἶτα, Ὀὰὖ 5814 ἰο Ὠΐτης 

εἰς τὸν οἶκόν. σου πρὸς τοὺς [“Οὖὦ ποθ ἴο γοὺξ 
ἴπΐο [6 βοῦβα οὔγοθυ ἴοναστα ἴπε (0168)  γρ]αἰνοθ, δὰ τοροτῦὺ 

σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς [ὕο ὕμποιι 811 ὑπθ ὑμὶηρ5 
ψΟῦΓ͵Β, δρᾶ τοροσί ἴο ἔθσα ΖΟΒονΘῆλ 85 ἀοηῃδ 

ὅσα ὁ “κύριός ΟΌΙ 1 ΣΟΥ διηα [Π6 ΤΊΘΓΟΥ͂ 
ἃ5 πιδῶν ([ 165) 85 τὰ6 Ιοτὰ . ἴο ψγοῖ ᾿ς ῥο ἃ δὰ ἀρϑῦν 

πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε. 20 καὶ [20 Αῃὰ 88 ψομξ δα 
Β85 ἄοῃϑ δὴ  βᾶτηρσον οἱ σου. ΔΑπὰ δ 

ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ᾿ ἐν τῇ δπά- βιασίθά ἴο. ὑσο: 
Ἠ6 νοι οδἕὲ δηᾶᾷ βίασίεᾶ ἰο θὲ μοιδιάϊῃβ. ἰπ ἐπ οἸαῖτα ἴῃ ὑμ86 Ὁ6΄ο8Ρ΄- 

ΟἿΒ 841 ῃ6 ὑῃτηρβ 

Φοσὺβ αἰᾷά τοῦ ἷτα; 

δὰ 81 ἐπε ῬΘΟΡΙΘ 
Ὀαρδῃ ἴο ψοπᾶβθσ. 

ἐποίησεν αὐτῷ 
ἰο Ηἷτπὰ 

ὅσα 
85 ΓΔΩν (165) 85 αἱ 

ἐθαύμαζον. 
ὍΘΙ 6 ψοηουῖη δ. 

Δεκαπόλει 
ΘΕΌΆΡΟ]5 

ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ πάντες 
ἴῃ 6. “ ὅοϑαβ, δῃᾶ 811 

19: “ομπόονδη, {1:10,16-|8. {ῃὴ6 Τιοτᾶ, ΒΑ. 

πσθῆν κα αιροσομωντωμοννριρν θβηρυρον ΒΑΒΑΩ. Φαρα α μ ΟΡΑ οὐ κα ύνυ ον θοῦ 

νι ἡβακον κοι κόρας φθρν μενοι νθΑ μαιμ αὐ ἀρῶν τ νον 

μησνναμν σι μον μμνναν δα γαρρμμε ϑφαμδρ ιν αδυυυημμιν δηραιδο εθαμννυσπο»αὐθαμρον υ - μορρρημαν φαμεν αν ΠΝ ΘΌ ΒΑΘ, ΘΑ ΒΘ, οαρυσιηβοσο σι. κι θυ Ρ ηΝαμμ να φ ραν βι κτον. δν το γα ττδει το κι νν  προκν τέ μμοι 
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21 Αἴΐεῦ ὅεβι Βδᾶ 
ΟΥΟΒΒΘα Ὅ8Ὸ0Κ αρϑίῃ ἴῃ 
με Ῥοδὺ ἰο ὑμβ ορ- 
Ροδΐθ βῇοΟΥα ἃ στϑαὶ 

᾿Ιησοῦ 
7655 

πέραν 
οἶμοσ βἰάθ 

21 Καὶ διαπεράσαντος τοῦ 
Απα Βανὶηρ οσοβϑεα σοῦ ΟΣ ἔῃ 6 

ᾧῷ πλοίῳ πάλιν εἰς. τὸ 
Ῥοδὲ δϑαΐὰ  ἰπΐο {6 

ἐν τ 
πι [86 

συνήχθη ὄχλος. πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ [οτοψὰ ρδίμειθα ἰο- 
τῦϑ5 1εα Τορϑίμεσ ογσγοψὰ τοσσ θροθ Ππἴτη, πᾶ δοῦμε ἰο Ηἶτι; ϑδῃᾶ 

ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 22 Καὶ ἔρχεται [δ ψῶβ Ὀεβϑίᾶβ {πὸ 
86 νγ)͵ὰβ ᾿εϑβϑιᾶθ ἴδ6 ΔΑπμα 15 σοχηϊηδ 

εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι ᾿Ιάειρος 
οὔθ οξίμῃθ β5νηβϑορια ΚΉ ΥΩ ἴο πϑῖλθ Φαϊτας,, 

568. 8568. 22 ΝΟ οὴδ. οὗ 
μ8 ργϑϑίϊηρ οΟΟΥ 5 
ΟΥ 0ῃὴ8 5υϑϑδρορῖδ, 

καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς [5941 τὁΞ ὉΣΡ πϑΠ6, 
δηὰ Βανϊηρθεαθ. Ὡπὰ 8 8115 ἰονγαχὰά Θ᾽ ᾿σϑῶθ δῃηᾶ, οὔ οδίομ- 
πόδας αὐτοῦ 28 καὶ “παρακαλεῖ αὐτὸν [ἰπρ. Ξίρῃξ οἵ Ὠΐτω, Β8 
{1:1} οὗ ἴτὰ δηὰ δ δῃρίγθαίβ Αἷμα | 611 δα Ὠὶσ ξεοὶ 23 δηᾶ 
πολλὰ λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν [|Θηἰτοαίεα πἰπλ ΠΙΘῺΥ͂ 

ΤΘΠΥ ((πϊη55) βανίθσ, μα Ὑπὸ Ιἱἐ 16 ἀδυρῃΐοσ Εἶτα ϑ, ' βαυΐησ: “ΜΡ 

μου ἐσχάτως ἔχει, ο ἵνα μ00186 ἀδιυρηΐοῦ 1 ἴῃ 
οἔταθ . τ ἸΑΒΌΙΝ 15 βανίῃρ, ἴῃ ογᾶθσ ἰμαῦ [32 φχίσζϑιηβ δσοπαϊξ οι 

ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ᾿Ῥγοι]α γοὰ ρ]βθᾶβα 
Βανίμε σοσθ γοὰ ταδν. Ρΐ ἀροῦ ἐμ6 Χορος ἴο ΒΟΥ  ροτδ ἢ τ γοὺζ 

ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ. [Βϑεηᾶβ ὩΡΟῺ ΠΟΙ ἢ 
ἴῃ οὐᾶδσ δας 56 τηϊσῃξ ΡῈ ξανεᾶ δηὰ τηρδξ Ἧνε. 386 ἐπ τιν ενυ Ὅ61 Αὐτὸ 

24 καὶ ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ.. Καὶ [1ϊν6." 24 Αὐ. ἐπαῦ᾿ 6 
Αὐὰ - Βα νυοῃΐ οἵξ νὰ ΠΩ. Αμᾶ ] πρηξ οἵ νἱἰϊῇ Εἶχα 

ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλο πολύς, καὶ  Απὦ 8. ρτεαῦ ογζοψά 
85 ΣΟ Πον 5. ἴο Βἴτη ΟΥΟΥΝ ΤΩ Γἢ, δ). ἰτγ85 “οΙ]]ονίηρ Ὠἰπὶ 

συνέθλιβον αὐτόν. δα ῥγϑϑβδίηρ δραϊηβὺ 
ἴδον εῦα ὑσθϑβίῃρ ἰοποῖμοσ Ὠΐτη, Ἡΐπι - ΓΝ 

25 καὶ γυνὴ. οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος [- 25 Νον ὑπεσθ τὰ5 ἃ 
Αμᾶ νολδὰ Ὀοίης ἰἢ ον ΟΥ ὈΙοοα Μοιλδη βυρίεοῦ ἰο 8 

δώδεκα ἔτη 26 καὶ πολλὰ ΒοΝ οὗ ῬΙοοά. ἐχεῖνθ 
ὕνεῖνα ϑΘᾶσ5 δηά ἸΘῺ (ΤΠ Π|65) ᾿σραγ5, 28 δῃᾷ 5886 πδὰ 

᾿ παθοῦσα ὑπὸ... πολλῶν ἰατρῶν καὶ δε: Ὁ ο. ᾿ 
ΒΑνίῃ5 βυβοσεοα Ὃν . ΣΏΔΩΣΥ ἤθδῖοῦβ, δηᾶ ῬδΙΩ5 ἊΝ εν ΝΣ 

δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα Κ ξἰοίαη ᾿ 
Βανίηθ βρεπὶ {πὲ ({πΐ55) Ὀεβιᾶθ . ἄξιο τ 8} εἰκρυδὸ ἈΠΟ ΒΑΘ ΒΩ τὰν 
καὶ μηδὲν  Ὠὠφεληθεσα ἀλλὰ μᾶλλον ἘΞ ἘΡΕΘΟΘΕΟΘΒΊΒΣ 
δηά- ποίμίηρ Βανίηρ θεθ θαπεθίεα μι τϑίμεν ) 861 ποὺ ἤεθὰ 6π8- 
εἰς. τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, 21 ἀκούσασα. | 68 Ρυὺ, ταῦμοσ, μδὰ 
ἰπίο ἰμ6 νοσβα. αν σΟΙΩ6, Βανίηρ μοαγὰ ἰοῦ. ὍΌΥΒΘ. 27 ΜΜΏΘΩ 

τ τὰ Ὁ περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ. ἐλθοῦσα ἐν 56 ποαγᾶ. [86 ὑμίηρϑ 
ἴδε ἀρ τῶι , 8ροαΐ, - βρη ψεβαβ, -βανίηρ σοὴθ ἴῃ | οῃομῃῇ: σεβαβ, 5Β6 ΟΆΧΔΘ 

τῷ ὄχλῳ ᾿ὄπισθεν. ἥψατο "τοῦ ἱπᾷ ὦ : 
ἴθ. οτονα.-: ἔγοι θὰ 588 ὙΑΕΝΥῚ οὗ ἴδε ΡΕΣμα ἼΠς ΒΘ ΌΓΟΧΕ ἐμδντου ον οὐ πὸῦς 28 ἐλέγὲυ τς Νδρ 856 ἰουσμοᾶ [41] οὔὐετ 

οαΐον σαυγήθῶξ οξ εἴτα; 58:6 τῦαβ βαυίησ ἴον Ἰ ϑϑιτωθηῦ; 28 0 γ᾽ "5:6 
- '' ΡῚ μὰ τ΄ - μὰ ἢ Ἶ ἷ σ᾿ ᾿ ὅτι Ἐὰν ἀφῶμαι. κἂν χῶν. 11 ἘΓ ΘΆΣΙΒΕῚ ΟΥΤΟΟΣ 
ἰδὲ Ἰξϑνες 1χοϊρμὶ ἰουομ δηᾶίξενεας οξίμε ᾿ΟΌΘΩ, ἰυδὺ Ὧἰβ ουῤ- 

ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι. 29 καὶ [5 ἘϑΓΙΛΕΣΙΒ Σ 588} 
ουΐες σασγηωθηῖβ: οὔ μη Ἐ52231 δε βανεᾶ, - ἀδἀπὰ σοὺ Μ611.᾽ 29 Ἀ)ὰ 
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εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ ΠπῊΥ τοῦ 
δ΄ οῦσθ τνᾶ5 ἀτὶοα ὑὉ τὰ 6 τα αῃ ΟΣ [86 

αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι 
ὈΙοοά οἵ Βοῦ, δὰ 586 Κῆον ἰἴο ἰὴ8 ρῬοᾶν 

ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 
ἐμαὶ 586 885 Ῥθϑὴ μϑδ]ϑᾷᾷ ἔσομαυι ἐδ ΒΟΟΌΓΕΒΘ. 

30 καὶ εὐθὺς ὁ ᾿Ιησοῦς 
Δυᾶ δὲ οὔσα 16 ΒΙΞΕΡΕῚ 

ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ 
μανίηξβ τοοορηϊχεα ἴῃ Ὠΐγηβο πὸ οὐδοῦ Ὠϊτὰ 

δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν 
ῬΟΝΘΙ Βδνίηξ βοὴθ οοὐαὐἱ Πανίηρ ἰυγηεα δροὰδ ἴῃ 

τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν Τίς μου ἥψατο 
πὸ οἴονᾶ Βὸ ν)85 βαυΐϊῃ ΨΟ οὔτηβ ἰουςῃοα 

τῶν ἱματίων; 31 καὶ ἔλεγον αὐτῷ 
ΟΥ [ῃ6 οὐΐοῦ σασταθη βῦ ΔΩά ψ6ΥΘ ΒΑ ὩΣ ἴἰο Ὠΐτη 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Βλέπεις τὸν ὄχλον 
1) 6 ἀϊδβοῖριθ οὗ ῃίσῃ Ὑὕοιι 816 Ιοοκίηρ αὲ ἴῃ ογζτονὰ 

συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις Τίς 
Ῥυοϑϑίηρ ἰοσοίηθοσ νοῦ, δῃηᾶὰ ὑψοῦ 8.6 βασυὶὴβ ὙΠΟ 

μου ἥψατο; 32 καὶ περιεβλέπετο 
οὗ τὴ τοιιοοα ΔηΩ͂ Ὧφ νν85 Ἰοοκίῃρ δχουπα 

ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 383. ἡ δὲ 
1ο 566 ἐμδ (οὔ) ἐἐμὶθ πανὶ ἄοπο. Τὴ6 Ἀυΐ 

γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, 
ΨΜΜοτϑ αν] η5 ὈΘΘη ἐγ σἰοηθὰ δὴ {γε η 8, 

εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ 
Καονίηβ ΏΪΟΏ 85 Βαρρεπηεα ἴο Πού, οδὴθ πᾶ 

προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν 
761} ἰοννασζᾶ,: ἴθ δῃᾶὰ δαὶ ἰο ϊτα 811 τὰς 

ἀλήθειαν. 34 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ 
ἰχαῖῃ. ΤΏ6 (Ομ 6) Ῥαξ. 5ϑἱα ἴο ΠΟΣ 

Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε’ 
Ὀαυσίοσ, [86 δέ τη οἱ οἔνου 85 ϑανϑαᾶ γοῖι; 

ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ 
Ἠ6 βοίῃβ υρᾶθυ ἰηΐο Ῥεᾶσε, δπᾶ Ὧ6 πΒβοιυῃὰ Ζγοχα 

τῆς μάστιγός σου. 
16 βοοῦχτε οἔγου. 

85 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται 
εν ».(:} ΟΣ Εἰτὰ ΕἸ ΟΙΞΣΥ Φ.εΎ ΔΘ ν δχδ σοχατηρ᾽ 

ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι ἫἩ 
Ζγοζα ἴῃ 5υνῃδβοβῦδ οὨϊοέ ΞΘ ΣΩΒ ἰμδαὶ ὙΠπ6 

θυγάτηρ σου ἀπέθανεν: τί ἔτι 
ἀδυσαῖοσ οὗ νου αἰἱεα; ΜῊΝ λ..:} 

σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 8 ὁ δὲ 
δῖα γοῦ μοϊμουίης ἰμ6 {7:Ἐ 6 1} χὴ Τὴ6 Ραυΐ 

᾿Ιησσοῦς παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον 
οθβ Βανίηξ ονουποαγὰ ἐπα Ψψοζτά Ῥϑίηξ ΞΡ 

λέγει τῷ - ἀρχισυναγώγῳ Μὴ οβοῦ 
15 βαυϊῃβ ἰο ἧς 5 δ ΒοσαΘ κὲ Νοῖ ἐϑορουον 
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ἐγασηθαταίοιν ΠΟΥ ζου- 
δῖ) οὗ μιοοα ἀατίθᾷ 
ὉΡ, δῃηὰ 85:6 ϑβϑϑηβθᾶ 
ἴὰ ΠΘῚ Ροᾶγν ἰμαῦ 588 
δὰ θοῇ ἤραϊθᾶ οἵ 
{886 στίθνοιβ δἰ οίζηθα. 

30 Τρλτηθαϊαίοὶν, 81- 
50, 655 ΤΟΟΟρΡΏΣΖΡα 
ἴῃ Ὠϊλ5617 ὑμαὺ ῬονοΣ 
84 ροπδ ουὖ οἵ Ὠΐτη, 
8) ἃ Ὧδ6 ὑυτηθα δρουΐ 
ἴῃ ὑῃ6 ογτονᾶ δηῃᾶ ἢ6- 
σὺ ἴο 580: “Χο 
ἰοπμοῃθα ΙὩΥ ΟἾΟΡ 
σϑυσταθηῦβῦ᾽ 81 Βυὺ Ὠϊ5 
αἰβοῖριθθ Ῥδρϑὴ ἴο 580 

ἴο πὶ: “οι 566 [8 
οτονψα ὑσθθϑὶηρ ἴῃ ὉΡ- 
ΟἹ γόοὰ, δῃᾶ ἀο ψοὺ 
580, “ῶο ἰὠομπομρὰ 

Ιγ62᾽ " 32 Ηοψονου, Π6 
ψὰ5 Ἰοοκίηρ διουηᾶ 
ὸ 566 ΠΟΥ ὑμδὺ δᾶ 
ἄοῃϑ ὑμπίβ. 833 Βαὺ ἐδ 
ψοϑῃ, ἔχὶρῃύθηθᾶ 
δηα ὑγοιθ!ηρ, Καον- 
πὰρ ψῆδὺ δὰ ἢδ80- 
ρΡοῃθᾶ ἴο θυ, οϑῃλθ 
Δ᾽} [61] ἄον ὈΘζοσα 
Ὠΐτὴ δῃᾶ ὑοϊὰ Ὠΐγα [6 
ΨΏΟΙΘ ὑταύῃ. 3456 
βδϑϊᾶ ἴο Ὡθῦ: “Θϑαρἢ- 
[6 Γ, γόο αὶ Ὧδ5 
τᾶ γοῖϊ 611, αο 1π 
Ῥθ8οθ, δῃηᾶ ΡῈ πῃ ροοὰ 
θαι ἔσγομῃι γὙΟῸΣ 
δυίθνοι ΒΟΚΏΘ55.᾽" 

35 16 6 85 
γοὺ βρθδκίηρ, 5018 
χΘ ἔγοσι ὑμῃ ὨΟΙΏΒΘ 
οὗ ῃ8 ρτοβιαϊηρ οἵ- 
ΠΟΥ οὗ [6 νυ ΔΡΟΡΊ ΒΘ 

8 Π16 δηα καἰα: “ΧΟὺΣ 
ἀδυρζεγ αἰθα! ὙΨῺΥ 
Ὀούΐμοσ ὑμ6 ὑθϑοῆθῦ 
ΔῊ Ιορογ9᾽ 86 8Βιυ 
ζθβαβ, οὐ θδυῖηρ ὑπ 
φοσγὰ Ὀοίηρ ΞΡΟΚΘΩ, 

βαϊᾶ ἴο ὑπ ργρϑιαϊηρ 
ΟΥ̓ΘΟΙ οὐ ὑπὸ β5υῆδ- 

βοριθ: “Ἔδνδ τὸ ἔδδῦ, 

ἜΡΕΡΕΕ ΨΥ τ 

Ἄπαστοοπκενοωδεν κᾶυνν 

“δι. νϑφη διὰ να δ νιν τ 

μνρνηρυνᾳ εν υνηνάρηθραψαι (εν αιρφηνι Ιθρρμβραμηφουννμήρμιμμσῖραν βρρηωρῳβάμωὴνν.- ὑτε "Σ ψψυγβ αμνρμησηρναμμηβα σημθναμμην μπρσνον νυ αν σῆμ υυννν καάμνευν Ἡρμρηβαμμκνῶν ἐαοιββν μων ας ἔντθα. δ τ᾿ το ὼς 

ἀν αν, φἰραμών, 
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μόνον πίστευε. 371 καὶ οὐκ ἀφῆκεν 
ΟΠὨΙΥ͂ Ῥὸ Βανίῃξ ἔα. Ἄρα πού Ἰ]Ἰεΐρο ΟΕ 

΄ 3 ΕΣ “ - 2 Ν 

οὐδένα μετ’ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ 
πθοοῦπθ Μὰ πὰ ἴο ἔοΠονν θῆςς 1 ποῖ 

τὸν Πετρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάνην τὸν 
6. Ῥεΐίεσ πᾶ Φδῶθβ δὰ 208ὴ 1μ6 

ἀδελφὸν ᾿Ιακώβου. 
Ἡσοίθοσ οὗ σδζηθδϑβ. 

38 καὶ ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον 
Απμὰ ἔδὲν 816 σογζηΐϊη δ ἰΐο ἐπα Βοῖβο 

τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ 
οὗ (μ8 5 ΏΆΔΒΟΞῸΘ σὨ1ο, δηᾶ ἘΘ6 15 ῬΘΒοΙαϊη 5 

θόρυβον͵ καὶ κλαίοντας καὶ 
ποῖϑυ σοῃξαβίοη. δηᾶ (οΠ65) οορῖ.. δηᾶ 

ἀλαλάζοντας πολλά, 39 καὶ 
(οπ65) γαῖ δἱουάᾶ ΤΆΌΟΘΙ, δηᾶ 

εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς Τί 
Βανίηϑδ σοσὴθ ἰπ ὯΘ 15 5  Π5 ἴο θυ ΜῊΝ 

θορυβεῖσθε καὶ 
416 ὑοῦ σϑ 5:5 ΠΟΙΘῪ ΠΟΙ 5: ἢ. δᾶ 

κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ 
αἴθ ὐοῦ νεορίησ Ἐν: 11|16 οὨμἢ]ά ποῖ 

ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. 40 καὶ 
αἰερᾶ μαϊ 15 βΙ θυ σ. Απμὰᾶ 

κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ 
86 ΕΙΘ Δ ΒΩ ΞΟΟΓΏΣΌ ΠΥ ΟΣ Είτη. ἨΘ ναὶ 

ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν 
μανΐηξ ἰσοννα οὐδ (61) 81] ἘΔΙΚ65 ΔΙΟῺ ΒΒ τὴ 68 

πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ 
ΤΑΊ οξίῃμθ Εὑ1Ὸ ΟΠ] δηᾶ [ῖ86 τηοΐμοσ δῃᾶ 

τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου 
ἴδ (ομθ5) νὰ Ὠΐχη, δῃα βοεβ Ὠϊβ νν8ν ἴθ ΨΈΘΓα 

ἦν τὸ παιδίον: 41 καὶ κρατήσας 
58 ἰᾷὰ6 ΗΝϑΝδΠ6 οὨΣα; δρᾶ δανίῃρ ἴθ ὨοΙα 

τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ 
Βαημᾶὰ οξίῃ Η{Γ|6 σα Ὦθφ ἰ5 βαυίηρ ἴο ΠΘΥ 

ἐστιν μεθερμηνευόμενον 
Ῥαείηρ ἰσαπῃβιδίθα 

οὗ 86 

Ταλειθά κούμ, ὅ 
ταιϊϊίπα συτπ, ΜΏΪΟΘΗ ἘΠῚ 

Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 
Τὴ6 {16 σἰσ], ίο γοὺὰ 1 ϑῖὴ βαυηβ, Β6 βοΐ ηβ ὺΡ. 

42 καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ 
Ἀμᾶὰ βδίοηοθ βίοοᾶααδῃρ ἰζ6 Ἰ{Ὸ ΕἸ] πᾶ 

περιετάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. 
τ)͵8ὲ5 νναικίηρ δροιῖ, 506 ͵ὰ3 ΤΟΥ οΟἶἔγγεδσ ὕψοῖνθ. 

καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς 
Απᾶ ἴπον βἰοοά οαῖ οὗ (ποῖ βε]ν 65) δὲ ποθ 

ἐκστάσει μεγάλῃ. 48 καὶ διεστείλατο 
ἴο δοβίδξυυ δτεαῖ. Απὰ 6 αν οτᾶφυβξ 

αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς 
ἴο θη ταν ((Ὠ 1855) 1 ογάοσ [8δὲ ὯΟ ΟἹ 6 

ΜΑΒῈ ὅ: 837--.48 

ΟἿ δχογοὶθο 7918 1}. 
ΦΊΝΟΝ Ὧ6 αἰά ποῦ 
Ιοὖὺ δῆγοημθ ζΖόυοϊονΝ 
δοὴρ τὶ Ὠἰπὶ οχ- 
σοῦ Ῥοίου. δπα ὕβϑηλθα 
8η4 οι [6 Ὀσούμου 
ΟΥ ὕϑηιθϑ. 

8 5ὅο ὑμδν σϑὴθ ἴο 
[86 ποῦδα οὗ μ6 ὕχγε- 
διαϊηρ οΟἸΟΟΥ οὗὐ [ῃ6 
5Υδθοραθ, ἃδηἃ ὯδΘ 

ῬΘηθΙα [586 πΟΙΒΡ 
σοι ϑῖίοη δη ὑὕζοϑδ 
ψοορίηρ, δηῃά. 16ὺ- 
υἰσ οὐδ δὴν 8115, 
39 δῃᾶ, δὐΐδ βίδρρίηρ 
ἴῃ, 86 βδιαὰ ἴο ὑπο: 

ΑὝὝΠΏΥ. 816 Υοτ 6δι15- 
'ἱὴρ, ΠΟΙ ΟΟὨΓΙΒΙΟΏ 
διὰ ψοορίηρ ΤῺΘ 
γουσηρ ΟΠ Ὧδ5 ποῦ 
αϊοα, Ὀὰΐ 15 βιθθρίηρ."» 
40 Αὐ {πὶ ὕμθν Ῥθρϑδ 
ἰο δΔυρ ΒΟΟΥΏΖΕΠΥ 
εῷ Ὠΐ. Βπὺ, μανίηρ 
ρυῦ ὑὩθηὶ 8411} ουὖδ, ΠὨ6 
ἴοοῖϊκ δἰοὴρ ὑπ γοιὴρ 
ΟὨΣ]α᾽ 5 ἔα δηᾶ 
χοῦ δῃηὰδ ὑῇοϑθ 
αἰ Ὠΐ, δῃη Ὧ6 
μοῦ ἴθ ΜΏΡΤΘ [88 
γνοαὴρ οσὨϊ]ἃὰ 85. 
41 Απα, ὑακὶηρ ὑῆ8 
Ὡϑηᾶ οἵ (ῇῆ6 γνοιὴρ 
ΟὨΔ]α, ὯΘ6 5α]α. ἰο Ὠδσ: 
“Δ αἰ έμα οὐ πιϊ," 
ΜΏΪΟΩ, ὑγϑδηβιδύθα, 
θη: “Μαίάρῃ, 1 
58. ἴο γοι, σοὺ 00} 

42 Αηἃ ἰττηθαϊξαύθιὶν 
ὍΘ τηϑιᾶθη ΓΟΒΒ 
δα Ῥθρδὰ ψϑϊκίηρ, 
ἴοΥ 56 ψὰβ ὕμιν 

γΘΟΔΙΒ οἷᾶ, Αῃηάὰ αὖ 

ΟἾΟΘ δον ψοῦα ροδίθ 

{πολιν 1 στοαΐ 

οδοβίασυ. 43 Βυδ Ὠ6 οΥ- 

ἀογοαὰ ἰθτα αρϑαΐῃ δηᾶ 

δῖ ἴο ἰοὺ τὺ οὐδ 
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γνοῖ τοῦτο; καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ [ΙΘᾶτπὶ οὗ ἐῃίς, δῃᾶ Ὧθ βόα κῆπον ἰμῖ8,. δᾶ Ὧδ βία ἰο ΒΒ βίνθῃ ἴο μεσ ἃ ἰδῇ βοιηθίμἠηρ 
φαγεῖν. Βῃοιμᾶ Ὀ6 φίνθη μὸν 
ἴο αἱ, ἕο δϑί. Ἰαΐ 

Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς 
1ηΐο᾽ Απᾶ Βο ννεηΐ οτιΐ ἔγοσα ἔβοσζθ, δηᾶ ἰβ ΠΟΙΣη 5 

ΑΠΩ͂ ἢ6 ἀδρατγίβα 
το ἴμεοσθ βδηᾷ 

θ θ 
τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν | οαπιΘ ἐπίο ἰδ Ποιηᾷ 1π6 ξαΐμπες (ρἴδο) οξμίπι, δπήὰ 816 ΣΟΠον 5 ἰασυϊζοσν, δηᾶ Ὠΐβ ἀϊβ 
αὐτῷ οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 Καὶ | οἱρΙε5 ΖΟΠοσοᾶ Ἠΐμη ἴο Πέτα 186 ἀπο ]85 οὗ Βΐτη. Απὰ ἀρ ταωΝες τ Ῥδαδτιβ 

γενομένου σαββάτου ἤρξατο | Ξορραΐῃ, ἨὯ6 βἰδγέβα Βανίηρ σοτὴθ ἴο 6 ΟἿ ΒΑ 8 1 ἢ Δ6 βἰδγίθα ἐρδομίηρ ἰῃ ἐπ ΠΗ 
διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ: καὶ οἱ [4 . ὃ ἧτὰ ἕξ 3 ᾿ οδσιθ; δδὰ ὦ ἴο 6 ἐθβοῦσῃς πὰ {πὸ ΞΥΠΘΡοΟΡΘ; Δα ἐπα ἐς ὨΙΆΡοτ. ἘΡ 

πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες [ ἴμοεα. 1ἰδἰδηΐηρ ὍΌΓΒ ΙΒ Ἀρατίησ ἍΟΓ6 δϑϊουπηεα ΒΔ ΩΒ ϑϑίουηᾶοαᾷ δπα καἰᾶ: 
Πόθεν ᾿ τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς |“ὝΒοτα αἱά ἐῃὶς τῆϑῃ ἙΎΟΙᾺ ΘΟ ἴο ἐῃϊ5 (06) ἐδθβο ([1η55}, δηαὰ τ ῆδὲ 

ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ, καὶ αἱ 
ἴἢ6 νυίβάοῃ 1 6 μίνθεσῃ ἰὸ ἐδὶ5 (ομ6), δῃᾷ ἔπ 

δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν 
ῬοννοΥ α] ΟΣ 5 ΒΘ σοῦ ἰὴς Δ: Πα5 
αὐτοῦ γινόμεναι; 8 οὐχ οὗτό ἐστιν ὁ 
Οὗ ἶσα ἑδκίηρ ῬΙ8667 Νοῖ {ῃϊξ (οπ6) 15 16 

τέκτων ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸ 
ΠΑΡ οΓ, ἍΜΑ δδῃηᾶ ἐὐπίνοις ἴῃ 6 βδοῦ οἱ ἰῃ6 

᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆτος καὶ ᾿Ιούδα καὶ Σίμωνος; 
ΟΥ̓ Ταᾶδ δηᾶ οὗ 5ίτηοη ἢ ΟΥ 79αΐωθβ δῃηᾶ οἵ ὕοβο. δῃὰ 

καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸ 
Αμά τοὺ ὃ ἴῃθ βἰβίοσβο: οὗ ἴτω ἤθσγα πρὸ 
ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 
τι Αηᾶ μον ὑγούθ θην βέυχθιθα ἴῃ Ἠἰπη, 

4 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ ᾿᾿Ιησοῦς ὅτι Οὐκ 
ΑἸ ννδ8 βασγίηῃρ ἴο ἰπφλ ἐμ 65.39ι. μαὲέ Νοὲ 

δοῦ ἐμθβθ ἐῃΐηρϑῦ Απᾶ 
ΩΡ 5ῃΟυ]α {ῃ15 τνῖβ- 
ἄοῃχ Ὥδνθ Ῥθθῃ ρίνθῃ 
15 τλϑη, δῃᾶ βοῇ 
ῬΟΨΘΙΓΙΙ τοΥκα 6 
ῬΘΥΖουτηθα ΤΟ ΡσὮ Ἠΐπ 
Βδηᾶβ9 ὃ ΤῊϊ ἰβ ἐῃ8 
ΟΔΥ̓ΡΘΩΟΙ 6 βοὴ οὗ 
ΜΒΙΥ δηᾷᾶ [6 Ὀσούῃο 
οὗ σαπιθβ δα σΌβαρῃ, 
δᾶ συᾶδ5 δηα 5ἰπίοη, 
ἴθ ἴ ποὺ Απᾶ ἢΐδ 
δἰδίθυβ 86 ἤθσθ ΣῊ 
5, ΔΙῸ δον ποῦϑ᾽ 50. 
ἴδ᾽ Ῥαρδῃ ἰο 5ἰυχας- 
Ὁ16 δὖ δίπη. 48Βε 
σοθὰ8 ψνϑηῦ οὐ ἴο 58 ἔστιν προφήτης ἄτιμο εἶ ὴ ἐν τῇ . 15 Ῥχτορποί ὉΠΒΟμοῦρά 1 ἊΝ 1η ἐκο ᾿ ἵμεσα; “Δ Ῥσορῃβὶ πατρίδι " "τοῦ καὶ ἐν τοῖ δ ποῦ ὩΠΏΟΠοΟχρΑ͂ οχ- 

Ἐδίμοσ (018. 6) οὗ πὴ δᾶ ΕἸ ΟῚ Ἐπε᾽ οδρύῦ ἰπ μἰ5. Βοπλθ 
Φουσι ζοῦν δηῃᾶ ΘΙΠΟὴς 
ἮΪβ γτοιαύϊνοβ δηῆα ἰῷ 
ἰβ ον Ποιι56," 5 56 

συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκί ὑτοῦ τοϊδἐϊνεϑ οὗ Βἴτη δῃηᾶ Ἧ τὐτονς ᾿ ἰπ ἰῇ Βοῖιβα οἱ Πίσῃ. 
5. Καὶ οὐκ. ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῇ ὑδεμί : οἰῆσαι οὐδεμίαν δ Αμα ποῖ. 6 γνὰ5 806 {ξποστο. το ἄο ποῖ δὴ ἐν ἄμέυ ὦ ρα τς τ ΡΝ 

δύναμιν εἰ μὴ ὀλίγοι ἀρρώ ΓΝ 
; Ξ ; ὥστοι ἢ ῬΡοννοσξαϊ ΜΟΣΙς, 18 τοῖ το χαν ᾿εεῖνοα ΓΑ ΑΣ ἀρερον ἡ ΗΝ ΟΝ δὰ 

ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν: 6 καὶ -- ἠέ δὲ Βανὶπδ Ρὰΐ ὍΡΟΣ πὴ Χρας Ὡς αυγχεᾶ; ἀπ 5Ι ΟῚ ΟὯΕῈ5. δά ο ν᾿ 
ἐθαύμασεν διὰ τὴν ἀπιστίαν |μϑπι. 6 ἀπθθθᾶ, Δδ ἨΘ ψοηδοτεά ἙΒτοιΡἢ 1ῃ8 186ἰς οὗ ξαϊίῃ 1 ΟΠ οΥ θα αὖ ἐμὶν 86 
αὐτῶν. - Καὶ - περιῆγεν Οὐ ἐδῃ. Απά- Π8 ΟἿ ἔποαι. Αὐά. - Ἐθ ννᾶϑ δοίηρ δτοιηᾶ τοῦ. του «δδόπξε 
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διδάσκων... 
ἐδδομέπξ. 

κύκλῳ κώμας ; 
ἴο σἶτο]α νυ 8565 

τὰς 
[86 

1 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, 
Απα 86 02115 ἰοννδσζά Ηϊγβο τὴ 6 ἔνεινο, 

καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, 
«ὦ 5ἰατίεαά ἰπμὸπὶ ἰἴο "6 βεπαϊπθ ο ἔνο ἔψο, 

καὶ ἐδίδου τῶν 
δηᾶ τνϑϑ εἰνὶησ ἴο ἴοι 

ευμάτων τῶν 
πνευμτς πε. 

παρήγγειλεν αὐτοῖς 

ἐξουσίαν 
δ Βουῖν 

ἀκαθάρτων, 8 
ὍΠΟΙΘΘΩ, 

ἵνα, 

αὐτοῖς 

καὶ 
διά 

μηδὲν 
μ6 8.6 ᾿πβίγποίίουσ.. ἴο ἰδετὶ ἴπ οτάο μας ποίπίηρ [ 

εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, [ 
τὸ Βοὶ ῥ ΑΡΥ ν᾿ 

μὴ εἰς τὴν’ 

αἴρωσιν - εἰς ὁδὸν 
ἐπδν 5Βῃουμα πε αρ πο, γα" 

ἄρτον, μὴ πήραν ἣν ζό 
ἄρα; ἔν: δλ ἡτλρς ποὺ ἰηΐο ἐπ βίγαᾶ]α 

χαλκόν, 9. ἀλλὰ. ὑποδεδεμένους 
ΠΟΡΌΘΙ [ΥΤΩΟΏ 6.1, θα δανίηρ μα Ρουπᾶ πηᾶοῖ' 

σανδάλια, καὶ μὴ ἐνδύσασθαι 
βαπᾶδὶβ, δα: ποῖ ἴο γγθ 8 Σ 

χιτῶνας. 10 καὶ ἔλεγεν ᾿ 
υὐδογξασταθΐϑβ. Αὐὦ [6 νγὰϑ Βα σ 5 

“Ὅπου “- ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ 
Ποτο ἰξανοσ τοῦ τηϊρῃῦ δηΐου πο ἤοῦβα, ἰθοτο 

μένετε ἕως ἂν ἔξέλθητε 
ΡῈ γοῦ βίδασηβ ὉΠ ΠΙΚΟΙν γυοῦ τηϊβῆξ βδὸο οαϊ 

ἐκεῖθεν. 11 καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ 
ἔτοτα. ἴθ σα. Αὐμᾶὰ ψμᾶ ΙπῸὶν ῬΙασθ ποῖ 

δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν. ὑμῶν, 
ταϊσΐ τεσεῖνθ τοὺ πού-Ραΐ ἐδον τοὶρὴΐ ΠΘῸΥ ΟἿ γοῦ, 

ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν. ἐκτινάξατε τὸν 
βοὶπ 5 ἔοσα νὰν οαἋ ΦτΌχα ποτ 5πᾶῖκα ἡγοῦ οὔὖὐ δια 

χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς 
ἀμδὲ [86 ἀπραοτηθαία. ἴπ6 ἔξει οὗγου ἰηΐσ 

μαρτύριον αὐτοῖς. 12 Καὶ ἐξελθόντες 
τὶ θϑ5. το ἴἄθρωη. ἈΑπᾶ πανὶηδ' ΡΟ 6 οὐ 

ἐκήρυξαν ἵνα ᾿ μετανοῶσιν, 
πον ρυθδοθθοᾶ ᾿ς ἦτγ ΟΣΟΘΥ τ δὲ πον τᾶν σαροπΐ, 

12 καὶ. δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, ᾿ 
δι ἀεδιηοηβ: σάϑην ἵππον γεσθ [τσυνίπε σα, 

ποῖ 

καὶ .. ἤλειφον ἐλαίῳ: πολλοὺς ἀρρώστους 
84. Ψετα συθαβίηρ,. ἴο ΟΣ] ΤΩΘΩΥ 5 ΟἸΚΙν. (Ομ 65) 

καὶ ἐθεράπευον: -: 
84 νοῦ οὐ] 5. - 

14 Καὶ ἤκουσεν ὁ “βασιλεὺς Ἥρῴδης, 
οὐ ΚΓΑμά Βεατὰ ἐπα ΟὋ ἈΚίπρ Ἡετοα, 

φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ- ὄνομα αὐτοῦ, ᾿καὶ 
Ἰηϑηϊξοδε ἔοσ Ῥεσβδτηθ ἴῃ6 “ἤϑῖηθ ΟΕ ἵστα, δά 

᾿ ἔλεγον ὅδτίιί ᾿Ιωάνης - ὁ βαπτίζων 
ἴδεν νεσο βασίῃρ ἰδὲ. σΌμ: ἰδ6 (056) ὈΔΡΈΖΙΩΝ 

{π6 ὕψεϊνθ, 
οἰ ὐθα βοπαϊηρ ὑπθτα 
ουὔὖὺ ὕψο ὉΥ ὑψνο, δηᾶ 
ἜΘ Ῥορδὴ ἴο εῖνθ 

οΥ ἰὰε 1 ἤδῃιχ δα οΥ ΟΥ̓ΘΥ’ 
0π6 Ὁποϊθδὴ βρ τί. 

ζώνην ᾿ 

᾿ς δύσ 
ἔνο 

αὐτοῖς [ 
ἴο {Άθγὰ 

ΜΑΒΕ 6: Σ--14 

ὁ δ υἱαρθδ. ἢ 8 
᾿αἴτουϊ, ἐδδομίηρ. 

ΤΝΟΥΝ 6 5 πιο θα 

δἃ Ὧ6 

8 ΑΙδο, δ. σαν ὑῆϑῃ 
ΟΥ̓ΘΥΒ. ὅο σα ποίξ- 
ἴὰρ ἴοὸχ ὑ86 ΕΥΌ Ἔχαθρῦ 
ὃ. Βα δῖοῦθ, 20 
ῬγΘδΩ͂, 0 ἔοσα ῬΟΙΟΘΗ, 
ΠΟ ΟΟΌΌΘΙ τοϑΥ ἴῃ 
06 1 ροἰγάϊθ Ῥυγδθ5, 
ϑριυὺῦ ἴσ μα οἱ 585- 
ἄδ15, δρᾶ τοὺ ἴο δ 
ὑνο υπασυασχηθηῦ. 
10 ΕΠ ΠΟΥ, Β6 581 ἃ ἴαὰ 
{πρῦὺ: “ὙΜΏΘΓΟνΕΣ τοῦ 
δηΐοσ ἰηΐο ἃ ὨΟΙΊΘ, 
δίϑυ ὕθσα αὐ] σγοσ 
80 οι οὗἨ ὑμαῦ ΡΪδ6δ. 
11 Απαὰ ΜΏΘΥΘΥΘΥΙΓ[Ἢ .8 
ΙδΔοΘ ΜΨΠ1 ποὺ σϑοθὶνθ 
χοῦ ΠΟΥ θα: τοῦ, οἷ 
δοΐηρ οὐδ ἔτοσα ὑποσα 

5ΏδΙΚΘ. ΟἿΣ ὑὴ6 αἰτῦ. {πᾶῦὺ 

εἶδ: Ῥθηθαίη ὑόῦυκ θοῦ 
ΟΓ ἃ σίἱμθθα ὅο 
{π6λ.᾽". 12 50 8πὸν βοῦ 

Οὐ 8η6 Ῥγθδομθα 1ἢ 
ΟΥάοα. ᾿ὐδδῦ ᾿ῬΘΟΡΙΘ 
τρηῦ. τορθαῦ; 13 δηάᾶ 

ὕμπου ψουἹᾶ. ἜΧΡΘΙ 
ΘΔ αἀδιποῦϑ 886 

ΘΊΘΆΒΘ ἸΩΘΩΥ 510 ΚΙ 
ῬΘΟρΙΘ πῃ ΟἹ] δηάᾶ 
σατο ὑβαιῶ. ὁ 
14Νο 16 ροΐ ἴο 

ἴπ6 Θοἂῖ5 οὗ Κίησ 

ἩδοτοΩ͂,. [Ὁ 6. ὩΘΙΏΘ 

ΟΥ [9655]. ῬΘΟΔΠ18 

ῬΌΡΗς, - πᾶ γδ6ο- 
ὉΠΘ. ΨΘΕΘ βδύυΐῃρδι 

“ΦΟΠ ὑπ ὈΘΡΥΣΖΟΣ 



ΜΑΒᾺ, 6:15---ἜῷἍἥ 

ρ 
ἢ 5 66. ταϊβοα Ὁ ἀρδα (οπ 685), 

ΓΘ νου ΚΙηΒ ἰῃ 

αὐτῷ: 15 ἄλλοι 
ῬοννΟΓΩΙ ΟΣ Κα 

Ἠλείας ἐστίν" 
ὝΘΙΟ βαεσῖηρ ἰηδὲ 

προφήτης ὡς 

προφητῶν. 16 
Ἡδνῖηρ ραστά Ρυΐ ἰὰθ 

ἐγὼ ἀπεκεφάλισα 
ν85 βαυηδ ὝΜΈΏΟΙΩ 

. 17 Αὐτὸ ὰρ 
Φ. Ἠδ ὡ ὙΩῈ 

ἀποστείλας 
Βανί βοΐ ΟΕ 

᾿Ιωάνην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ 
Φοῦη δδηάὰ ῬοιῃηΩᾶ ὐ 

ῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίπττου τοῦ ἀδελφοῦ 
ΟΕΡῬΕΣΙΡ ἴδε Ῥγοίῃεσ 

αὐτὴν ἐγάμησεν: 18 

Ῥτίθοη ἐγουρἢ 

οὗ τα, Ὀθοδυβα 

Ἡφστοὰ ἐδδὶ 

τὴν γυναῖκα τοῦ 
{15 Ιᾶανντα] ἴἰο γοισ ἴο ΡῈ μβανΐηϑ ἴῃς τνοΐῆδ οὗ [ἢ 6 

τῦ85 Βανί νι ἴο Εἰμὶ δα νγ8ἃ5 1 ΠΣ Πΐτα 

ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ 
8 ἃ ποῖ 516 ννὰξ 8016; 

τὸν ᾿Ιωάνην, 

20 ὁ γὰρ 

Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο 
Ἡφργοά ννδβ ξοδυίϊῃρβ' πμ6 αν Καονν 

ΤΏΔ16 Ῥούβοὰῦ σὶρῃίΐοοιι δΔηΩ͂ 

85 ΚΟ 5816 8ηΩ Βεανΐῃβ μραζά οὗ ἷτα 

καὶ ἡδέως αὐτοῦ 
διὰ δβίϑδαὶν οἔ Βΐχῃ τάδ (μη 55) [δ νν85 δὲ 1055, 

6 ννὰβ βοασΐησ. 

ἡμέρας - εὐκαίρου 
ΑΣΠΩ͂ Βανὶηρ σοι ἴοὸ 6 Ἧ ᾿ ῃο 

ς 
ἰο 86 Ὀἱσίμαδν δε εϊνι θα οὗ ἰτα 

διοαΐοϑι ΤΏ ἢ 
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85 Ὀθθὴ τϑίβθεα ἔτοχῃ 
[06 ἀδδάᾶ, δρᾷ οὐ ἰῆδὲ 
ϑοσοιηῦ ὑῃ 86 ῬΟΨΘΥΖΩ 
ΨΌΓΚΘ 86. ορογβϑίϊηρ 
ἴὰ Ὠἰμλ.᾽" 15 Βαυΐ οὔμϑιβ 
ΨΟΙΘ βαγίηρ: “ἰὖὸ ἃς 
ἘΠ1118}. 5.11 οὐδοῦ 
ὍΟΙΘ βανίηρ: “Ιὖ ἰδ 8 
Ῥγορῃθὺῦ πκθ οὔβ οἵ 
1ἴπ 6 σορῃθίβ. 16 Βα 
ψ θη Ηδγοᾶ Ὠραζα ἐξ 
Ὧ6 Ῥορϑῃ ἴο 588 ὺ: “Ἴδα 
σομῃ ἐμαὺ 1 βεῃβδᾶβρα, 
ἐῃϊ5 οὔἷδ 85 Ὀδθὴ 
Ταὶϊδοὰ υρΡ.᾽ 17 ΕῸΡ 
Ἡρδτοάῦ ὨΪπΠ56 11 δὰ 
δϑῃῦ οὗὖῦν δηᾶ διχζϑϑιθα 
Φομ δῃηά Ροιυπμᾶ Ὠΐ 
ἴῃ ὈΓδοη οὐ δοσοιῃξ 
οὗ ΗΘ ΤΟΣ 85 (6, 118 
οὗ ῬΏΪΙΡ ἰδ. Ὀτούδεσ, 
Ῥϑοδδα Ὧ6 δᾶ ΙΏ87- 
τὶθα Ὠθγ. 18 ΕῸΓ 9οῆη 
δα ταϑρθαίθαιν αία 
ἴο Ἐδτοᾶ: “τὖ 15. ποῖ 
ΙΔ Ὸ1 ἔοὸσ σοὺ ἴο θά 
Ὠδνησ ὑπ6 ψ 6 οἱ 
ΥΟῺΓ Ὀγοίῃθγ. 19 Βυὶΐ 
ἩΘΊΟ ΣΙ ἃ5 85 ΠῸΥ5- 
ἱπρ ἃ ρ»τιᾶρθο δραϊηβὺ 
Ἠἰμ δηα ψὰ5 ψϑηθηρ 
ἴο ΚΙ ἴσα, θαὺ σου 
ποῦ. 20θΕῸ, ἨἩρτοῦᾶ 
δἰοοα πῃ δα οὗ σ01Π, 
Καονὴρ πὶ ἴο Ὧ8 
8. τἱρίθουβ δπα ΠΟΙΡ 
8; 808 ἢ6 ν)ὰ5 

Κοορίῃρ Ὠἷμα 5876. Απᾶ 
αἵΐοῦ πραυΐηρ ὨΪΠ Ὧδ 
Μὰ5 δοὖἡ᾽ 8. δπτϑαὺ [οϑϑ 
ψδὺ ἴο ἅἄο, γεοὺ [6 
σοπὐξηϊθα ἴο ΠδδῚ Ἡἰπι 
ΕἸ δάϊν. Σ: 

21 Βυὺ 84. σοηνθηΐϊδηΐ 

ΟΡ ΟδΙΘ ΔΙ ηρ ὙΏΘΩ 

ἩδΙτοά, β5ργτθδᾶαᾶ 85 
δνϑηΐηῃρ 681] οἱ 

15 Ὀἰσύμᾶδν ἴοσ 
Ὠΐ5 ἐορτσϑηκίησ ΤΏ 

ὁ γορννάνραεήψον ἠϑμωφρλε. βνοῖς τὐοϑᾳ 8. γένος. Δ “νιὸς σα βηβεμνῃ ἀκ ϑϑστ εὐνν ψεῶι μρλαμαμραμαμεμραμοουν ν ἀλη μμμϑαμα οφι δυο νρημῷ σ᾿ 8ι ὑμνηαρ. εῳμωνρι ἐρι ὅμι ἀνάρμην, μμφλμαριν 

σὴς μρήμμας σι κοτε φοξιρυάνε αν ΑΜΜΈΡΉΝ; ΒΦ τ δμα ἀρθ τὸ 

δ υμαϑαιν 

201 ΜΑΒᾺΕ 6: 22--- 

"τοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς [8πὰ π86 ΠΣ ΔΙ 
ἀντι δ ηά το ἜΣ ζω ἜἘ} Ὁ Ἐν φοΣ2 0 81 ἰο ἐμ 1 σοηχηδηᾶοα δηα 6 

ὅτοι τῆς Γαλιλαίας, 22 καὶ Σογθαλοβῦ ΟἿΘ5 οὗ 

ἀρ αεὸ) οε ἴδε ἘΤΉΡΟΥΝ δᾶ 1 1811166. 22 Αμαᾶ {ῃ6 

ἰσελθού τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ  ἀδιριίεῖ οὗ τ}]5 γῈῚν 

ἸΣινιηα βαψαδ! ΟἿ οΥ [88 ἀδυρῃΐοσ οὗ τα | ἘΟ ΤΟ 185 σα ἰη 

Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης, ἤρεσεν διὰ ἀδμηῃοθᾶ δπᾶ 

οἱ ετοαϊαβ διὰ Βδν!ηρ ἀδηοβά, 586 58 ν 6 ΡΙΘαϑΌΓ ᾿ ρ]οαβϑοὰ ἩἨρσοῦᾶ δηᾶ 

τῷ Ἡρῴδῃ., καὶ τοῖς ἔμοϑθ τϑοϊϊίηρ 1 

το ἴμ6 Ἡδτοάᾶ δηά ἴο ἔμ (οχι68) } τη. Ὑὴ6 Κὶῃρ 5δἰά 

νανακειμένοις. ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν ἰο πα πιϑίαστιι: “Αδὶς 

σὺ νίησ ὌΡ μέρ ΤῊΘ νυὲ κΚὶπδ Βα τὰ ἴοτ' ΜΏδίονΟΥ γοι 

τῷ κορασίῳφ Αἴτησόν με ὃ ἐὰν ᾿νιϑμῦ, ΔΠπΠὰά 1 {11} εἶν 

ἰοῖπα πεῖ αὶ Αι τῷ ΜΏΪΟΒ ἰξανα } 1 το νοι." 23 Ὑ685, 88 

θέλῃς, καὶ δώσω σοι: 28 καὶ  5νψογα ἴο μεῦ: “γπῃδῦ- 
γοὰ Τλᾶν ΜΠ, ϑδῃᾶ 1 5881} σῖὶναθ ἴο γοὰ; δῃὰ ΟΥΟΣ τοῖι αϑὶς τὴ ΙῸΓ, 

ὥμοσεν αὐτῇ Ὅτι ἐὰν με αἰτήσῃς τησῇ Ι ΨἹ1 ρῖνα ἴὸ ἴο γοὺ, 
μοδνοσα ἴο Βὸς Ἰμδὲ 1ξενοσ τὴ σγοὰ ταϊσἑ δὶς ἔῸ 1 ω Β δὲ 

ἋΡ ἴο Παὶῖῖ πὶν Κιηρ- 
Ἂ σοι ἕω ἡμίσους τῆς Ν 

ΠΝ ἰο γοὰ ἀπῇ ΠΡΟ οἱ ἥτε ἄοπι.᾽᾽ 24 Δηᾶ ᾿ 51 6 

βασιλείας μου. 24 καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν ψοηῦ ουὐ 8 5ϑια ἴο 
Απᾶ μανίῃρ βοῶθ ουἕ 586 581 6 Γ τῃοῦθο: “δῦ 

Τί αἰτήσωμοι; ἡ ᾿Βῃοια 1 88. ἴογϑ᾽ 

1 Δ5Κ ἔτ ὙΏΘῚ ἢ βδἱᾶ: “Ἴὴ6 Ὠθϑᾶ 

κἰπβάοση οὗ τηβ. 

τῇ τρὶ αὐτῆς 
ἰο ΗΜ πα μα ΟΥ̓ Μηδὲ 580] 

δὲ εἶπεν Τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάνου Ἢ Του . 7ο ζομη ἐπ βαρ ϊζου. 

Ὀδε: Σ Βα! ΤΣ ᾿ιε8α Σ Ἀδρ νὰ τ ᾿δὺς 25 Τιλτηθαϊαύθιν 5886 

τίζοντος. καὶ εἰσελθοῦσα εὖ ὃ 

βαπτίξοντος Αὔμὰἃ μιανίηῃροοιπθ π δὐοῆςα νον ἽΝ ἀρ πες 
“' Ὶ ᾿Ὶ δ᾽ Ο Θ 

μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν οβασιλέα εὲ αὐορῇ 

ΠΣ 15. βροεὰ ἰονν τά 1μ6 κιῃρ ὯΘΥ τχσρϑαιθϑῦ, ΒΑΙΏΡ: 

ἠτήσατο λέγουσα Θέλω ἵνα Ἃ παχὺ γοὰ ἴο οἷν 

96 ἴηδάθ τεαποδὲ βδϑίῶθ 1 ϑῖὰ ὙΠΠῈῈ πὰ οσᾶϑσ {μαΐ } γηρ τιρηῦ ΔΆ ΟἹ 8 

ἐξαυτῆς δῷς μοι ἐπὶ {ριαίίοσ ὑπὸ μθραὰ οἵ 
ουὲ οὗ βαῖαθ [ἤρου] σοῦ 5μουϊᾶ ρίνα ἴἰοτῶθ Ὅρου Το ἐμ Βαρυϊ5.᾽ 

πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ. ) 56 ΑἸμΒουδῃ μ6 Ἀ8- 
ριαὶδ ἰὸ βοὰ οὔδοῃπ πο Βαρίϊβι. . ἘΒΡΙ Ἰόγρά 

26 καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ [8116 4 ς γῇ Ἵ ἢ Ἢ 

Απᾶ ἄδοριν συϊονεᾶ μάνϊη θθοοῖωθα ἐμε] γαὺ 8 5. αἱ οΟ 

βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ ψϑῃὺ ἴο ἀϊδτερατα ΒΕΙ, 
κὴ. ςΟἙεΕ ἰπχουρῃ 128 οδίῃβ "δα [1 νἱον ΟΥἹἨ ὑῃὴ6 οδὐῃϑβ 

τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν [8δηὰ μοδα τϑολῖηθ 

ἅπ6 (οπ165) Ἰντβ Ρ ὯρΕΦ τἘ6 ϑνατα αὐ ἰδ ἰδθ016. 2180 
ἀθετῆσαι αὐτή: 271 καὶ εὔθυς [τῃ6 Κίπρ ἱπατηθάϊανεὶν 

ἰο ἀλθσεβασζα νὼ χὰ δῃὰά Προς αἰοράξοποὰ ἃ ὑοῦν 

ς ΐ ασιλεὺς σπεκουλάτορα ᾧ 
τ τῆστολα ἕξ, {86 β ΤΑΣ ἢ σάν Εαοάδπιδιι ἌΚΑΡΟΝμΝ τς ̓ ς 

ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. [15 πρρά, Απά Β8 
Ὧ6 βανα ἰδ οσᾶεσ ἰο ὑχσίῃσ ἦ 6 Β6βᾶ 

καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ 
Απᾶ Βανίηβ 5Ξ0Ω6 ΟΥ̓ με βερεδθθὰᾶ πίπι ἴῃ {πὲ 

ποῦ ΟΥΓ δῃᾶ Ρ6- 

μρδᾶρᾶ- τὰ ἰῇ [88 



ΜΑΒᾺ 6: 38--8ὅ 

φυλακῇ 28 καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 
Ῥτίβοι δῃηῃὰ Ὀτγοιυσῃξ ἐπα Βϑδὰ ΟΥ̓ εἰσ 

ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, 
ὭΡΟΣ μἷδίθ δῃᾶ ἢθ βαᾶνε 1 ἴο 8 116 εἰσὶ, 

καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ 
δὰ ἰμθ.. 1{{{1 ΞῚΣΙ ΒΞᾶνϑ 1 ἰο 86 τωοΐμου 

αὐτῆς. 29 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
οὗ οσ. Απα Βανίωρ θεασά ἰὴ αἰξοίριθς οὗ Ὠΐτη 

ἦλθαν καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν 
σϑὴθ δηά Ἰοᾶ πὰρ ἴῃ σοσρβα οἔ ἔτη δὰ ρμαΐ 

αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 
ἃ οἰ τρθιλοχῖδὶ ἰοῦ. 

80 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι 
Δῃάα 876 Ρείΐηξ ἰρὰ ἰοσοίῃεοχ ἐπ6 δ Ρροβίὶθϑ 

.Ὶ Ἂ 3 [ω ἊἋ ᾿» 5 -“ 

πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ 
ἰονασὰ 16 ὅεβι5, : δῇ τερουίθα 8 Ὸ κ ἰο Εἰπὴ 

πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα 
81 (155) 85 ΤΏβϑν ἃ8Β ἴδον α18 δα 85 ΔΩ 85 

ἐδίδαξαν. 31 καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε 
16. ἰδ. Αμα Προ 15 βϑανίῃβ ἴο θὶ ἘΙΠΟΥ 

ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς 
ΥΟῸ. νΘΥΡ ,(ΟΏ 65). δασογάϊΐηρ ἴο τυῖνδαίΐε [5ρΡοῖ] ἱἰηΐο 

ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν 
Ἰοθθὶν ρῖὶδοθ πᾶ - ΤΟΒ᾿ ῸΡ 11116, ἜΤ 

ὰρ οἵἱ ἐρχόμενοι καὶ οἷ 
ΤῸ [{6 (οΠ)65) ΘΟΙΏΪΩ5 Διά ἰδα (Ομ 65) 

ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ ᾿ φαγεῖν 
Ξοΐϊῃδ5 υλο, ΙΤΆΔΩΨ, δηᾶ ποῖ-Ρας ἴο οδὲ 

᾿εὐκαίρουν. 82 καὶ ἀπῆλθον ἐν τῷ 
τον δα 1ϑέβαγο. {γηθ. ΔΗα πον ννεηΐ ΟΕ ἴθ {πὸ 

᾿ ἔρημόν τόπον κατ᾽ 
᾿ς ἸΟΏΘΙΣΥ ΡΙδΔοΘ δοσογαϊηρ' ἴο 

93 καὶ εἶδαν αὐτοὺς 
Διὰ 1πὸν βανν. 8241. 

ἔγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ 
ΟΚῆδνν - Ἴδην, δᾶ ἰἴο ξοοί 

τῶν πόλεων συνέδραμον 
{6 ᾿οΥ 165 “ἘΠ 6 ν σὴ Τοσϑίμου 

"προῆλθον αὐτούς. 834 Καὶ 
ΠΑΙῺΘ δρθϑα οὗ ἴμοτη. Αμα 

εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ 
ἮΘ 58 0Κ ΤΑΌΘΗ σγονα, δὰ 

ἐπ᾿ αὐτοὺς ὅτι 
ὌΡΟΣ 5.15}. Ῥεσδιβα 

ο ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα. ποιμένα, 
πον ὑνεσα 85 56 ΘΡ ποῦ Βδνίπβθ Ξμορῃοσᾶ, 

καὶ ἤρξατο ᾿ διδάσκειν. αὐτοὺς πολλά." 
δα 6 βίδγίθα ἴο με ἰθδοβίηβ. ἰβοῖὰ τηϑὴν (ἰϊηΡ5). 

85 Καὶ ἤδη 
«Δηάᾶ δἰσοδαν 

ἰδίαν. 
Ὀχίνδίθ [5001]. 

ὑπάγοντας καὶ 
Βοΐπβ ὑπᾶεσ δῃάᾶ᾽ 
ἀπὸ πασῶν 
Ζγοτλ 811 

ἐκεῖ καὶ 
ιν -Ὁ δΔιηά, 

ἐξελθὼν 
Βαανὰ βοη6 οαξ 

ἐσπλαγχνίσθη 
6 ἔοι ἰδηᾶσχ δβέβοϊζοιι 

ἦσαν. 

᾽ὥρας -- 
ΟΣ ΒοΥ 

εἰ πολλῆς εἰ ΩΠΟὮ ὁ] 
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Ὀυίβοη 28 δῃαὰ Ὀσουρῃης 
ἰδ. μβοδᾶ οἡ ἃ ρἱδύζξοσ, 
8η48ἃ ὯὨ6 ρᾶνθ ἰὖ ἴο 
[86 τηϑδίάθηῃ, δηῃᾶ ἴῃ 
ταδιθῃ σαν ἃ ἴο Βδὺ 
χηούμοσ, 29 ΜϑΏΘΩ ἢὶς 
ἀἰβοῖριθθ. πραγ οὗ αὶ 
ΤΟΥ οϑὴθ δηᾶ ὕοοκ 
ἹῚΡ ἰδ ΟΟΥΡΒΘ 8ῃᾷ 
Ἰαϊᾶ 1Ὁὺ ἴῃ ἃ ΠΊΘΠΊΟΓΙΔΙ 
ΤΟΙΔΌ. Ω 

80 Δηᾶ [6 δροβέϊθε 
βαῦμοσθα ὑορθῦμοσ Ρ6- 
ἔοτθ “655 δηα το 
Ῥογίθα ἰο ἰτ 81} ἐπ 
ρα ὑπον δα ἀοηᾷ 
δορὰ ἰδυρηΐ. 31 Αὐᾷ 
Ὧ6 58δἰά ἴο ὑμϑῖῃ: 
“ΟὍΟ,Ώ6, χοῦ γΟΌΓΒΘΙ να; 

ὈΥινδίθιν ᾿ηἴο ἃ Ἰοηθὶν 

ῬΪδοθ.. δῃ σχοϑὺῦ ὃ 
8 Ὀἷν. ἘΌῸΤ ὑὕῆθσρ 

ἍΤΕ ΙΏΘΩΥ͂ σοχαϊπρ 
δηα δβοϊηρ,  δηἃ θυ 
Βδὰ πὸ [ἰθίϑασα {πιὸ 
δύ ἰο δῦ 8. τΏ68]: 
3250 ΟἿ. 8ϑ7ὺ του 
ἴὰ ἐμ Ῥοα [23οΥΓ. ἃ 
ἸΟΏΘΙΥ ὈΪδοα ἴο {μϑχῃ- 

561γ65. 33 Βαῦ ῬὌΘΟΡΙῈ 
50 ὑμθπὶ ρβοϊηρ δηᾷᾶ 

ΑΔ ροῦ ἴο ΚΩΟΝ 
0, δα ἔγοα 811 ἐδ 
Οἰδ65. ὕΠῈΥ τὴ [μθσβ 
ξορθίποσ οὰ ἔοοῦ πᾶ 
Βοῦ διῃθδᾶ οἵ ὑπθῃ; 
394 Ρ611, οὐ ροὐύΐησ 

ουὔῦ, ὯὨ6 58. 8: δτθαὶ 

ὀσγονά, δ μὲ σμάβ 
ταονθᾶ ὙΠ ΡΙΥ - ξὸς 
ἴμθῖα, Ὀθοϑδθ ὑΠ6Υ 
Ια 85 βθθθρ ΠῚ 
ουὺ ἃ 5ῃθρῃοσα. Αμᾶ 
Ὧ6 βίαγίβα. ΦὉὉ ἔθϑοκ 
ἔμϑῖὰ ΙὩΘΩΥ οὑμ:ΏρΆ:.. 

80 ΒΥ ΠΟΝ [6 ΠΟΙᾺ 

ρν ὦ Ἀρημρήννθι᾽ αι τοιγάρ ἀν ἐν δι β ὑμάμαῴρῳ α φνβα δα ψΒηΗβΝΜΙΝΩΜΜΕΡΝΒΗΝ 

γμιμεμθ ἐδὰ μαι νι μβηφωρηῶν μα ἡδεῦνη φι βρη ΝααρνῶνενσιυΗμῳβΜμμβνίμαν ἐσ “τ μοϑκὴ ἐινφ ΚΙ κρνμη νωρνοθ ον 

τς ξοκολ εἰν κο ζουν 

νων ἀνθ Ὡμ ελνκ ἀτὰ 
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ενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἵ 
Ὡς Αἰ καθὰ κε 6 πω μον σοι ον, μὰ ἴδ 

αθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον᾽ . ὅτι Ἔρημός ἐστιν 
ἀϊβοὶρ]ε8. οὗ αἰπὶ “6.6 Βα στηδ. ἐπα ΓΟΏΘΙΥ 15 

ὁ τόπος͵ καὶ ἤδη ὥῤα πολλή᾽ 
ἐπ Ῥίβοβ. δ δἰσθϑαν ΒΟῸΓ ΤΑΌΓΩ; 

’ 3 Ψ,» ΄σ 

6. ἀπόλυσον αὐτούς ἵνα 
᾿ 1ο Ιοοββ οξ ΒΘ χΩ, ἡ ἴπ ογᾶου μδὲ 

ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ 
μανίῃβ 50. 6 ΟΥ̓ ἴηΐο ἴβ6 ἰἴο αἴτοὶα 6145 δὰ 

μα ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί 
κώμας, ἔμον χωΐϊσιμβε θὰ ἴο ἐμπούώϑοινοβ δὶ 

ἄγωσιν. 31 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
{πον ταϊσξ δδῖ. ΤΘ (ομ6) Ῥυΐ Βανίηδ δηβυνοτθα 

εἶπεν αὐτοῖς Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 
οἷ ἰοίπεα ἀαἷνθα ἰο θὰ χοῦ ἴο δὲ. 

καὶ λέγουσιν αὐτῷ ᾿Απελθόντες 
Απμᾶ Ἐπ. 8:16 βασ Ὡ ἰο Ηἷτὰ Ἡδνίηδ Βοη6 ΟΥ̓ 

ἄρτους καὶ ᾽ ᾿ , 

ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων 
ἄγῃ ᾿ μ ἸΙοᾶνθὸ5 δῃᾶ τῖσμὶ να ΡῈ οΥ ἀβῃδσιὶ ἔνο παπάτγοα 

δώσομεν. αὐτοῖς φαγεῖν; 38 ὁ δὲ 
5881] ἀπν Εἶνο ἴο πο ἴο ΟΥΥΥ ὙἼΤΠΏ6 (οθ6) μῬαὲ 

λέγει αὐτοῖς Πόσους ἔχετε. ἄρτους; 
15 βασυίῃξβ ἰο ἐποῦλ Ηονν ΤΣ 81Ὲ Ὑοῦ Βανί Ἰοαναβ: 

ὑπάγετε ἴδετε. καὶ  Ὑνόντες 
Βε τοῦ βοΐ ὑπᾶθτ 566. Αμά Βανίῃρ σοτὴβ ἴο ΚΠΟΥ 

λέγουσιν Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. 39 καὶ 
{πὸν 816 βαυϊθδ ΕἾνε, διὰ ἵνο ἢβῃεβ.. Αμὰᾶ 

ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλιθῆναι πάντας 
πο ξδᾶνε ογᾶθτβ ἴο ἔμϑηλ ἴο τϑο θ 811 (ΟΠ 65) 

συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 
5υτωροβί 5 ΞΥΤΩΡΟΙΌΣΩΚ Ὅροι ἰΏ6 5 γΈΘΏ ΕὙΔ55. 

40 καὶ ἀνέπεσαν πτρρασιαὶ πρασιαὶ 
ΑΠμὰάἥ ἐμὸν ξε1Ρ δβϑγάφῃ τοῦδ. βδτάθῃ ΤΟῸ5 

κατὰ ἑκατὸν καὶ ᾿ς κατὰ 
δοσογαάϊηδ ἕο Βυπαάτοα διηὰᾶ δοδοτχαϊτα ἴὸ 

πεντήκοντα. 41 καὶ λαβὼν τοὺς πέντε 
Ἐξίν. Απᾶδ μανίηξ ἴδ ἰδμα Ἔνθ 

ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας... ἀναβλέψας 
Ἰοανθὸβ διὰ ἴθ. ἔνο ἤβῃεοβ μαδνίῃβ ἸοοϊϑᾶΡρ 

εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν 
ἱπίο ὸ ποᾶνθῶ 6 ὈΙθθβδεᾶ δῃηάὰ ὑγχοκὸ ἄοννῃ 

τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς 
ἴ 6. ἴοανὲβ δηάᾷ δ ννδβ βἰνίηρ ἰο 6 αΐβο:ρ165 

παρατιθῶσιν ᾿ αὐτοῖς, καὶ ᾿ ἵνα 
ἰὴ ογᾶοσ ἐπδοὲ ἔδον σδν Ραΐ Ὀεβ]α8 ἐμθηι, δια 

τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν. 42 καὶ 
ἥγῳ ἔνο ἀ μᾶς ἶ πὸ ἀιντάοα ο ἴτἴ0 81]. Αμᾶ 

ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν’ 438 καὶ 
ἴεν δἱδ 811 (67) εὴὐὰδ ψέσε βδιϊβξββα;. δηᾶ 

ΜΔΑΒΕᾺΚ 06: 836-43 

84 ρυόοψῇ [δθ, δηάᾶ 
ὨΪ5 ἀἰβοὶρ]θ5. σα ὉὉ 
ἴο Ὠἰπὶ δηα Ὀοσϑδ ἴἰο 
505: “ἼΏ6 Ὀϊδθ ἰ5 
ἰβοϊαίθα, δὴ {868 

ΒΟῸΣ 15 δἰσθϑαν [αΐθ. 
86 Βοπα ὑμθῦὶ δΙΨΑΥ, 
Ἔμδὺ 6 ΤΑΥ͂ ΡῸ ΟἿ 
ἰηΐο ἔθ σοί ϑίαθ 
δὴἃ νΠΠΔᾶροὸ5 τουὺυπηᾶ 
δροιῦ δῃηᾶ ὈῈΓ ὑμθ6ῃλ- 
ϑ6ῖνθβ βοχηθιῃΐηρ ἴο 
οϑὺ." 371 τϑὶν Ὧδ8 
βοϊᾶ. ἰο πο: “{οῦ 
οἶἷνα ὑποῖὰ βοχμοίῃλησ 
ἴο αν." Αὐ ἰμΐ5 ὑπὸ ν 
βαϊα ἴἰο ἴω: “5181 

ὍΘ ρΡῸ ΟΠ δῃᾶ ἢν 

ὕψο μυμαάγοα ἀθ- 8 7- 
1 νοῦ οἵ Ιοᾶῦρ5 
οι σίνα Γ[Γ{π6}] ἴἰο 
0086 δορί. ἰο θαὐϑ᾽ 
38 ΗΘ βαϊὰ ἰο ὑζθῃ: 
ΟΝ ΏΘΩΥ ἰοᾶνθ8 
δύνα τοῦῦ Οαο κ66!" 
ΑΙ αϑοογίαϊηΐηρ ἰὐ, 

86 5ϑἰα: “Εἶνθ, Ρ6- 
5ἰᾶοθβ ὕψο 15}. 65. 
39 Αηὦ 6 ἰμεσιοίθα 

8411 6 ῬὈΘΟρῚΘ ἴο τὸ- 
ΟἸΪη6 ΡΥ σοιρϑηΐθδ 
ὉΠ ἴῃ βρύδθὴ Β.δ55. 

40 Αηὰ δον [ἰδϊὰ 

[Πούβϑοινθ ἀον ἰῇ 

Βτοὰρ5 οὗ ἃ Βυμάτγεοα 

διὰ οἱ Ξξίν. 41 Ταῖ- 
ἴῃ ποῦ ᾽΄86 ἔϊνθ 

Ιοᾶῦθ δηᾶὰ ἰὴ ὕψνο 

ἘΞΏΟΚ. 6 Ἰοοϊκρά ὦ 

ἴο Ὠραύθὰ δῃᾷα δία 

8 ὈΙοβϑίηρ, δηα ὈΓΌΚΘ 

{ὴ8 ἰοῦ ᾧὑρ δῃᾶ 

Ραρϑδὴ βἰνίαρ ὑμθ ἴο 

{μ6 αἱδοῖριθθ, ὑδαῦ 

ὕμοθθα ταϊρῦ Ρῖδοβ 

ἐῆρθαχ Ὀοΐοσα ὑ6 Ρθο- 

ῬΙ6; δῃά 86 αἰν! θα Ὁ 

[86 ὑψο Β5ὴ65 ἴοσ 81]. 
42 50 06} 811 αἷθ δῃᾶ 

ΟΥδ σαί δηθᾶ; 438 δπὰ 



ΜΑΒᾺΚ 6: 44---᾽' 

κοφίνων 
οὗ Ῥαϑκοίβ 

44 καὶ 
Αμά 

δώδεκα κλάσματα 
νεῖν 

ἦραν 
ἐμὸν [1 |ἰ6α ἃ Ἐχδβτηθηΐβ 

πληρώματα καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 
ΕἸ 55 διἃ ἔγοαυα, 8 5ῃ65 

ἦσαν ᾿ φαγόντες τοὺς 
ψεθ ἴδ (Ομ 65.) δν]ὴρβ εδίθῃ 1τῃ68 

πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 
νο ἱμουδϑαηαᾶ ΙΏ816 ῬΘΣΒΟΙ5. 

45 Καὶ . εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς 
ΔΑπμαᾶ δ οὔσο 6 Ραΐ ἸΠΟΘῚ Πδοθϑϑιίν ἐπ6 

μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον 
αἰβοῖὶρ]θ5 οἕ τη ἴο βίθρ ᾿πϑἱᾶθ ἰηΐο {π6 Ῥοδί 

καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς 
δαᾶ ἴο 6 Βοῖμα Ῥοίοσα ἱπίο 6 οἴπμοὺ 5ἰάθ ἐοννδτα 

Βηθσαιδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον. 
Βοίμϑαιάα, τἀπ}}} Ὧ6 165 Ιοοβο οβὲ ἴῇὴ6 οτοινά. 

40 καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν 
Αμᾶ Ὠδνὶὴ δ 5εὶ 561 οἵ ἰο βοὰ Π6 ννϑηΐ οἱ 

εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 47 καὶ 
1αΐο 186 τηουπίδίη ἴο Ῥτδν. γι δ οτοὶ 

ὀψία γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν 
Οὗ νη ὨΔΥΙῺΡ σογὴθ ἴο θ6. β 6 Ῥοὰύ ἰῃ 

μέσῳ ῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ 
Ταϊᾶςὶ οἱ 5868, δ ηά δῖοθθ ὌΡΟΣ 

τῆς γῆς. 48 καὶ αὐτοὺς 
τῆς φαγί, Δηᾶ Βανίηρ 566 πα ἐν εἴπ) 

ἜΡΕΝ α ΡΝ ἐν τῷ ἐλαύνειν, γὰρ 
Ῥοίηρ ἐοχτιθηίθα ἴῃ ἐμὲ ἕο Ἐς αχιν δ, ΤΟΥ 

ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ 
1ῃ6 νυἱπᾶ ἴῃ ορροβιοι ἴο που, δροιΐ 

τετάρτην φυλακὴν τ νυκτὸς ἔρχεται πρὸς 
Τουγίῃ τναῖο οἵ ἾΣ τἰσηλ Ἠδ σοζὴθϑ οννασζα 

αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ 
ἐβοὰ ννϑικίηβ ρου πρὸ ἐπῸ 568; δηα 

ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς. 49 οἷ 
ΟῚ ΕΡα ὙΊΠΡ ἴο Ρὸ ρΡαβὲ ποτ. ΤΏ6 (ΟΠ 65) 

δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλαθθῃξ 
ας ανὶηβ Β6θὴ [911 ὭΡΟΩ ἴῃ 

περιπατοῦντα ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν 
ννϑικίηβ αροῦ ἰπουρῃ ἰπαξ δρραγιοηῃ 15 

καὶ ἀνέκραξαν, 5909 πάντες γὰρ αὐτὸν 
8ΔηΔ ἘΠ6ΓΡ οτἱθᾶ διομᾶ, 81 ΤΟΥ͂ Ηἰτα 

εἶδαν καὶ ἐταράχθησαν. ὁ δὲ 
Ξ5ΔῚ δα ὝΨΟΙΟ ἱσοὺ]δᾶ. Ἴδ6 (ο:6) Ῥαξ 

εὐθὺς ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει 
δ οὔσα 5ΌΟΚΑ ψΙ ἴθ, δῃηᾶ ΠῸ6 15 ΝΕ 

αὐτοῖς Θαρσεῖτε ἐγώ εἶμι ὴ 
ἴο ῇορ ΒἘΒ6 τοῦ ἰδκίῃρ σοῦχαδα, 1 δία, ἐὴ 

φοβεῖσθε. 51 καὶ ἀνέβι πρὸ 
Ῥα τοῦ ἔθαγξυ].. Απὰ Β6 βίθυρϑα ὉΡ ἘΠ ς 

ἄρτους 
Ἰοᾶνδβ 

ἵν 

ἦν 
νὰ 
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ον ἴοοῖς ὉΡ ἔτδρ- 
ταθηΐβ, ὕειν Ὀαϑικοῖς 
11, 
ἤ5Π65. 44 ἘΠΙΤΓΠΘΙΤΉΟΤΘ, 
μοϑθ ΨΏΟ δ οὗ ὑῃ8 
Ιοᾶῦθβ ψοσο ἦνθ ὑπου- 
5ϑ αὶ ΤΘΏ. 

45 Αηὰᾶ, υἱΐϊποιυΐ ἀ6- 
16, ὯΘ6 σοχῃρο]θα Ὡΐ5 
ΑΙ ΒΟΙΌΙ65 ἕο Ὀοδσχὰά ἐμα 
Ῥοδὺ δῃὰ ρΡῸ οὔ δῃβθδα. 
ἴο ὅπῃ6 ορροϑὶΐθ 5ῇοσ 
ον Βείῃ "541: δ, 
ΜΏΣΘ Ὧ6 Πἰμλ5ΘΙ αἷπ5- 
τηϑϑοα 6 ογοψᾶ. 
46 Βυαῦ δἵΐοσ βαγίηῃρ 
ϑοοᾶ-Όν ἰο ὕπο ἢ6 
ψεηὺ ΟἹ ἰηἴο 8 τποῦ- 
ὑδὶπ ἴο ὕγδγυ. 47 Εἰνθ-᾿ 
αἰθρ Ὠδνίηρ ΠΟΥ͂ 
ἔϑιθη, ὅθ θοδῦ νψ88 
ἴῃ ὑπ τηϊᾶβὺ οὗ ὑμ8 
8568, Ὀυαὺ Ὧ6 νγᾶβ 8108. 
Οὐ ἰδ ᾿δηᾶ. 48 Απμὰ 
ΜΏΘΩ 6 β5δ ὑπο 
Ροῖηρ πεῖ μὰ ἴο 
1 ἴὰῺ ὑμθὶ χονίηρ, 
ἴο ἴἢὼ6 νὰ νἃξ 
δθδιηδῦ ἔμθηι, δρουΐ 
[86 Ιουὐτῃμῃθ ψαΐοῃ οὗ 
76 πἰρηῦ Ὧδ6 οϑθ 
ὑονασα ἴθι, ψψϑικίηρ 
ΟἹ πῃ 5θᾶὰ; Ρυῦ Ὧδ8 
5 πο ηθα ἰο 855 

ὕμθπι Ὁν. 49 Αὐ οαἰοῃ- 
ἴῃ 5ἰσῃῆξ. οὔ Ὠΐμ 

ψΑΙΚαρ οὐ {6 κρἃ 

πον ὑμουρῃδ: “1ὖ ἰδ 

δ. δορδυϊ 1οη ! δηᾶ 
ὍΠΟΥ οτἱρᾶ δλ᾽οαυᾶ.. 

50 ΕῸΓ ποὺ 81 βαΐ. 
Ὠἰπὶ δηάὰ σοῦ ἰχοὺ- 

ὈΙΘα. Ἰιηχηραϊΐαίθιν 6 

ΒΡΟΚΘ νι ποῖ, δηᾶ 

Ὧ6 δᾶ ἕο ὕμεπι: 
ΤΆΚΘ σουχαρσο, ἰὐ 15 

1; γα τὸ ξθδχ."- 

51 Αὐῇὰ 6. σοῦ ὦΡ᾽ 

85:46 ἔσοτῃι ἰδ 

20 

ἐκόπασεν ὁ 
δραϊθὰ 18 

ἑαυτοῖς 

τὸ πλοῖον, καὶ 
Ὀοϑί, δηὰᾶ 

λίαν ἐν 
ΨΥ ΓΟ Οἢ Ϊ1ῃ Τλουάξεινθ5 

ὅ2 οὐ γὰρ συνῆκαν 
ποῖ ΖὸσΣ ἔδπον βοΐ ροσοθρίϊοῃ 

ἀλλ᾽ ἦν αὐτῶν 
ρυξ νὰ8 οξίβεο), ἔῃμθ 

τοὺς εἰς 
αὐτοὺς ἰαῖο δα 

νεμο καὶ 

ἄνεμοθ. ᾿ἈΟῚ 
ἐξίσταντο, 

[6 ΕΙΘ διηδζεά, 

ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, 
προ ἴ6 Ιοᾶνββ8, 

καρδία πεττωρωμένη. 
Ὠεατΐὶ Ὠδνῖηδ θθοῶ ἀπΠ]οά. 

58 Καὶ διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν 
Απᾶ Βανίῃξδ σστοβϑϑθᾶ [σοῦ ἀροὴ ἰδ δασίμ 

ἦλθον εἰς Γεννησαρὲτ καὶ 
ἐπ ν σασ 6 αοηηθϑασεῖ δηά 

τ αορ ἐσθ ης αν: καὶ ἐξελθόντων 
ὝΨΕΙΘ ΔΠΟΒΟΥΘΩ͂ ἐονναΓτά. Αὐα Βανί βοηθ ουΐ 

αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς 
οὐ ποῖα ουΐ Οὗ τὰ 6 Ῥοδὲ δἱ οὔσθ 

ἐπιγνόντες αὐτὸν ὅδ περιέδραμον ὅλην 
μανὶϑ Τοοοσιζραᾶ Ηἰτ ἘΠῸΥ Γϑ δου) ΏΟ]Θ 

54 

ν χώραν ἐκείνην καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς 
τὸ σουηΐσν 1μαὶ διὰ ἰαγίεςεῦ ὑροῦ ἐπ 

κραβαττοι τοὺς κακῶς ἔχοντας 
ρ μὰ οοἵϑ Ξ ἰῃθ (ΟΠ 65) Ῥυδάὶν Βανὶηξ 

περιφέρειν ὅπου ἤκουον 
το Ὅ6 σϑυυ δ δἀτουπα Δ 294 }} ἴδον ἜΘ ΠΘΑΥΪΩΚ5 

ὅτι ἔστιν. 56 καὶ ὅπου ἂν 
ἐμαΐ Ὠθ ἰ5. Απὰ δ 4:12 -} ἩΚΟΙΥ 

εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ εἰς 
μ8 τχ85 βοὴ ἷἰὶς ᾺΥ ἃ ἱἰπίΐο νΠ1δ8ρ5 ΟΥ ἴηΐο 

Γ ᾿ ΚΑ 3 Ἀ Ἔ ΄» 2 δ“. 

πόλεις ἢ εἰς ἀγροὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
οὐποθ᾽ ΟΣ ἱπίο. β6]αβ ἢ ἴῃ6 σχηδυκοίρ!δοαβ 

ἐτίθεσαν οὺς ἀσθενοῦντας, καὶ 
ἴδον νοσα υἱέ ἴπες (ΟΠ 65) 618 βἷςκ, δηὰ 

παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν 
{πὸν Ψοσο οαἰγοδίΐϊηρ τ ἴῃ οταάϑυ ἰδί δηᾷ 1 ενὸσ 

τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ 
οὗ [68 ἘΦ ὉΠΟΎ} οὗ ῇς ουον βαστηθηΐ οἱ Εἰτ 

ἅψωνται" καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο 
ἴδον τϊρῃξ ἐους; δηα 85 Τϑην 8ἃ5 ΚΕΡῚ ἰομοῃοά 

αὐτοῦ ἐσώζοντο. 
οὗ τη Ψοτα Ῥφίηδ βανεά. 

ἥ Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ 
Απμὰ ὃζτο Ῥεΐϊηξ 1ρᾶ ἰοξοίμεσ ἰοννασὰ πὼ [ῃ6 

Φαρισαῖοι καί τινες τῶν γραμματέων 
ῬΏΔΥΒΘο5 84 βοὴ οΥ ἴμε ΒΟΣΙΌΘ5 

ἐλθόντες ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων 2 καὶ 
Βαν τὴ 5 ἐούς τόσα ΤΟ 5 οσα, ες ΔΠΩ͂ 

ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι 
ΝῺ Β6θ βοὴβ ΟΣ ἰδ8 ἨΠΟΙΊε5 οὗ ἰταη ἰδδί 

ΜΔΕᾺΚ 6: δ2---Ἴ: 2 

ἰηΐο ἰῇ6 Ροᾶαὺ ἰῇ 
θη, δηᾷαὰ ὑπ6 τὶπᾶ 
δραϊεᾶ, Αὐ τηΐῖβ ὑμθν 
ὝΘΟΙΘ ΥΘΟΥ͂Υ ΤΔῸΘΏ 
διηδζοαὰ τὶ ὑμθη- 
Βοῖνοθ, ὅ2ῖου ὑπον 
δὰ ποὺ ρυϑδϑρϑθᾶ 8 
τθϑηϊηρ Οὗ [6 ΙΟΔΥΘΕ, 
Ῥαὺ μοῦ θαυ οοῦ- 
θα ἅ111 οὗὐ υπ 6 7- 
βϑυδηαίηρ. 

δ3 Αηὰ ψΏΘ μον 
σοὺ ΒΟΙῸΘ5 ἴο 18ηᾷ, 
{πὸ νὺ οδὰθ ἰηΐο Οε- 
65. δ᾽ τοῦ δῃηα 8ῃ- 
ΟμοΥρα βΐρ ὨΘΑΓΌΥ. 
δάΒιυλ δῷ 00 88 
[Π6Ὺ σοὺ οὖὐῦὐ οὗ {μ8 
Ὀοδῦ, Ῥ6οΟρὶθ τϑοορ- 
ὨΪΖοά πη, 55 δῃᾶ 
μον σ δίουμα 81] 

ὑμαῦὺ τορίοῃ δρᾶ βἰαχὺ- 

ρα. ἴο οσϑυτν δροιυῦ οἢ 

οοβ. ἰῆοβθ ὴΟ ΨΈ6͵6 

Δ ὴσ ἰο ψΏΘΤα {ΠΟΥ͂ 

πρασὰ ἢ6 ψ85. δ6 Απὰ 

ΨΏΘΓΟΥΟΥ Ὧθ ποιὰ 

δηΐου ἰηΐο νυ ]δρο5. ΟΥ̓ 

οἰζίο οὐ οουπίχνδίαθ 

πον ψουἹᾶ ΡΙαοθ {πμ6 

5ΙΟΚ ΟἿΘ5 ἴῃ ἴῃ 1281- 

Κορ ῥΡΊδοθϑ, δῃα [δ Υ 

ψουϊα Ὀ]θδᾶ ψὶῦ τη 

ἰμδὺ ὑμ6 0 ταϊρῦ ἑουοῃ 
αδοῦ 6 ἔγτῆρθ οἵ 

ἢΐθ ουαΐοῦ ρΡασγῃχθηῦ. 

Απμᾶ ἃ5 ὩΊΘΩΥ 85 αἱ 

ἰοῦσῃ ᾧ οι τηϑᾶθ 

Ψ611. 

Νον 6 ῬῬῃδβιη- 

5665 84 βοὴ οἵ 

{6 βουῖρο ὑῃαὺ δᾶ 

σομλθ ἔσγοπιὶ 6. 115816 1) 

ϑαϊῃοσοα δρουῦ ΐτ, 

2 Αδα ψΏΘΩ 6} 58. 

ΒΟΙΩῺΘ Οἵ. ἰδ ΟἰΒΟΙΡΙΘ 5 



ΜΑΒᾺΕ 1: 8--ὃ 

κοιναῖς ερσίν, τοῦτ᾽ ἔστιν 
ἴο σοσάσαοσι δδμαᾶξβ, 1815 ον 15 

ἀνίπτοις, ἐσθίουσιν τοὺς 
ἰο απυναϑηρα (οΠ.65), μον ἃῖα δδίϊηϑ 186 

ἄρτους. ---- ὃ. οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες 
οανθβ.. -α ΤῺ6 Ζοσ ῬΒΔΥΐσθο5 δῃᾶ 41} 

οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγμῇ . νίψωνται 
1.6 ον Έονυοσ οΐ ἰο ἄβέ δον χηϊρῃβξ 85} 

τὰς χεῖρας οὐκ. ἐσθίουσιν, κρατοῦντες 
86 - Ππαᾶαηθᾶβ. ὥοδύῷ Ἃῃ8ν δῖ δαϊτρ, ποϊ]άᾶϊηρ ξαδξὶ 

τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, 4 καὶ 
186 ἐγδαϊοι ΟἿ {π8 ΟΙᾶοτ τάρῃ, δηᾶ 

ἀπ᾿ ἀγορᾶς. ἐὰν ᾿ μὴ ραντίσωνται οὐκ 
τόσα τηδτκοὶ 18 δνϑΐὔ Ὡοΐ 1π8ν τοϊβὴῃ!;  βρυίηκίθ.. ποῖ 

ἐσθίουσιν, καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν 
ΠΟΥ 8.6 ραϊϊηρ, δηᾶὰ οἷδμοχ (ἐμ 55) Υϑ Ων 15 

ἃ παρέλαβον κρατεῖν, βαπτισμοὺς 
ὙΏΪΟΙ πον σοςοϊνεα ἰο 6 Βοϊαϊηρ ξαβϑί, Ῥδρίϊϑσηβ 

ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων. 
οὗ τὰρϑ δδηᾶ οἵ ΡΙΟΒΘΥΒ Δα Οὗ σΟΡῬΟΥ ν655615. - 

δ καὶ ἐπερωτῶσιν᾽ αὐτὸν . οἱ -Φαρισαῖοι 
Απμαάα ὅθ ταῦτ ηθ ὭροΩ ϊὰ ἴῃ6 Ῥμδσίδθοϑ 

καὶ οἱ γραμματεῖς - Διὰ - τί οὐ 
Δα δα ΒΟΥΙΌ65 ΤΏτουσ ψ Βα ποῖ 

περιττατοῦσιν οἱ μαθηταί σου κατὰ 
816 ἡ δικίηρ αροιχὲ ἴῃ 6 ἀιπει οτος ΟΥ γοὰ δοοοσαι]ηβ ἴο } 

τὴν παράδοσιν 
ἴῃ8 δαὶ οι 

κοιναῖς χερσὶν 
ἴο σΟΣΤΟΙ, ΠΥ οτ ΕἸ 

τῶν πρεσβυτέρων 
οὗ ἴα ἐ ΟἸἹΑ͂ΘΣ τς ῃ, 

ἐσθίουσιν. τὸν 
ἴον δύὰ βαϊϊῃβ 186 

ἄρτον; 6 ᾿ὁ δὲ εἶττεν αὐτοῖς. Καλῶς 
Ὀχοδαϑ ἸΏ (οη6) ῬῬὰξ κ5αεϊᾶ. ἴο θη ἘἼΠΘΙΥ 

ἐπροφήτευσεν" ἬἪσαίας, περὶ ὑμῶν τῶν 
ῬΣΤΟΡοβὶρα ες 15ΘΑΔΕ - οι χοῦ τὰ 

ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται ὅτι Οὗτος 
ὨυΡροογεῖθθ, δ5 {85 Ῥθθὰ νυυιἐΐβη {μδῖ ΤὨϊ5 

ὁ “λαὸς τοῖς χείλεσίν. με τιμᾷ 
16 Ῥθορὶθ ἴο {π6΄ ὩΡ5. Τὴ 6 

δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω 
τὰ 6 Ρυῦδ .- ϑασὲ - ΟΣ ἤθσα ΦδΥ 

ἀπ᾽ “ἐμοῦ 7 -μάτην δὲ 
γό τηθ; 

ἀλλὰ 
μαὲ 

ἀπέχει 
15. Ποϊαϊηρ ΟΕ 

σέβονταί με, 
1ὴ ναΐῃα  Ῥαΐ ἐπον ἀσὸ σανου ͵. ΙὨΘ, 

διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων 
ἰδϑοθ θ᾽ ς. ἰεβοῃίηθθ σοτητηδηᾶβ.. οἔτηρῃ;. 

8 ᾿ἀφέντες τὴν. . ἐντολὴν 
κλλ δ). 1οῖ σο ΟΕ 1πε σοταχηβδησχηθης 

τοῦ θεοῦ. : κρατεῖτε: “τὴν παράδοσιν 
οὔίμε οοά-:: γοῦ το Βοϊάϊηβ ἔαδὶ ἰῃᾷ86 ᾿ἐγδάϊίο 

τῶν - ἀνθρώπων. ̓ Ἶ : 
ΟΥ̓ ἐμ6. “-. τηϑῶ.- 

ἢ ἢ ᾿ 
, 15 ἈΟΠΟΣΔΏΝ, 

206 

οαῦ ὑῃϑὶῦ 1268} τῇ 
ἀβῆϊθα μαπᾶβ, ἐμὲ ἰς 
ἈΠ ΔΒΘα ΟΏ65--- 8 ἴον 
88 Ῥμδγίβθαβ δηᾶ 8} 
[ΓῃΠ6 ὅονα ἀο ποῦ -δαὲ 
ὉΏ16 55 ον 85} ὑποὶν 

1 μδμᾶβ ἃρ ἴο ἔμ8 6}. 
Ῥον, Ὠοϊᾶϊηρ ἔαδὺ [η8 
ἐγδαϊθϊοη οὐ ἴπθ τηθῃ 
Οὗ ΖΟΣΙΏΒΙΓΙ͂ ὑ11168, 
4Δηα, ΜΉΘ Ό806Κ 
σοῖὶ ταϑυοῖ, ΘΚ ἄρ 
ποῦ θᾶαῦ ὉΠΙΘ5 μου 
ΟἸβϑῶβθ Ὁ Ινθ5.. ΒΚ 
ΒΌΓΙΚΊΣηρ; 804 [ῇθχα 
816 τϑην ΟΥΏΘΥ ὑγὰ- 

αἰ οηβ ὑμδὺ ἴον Ὥδγα 
τ Οοὶνθα ἴο ΠΟΙα ζαβὺ; 
Ῥαρύβιηβ οἵ ΟἿΡ5 δηὰ 
ὈΙΪΟΟΥ 8ῃηαὰ σΟΡΌΕΣ 
ψ 6 55615;-- δ50 ἔμθϑο 
ῬΏΔΣΙσΘο5. δηα - ΒΟΥ ῖθ 65 
δϑοκρα Ὠΐη: “ΜῈ ἰξ 

δ ψου αἰβοΐθϊθα ἀὸ 
ποῦ οοπάπος ὑμθπι- 

56 ῖΙ͂νθ5 ϑοσοζσασηρ ἰο 

[86 ἐγδαϊδίοηῃ. οὗ ἐμά 
ΤΆΘΩ ΟΥὁὨ ΙΌΣΙΩΘΙ ὑ{Π|68, 

Ῥαῦ μον δκθ. ὑποὶσ 

1681 ὑἱῦ ᾿ ἀρεδα 

Πδηα52᾽ 6816 δια [Ὁ 

ὕποπι: “Ἴβϑῖδῃ. ΔΡΕΙΥ 
Ῥτορῃθβϑίθα δροιδ γὸῦ 
Ὠυροοχίίεβ, δ τὸ ἰα 
ντιΐθῃ,. “ΤῺΪ5 Ῥθορῖθ 
ΒΟΠΟΥ τὰ8 ἢ [{π6 Ὁ 

1105, Ὀαὺ μοὶ Ὠδασὺβ 
ΔΙῸ ἔδυ τοιλονθα ἔσοπί 

τχθ. Τ1Ιὺ 15 ἴῃ ᾿Μαὶτν 

ἐμαῦ θνὺ Κθορ “χοῦς 

βῃϊρίηρ τΏ86, Ὀθοϑιίιϑδ 

ΠΟΥ ἴθϑβοῃ. 85 ἀοοΣ 

ὑσίπθς οοιητηθηᾶθ “ΟΣ 
θη. 8 1Τοὐύϊηρ 80 

[Π6 δοχηχη θη σηθηῦ αἱ. 

αοᾶ, γου μοϊὶά ἕαδὺ 

μ8 ὑγδαϊίίοη οὗ ΕΎΤΗΙ 

σαμεν αξιφάμνν ἈᾺ οδημυρνρΑ ΩΒΝΘΗΙΜΡΗΡΗΒΗ͂Ν 

ενοο υανναρορομκαμημμῖι ριον ηαμμρμορημνμωνβ᾽ Ἀικ᾽τιῷ σκαιληρϑεμμμφ μβδηα δενρν ράνυσλαισὰν μευ ὑψιτονμι ΝΜ.  φφ αν ψακμῳνον 

φνυφμμλμη μάριμον. κημ ἀνα νμλανμι μβναβΗμαλρεμνσεμαυμ αμην υὐνοἡἡ᾿ ὑμῦρηη Μνρυυμ αη υὴι σνρχβῷ φουμρνν.υφάρ αὐα δὲ συ δαμάλα υασα αϑηδ δ παᾶ Ὁ Δ ρηνν τ μ ϑεσΑρ κα Ἀτος 

νον ὅν δθφηρον Αἰ βϑνν α παρ ον ειδμ αν μϑ 

201] 

9 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Καλῶς 
Αμᾶ δ νν85 βασυ ἷῃ 5 ἴο ἰθοσὰ . - ΕἾΠΘΙΡ 

ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ 
χοῦ 816 βε 28 αϑίᾶθ. 1:6 Ὄοτϊηταδπάτχηθηξ. ο ἴπ8 

, ἵνα τὴν - παράδοσιν ὑμῶν 
θεον ̓ ἴὰ οτᾶοσ δεῖξ  π6 ἐγδαϊζιίοα οὔ του 

ρήσητε᾽ 10 Μωυσῆς γὰρ εἶττεν 
χοῦ τηρής οὌϑβοσνο; Μοβο5 ἘΟΥ 8818 

τίμα τὸν πατέρα. σου καὶ τὴν μητέρα 
Βε βύμσεμια ἴἪἯἢ6ς ξδέμος οἔνοι δηάᾶ {86 τιοΐῃϑῦ 

σου, καὶ Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ 
οἔγοι, δηα Ὑδδ (ομ6) βϑασνέηβ βεᾶ δὲ ζδίῃεοσ οὗ 

μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. 11 ὑμεῖς 
μὴ Ήμοσ ἴο ἀδαίῃ 16ἐ μΐτη ἄθοραδβε; τοῦ 

δὲ λέγετε ᾿Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ 
Ῥυξ 816 βϑϑῖη δ ΤῈ Ἔν σ 5ΠΟᾺ]α 5. Ταδα ἴο (ἢ. 

πατρὶ ἢ τῇ μητρί Κορβάν, ὅ εὐ τὸ 
πατρὶ ΟΥ ἴο ἴῃ8 ταοΐῃϑυ Οούθδα, δ 26 Ἐ1ώ) 15 

Δῶρον, ἐὰν ἐξ ἐμοῦ 
αἰξ, σθίαι 1ξ ἐνὲσ ουϊΐθοξ ΤῊ 

ὠφελη 12 οὐκέτι 
γοι ταϊσ; αὐ θ6 ὑπε υρὰ Ὠοΐ νοΐ 

ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ 
τοῦ 8τὸ Ἰϑἐείωρ δὸ οὔδὔὐ. πΐσα  ποίμβίηῃρ ἰοᾶο ἰο δα 

πατρὶ ἢ τῇ μητρί, 18 ἀκυροῦντες τὸν 
ΣαΊΠΟΣ ΟΥἩ ἴο ἐμ6 στηοίδοσ, ἡ [στοῦ] ἱμπναιϊδαίηρσ ἴῃς 

λόγον. τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν 
ψοτᾶ οζίῃε ἀαοά ἴο 6 ἰχαάϊοη οὗ τοῦ ΠΝ 

παρεδώκατε᾽ καὶ παρόμοια τοιαῦτα 
τοῦ βάν θεείας; δι οἰπλῖ]δαν ({Π1Π85) 5ΌΘΒ 

πολλὰ ποιεῖτε. 14 Καὶ 
ΤΏΔΩΣ τοῦ δῖ ἀοἱ ἢ . Απμπὰ 

προσκαλεσάμενος πάλιν τὸν ὄχλον 
μανὶπε “4116 ἰοννατα ὨϊΤΩΞ6Ι ΕΥΞΕΥ ο ἴἤῇς οτονα 

ἔλεγεν αὐτοῖς ᾿Ακούσατέ μου πάντες: 
ἢθ6 785 ἜΣ ΊΩν ἴο ἴϑτα Ἡραυ τοῦ οὔσῃ 411 

καὶ σύνετε. - 16 οὐδὲν ἔστιν 
8η4 Ὀ6 τοῦ σου δ. Νοίῃϊησ ἰδ 

ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς 
ἔτοτῃ οαἰπῖαθ οὗ 18 6 ΤΆδα δοῖηξ 15 Μὰ ἴθ ἰπίο 

αὐτὸν ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν’ 
τὰ ΨΏΙΟΒ 5 4016 ἴο τ ῖ 6 ΠΟΤ ΟἿΣ μΐτα; 

ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 
Ὀᾳς “- ἐη6 (ἐμ 55.) οὐδοῦ ἰπ6 ΤΑΘΙ 

ἐκπορευόμενά ἐστιν. “πὰ ὁ 
ΒοΙΪῺ 5 ἴθ νὰ οὐ. 15 μ6 (155) 

κοινοῦντα - " τὸν. ἄνθρωπον. 
ταδκίησ ΠΟΥΔΠΔΛΟΣ ἰ88. . ΤΏΒΙλΟ, 

5 ΤΏοτα 

ΜΑΒῈ 1: 9---ἰΟ 

9 Επτίμοσ, Ὧἢ6 στοηῦ 
ΟἹ ἰο 58. ἴο {πῃολ: 
““Ααγχοὶῦν τοῦ κοῦ 
8.51316 ὑπῃ6 οσοχηχηδηᾶ- 
τη οἵ αοα ἰπ οὐδ σ 
ἴο τοίαϊῃ στόῦα ἰγϑ- 
αἰδίομ. 10 ἘῸΓ ΘΧΘΙΏΡΙΘ, 
Μοδϑο5 βδαϊᾶ, “ἜΌΠΟΣ 
γΟῸ ἔδύμοσ δηα γΟΙΣ 
τοῦ, δηᾶ, Ἰοὺ Ὠϊτη 
ἰαὺ τον]]θ5 Γαύμοσ οὐ 
τοί οῃὰ ἃ ἰῃ 
ἀδαύμ.᾽ 11 Ἐ8Ἐυὺ τοῦ 
ΠΟ. 58.., 1 ἃ 8} 
58. 05 ἴο ἰδ ἔδῦμου ΟΣ 
5 τού: “νῃδὺῦ- 
ΟΥ̓́ 1 αν ὉΓΥ ΜΏΪΟΗΒ 
γοῦ τ ροὺ Ῥθηθῆΐ 

ΤΤΌΙΩ ΙΏ6. ἰδ ΘΟΙΌΘΩ, 
(μδὺ ἰ5, ἃ εἰτῦ ἀράϊ- 
οαἰθρᾶά ἰοὸ ΟΘοἄ,)"’-- 
12 υοῦ ἸΘ ὯΟ ἸΟΠΡΘΙ͂ 
1Ιοῦ Ὡΐὰ αἀο ἃ βίηρὶθ 
ὑμῖηρ ἴοὼΓ πὶ ξαΐμοσ 
ΟΥ̓ Ὠΐδ ταούμοῦ, 13 δηᾶ 
δι5 τοῦ παῖ [μ8 

ψοτα οἱ Οοα ἱηνϑ!α 

ὉΡ τοῦπν ὑγϑάϊθϊοι 

ΜΏΪσὴ τοῦ παμᾶαρᾶ 
ἀον. Απῃμᾶ ᾿ΔΔΏΥ͂ 

ἀπϊηρβ βίο ἴο {δ 15 

τοῦ ἀο.᾽ 1450, 0411- 

ἱπρ ὕπ6 ογοχα ἰο Ὠϊμλ 

ϑθδῖη, Ὧ6 Ῥτοσθραθᾶ 

ἰο ΒΔ. ἴο ῃθπὶ: “115- 
ἔθη ἴο 16, 811 οὗ τοῦ, 

δια σαὺ ὑμ6 χτιθαηϊηρ. 

ἷβ5. --δοίμίηρ 

ἔτοπι Οοὐὐδίαθ 4 τη81 

ὑμαῦ Ῥϑϑθθ5. ἰἴο ὨΪΠ} 

ὑμαῦ σἂὰ ἀ6Π16 Ὠϊπὶ;. 

μαξ 6 ὑμίησα ὑμδΐ 
ἴσϑδθ του οαὐ οὗ ἃ 

8 8416 ὕπ ὑῃῖηρϑ 

ὑμαῦ ΠΕ ΗΕ ἃ ΤΏΔΙ. " 

ζ «- 5 ᾿ - 5 . . 

16:. ΤηῖΞ νϑῦϑθ 15 οὐιττοα ἴῃ. ἐπ ὑγοβίοοι: δῃᾶ Ἐοτὲ ατθοκ ἰοχί. ᾿ 



ΜΑΒΚ 1:11---24 

11 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ 
Αῃμὰ νῆθ 6 εὐεδτρα Ἰαΐϊο ἤουθθ6 ΖΓΟΣΩ 

τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ 
ῃ6 οτοννᾶ, ψ το ἱπαυΐϊτηθ ΡΟ Ὠἷσχα ἰῃ6 αἰβοῖθ]θ5 

αὐτοῦ τὴν παραβολήν. 18 καὶ 
ΟΥ τα τε ῬΆΙΥΔΌΙΘ. Απμὰ 

λέγει αὐτοῖς Οὕτως καὶ ὑμεῖς 
Ὧ6 ἰ5 Βα ἸΏΝ ἴο ἴμϑτλ τῇυβ 8150 χοῦ 

ἀσύνετοί ἐστε; οὐ 
(065) νιουΐ σο ρΥ Θ βίο. 8:62 Νοΐ 

νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ 
816 τοῦ ἄῦνϑεα 1τῃδὲ Θνουν Ἰη 1τῃ6 

ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον 
ἤγοτα ουΐδα Ξοῖπε ἰηδιᾶθ ἀπῆίο ἰδ6 τῆϑιι 

οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, 1 ὅτι 
ποῖ ἰ5 8016 τη ἰο ΙΏΘΙΚΘ ΘΟΙΏΙΏΟΙ,, Ῥϑσδίιβα 

οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν 
τοῦ 1{15 ποίη 5 νὰν ἴῃ οὗ εἴτα ἰηΐο [ἢ 6 ῃθασὶ 

ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα 
ρυξ ἰπίο 1ὴ 6 σανὶν, δηῃᾶ ἰΐο μα ΕΣ ὩΣ 

ἐκπορεύεται; --- καθαρίζων πάντα τὰ 
15 Βοίΐηξ 115 85 οὐδ -- οἸθδηϑίησ 811 [2.1 

βρώματα. 20 ἔλεγεν δὲ ὅτι Τὸ 
φδίδ 168. Ἠὸδ ννδ5 βδασίηρ Ὀὰχὲ ἰμαὺ 16 ([Π]Π5) 

ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο 
οαξ οὐ ἰὰς ΤΩΑΔῺᾺ ξοΐηξ οἱ ἰδδῖ ((ϊ5) 

κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον: 21 ἔσωθεν 
ΤΆΔΙΚΟΒ σου. [6 Τῆϑ; τόσα ἰηβ δ 

γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ 
ον ουαδοῦδ ἴἢ6 Ἠδασί οὗ (6 τΘη 186 

διαλογισμοὶ οἷ κακοὶ ἐκπορεύονται, 
ΧΘΑΒΟΙ 55 τι6 ῬΡβϑὰ 816 βοίΐηῃξ οἱ, 

πορνεῖαι, κλοτταί, φόνοι, 22 μοιχεῖαι, 
Ξοτηϊοδίίοησ, ἰπμίθνοσιθθ, τηυγαάρυϑ, δαϊΐοσιθβ, 

πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, 
σονούζηδθϑβ, δαί Οὗ τ] Κεοάμῃοθϑϑ, ἀφοοιϊ, 

ἀσέλγεια, ὀφθαχμὸς πονηρὸς, βλασφημία, 
1οοβα σομαποῖ, Ὑ]οΚοά, ὈΙΘΘΡ ον, 

ὑπερηφανία, ΠΌΘΕΝ 28 πάντα ταῦτα 
Βαυβη τ 655, αρνεαε  σμτρλξες: 81:1 1658 

τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται 
16 τυ ὶοκοα πῆρ ἔτοτα τυ ῖΐη 15 βοίϊῃξ οὐυἱ 

καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
84 [15 ΔΙ Ρ σου {πὸ ΣΤΩΔΏ. 

24 ᾿Εκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆ λθεν 
Ἐτοότὰ ἔμογο Ὀὰυ Βανι βίοοα σῷ ἢδ ἀδνννι ΟΥ̓ 

εἰς τὰ ὅρια Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ 
ἱπῖο ἰβ6 χορίοῃβ οΟΥ ἔγστθο πὰ 5Ιιάοι. Δηᾶ 

. εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν 
Βανίῃδ οηϊοσεᾶ ἰπΐο μοῦβα ποὸμθ δα 58 ΨΊΠΠ5 
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ΠΝ Ὸ ΨΏΘη ἢ 
δᾶ οηΐοσθὰ 4 Ὠουβα 
ΔΨ ἴτοια ἴδ σγοχά, 
ἷ5. αἰβοῖθθς. Ῥασϑη ἰο 
αποϑύϊοῃ Ὠἷπὶ τϑϑρθοί- 
ἴῃρ 6 ἱἐπΠυσύχαϊοη, 
18 5ο 6 5ϑαἱᾶ ἰο ὑπϑιγ: 
“ἈΓΘ6 του 81:50 σψίῃ- 

οἂὖῦ ρΡοσσοθούϊοῃ Ι᾿κ8 
θη Αὐδ στοῦ ποὲ 
ΔΘ πδὺ ῃοίηίηρ 
το ουὐπῖάθ ὑπαὶ 
ῬΆ5565 ἰπἴο 8 85) ΘΔ Ὲ 
ΘΗΙ6 τα, 19 βίῃησα ἐξ 
Ῥδδ5565, ποὺ 1ῃἴο [ἢ]5] 
Ὠρατὺ, Ὀὰὺ ἰηΐο [ΠΪ5] 

ἰαὐοούϊηθϑ, δηὰ ἷ 

Ῥδϑθθ5 οὐδ ἰηο [8 

βοοΥ ἢ ὙΏῸ5 Ὧ6 ἀ6- 

οἰαγθά 411 ξοοαᾶβ οἱθϑῃ, 
20 ΕἸσίΏΘΥ, Ὧ6 ϑδαϊά: 
“Τὺ ΨΏΪΘΩ 55.165 

Του οὐ οὗ ἃ τδη 

Ϊϊ. ψηαὺ ἀ6 1165. 8 

8; 21: ἴογ ἴἔσοῃ 1ἴἢ.- 

δἰᾶθ, ουὐὖῦ οὗ ὑμ6 

μϑαῦῦ οὗ τῇϑῃ, 1η1π|- 

τοῦ τϑαδοηϊηρδ 5516 

Σοτύῃ; ζοσγηῃϊοδύϊο ἢ, 

ὑΐθν οί, ἸχΌ ΓΑ ΓΒ, 

22 δα] ύοσῖθϑ, σονϑῦ- 

ἰηρ5, δοὺβ οἵ σἱ]ἱοκοά- 
Ὧθδ55, αδορὶῦ, Ἰοοϑδ 

οοῃμαπιοῦ, 8)ὴ ηγὶ- 

ΟἿ 6γ86, ὈΙΔΘΡΘΙν, 

Ὠϑαρη 655, ὉΠ͵Ὶ68- 

ΒΟΏΔΌΙΘΗΘ655. 28 ΑἹ! 

[π86586 νι ἱοκοᾶ (πϊηρβ 

ἰδ ἔοι ἔσοσῃ τὴ - 

ἴῃ δῃᾶ ἄθῆϊθ 8 8." 

24 ῬΎΟΩΣ ὑἤοσθ Ὧ8 

ΤΌΞΟ Ὁ δηῃᾶ νοΐ ἰηΐο 

[86 τορίοῃβ οὔ ὙΥ͵Θ 
δᾶ 5 ἀοῃ. Αμπᾶ μ6 6ῃ- 

ἐεγϑᾶ 1ηἴο ἃ ποῖι56 884 

αἰὰ ποῦ ψϑῃῦ ΒΏγοηθ 

409 

ῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθ λαθεῖν’ 
ἰ(ο Κπονν, Δ. Δ ποῦ ἢν 85 δῖθ ἰο θϑοδρθ ποίΐοο; 

Η͂ 3 ΥΩ 3 ΄ ΕΥ̓ ν» 

25 ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα Ύ περὶ 
νεαξ δῇ οὔῦσθα ανΐηρ Ὠφδσά Βθύῤν δρουΐ 

ὑτοῦ, ἧς ᾿ εἶχεν τὸ θυγάτριον 
αὐτοῦ τὲ υὐῖομ., τσαθ Βανίηρ ἰμ6 με ἀαμξξον 
αὐτῆς ᾿ πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα 
ΟΥ̓ ΒΕΓ ΕἸΣ γ᾿ 17 ὉΠΟΙΘδῇ, ΒΑΨ ΩΡ σοΙὴ 6 

προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ" 
9:6 1611 ξοσυνατάὰ ἰοιγασχὰ τὰς Ζθοῖ ΟΣ Ηἰτα; 

26. ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, Συροφοινίκισσα 
π6 Ραΐξ ψουλδὰ ννὰ59 σοῖο, ϑϑυσορδορθηϊοΐδη 

τῷ γένει: καὶ ἠρώτα αὐτὸν 
ἰὸ ἴπ6 τϑορὶ; δ 586 νν8β τϑατιϑϑίζη δ [1812] 

ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ 
[ὴ οτᾶογ δαί 6 ἄδρθιλοῃ Ὧδ τηϊσ!ξ ΠΑΔΕΝ οαΐ ουΐ οὗ 

τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 27 καὶ ἔλεγεν 
{6 ἀβισητοῦ οὗ δ σ. Αμᾶά ἢ ν85 Ὑ τς 

αὐτῇ ἼἌΑφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα, 
το ὲσ οί βΡο οἱ ἢχθὶ. ἴο ΡῈ βαϊϊξηθα [6 οῃ]άσθῃ, 

οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν 
ποῖ ΖοΥ 15 ἔπθ ἰοΐδκ πὸ Ὀσγθδᾶ οἱ 86 

τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν. 
[2868 χ-}6] δηαά ἴο {π 6 Ἱ{{||Ὶ6 ἀο 55 ἴο ἴῃγονν. 

28 ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ 
Τῆδ (οπ6) Ῥαξ δηϑνεσοά δᾶ ἰ5 βαυίηρ ἰο Εἶτα 

Ναί, κύριε, καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς 
Υεθ, [ἴοτὰ, δἱ5οὸ ἰδ ε{{|π6 ἄορ υπάογηθαίΐ ἴπ6 

τῶν τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων 
ΟΥ̓ ἴπ6 18.016 ΔΥῸ ρα: ἴἔτοα {πΠ6 ΟΥ̓ ΌΒ 

παιδίων. 29 καὶ εἶττεν αὐτῇ Διὰ 
616 Ῥον 8. Απμᾶ Ὧθ 5αἱά ἴο ΒῈΓ ΤὨΓΟΌΡΗ 

τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, ἐξελήλυθεν 
{815 16 ψοχὰ 6 βοϊῃρ υπᾶθν, 885 5Ο.6 οι δια6 

ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον. 
ουξ οὗ ΜῊΝ ἀδιυρσηῖίοσ οἶγοιι ἰμ8 ἄργλομ. 

0 καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς 
Απηᾶ Βανΐῃρβ βοηθ ΟΥἙἮὨ ἰηΐο τῇ 6 ἤοῦθα ΟΥ̓ΒΘΥ 

εὖὧρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ 
306 ξοιιηα μα 116 οὐ] πανῖὴρ ὈΘΘὴ ἰσιιϑὲ ὍΡΟΩ 

τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός. 
16 Ῥεὰᾶ δα ἐῃ6 ἄσσλοι Βανὶπηδ δοπα ουδ. 

381 Καὶ πάλιν ἐξελθὼν . ἐκ τῶν 
Αμά εϑαὶϊὰ Βδνὶπε Βοη6 οὐΐπδίθ οὐδοῦ {π6 

ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς 
τορίοῃ οΥ Τυτθο 6 σδῶθ ἔβσοιρὴ 5105 πο 

τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον 
ἴθ 568 οὗ ἴῃς [Ἐ ἘΠῚ ΠῚ ωΡ τηϊαδὲ 

τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. 82 Καὶ 
οὗ (ῆ8 τοίου ΟΥ ΘΟΔΡΟΙ5. Απὰ 

ΜΑΒᾺ Ἴ: 39ὅ--82 

ἰο σοὺ ἰο Κῆοΐν ἰΐ. 
χοῦ Ὧ6 οουἹᾶ ποῦ 
Θϑσᾶρθ ποίϊοο; 25 "πὺξ 
ἱτηχηθαὶαῦοὶν ἃ πτοσδ 
ΨΜΏοσΘ 16 ἀϑιραῦον 
ΔΩ, δὴ ὉΠΟΙΘΔῚ Κρ τὶδ 
ὨραΙά δρουῦ Ὠἰπὶ δηᾶ 
οϑθ δηα ρτγοκ σαί θα 
ΠΘΥΒΕΙΙ δὖ Ὡἶβ θοῦ, 
20 ΤῺῈ6 ψΟΩΊΔΩ 85 8 
ατθοίδη, ἃ ὥγτο- 
ῬΏΟΘ᾽ ἢ οἶδ ηϑύϊοῃ- 
811; δῃᾷ 886 Κορὺῦὺ 
δδκίηρ Ὠἶηλ ἴο ΘΧΡΘΙ 
[88 ἀθιηοῃ ἔτοχ ΠΟΘΙ 
ἀδυρηνοσ, 27 Βπῤ ἢ 
Ῥθσδὰ ὉΥ βαϑίησ ἰο 
μοῦ: “Εἰγοῦ Ιοῦ ἐῶ 
ΟἸΣΙαΥΘ 6 58 1566, 
ΟΣ 1 15. ποὺ στὶσὴῦ το 
[4κ6 [886 Ὀγθϑᾶ οἵ [8 
οΙάσοη δηἃ ὑγον 
10 ἴο μ6 1016 ἀορϑβ.᾽ 
28 Τῇ ΤΟΌΪΥ, ὨΟΜΘΥΘΥ͂, 
56. 5814 ἴἰο Ὠἰΐμ: 

“(ὙΧ65, 5, δρᾶ γεὺ ῃ8 

016 ἄορα πηᾶαθγηθδίῃ. 

5ηὴ6 8016 οὰὺ οἵ ἐῃ8 

ΟΥ̓. οὐ 86 0016 

σὨΠ]Πσρη," 29Αὐ ὑμαῦ 

ὯΘ 5αἰὰ ἰο Ὠθσ: “Β6- 

οδυδα οὗ βαρ [Ὦ15, 

δο; [ἴῃ6 ἀθῦο Ὧδ5 

βοὴ οὗὖῦνδ οὗ γὙΟῺῸΣ 

ἀδαρηίον." 3050 506 

μοῦ δ΄ ἴἰο ΠΟΡ 

Βοὴθ δηὰ ἴουηᾶ [ῃ6 

σοῦηρ ΟὨΠ]α 1αϊ4 οἱ 

[86 Ρρᾶ δῃᾶά [6 Ὧ6- 

τοῦ ΌΠΘ οΟἰὖ, 

31 Νον σοχηΐηρ ὈΔΟΙς 
οαὖῦ οὗ 68 τορίουϑ οὗ 

Τυτα μ6 ψοηὺ ΤΟ ΡῊ 
5ιάοῃ ἰο (86 568 οἵ 

(811:166 1 {π6 ταϊαβῦ 

οὗ ἰῇὴ6 τϑρίοβ οἵ 

6: 68Ρ΄ 0115. 32 Ηδτδ 



ΜΔΑΙΒᾺΕ ἢ: 383-86: 2 

φέρουσιν αὐτῷ ες κωφὸν καὶ 
ἴδον δια Ὀθδυίηδ ἴο ἰχα (ΟΠ 6) ἀδϑδὲ δηὰ 

μογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν. 
Βανίηρ ΒΡΕ ΘΟ ἱτηρράϊσαθς, δηα ἴμεν 8:6 δηΐσθδ 

αὐτὸν εἷνα ᾿ς ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν 
Ἦχτα 1ῃ οΧΩ͂ΟΣ 88 πο τάσηϊ ρὰ προ Ὠΐγ τῃ8 

χεῖρα. 33 καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ 
δδπά. Αμαά Βανί ἴθ αν τὰ ἔτγοσα 

τοῦ ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν ἔβαλεν 
το οὐοψαᾶ δοοοσγαίΐϊηρ ̓ἴο Ὀστίναίο [5ϑροϊ ] 6 τῆσιιβί 

τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ 
τὰ 6 ΒΏΡΕΙΒ.- ΟΣ ίτη ἰηΐο ἴῃ 6 δαῖτ οὗ Εἰγὰ 

καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ, 
δια Βανίηϑ βρῖδ 6 Τουοῃοᾶ πὸ ἰοῆσθ. ΟΣ Ἀἰτὰ, 

84 καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν 
δῇ βανίηρ οοκοάα ἃ πο ἰδ μϑαάνεθπ 

ἐστέναξεν, καὶ λέγει αὐτῷ ᾽ὈἘἘφφαθά, 
Βο ρτοαμθοᾶ, δι :5 βαῪασίΐῃβθ ἴο χη ἘΕΡΒΡΠαΐμα, 

ὅ ἐστιν Διανοίχθητι᾽ 8ὅ καὶ 
δ δ 1816] 15 Ἐ6 ψοὰ ορεηβᾶ ὑρ ττουρῃ; διὰ 

ἠνοίγησαν αὐτοῦ. αἱ ἀκοαΐ, καὶ 
ὑψ γα ορεποᾶ ἢΡ Οὔ σὰ {86 ΘΘΥΪΩΡ ΡουνοΥ5, δᾶ 

ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ 
Ὁ 85 Ἰοοβοηρᾶ 16 ῬὈομά οξίῃε ἰοῆβὰς ΟΣ ἩΠπη, 

καὶ ᾿ς ἐλάλει ὀρθῶς: 86 καὶ 
δηᾶ ἢ ννὰ5 ΒΡ δ ΚΙ ΠΟΥΤΏΔΙν; δῃὰ 

διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ 
6 ομβασϑοᾶ ἴο ποσὰ ἴῃ οτᾶθυ [δὶ ἴο 0 οὔ 

λέγωσιν" ὅσον δὲ αὐτοῖς 
πον τῆδν 6 βαυίῃρ; 85 ΤΏ ΓΕ 85 μαΐ το ἴθῖὰ 

διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον 
ὯΘ ννὰϑ σβδυξίησ, ἴδον Υδίμο τότ ΡΠ Εν 

ἐκήρυσσον. 3 καὶ ὑπερπερισσῶς 
ὝΨΟΥΘ ὈΓΤΟΟΘΙΔΙΧΆΙΏ 5. Απα ΒΌΘΥΔΌΙ Πα ΠΥ 

ἐξετλήσσοντο λέγοντες Καλῶς 
1μ6 νυ ννόσὰ Ῥϑίηρβ δϑϊουπᾶρα αἱ η 5 ΕἼΏΘΙΥ. 

πάντα πεποίηκεν, καὶ τοὺς κωφοὺς 
811 (55) Ὠδ δ5 ἀοῆθ, δμπᾶ 16. ἅρβξ (οπμ 65) 

ποιεῖ" ἀκούειν καὶ ἀλάλους 
Ὧ6 5 τ τη ἰο 6 ϑδυη 8η8ἃ ΒΡΌΘΘΟΒΙΘΕΒ (0165) 

λαλεῖν. 
ἴο Ὀ6 5βρθδκίωρ. 

ῷ Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ 
Τὰ ἴμοβα 1μ6 δνυ5 δϑδϑῖϊῃ οὔτοι 

ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί 
σγονᾷ Ῥεΐηβ δηα ποῖ Ὠδανίης τβϑὶ 

φάγωσιν, τς προσκαλεσάμενος τοὺς 
ἐμὸν ταϊρη θα, δνὶπρ σα Ποα ζονναγαᾶ ΠΙτσοη ἴδ6 

μαθητὰς ᾿ λέγει αὐτοῖς 2. Σπλαγχνίζομαι 
αἰβοῖρ].5. 615 βαυΐῆρ ἴο ἐβϑσα 1 δὴ ἔθοηρ ΟἿ᾽ 
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πον Ὀστουρῃῦ πὶ 8 

δὴ αἀραὲῦ δῃηᾶὰ σῇ 
8. 5ΡΘΘΟΒ ἱπρθαϊπιθηΐ, 

δια μον οηὐτοαίθα 

Ηἰπὶ ἴο δὶ ;ἷβ δϑπᾶ 

ὍΡΟοπ Ηἰμ. 838 Απμᾶ Ἦθ 
ἴοοκ ἰσὺὰ δνϑὺ ἴτοτῃ 
106 ογοχὰ ργίναίειν 
84 γνυῦ Ὧἰ5δ ΒΏΡΘΙΒ 

ἰπΐο 86 τῇδ 5 ΘΔΥΒ 
8η(4, δέίδσ βρλυῦηρ, Ὧ8 
του μοα Ὧϊ το ρΏΘ, 

34 Αῃαὰ πἰῦΐ 4. Ἰοοκ 
ὉΡ ἰπίΐο Ὠθᾶνθὴ Ὧξβ 
ἰσῃϑθα ἀδορὶν δῃᾷά 
δα ἴο Ηἷτα: “ΕΡΠ’'- 

»παἐπα," ὑμαὺ ἰ5, “Β8 

ορομθα." 850Χ}ὲῈ11, δ ΐβ 
Βϑασΐηρ Ῥοοῖθ ὍΜΈΤΟ 

ΟὨΘηΘΑ͂, δῃηᾶ μπθ ἱτη- 

ρραϊηρηῦ οὗ ὨΪ5 ὑο,ΡΊ16 

5 Ιοοϑθᾶ, δῃά Ὧδ 
Ὀαρδὰ βρεακίῃρ ποὺ- 

τὰν, 86 ἢ ὑμαὺ 

ὯΘ6 σπδύροα ὑθαλ ποὺ 

ἴο 611 δηγνοῦθ; Ὀπἴ 

[886 τοσθ 6 ψουᾶ 

σμαΥσα ὕμοπι, {παῦ 

ΙΔΘΟ ΙΔΟΓΥΓ6 87 

ψΟυᾶ ρΡσγοοιδίσα ἰδ. 
δ Τηάθθά, ὑπῈγὺ ΜΈΓ 
Ῥαοΐηρ δϑδίουμαθα ἰῃ -ἃ 

τχοϑὺῦ οχ σου ΠΑ ΥΥ 

8. 80 ον καϊᾶ: 

“ἫΘ Ὧδ825 ἄομα 8] 

ἐῃΐηρα ΜῸῈΠ. Ἠδ δυϑῃ 

ταδκο ὑῃ6 ἄβθαξ μϑδγ 
δα π6 ΒΡΘθο 1655 
5068." Ἴν 

ῷ 1ῃ ὑμοϑδθ ἄδΥϑ, 
ΜΘ ὕμοτθ ψ88 

δραὶθ ἃ Ρἷὶρ οτομχὰ 
δια ὑπο ν 84 ποίῃΐηρ, 
ἐο δδῦ, 86 βυχοηθά. 

{86 ἀϊβοίριθ δῃᾷὰ βαία 

ἴο ἐμθῃλ: 2 “Ἱ 661. Ἷ 

ται πηνῶν ψημμααμμρινανθηδῃβῇ 

211 ΜΑΒᾺΚ 8: 8--,.0 

ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς [ἴογ' ὅμ οσγοψᾶ, βδοϑιϑθ προ ἰμθ οσοννᾶ βεοϑδῦβε δίχεδν αδν5 Ἰπξις 1 ἰδ Θἰσθδαν ΦΏΓΘ6 
προσμένουσίν - μοι καὶ οὐκ. ἄδυβ ὑμαῦ ἔμ δυὸ 

ἐπ 8} Α.Ὲ σ σ  ΣΏΣηξ ἐουγδσζα ΤΩΘ δηᾷ ποῖ [ΣΟ] θα ὩΘΩΣ Πλθ 
ἔχουσιν. τί φάγωσιν 3 καὶ ἐὰν [πᾶ ἔπεγ παν ποίῃ- 6. ἅτ Βανίῃξ τυ παὶ ἐπον ταϊρβμέ βαῖ; δπά 1ξδνεσ τἰὴρ ἰο δα; 8 δῃᾶ ἱ 
ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἴκον [1 -5ῃουὰ παπᾶ -ὑμ 6: 1 5μου]ά 1εὐ ἸΟοθ6 οὐδ ἔποπα ἐδβϑίηρ ἰηΐο Βουβα οἱὁ ἰο ἐξβεῖγ. ΠοΠθα 

αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ" καί τινες ] ζαδύϊηρ, ἔμδν ΜΠ ρῖνα οὐ ἴμοσα, ἴμον Ψ1} σῖνε οαδ ἔπ {πῸὸ νὰν; δπᾶ δϑλρτα οὐῦ ΟἹ {ἐπ6 τς 
αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν᾽ εἰσίν. 4 καὶ  Τηάθοα, βοπχθ οὗἨ ὑμθ1ὴ οὐ ἴμϑτα ἔγοτα ΖΑΥ ΔΥΤΑΥ ὉΤῈ. ἈΑΠΩ, [Δ΄ ἸΤΌΠῚ 18 ΔΌ8Υ." 

4Βυῦ Πὶβ αἰἱδοίριθα 
ΔΒ ΟΓΘα Ὠἰηι: “ἙἘΤΟΙΩ 
ΨΏΘΙΘ ΜΠ δηγθοῦν 
ἤθγΘ ἴῃ δὴ ἰβοϊα θα 
᾿ὉΪδοθ 6 8016 ἰο 5δ- 
δέν [656 ὍΘΟΡΙΘ. ψί 
Ιοᾶνθ59᾽᾽ 5.5011 π6 
Θηῦ Οἡ 0 δ. ὑῃθῃι: 
“ΟΝ ΤΆΘΩΥ Ἰοδνο5 
μᾶνθ ὑοῦ . ΤΏΘΥ 
5814; “Ξϑνθῃ.". 6. Αμὰ 
Ὧ6 ἰπϑίσισοῦοα ὑμ8 

ὅτι 
ἰμδξ 

ὧδε. 
γ 13). 

καὶ 
Αμά 

ἀπεκρίθησαν αὐτῷ .οἱ μαθηταὶ. αὐτοῦ 
16. δηβννεσεᾶ ἴο τὰ ἰῇ6 αϊϑοῖρ]ος: οὗ Ηΐτωη 

Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις 
Ῥτότὰ ΕΣ. ἔμθβα (ο65) Ψ1Ὲ ῬῈ 8016 δῆγομθ 
χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας; ὅ 
ἴο 58 5. οξίοανος.. ὩΡΟΩ άμὴς ΑΝ 

ἠρώτα αὐτούς Πόσους ἔχετε 
86 ὕ)7ὰ5 τραπεβδίίησ ἰμθὰ Ἡὸονν ΤϑῊν δ. τοῦ μανίηρ 

ἄρτους; .. οἱ δὲ εἶπαν ῬἝπτά. 6 καὶ 
Ἰοανβϑ - ΤΏ (ο65.) μὰὰξ κ5αἰϊᾶὰ ϑδνεξη. Αμά 
παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ 

Β6 15 Εἰντη β οσάθσβ ἴο 6. ογονψαᾷ ἰο 2811 Ῥδοῖκ προπ 

τῆς γῆς" καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους  οτοψᾶ ἴο τοοπθ ΟῺ 
[86 φασίΐῃ; διά μανίηρ ἰδκθὴ. ἰῆθ ξϑνθῃ ἡ ἰδλτρεν ὑπθ ρτοιχηᾶ, πᾶ ἢ6 
εὐχαριστήσας. ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς |ὕοοῖκ ὕπ8 βϑυθὴ Ιοδᾶνθβ 
Βανίῃβ πα κοα Θ Ὀσοκα δηᾶᾷ νν8β ρινίηρ ἴο ΠΙᾺ Βᾶνθ. ΔῈ Κ5 ῬτΟΚα 
μαθηταῖς αὐτοῦ. εὐ ἵνα, -- [ἔμοπα; δηά Ῥδρδῃ ἰὸ ἀἰβοῖριαβ οὗ Ππῖπα, ἴῃ οσᾶδυ (μὲ } ρίνβ. [θαι ἔο τὴν αϊ5- 

παρατιθῶσιν .- καὶ παρέθηκαν Οἷρῖθα ἴο βοῦγθ, 8πὰᾶ 
186. τῦϑν Ὀ6 βού δου βϑίαθ δηα {πον βϑί δοηρβίᾶθ [6 βοτνεὰ ἔθη ἴο 

τῷ ὄχλῳ. 7: καὶ εἶχαν. ἰχθύδια ὀλίγα- ] πμ6 οτονά. 7 ΤΏΘΥ 8150 
ἰοῃ8 οχονᾶ. -.. ΑἸ150 ἴμεν δά 1106 ἄβῆες ἔδον; ᾿8ᾷ 8, ἔθιὰ 1ἰ{{16. οἰδρὴ 
καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν. καὶ ταῦτα ᾿ δῃηᾶ, πανίησ ῬΙδρεθα 
ἃ 4 Ἀανὶηβ ὈΙ]Θββθάᾶ ἵβεαλ ἤθ ϑβϑδίάᾷ δἰδὸ ἔμεβο ἔπ6 58 ὯΘ τ Ἰὰ ἐ πλήν 

παρατιθέναι. -.. 8 καὶ ἔφαγον καὶ 8150 ἰο 5616. [65 
ἴο Βα βού δου ββίᾶθ. Διηᾶ ἐμὸν δἷρ δια 8 ΔΟΘΟΥΑΙ ΠΡ Π6γ ᾿Σ 
ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν περισσεύματα [8 ψ6ΙΘ 5αὐϊϑειθα 
Ε,Θ βαἰββθᾶ, -δηᾶ ἴπον 11ξἰϑά ὑρ-. ἀρουπάίηαο διοᾶ. ὕπ6ν ᾿ Τοοϊ ̓  Ρ 
κλασμάτων -ἑπτὰ .. - σφυρίδας 9 σαν ᾿ : Ὄ ᾿ ΒΌΓΟΙΟΒΘ : - οὗ ἐγαδυωθιῖ βανε, Ῥσονί βίοι Ὀαβκοίβ. Ἔτι δ .12).} πε τις πα Ἐπ 
δὲ ὡς .. τετρακισχίλιοι καὶ ἀπέλυσεν [Ἐ ' ᾿ Ἢ δοκοὺς Ζ8}}.- 9 Ῥαξ 85. - Τοὺγ ἰμουβαῃᾶ. Αμᾶ 6 Ἰοὶ Ιοοβθ οἱ ἔμει ψΘΓα ἐν ϑαν 
αἰ τούςις : ἜΝ, ὑπουδϑηᾷ. θη, ἘΠῚ51- 

: ᾿ τ 9 τς ἢ . τῇ Ιν μ6 βοῃῦ ὑπ ΑΘΓ. 
10 Καὶ: εὐθὺς -. ι ἐμβὰς εἰς 10 Απᾶ ᾿πηχοαϊαὐθ- 

Αμᾶ:  δῇομοθ --- δανίηρ βίερῃϑᾶ ἰπ Ἰμδίο [Ἱν Ὧ6 Ῥοδγάᾶθα ἐπ 
Ῥοᾶαῦ πῖδ- Ηἷβ. εἰ5- τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ΟΙΡΙΘ5 δὰ οδδ 

᾽ χθεν-- 
ἴ88.. Ῥοαὶ τὰ. 16 ἀϊβοῖρθβ ἣλ ΟΥ τη ὯΘ6 ζδζὴθ 



ΜΔΕΚ 8:11---19 

εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά. 11 Καὶ ἐξῆλθον 
ἱπίο 106 μδγίβ οὗ δισαδηιίῃηδ. Απαᾶ σϑῖα οἂἱ 

οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συνζητεῖν 
1ὴὼ6 Ῥβασίβθο. δῃᾶὰ κίαγίςσ3 ἕο 6 ββοκίηρ Ἱἢ 

αὐτῷ, ζητοῦντες παρ αὐτοῦ σημεῖον 
Πίστη, βϑοκζς Ῥεβιαᾶθ δ 4819} ΕἸ} 

ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. 12 καὶ 
ἥγοσα 6 πϑάνϑῃ, τοίη Ὠΐτα. Απὰ 

ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ 
Βανίηβ στοδηρα ἀθοοῖν ἰἴο 1π6 ΒΌΪΙΌ. ΟΣ Βίτα 

λέγει Τί γενεὰ ὕ ζητεῖ 
ἮΘ 15 βαυίησδ ΜῊ ἰδ ρεπμοσγαίίου ἰμϊ9 [5 βθροκίῃηρ 

σημεῖον; ἀμὴν λέγω εἰ δοθήσεται τῇ 
552 “ ΑΙΘΩ 1 δπὶ ΘΑ ΙΏΡ, 1 ΨΠ1Ρ0Ὸ βάνϑθηῃ ἴο ἴΠ 6 

γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 13 καὶ ἀφεὶς 
δομοζαίζοη τ1μὲβ ΒΘ. Δα Βεδνίῃρ ἰδὲ Ρὸ ΟΥ̓ 

αὐτοὺς πάλιν - ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς 
ἴθ ὃραῖῃ ΠΑΝ 5 οα ἢ 6 ννοηΐ ΟΥ̓ ἰηΐο 

τὸ πέραν. 
16 οἶμον 5ιάθ. 

14 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ μὴ 
Αμα ἴδον ξοσχϑοὶ ἴο ίακβδ Ἰοᾶνθϑ, δᾶ Σὲ ὑοΐ 

ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ’ ἑαυτῶν ἐν 
ΟὯΘ Ἰοδὲ ποὶ ἴῃ ν οΥο πανίηβ 1 ἐπουάβοῖνοθ ἴῃ 

τῷ πλοίῳ. 15 καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς 
16 οαδί. Δηᾶ 6 ν»88 βίν::):β ογᾶθσξ. ἰο ἰμθσὰ 

λέγων ἙὋὉρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς 
Ξασ 5 ΒΘ τοῦ β5εοῖη δ, ὈᾺ τοῦ Ἰοοκίηρ οὗὧὐδ ἔγοτῃη ἐπ6 

ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ἔΖζύμης 
Ἰρανθὶ οἶίῃθ ῬΒΑτΤΙσΘῸ5 δα 16 ΙἸΙρανϑὰ 

Ἡρῴδου. 16 καὶ διελογίζοντο πρὸς 
οὗ Ηοσοά. Αρὦὐ ἔδμον νοσο γοδϑοηῖηρ ἰοννδζα 

ἀλλήλους ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσιν. 
ΟἿΘ διοίθοῦ ἰπμῶς ἴοανοβ ποὺ ἐμὸν ἅῖὸ Βδνΐηξ. 

11 καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς Τί 
ἈΑμαᾶ Βανίηξ Κα [6 15 βαρ ἴο ἰδοὺ ὙΨῈΥΣ 

διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ 
8.6 τοῦ γρδϑοιΐηβ Ῥϑσδαβθ Ἰοᾶῦνθ5 ποῖ 

ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ 
Υοῦ Α͵Ὸ αν η 52 Νοῖ νεῖ δζὲ τοῦ ρΡεχοοϊνίῃβ ποί- 

συνίετε; πειτωρωμένην 
16 γοῦ σΟΙΏΡΙΘΠΘΙ ΘΙ. Ἡδνίη8β θόΘοὴ ἀπο ὰ 

ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν; 
8.6 χοῦ ΒΥ 5 τμ8 Ὦρασὲ οὗ τού 

18 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ 
ἘΣΧ65 Ὠδνίὴρ ποῖ 81Ὲ γοῦ Ἰοοκίῃρ δπᾶ 

ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ 
ΘΔΙ85 ἈΑν ποὺ 87Ὸ τοῦ ρου σῦ Απὰᾶὰ ποῖ 

μνημονεύετε᾽ 19 ὅτε τοὺς - πέντε 
ΔΙ υοῦ ΣΟΙ ΟΥΩΣ ΨΏΘΩ με Ἐνε 

212 

ἰΐο {π6 Ῥᾶγίβ οὗ δ)... 
8 Πα η8. 11 ΠΟΙΆ 
π6 Ῥηϑχίϑθθϑ σϑῃγ8 
ουὐὐὺ δῃᾷ πἰαγίθα αἷξ- 
Ρυνίΐηρ ψιὶὺ Ὠΐτῃ, 
βϑοκίηρ ἴσοϊῃ ὨΠῚ ἃ 
βδῖρτι ἴσοσηῃ Ὠδανθῶ, ἴο 

ῬΡυὺ ἴῃ ἴο 86 ἐθδί, 
1230 Ὧ6 ριοδηρθα 
ἄδθριν ψἱ ἢἷβ ϑρ τ, 
δα 5αἰαᾶ:. “ΝῺΣ ἀοας 
[Π15 ρϑηῃθγαύϊζοηῃ βὅ66κ 
8, σι} ὙΓῸΙΥ 1 58γ, 
ΝΟ 5ίρῃ ψ11}1 6 ρσίνθη 
ἰο ἰμίβ ρϑηῃθσγϑαίίοῃ." 
13 ννῖ} ὑμαὺ ἢ Ἰοῖὲ 
ἰπθ, σοὺ δροδσχὰ 
δϑαΐῃ, δη4Ὰ σϑηὺ οἵ 
ἴο ὑπμ6 ορροβὶΐζβ β5ῇοσο, 

14ΔΑ5 ὁ ν85, ἴον 
Σογροῦ ἰο βδκθ ἰοᾶνϑβ 
ϑίοηρ, δηα δχοθρῦ ἔου 
ΟΩΘ ΙΙοδῦῖ μοῦ ϑᾶ 
ποίμϊηρ πὶ ὕμθαὶ ἴῃ 
ἴθ Ὀοδὺ. 15 απ ἢ 
Ῥορδὴ ἴο ογὔγᾶθ ἐῆθην 
ΘΧΡΓΘΘΒΙΥ δῃηα 5850: 
“ΚΘΟΘΡ ὙΟΤᾺ 6ΘΥ65 
ΟΡΘῃ, Ιοοὶς ουὖ ἴον 6 
Ἰθανθὴ οἵ {μ6 ῬΏδγ- 
ῖϑδθθς δρᾶ [6 Ἰθᾶνθῃ 
οὗ Ἡδργοᾶ." 16 50 ῃϑγ 
ψοηῦ δίρυΐϊηρ ψλὺἢ 
ΟἿΘ δ ᾽ηούμοσ ΟΥΘΓ {88 
ἔδοὺ [ηϑὺ ὑπὸν δά πὸ 
Ἰοᾶανθβ. 17 Νοίύμρ ὑπ ΐδβ, 
Ὧθ 5βδία ἴο θην: “ῺΣ 
αο τὸοὸῦ 8ῖρῚθ ΟΥ̓ΟΣ 

γΟῸ Ὠδνϊὴρ ΠΟ ΙΟΘν 659 
ο γτοῦ ποὲ γοὺ Ῥ6Γ- 

οοῖνα δῃᾶά γροὺ {86 
ταθαπίησῦ Τὸ τοῦ 

Ὦδνα σχόῦα ρϑαιΐϑ ἋὉ}} 
οὔ υπάοιδίϑηαίηρϑ, 
18 ΤΠΟυΡῺ πανὶπθ 
αγοϑ, ἀο τοῦ ποὺ 566; 
8η4 που πανὶπῃδ 
Θ815, ἀο χοῦ ποῦ Ὠθδγϑ᾽ 
Αμᾶὰ ἀἄο τοῦ πού 
ΤΟΙΣΘΙΔΌΘΙ, 19 ψΏΘΩ: 

φραμμο μαφρθν μνν πἰβᾷνιον Ν Ἰφαμμμμάρινι μαι ειψιρακέως. φϑ νφμημγλροοιρι δ Αῷ δ φόμαρου δνὲ ΠΡ Ί. σανελαῷ δ αμε οαώφοα νι ορψῶν αι υκ ον τ δη δον στὸν Ἄνο νος γγφημφηρῆρηβαῃ ἀρμννθναμιημρρηρρμάμημαν μρφλοτι μσνμρμρν ρα καμ ΒΜ ΑΛ Ρ νυ υσπελινοο στόνοον Αμην δυρμιρηηϑϑριλο σημμδμηδανδυνναν:δβμϑμμσι Φμη.- ιν απρμονμονθθβηβονα ΒΝ ΘΕμ ΗβΌΙ ΘΙ ΘΉΒΗΝ 

τι 

τομλψοίρἐν δ αι κε ένυῳ εν κόμῳονν 

θαι μα 

4213 

3’ 2 Ἂν, ΄ 

χρτοῦυς ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους 
αὐτο Ι:Ῥτοκα ἰπίΐο {6 Ἀνο ἰμβουβδηά, ἕ 

ὅσου κοφίνους κλασμάτων πλήρεις 
τιν μον - αϑκοῖβ ΟΥ̓ ἔσαστηθηῖβ ἢ 

ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ Δώδεκα. 
χου Ηξεα αρΡ ὙΠΟΥ ἀχΘ Βα 85 ἴο Πῖπα Ὑνεῖνο. 

20 ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, 
ΜΕ ἴῃ6. βδένθα ἱπΐο [η8 Ζουχ ᾿ποιιϑϑῃα, 

πόσων σφυρίδων πληρώματα 
οὗ ΒΟΥ ΤΑΘΩΥ͂ Ῥτγον βίοη Ὀδϑκοῖβ ΕΙΠΠ55 

σμάτων ἤρατε; καὶ λέγουσιν 
μὴ ἀρῥηελνο του Πξιοα Ρ7 Δοᾶὰ ἴῃον 816 Ξα 5 

αὐτῷ Ἑπτά. 21 καὶ ἔλεγεν. αὐτοῖς 
το ἴθ ϑανρῃ. ᾿ΑΠΩ͂ Β6 νν)88 βαυΐῃεξ ἴο ἐπ 6ΠῈ 

Οὔπω συνίετε; 
νοΐ γε 81:6 χοῦ σοχωρσεῃθηαϊ 57 

22 Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαιδάν. Καὶ 
Απμᾶ πον ὅζὸ οοχαΐπρ πο Βείῃϑβαϊάβ. Απαᾶ 

φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν 
ΠΥ ῬΘ8Γ ἴο ἴτη Ὀιϊημὰ (0Π6) δῃὰ ἴον δηΐσθδὶ 

ὑτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. 28 ᾿καὶ 
τ τρν ἴῃ οτᾶοσ μα οὗ Εἴπη 6 ταῖρι ἰους ἢ. Αμὰ 

ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ 
μαγίηδ ἰακϑὴ μοϊά οὰ ἰῇὼ8 δαμᾶ οἵ με Ὀ]Ϊϊπα (οΠ6) 

Ε} ἔς 3 ᾿Ὶ Ε ΄“ ᾿ ’ ΝΥ 

ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς ᾿κώμης, καὶ 
δ6 ξήνεΥΚ, οαὖξσ-ῆηΐη ουΐβίᾶθ 6 νἱ]αρα, ᾿ δηά 

πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, 
μδνίῃξβ βρὶξ 1πῖο τὰ6 οΡἕϊο5 ΟΥ Πίπι, 

ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, 
μανῖὴξ Ῥὰ ὑροι 15. :Ὁ Ὠδηακ ἴο Ὠϊτη, 

ἐπηρώτα αὐτόν Εἴ τι, 
6 νὰ5 ΠΑΊΣ ΠΡΟῺ ὨΪπλ Ι δ ΠΣ 

βλέπεις; 24 καὶ ἀναβλέψας 
τοῦ ΔΥῸ Ιοοκῖηρ δὲ Απαᾶ Ἠανὶπῃδ ΙοοΟΚοα ὡΡ 

ἔλεγεν Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους 
ἢ 85 βα δ 1 ΙΟΟΚΙΠΒ δὲ πῃ 6 ΤΆΘΩ 

ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ. 
θδοϑυαβθ 85 ἰχθθ5 Ι 81 βθϑίηδ 

25 εἶτα πάλιν ἔθηκεν τὰς περιπατοῦντας. 
δ ᾿ Νεχὲ αδραΐϊπ δορὰ ἰμ6 (Ομ 65) νναϊκίηβ δροαῖ. 

εἴ ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ 
ρας ὭΡΟΠ τμ6 ΕΥοῸ5 ΟΥ ΐσχη, δδῃά 

διέβλεψεν, καὶ ἀπεκατέστη, καὶ 
δ Ἰοοκρᾶ ἐμγουξῇ, Ετοοὶ Β6 νψ85 τοϑίοσϑα, ΕἸ 

ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα. 26 καὶ 
Β8 ἐϑβὲν ἐν ελληρ ἴῃ 81 τϑαάιδηῖν 811 (1655). Απα 

οἶκον αὐτοῦ λέγων 
ποῦβα οὔ πὶ ΞΑΒ 

εἰσέλθῃς. 
τοῦ 5που]α οπίοσ. 

εἰς 
ἰμῖο 

κώμην 
νι αθα 

ἀπέστειλεν αὐτὸν 
6 βθοῃξ οἱὲ ξεξε τε 

Μηδὲ τὴν ; εἰς 
Νοί-Ὀαὲ τὰς8 ἱπῖο 

ΜΑΒᾺΕ 8: 50--Ἴῷ6 

1 τόκα ἐδ ἔνθ Ἰοᾶνθϑ 
ἴοχ ἴμ86 ἔνθ ὑμπουβδηά 
ΙΏΘΩ, ΠΟΤ ΤΏΔῺΥ Ὀ85- 

Κοίβ 1.11 οὗ ἔγαρταθηῦβ 
χοῦ ἴοοκ 03 ὙΠῸ 

βαἰὰ ἴο ἶστ: “ἼὝΨΕΙνΘ. 
20 “ΜῬΏΘΩ 1 ῥτΌΚθ. [86 

ΒΟΥ Ι͂ὉΓ 6 ΖοὰΣ 
ὑποιβαη χάθη, ὨΟΝ 
ΘΔ σου ϊδίου 85- 
Κούβ 7.11 οἵ ἔγαρυαθηΐβ 
αἀἰάᾶ τοῦ ἴαδκθ 09 

Αμᾶ μον βαϊα ἴὸ ἰμι: 
“Θονθῃ." 21 ΜΙ ὑμαΐ 
Ὧ6 5814 ο μϑα: “0 
σοῦ ποὺ γοὺ σοὺ [8 
τηθϑηϊηρ 

22 ΝονΝ μον μΡαυὺ ἴῃ 
δὺ Βοίμ 581: 48. ΕΘΓΘ 
ῬΘΟΌΙΘ ὑὈγοιρηῦ Ὠἶγὰ ἃ 

Ὁ ηα τϑῃ, δηᾶ ὑδδν 
οηὐχϑαϊθα Ὠΐτ ὑο τοι 
Ὠἶγα, 28 Αῃὰ ἢ6 ἴοοικ 
[826 ὈΙηα τάδ ὉΥ ὕπ6 
Ὠδηᾶ, ὑὈχουραῦ Ὠἰπὰ 

ουὔπίάα 86 ν1Π]1ᾶρθ, 
δια, δνίηρ ϑοῖῦ ΠΡΟΩ 

Ὠΐ5 ουθϑ, μ6 1ἰϑἱὰ Ὠἰΐβ 

᾿ϑηαθ. Ὁροὴ Ὠἰμὰ πᾶ 

Ῥοῦϑὰ ἴο 8581: ἢϊτα: 
“ὙΙΘοΟ γοὰὰ 8566. δῃγν- 
ἐλησῦ᾽᾽ 24 ληα {μ6 
χϑῃ ἸΙοοκθᾶ τῷ 85 

Ῥθσδὴ ϑανίηρ: “1 566 

ΤΏΘΏ, ὈΘΟΔΊΊΞΘ 1 ΟὈΒΘΥνΘ 

δῦ σθθλ ἴο 6 γ8685, 

υὺ 6 δῇ ψϑικίηρ 

δοοιῦ.᾽ 25 ὝΠΟ ὯΘ 

1 Ὠἷθ δηᾶβ ἃρδῖῃ 

ὌΡΟΣ ἴπ τ 5 ΘΟΥΘΒ, 

ἃ ἴἴῃθ6 δὴ 58} 

ΟἸΘΑΧΙν, δηὰ 6. ψὰβ5 

χοϑίοσθα, δπα ἢ6 85 

βϑοίῃρ δνουυύμϊηρ αἰ5- 

ἰοῦ. 265 ὅοὸ Ὧ6 βορὰ 

Ηἶμ ΟἿ Ὠοχηθ, βαυλρν 

“Βαῦὺ ἀο ποῦ ΘμὐοΣ 

ἰηΐο ὅθ νὰ 806." 



ΜΑΒᾺΕ 8: 21---98 

21 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ 
Ἀμπᾶ. 6 ψεοηΐ οοὐό. [π6 9655 δι ἐδα 

μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κῶμας Καισαρίας τῆς 
αἰβοῖρ165 ΟΥΣὨ Βῖτα ἰηίο 1πῃ6 ν] δ 585 οὗ σϑθβασθα οὗ δ 8 

Φιλίππου: καὶ ἐν τῇ. ὁδῷ ἐπηρώτα 
ῬΏΔΙΗΙΡ; δῃᾶ ἰὴ {86 νὰν ἢ ννδβ ἱπαιίσίηρ ΠΡΟΣ 

τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς Τίνα .με 
1πη6 ἀϊδείριοβ ΟΣ Εἰτη βϑυὴβ ἴο φηχλ ἽΏΟΙΩ ΤῺ6 

λέγουσιν οἱ εἶναι; 28 
Ὁ͵ΤΘ βαυϊηδθ [86 ἴο Ὀ67 

δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ᾿Ιωάνην τὸν 
μυΐξ κβαϊᾶὰ ἴο ϊχὰ ΒΆΣΙΩΒ ἴῃδί Φομπ 16 

βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι ᾿Ηλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι 

ς 
οι ἄνθρωποι 

ΤῊ. (ΟΠ) 65) ΤΆΘΠ 

Βαδρ ἰδὲ, ΔΑ οἶμεοῦβ ἘΠ|214 ἢ, οἴμουβ υΐ ἰπμδὲ 

εἷς τῶν προφητῶν. 29 καὶ αὐτὸς 
[2 1: οΥ ἴῃ 6 ῬΤΙΟΡΙοίβ. ΔΑπὰᾶ 6 

ἐπηρῶτα αὐτούς Ὑμεῖς δὲ τίνα με 
νψνδ5 ἱπαυσίησ ΡΟ {μου ου Ὀυΐ ΨΠΟΠπὶ ΤῺ 6 

λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος 
ΔΥΘ ὙΟὉ Βα 5 ἴο 67 Ἐδνίηρ δηβινοτοα ἰῃ6 Ῥεοῖϑε 

λέγει αὐτῷ Σὺ εἴῖ- ὁ χριστός. 80 καὶ 
15 Βα ῚΠ5 ἴο ἰτχη ὙΟῚ δήθ ἰῆ6 [Ὁ ἘΦ ΕΝ ΑΔηὰ 

ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ 
δ ὅϑνε σῦκα ἰἴο ἤθολ ἴῃ οτᾶϑθι ἐπαὶξ ἴο ὕὺ οὔθ 

λέγωσιν περὶ αὐτοῦ. 81 Καὶ 
ἘΠΟΝ Τ8.)) Ὀ6 56 15 δροιῖ ὨΪτα. Απμὰ 

ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ 
ἮΘ βἰασχίβα ἴο ΡῈ ἐθδαοῃΐϊηρ ἐβούὰ ἐμαὶ 10 15 πθοθϑϑαῦν 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ - παθεῖν 
ἴθ 5οῦ οἵ ἢ 6 ΤΩϑῖι ΤΑΔῺΝ (ἰὴ 55) ἴο ΞΌΞΕΟΣ 

καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων 
84 ἰοῦ ἀἸθαρργονϑαᾶ ὌΝ ἰδς ΟἸἹάΘΥ ΓΘ ἢ 

καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ 
84 ἰῃ6 οὨἱοε ρυϊοϑῖβ. δῃα {μ6 ΒΟΥΙΡ65 δδαᾶ 

ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς μέρα 
ἴο Ὀ6 ΚἰΠοα δηᾶ ΔΙ͂ΟΣ ἴῆγθα ἣμ ος 5 

ἀναστῆναι": 32 καὶ παρρησίᾳ τὸν 
ἴο βίδπα ἊΡ; δα ἴο οαὐβροκοηηθ55 τῇς 

λόγον ἐλάλει. καὶ προσλαβόμενος 
τνοτὰ 6 ὙνᾺ5 βρθδκίηβ. Αῃα ἰδκίηρ ἰουνασα ΠΙΧΏΞΟΙΣ 

ὁ Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾷ 
τμ6 Ῥεῖου ἶσα βίαστί σα ἴο θ6 ΝΟΣ Ἐοβαΐξα 

αὐτῷ. 38 ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ 
ἴο ΕΙΤᾺ. ΤῊ6 (ο6) Ἀιιξ μανίῃρ [υχσηθᾶ ΡΟ 8154 

᾿ ἰδὼν “ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν 
πανὶ πη βθο ἴβ6 ἀΐϊβοῖρ]θ5 οὗ ἢΐτχαη Π6 βᾶγνγϑ σϑρτῖτα 

Πέτρῳ καὶ λέγει Ὕπαγε ὀπίσω μου, 
ἴο Ῥοίεσ δῃηα 15 βαυηδ Β6 βοΐϊηὴρ πᾶσ ὈΘὨϊΠα ΙῺΘ6, 

Σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ 
ϑαῖδῃ, Ὀθοδῖιβο᾽ ποῦ ψγοῖ ἀγα ταϊπαΐηρ ἐῃ6 (ἐ 155) 
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27 σε515 8η8 ἢἰϊᾳ 
ἀἰβοίριθα ποὺ ἰδοῦ ἴον 
1ὴ6 νΠδρὸ5 οὐ Οϑες. 

8. 1Θ ἃ ῬΏ1 ΠΡ ἱ, απ 

ΟἹ 6 ΨᾺΥ Ὧ6 Ὀδρϑδη 

αμοδυϊομίηρ Ηἰ5 ἀΐβοὶς 
ΡὈΙ65, βαγίωρ ἴο ἐμ 
ἼΏΟ 816 ΤΏθῃ βαγίηρσ 
ὑμ8ὺῦ 1 8.1} 28 ΤΏΘν, 
δοιὰ ἴο ἷτι: ΟΠ ἐῃ8 
Βδρυϊδύ, δῃηὰ οὐὔϑσερ 
ἘΠ ΊΔΏ, 5.Π1 οὔ6 18) 
ΟὨΒ οὗ ἐπ6 ῥγορῃείβ." 
29 Αηἃ πα ρμὰῦ ἰδ 
αὐθϑίύϊοη ἴο ὑμϑμ: 
“χοῦ, ὑπουρῃ, ΨῺΟ ἀο 
τοῦ 58 1 δὴ Τὴ 
ΒΒΜΟΙ Ῥοίοσ βοᾷ ἰα 
Ἀἰσα: “Χοὺ 816.. [Π6. 

ΟὨγιϑυ." 80 Αὐ ὑμαῦ Ὧθ 
βυσιοῦν ομασρθᾶ {μθῖα 
μοῦ ἴο {61 ϑδηγοῦδ᾽ 
ϑροαὺ Ηΐπι. 81 ΑἸδο, Π6, 
βιατίεα ἰοθδοῃΐηρ ὑπϑῖα: 
ὑπμδὺ 8 ϑοι οὗ χηϑῆ: 
Γαδ ὉΠΟΘΥΡῸ ΤΘῺΥ 

ΒΌΡΘΥΙησ5. δᾶ 6 χροΐ 

Ἰοοίθβα ὉΥ ὑμ6 οἱᾶβγ 

θη 8δη48 {6 ομίοῦ 

Ῥυϊαδὺβ δηα ὑμ8 βου 068. 
δῃηάᾷ μὲ κὶηρᾶ, θᾶ 

Τἶὶδθ ὕῆσθθ αδὺϑ Ιδὐϑσς 

ϑΙηαοραᾶ, τὶν οαΐὖ-͵ 

ΒΡΟΚΘΏΏΘ55 6. Μὰ5 

τιδκίηρ ὑῃηδῦὺ κβἰβϑίθ- 

ταθηΐ.. Βυὺ Ῥϑίθσ ἑοοκ᾿ 

Εἶτα 85:46 δηὰ 5ἰασίθα 

τορυκίηρ Ηἷπλ. 88 Ηδ. 

ἰασηθά, ἸοοΟΚοά δὖ ἢἰβ 

αἰἸβοῖριθς δηᾶ στορυκαα. 

Ῥείβυ, δηᾶ βαία: “ὅδ 
Ῥϑηϊηαᾶ τηθ, Θαίϑῃ, 65 

οδιιβθ γο ὑμπίηῖ, -ποῦύ- 

κι μμνε νι κα δυμαβαᾷ νην αι νήμηρφααν ὑθονῳιραψημε αι ἐμημφιμραν ποθεν ἐπίμον δννσφιαι αακφεγεῳ ἐ ἀμ, ψαροφαδεταν ἀὐνο μετ φο ὑκε μαφαν ορανμῳνναραννμαν αν Βμλ α μα μρουρ φρροιδνηρημνδηβμαηθβ  μάκφονμσε μενο μΑλαυουην τη ρασάνν μμρυναρονραμαριφφυνη μφῖν  δὐη μαρς:} Ἡμ μοΜαμ ΘΝ ΜΒΝΒΗΝΘΒΘΜΕΝΗΝ 
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τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
οὐΐῃβε αἀοά ὑαΐ {86 ([μ1η65) οὗ ἴπ6 ΤΏΆΘΩ. 

34 Καὶ - προσκαλεσάμενος 
Απμὰ Βανίῃρβ οδ116α ἴο ΗἰτΏΞ61Ὲ 

ὄχλον 
ογονχαά 

τὸν 
τὰ6 

σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς 
ἐοσοῖβεσ νι 16 ἀΐβοιριθθ οὗ Ὠΐτῃ Π6 βαϊα ἴο ἐμότα 

Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 
Ι ϑδησοῦθ ἰβ 5 ὈΘὨΪμα ΤῊ6 ἴο σοΠΊΘ, 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 
Ἰεὲ εἴτα ἀΐβοσι ΠΙΤΩΞΘΙΣ δηᾶ 16 Βἴτη ἐξέ ὰρ ἐπα 

σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω “μοι. 
βίδα ὍΕ τὰ δηα Ἰοΐ τη Ὀ6 ξο]ον 5 [η6. 

35 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν 
ΠΟ ῸΣ ἱξονοσ 8» ΜΗ] ἰῃ6 ΟΣ ἈΪΤΞΕΙΣ 50] 

σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν: ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει 
ἰο 5880 86 ν}1}1 1οβῈ ἃ; ψνο Ὀπὲ ΚΟΥ Ὁ11]1ΟΞ 6 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ 
(Θ 5001 οξμῖτα. οἱ δοοουῦμπς. ΟΥΤΩΘ 8Π4 οὗ δα 

εὐαγγελίου σώσει αὐτήν. 3839 τί γὰρ 
βοοὰ πονγβ.. 11 5ᾶν 1. Δ᾽ 9 ἘΠῚ ΤΟΥ 

ὠφελεῖ. ἄνθρωπον κερδῆσαι. τὸν κόσμον 
15 ῬΡεπεδίη δ ΤΆΔ ἴο βαῖὰ 16. νοχά 

ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 31 τί 
ΏΟ]6 δὴ ἴο ξογέεϊξ ἰῇ 5οὺ] οὗ Βἰτῃ Πδὲ 

Ὺ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς 
ΤῸ Μουϊὰ βῖνα ΤΑΔῚ ΘΧΟΒϑηβα οἵ μα 

υχῆ αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν᾿ 
ἘΞ ΟΕ ΒΙτΩ πο ΤΟΥ 1ξ ανεσ. 

ἐπαισχυνθῇξ μὲ καὶ τοὺς ἐμοὺς 
Βῃ01α ῬΘσοΟΙλΘ θη θα ΟΕ τὴθ δὰ {μὰ ΤΩ 

λόγους ἐν τῇ γενεᾷ -ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι 
ΜΟΥ ἴῃ ἰὴ6 ροηρσαίΐζου. {πηἰϊβ ἰδθ δαυϊζοσοτι5 

καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ δ᾽ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
δηᾶ ΒΙΔΈᾺ,,. δἰῖθο 6 ϑὅοὴὰ οὗ πθ ΤΑΔῚ 

ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ᾿ ὅταν ἢ ἔλθῃ, 
ΜΠ) Δϑϑιηθα οὗ. ἴα. ΏΘΠΘΥΟΥ 6 ΡΒ σΟΙὴ8 

ἐν τῇ δόξῃ. τοῦ “πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν 
ἰπ 8 βίοτν. οὔίμβε Εδίπεσ. οὔμῖσσ ΠΗ δα 

ἀγγέλων τῶν. ἁγίων: ὃ ῦῸῦὖᾷΦ-- «τ ἀπθοῖ5᾽ Ἴπ6΄  Βοῖν, ὑττοο τον 

καὶ ἔλεγεν ., αὐτοῖς -᾿Αμὴν. -λέγω. 
ΑμΩαη ἢ6 »»Ὰ5 ΒΑ ΊΩΒ ἕο ἵμαπα Ατάθα. 1 8:1 ΒΑ Π 5. 

ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε " τῶν " 
ἴο τοῦ ἰδμδΐ ἼΑΥΘ' ΟΞ δοῶβθ ἤεσαὸ οὗ ἰῃ8 (065) 

ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται 
Βανίὴρ βίοοα "Ὁ. ψἘο΄ ποῖ ΠΟ 5μου!μά ἰαβία 

θανάτου ἕως ἂν ΄.-. ἴδωσιν. - τὴν βασιλείαν 
οΥ ἀθαίῃ. πη] ΜΠκεῖν ἐδον ταϊσ 566 16 Κἰηράογα 

ΜΑΒΕ 8:84--9:1 

αοαβ ὑμοιυρηΐθ, Ὀπὺ 
ποϑα οὗ τθῃ, 

46 πον οδὶδᾶ 
ἴῃ 6 οἵἴονψα ἰο ἢΐμπλ. 
ΜᾺ Ηἷ5. αἰβοῖρ!θ5. δηὰ 
δαϊὰ ἴοὸ ὕβορ: “1Ἢἢ 
ΘΏγΟΙΘ ψϑΐβ ἴο ΟΟΠ16 
αἰ τῇθ, ἰοὺ ἢΐη 
αἰβοσ ἰση561 δηᾶ 
ῬΙΟΚ ἋΡ δϊβ. ἰογίατα 
βίδκθ' δια ΓΟΠΟΝ Π16 
ΘΟ ΙΔ ΌΔ11γ. 85 ΕῸΓ 
ΏΟΘΥΘΙ ψϑηΐδ ἴο 5808 
5. 5001 ΜΠ1ι Ιοβ6. 1Ὁ; 
Ῥαῦδ ψΒΏΟΘνΟΙ Ιοβος Ὠ15 
5001 Ι͂ῸὉΓ πη86 β8κθ οἵ 
Τὴ 86 δηα 6 ροοᾶ ὩΘῸ5 

Ψ11 βδᾶύθ ἰὖῦ. 56 ΠΘΔΙν, 
οὗ ψιιμδῦ Ῥοποδὺ ἰ5 10 
ἤοῦ. 6 τϑὴ ἴο ρϑΐῃ 
16 ΏΟΙ6 μοι δῃᾶ 
ἴο Ζογζοιϊδ ἢὶβδ 501} 

31 γγΠαῦ, τα] ν, ψουμᾶ 

ἃ ἸΔῈ: σὶνα ἰῇ εχ- 

Οὔδϑηρθ ἴὸ .ἷ8. 5009 
ῷ8 ΕῸΥΪ ΨΏΟΘΥΘΙ Ὀ6- 

ΟΟΥΆΘΩ -Α ΒΩ )6ΩαΛ}; οὗ ΧΔ6 

δια ΤᾺ ψογαάρ ἴῃ (15 

᾿δἀυϊίογουβ. δρᾶ δἰαζαῖ 
σοηθγαύίοη, ἰῇ οι 
οὗ τϑη 11 1580 86 
δϑϑιηθα οἱ ἰὴ ΜΉΘ 

ἌὯΘ6. δυγίνοα ἷπ' 086 
ΒΊΟΥ. οὗ Ὠἰβ ΟΒΔΙΏΘΓ 

μὰ ὑπ ΠΟΙ 8ΏΡΕ15.᾽ 

ῃ ᾿ΕΌΣΒΙΙΏΟΧΙΘ, ΒΘ 
νοῦ Οὐ ἴο 58.) ο 

ἜμοῖαΣ - “ὙΓΟΙΥ ΟΙ 58 
ἰδ Ὕου, ὙΠΘΙΘ 86 
βόϊῆθ οἵ ὑμόβθ βὐβῃηᾶ- 
ἴῃ θσθ μα -ψἷ} 
ποῦ ὑδδίθ ἀδαίῃ. δὖ 

811. ἀν} ἢγδῦ. ὑπ 6 
588. 088. Κίηράοχμ 

341 566. 1Π6 Αρρομάϊχζ' ὑπᾶϑρ Μαίζμονν 10:38. 



ΜΑΒᾺ 9: 32---9 

τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 2 Καὶ μετὰ 
οξ μα αοά ανιηξ οὐχ ἢ ΡΟΨΜΕΥ. ἈΑδΑ δξίοσ 

ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ ᾿ἰΙησοῦς τὸν 
ἄδν5 δἰὶχ ἴἰ5 ἱδακίπαρ δ'οῶβ͵ ἰῃᾳ ΒΙΣΕΙ τὰ 6 

Πέτρον καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάνην, καὶ 
Ῥοίοσ διῃᾷ {ῃ8 “δλο5 δα ΦΌΠΒΏ, δηᾶ 

ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν 
15 θαυ τ 1 δλ ἰπίΐο τχηουηΐδίῃ οἱίν 

κατ᾽ ἰδίαν μόνους. καὶ 
δοςοσαάϊηδ ἴο Ὀσϊναϊο [ϑροἱ] ΟἿΪΡ (ο65). ΑἈμπά 

μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 8 καὶ τὰ 
ἮὮφΘ νν 85 σδηβῆσιισεαὰ ἰῃ ἔγοης οὗ ἴδοτα, δρᾶ τῆς 

ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ 
οὐΐοσ βαχσταθΐβ Οὗ ἴσα Ὀθοδῖα εἸβίθηησ, να 

λίαν οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς 
ΘΧΟΘραϊηΡΙΣ 5 85 οἹοΐμοϑ ΟἸΘΘΩΟΣ ὌΡΟΩ δα 

γῆ οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι. 4 καὶ 
ΘαΣῖ ποῖ 15 ΔῸ16 {21} ἴο ννϊτίθῃ. Δυὰ 

ὥφθη αὐτοῖς ᾿Ηλείας σὺν Μωυσεῖ, 
85 566} ἴο ῇϑο ἘΠ78Ὶ ἰοροίμου ἢ Μόοβοβ, 

καὶ ἦσαν συνλαλοῦντες τῷ ᾿Ιησοῦ. 
δηᾶ {μὸν ννεσθ βρϑακίηρ ἐοβϑίμον νυν ἐῃ6 Φέεβαβ. 

δ᾽ καὶ ἀποκριθες ὁ Πέτρος λέγει τῷ 
ἈΑμαᾶ Πανίηξ δηβυνοχοᾶ 6 Ῥοϑίθσ ἰ5 βαυ τη ἰο ἴῃ 6 

᾽ “ « ᾿ ,’ ε “ 

Ιησοῦ Ῥαββεί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι 
ἄεσα ΒΔΡΌΣ;,, ἔπθαθ 5 ἢ5 Ποῖα ἴοβϑ, 
καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ 
Δι 11οὐ 5 ΚΘ ἴσοθ ἰδηΐβ, “τὸ οι οὔθ δδᾶ 

μβωυσεῖ μίαν καὶ Ἠλείᾳ μίαν. 6 οὐ γὰρ 
ἴο Μοβθὸβϑ οὔθ δηῃά ἴο Ἐ117168 οὔθ. Νοΐ ἔοχ 

ἤδει τί ἀποκριθῇ ἔκφοβοι ὰρ 
Ἠ πεν 84 ὲ 6 5508] ΘΩΒΙΨΟΙ, αὐϊΐθ ἔθασξαι οὶ 

ἐγένοντο. 7 καὶ νεφέλη 
ἘΠΘΥ ὈΘΟδ 6. Απμαᾶ εοἸουά 

ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, ὴ 
ον σϑδδάουνϊηδ θὰ, 

ἐκ τῆς “νεφέλης Οὗτός ἐστιν ὁ υἱό 
οὐΐοῦ 6 εἱουά ΤῊϊ5 15 ᾿ 

ς Σ ΄ 2 ΓΑ 

ὃ ἀἄγατπτητος͵ ἀκούετε 
τὰ 68 Ὀοϊονθᾶ, ᾿ .. τοῦ ρδυΐηϑ 

ἐξάπινα περιβλεψάμενοι 
βυαάάθην Βανίηρ Ἰοοκοα δτουηδ ποῖ γεὶ 

εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν 
λον βὰν 1 ἔμοίβοινοθ 1 ποΐ ἐπὸ “6505 

μόνον. 
ΔΙΟΏΘ. 

9 Καὶ 
Αμὰᾶ 

ὄρους 
τηουηίδίη 

ἐγένετο 
οδλΘ ἴο 6 

καὶ ἐγένετο 
δ οδὴθ ἴο θΡ6 νοΐςε 

μου 
ἴῃς ὅοῃ οὔσῃ 

αὐτοῦ. 8 καὶ 
Ὠϊτὰ. Απα 

οὐκέτι οὐδένα 

ἐκ τοῦ 
ουξοῦ 16 

αὐτῶν 
οΥ ἵποσα 

αὐτοῖς ἵνα 
το θα ἰῃ οτᾶσρχ ἐπδὶ 

καταβαινόντων. 
ΞοΙὴ 5 ἄοννα 

διεστείλατο 
Ὦθ Βᾶνθ οχάθχβ 

ὯΟ ΟΘ΄ 
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οὗ Οοα δἰγθδαν οοζη 
Ϊῃ ΡΟ ΘΥ." 2 Ασοογᾷ. 
ἰὩΡῚΡ 5'Χ αδὺϑ ἰϑὅδὺ 
Ζοθὰβ ἴοοΚ Ῥαίθσ δηὴ 
Φαλθο δ8η ἃ “Ζοῆῃ 
ΔΙΟΩσ, δϑηὰ Ὀτγουσηὶς 
ἴμθ ὑὉΡ ἰπΐο 8 Ἰοξίυ 
ταοπηΐαῖη ἴο μριη. 
Β6ῖνοῦ δ᾽οῆῦθ. Αῃᾶ ἢβ 
5 ὑγϑηϑῆρυστοα Ρ6- 
ἴογθ ὑῃθί, 8 δῃᾶὰ ἢΐξ 
Ουΐοσ ρϑασιθηΐβ Ὀ6- 
Οϑὰθ ρ]δύθηϊηρ, ἴδὺ 
ΨΏΙΓΘΙ η8ὴ δ8ὴγ 
ΟΙοίμο ΟΠ ΟΣ Οἡ 
ραυίῃ οουἹὰ νῇῃϊΐρη 
ἴθ. 4 ΑἸϑβο, ἘΠ 11 78ῃ 
νι Μοξοα δρρϑαγρὰ 
ἴο θη, δηὰ μου 
ΜΟΙ οοηγνογβίηρ ἢ 
σοϑθαθ. ὅ Δῃα στοϑρου- 
ΝΘ Ῥοίοσ βδϊὰ ἴο 
Φοθαβ: “ἜΔΌΡΙ, Ὁ 15 
Ξπ6 ἴοὸ τ ἤο Ὅ6 ΠΟΘΙ, 
50 Ιοῦ τι5 δγϑοὺῦ (ῆσχϑα 
ἰοηΐβ, ΟΩ6 ἴοτ γοὰ 818 
ΟἿΘ [ΙὉΟΓἡὁΣ Μοβϑθβ δῃηὰ 

ΟἿΘ ἴοσ ἘΠ11184}.᾽ 6 Τὴ 

Ταοὺ, μ6 αἰά ποὺ Κῆον 

ψηδὺ ΓΟΘΡΟΩΒ6. ὯΒ 

ΒΏΟυΪα Τ,Δ ΚΘ, ΤῸ ἔμ 6 Υ 
Ὀδοϑῖὴθ αὐἰξα Τραυξα, 

1 Αμῃὰ 8 οἱοια ξογσηθᾷ, 

ονουϑηδαονίηρ ὑπ 6 1), 

δηα 8. νοΐδοθ οαυῖθ οὖΐ 

οἵ με οἱοπᾶ: “ΤῈ1 
ἷβ ΤῺ 5οῦ, 6 Ρ6- 

Ἰονρᾶ; 1ἰϑίθῃ ἴο Ὠΐη." 

8 Ξιι ἀΘ Ιγ, ΠΟΎΘΥΟΥ, 

ἴπϑο}0 ἱἸοοκθᾶ αχγουμᾶ 

ΔΏΔ 58 ὩῸ οὔθ 18 

πθ ΔῺΥ ΙΟΠΡΕΟΙ͂, 6χ- 

οσαρὺ ὕθϑιβ 8]0}6. ὺ 

9.45 ΠῸῚ ψΈ͵Θ σΟ011- 

ἴὰρ ἄοχῃ οαὖ' οὗ ἐῃ8 
τοσηΐαίῃ, Ὧ6 6Χ- 

ῬΙΘΒΒΙΥ ογάοχοα ἐππὶ 

ΕΞ ΞΟ ΝΜ ΜΔ ΣΜΔΔΔ ΔΝ Δ ΔΝ ΔΝ ΔΝ ΝΥ ΜΝΩΝο ἐσμμωμυ, ἀδμμμμμμμο 

ΝΞ Ξ-Ξ-Ξ ΎΣΝΝΣΔΣΝΔ ΔΝ ΔΝ 

ἀρϑδ τον 

21} 

εἶδον διηγήσωνται, 
ἔμεν βὰν ἔμεν βῃου]ά σεϊδίθ, 

εἰ μὴ ὅταν ὁὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ 
ΙΖ ποῖ ΨΜΏρΠονοσ ἰμ6 ϑοῃ οὗ ἰμ6 ΤΑΒᾺ οαΐ οὗ 

εκρῶν ἀναστῇ. 10 καὶ τὸν λόγον 
Βα 068) ΒΒοιΠα βίδηα ἘΡ. Αὐὰ '΄Ὡ 6 νψογᾶ 

ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς 
{ΠΥ αἰ ΠοΙά οὗ Ἰοννδτα μοσώβοινεβ 

συνζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν 
φεο κί! ἰοσείμποσ μα 15 ἰδμ8 ουΐ οὐ ἀεδᾶ (ο0165) 

ἀναστῆναι. Η καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν 
ἴο βἰδμα ὑρΡ. Αμᾶ ἔμον ψεέσο ἱπαυΐγίηρ ΡΟ Πΐπὶ 

σ΄ ζ΄, ς - σ 

ἐγοντες Ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι 
λέγοντι Τραὶ ὅγὸ βασΐῃσ ἰῃ6 ΒΟΙΙΌΘ65 ἐμαί 

δενὶ μη παὶ (ΗΙΩΡ5) ἰιοποοπθ ἘΔ ἴῃ 55 

Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 
ΠΡΟ 1 15 πΠΘΟΟ Βα ΤΥ ἴο σοζμβ ΓΝ 

ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς Ἠλείας μὲν 
186 (οὔθ) αὶ 5αϊᾶ ἰο βεα ἘΠ18.: ἱπαάεϑᾶ 

ἐλθὼν πρῶτον ἀποκατιστάνει πάντα, 
μανίπξ οοιθ Βυϑὶ 15 τϑϑϊοσίη 811 (μι 655), 

καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν 
μμδι μον ἐξ μδ5 δὴ νυϊτίοα ὑρὸὰ 6 ϑοῦ 

ῦ ἀνθρώπου ἵνα 
οὗ δ ἐπρϑὰ ἰὴ οχᾶϑυ [μὲ 

πολλὰ πάθῃ : καὶ 
τοδὴν (155) 6 5ΒῃοιἹᾶ 5 εΓ δηᾶ 

ἐξουδενηθῇ; 13 ἀλλὰ 
Ξῃουα 6 ἰγϑαίθα 85 ΟἹ ὯὩ0 δοσοιυῃ Βιυΐ 

λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλείας ἐλήλυθεν, καὶ 
[αἴ βασίαξ ἰο γοῦ ἐμαὲ δῖ53ο ΕἸ78Δ ἢ 65 οοχηθ, δῃὰ 

ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα. 
ἴδον αἰὰ ἴο πἴτλ 85 δὴν (1255) 85 

ἤθελον, καθὼς ᾿ γέγραπται 
ἴπ8ὺ ασα ΨΩ, δοσοχαϊηβ 88 ἐξ 85 θθεὴ υυυιίοα 

ἐπ᾿ αὐτόν. 
ὑροῦ Ὠΐτῃ. 

14 Καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητὰς 
Απᾶ δανίηῃρ οοίωθ ἰοννεσά ἰῃθ - αϊβοῖρ68 

εἶδχν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ 
ἰὸν βϑδὰὶΨ Ἂοτονὰ το β ϑτουμᾶ 22). εὉ διᾶά 

αμματεῖ συνζητοῦντας πρὸς αὐτούς. 
ὙΡΟΒΡΟΣ ᾿ βϑοκίωξ ἰοβροῖΐθοσ ἰονγαζάᾶ ποτ. 

1 καὶ εὐθὺὲῤ πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες 
Αμάᾶ δἵομοα 81 [6 οτονὰ Βδνὶηδ βεθῖ 

αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες 
δεν 1} ἔξεθαμ Βήθησοι “μὰ σχυθηηβ ονδτα 

αὐτόν. 16 καὶ ρώτησεν 
Δπῃηᾶ δε παυϊγοα ὕὉροὸὰ 

ητεῖτε : 
1η5 τΤοβοῖμον 

ἠσπάζοντο, 
ἴδον τγοσὸ σεθοίϊζῃς Ὠΐτη. 

αὐτούς Τί 
ἴδεῖα Δ᾽ 451} 

συν ' ἴτρος 
δ. τοῦ 8 ἰοννατα 

ΜΑΒΕᾺ 9:10---16 

ποῦ ἴο χοίδίθ ἴο 817- 

Ῥοᾶν νῆϑὺ μὸν} κα, 
ὍΠΪ αἴ 6 ὅ5οὴ 

οὗ 8 8 τλδοιι 

ἔτοτα {πα ἀθϑᾶ. 10 Αηὰ 

ὝΠΘΥ ἴοοῖς. 86 ψοτχᾶ 

ἰὼ ἤρα, μυῦὺ ἀἰδ5- 
Οὐϑϑοα διηοησ Ώ6η1- 
856 1γ65 ψῇρδὺ (15 τὶ ϑηρ 
ἔτοῖὰ ὑμθ ἀδδᾶ τηϑϑηΐ. 
11 Δὰ μον Ῥθσϑῃ 

ἴο ᾳαρϑίίοῃ Ὠἷπλ, 58 0- 

ἰῶὼρ: “ῺΣ ἀο ἰμ8 

ΒΟΥ 5. 58} ὑῃδὺ ἢγβῦ 

ἘΠῚ Δ}. τυϑὺ σοχθ᾽᾽ 

12} 6 βοἱα ἰο ὑμθλ: 
“ἘΠ 18 ἄοθς ΟΟΠ18 
Εγδὺ δῃᾶ σχοβδίοσγθ 8} 

ῥΐηρα; Ὀυᾳ.ὺ ὨΟΝ ἰδ 

10ὺὸ ὑμαὺ 1 15 συυϊίθῃ 
τοϑρθούϊσ 6 ΟΣ. 

οὗ τϑὴ ὑμδαὺ Ὧ6 σλιϑῦ 
ὉΠΘΟΥΡῸ ΤΊΘΩΥ ΒῈΠΘΓ- 
ἴὴρβ δηὰ δὲ ὑγραϊθα 

δἃ5 ΟἹ Ὡὸ ϑδοσοιηῦν 
19 Βυῦ 1 58.) ο τοῦ, 

ἘΠ ΊΔὮ, ἴῃ ἔδοῦ, δ 5 

οοῆθ, δῃὰ ἔμ αἱὰ 

ἴο ὨΪΠ 85 ΒΥ ὑπ Ρ5 

85 θυ νϑδηΐθα, 18 

85 ἰῦ ἰ5 ττϊίθῃ στο- 

βρθούϊηρ Ὠἰτ.᾽ 

14 ΏΘο, ποῖ, ὑμο ν 

οϑὰθ ὑοναζά 88 

οἴμοσ αἰβοίριθθ, θυ 

ποὐϊοοἃὰ ἃ ϑιϑϑδῦ 

ογοψὰ ϑροιῦ ὑζθι δηᾶ 

βουΐϊρος αἰδρυύίηρ ψιλῇ 

ἰμοῖα. 15 Βιιῦ 85 50 

δἃ53 8} ῃῇὴ6 οτομᾶ 

σϑιυρσῃῦ δἰσῦ οὐ Ὠΐπι 

πὸ) ψ6Ι6 δὑυυμηθᾶ, 

δᾶ, τυμηΐτρ ὉΡ ἴἰο 

γα, μον Ῥδρδὴ ἴἰο 

στοοὺ ἴα. 16 Αμᾶ 6 

ϑκοά ἴδοι: “μὲ 

8416 τοῦ αἱδρυϊίηρ τὶ 



ΜΔΕΙ. 9:11---8 

εἷς ἐκ αὐτούς; 11 καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ 
Δπὰ ὉΠ6 3. γε γὴ δηϑινασθα. ἴο Εἰτῃ 

τοῦ ὄχλου Διδάσκαλε, ἤνεγκα. τὸν υἱόν μου 
ἴὴ6. οὐο νὰ δδοθο, 1 

πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον“ 
Τοναχτάᾶ σχοόοῖ, Βανί βϑοὐῖ, ΒΡΘΘΟΏ]Θ655; 

ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ 

18 καὶ 
διὰ 

ῥήσσει αὐτόν, 
ΨΏΕΓΟ ἱέονεσ δἴγα [χαρῆ ΐ 561Ζ6 1 ἀδθῆθ5 δΐτα, 

καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ 
Δα 6 ξοϑιϑ δὰ βυϊπαᾶβ 6 τεϑίῃ δὰ 

ηραίνεται: καὶ εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου 
δαχίρα ῸΡ; μα 15814 ἰοὰθ ἀϊβοῖθιε5 οὔ νου 

ἵνα. αὐτὸ ἐκβάλωσιν,. καὶ οὐκ 
ἦὰ οσάδν ἐπα ἢ {πὸν τῖσΐ ἰἄστονγ οὐδ, απα ποΐ 

ἴσχυσαν. 19 ὁ - δὲ 
μον 6.6 βίγοῃβ" ΘΩΟΌΡΗ. . Τ86 (Ο16} Ραΐ 

ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει Ὦ.: γενεὰ 
Βανί δηϑινοσοα.. το ἴἄφπὶ 15. ϑασηρ. Ο᾽ ϑΟΠΟΥ ΟῚ 

ἄπιστος, ἕως πότε. πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; 
Ζαὶ 1655, ὑπ} ΜΘ ἰοννασᾶ - γοῦυ 5081 062 

ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; 
192 1.}} ΜΆΘΩ. ΒΏΔΙ11 ρὰΐ πρὸ νυ ἱ χοῦ 

φέρετε, αὐτὸν πρὸς 
ΒΘ του ὈΘΑΓΙΠΗ͂ Ἀϊγὰ ἰοννασά 

εὐ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς 
ἴμεν ὑσοιυρῃὶϊ δ οΥ τοὶ ἰοννασα 

εἰδῶν. αὐτὸν τὸ 
Ἀανηρ 566 " ΠΤ 1.1} 

συνεσττάραξεν αὐτόν, 
τπσονν ᾿ἴο. σον Ὁ] βίοσβ.. Βΐτα, 

ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο 
προὰ ἰῃ6 φδασίῃῃ 6 νγ85 Το 5 

ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα. 
ΒΘ ἱπαυίγοα ἀρο [6 ἔδίμον 

χρόνος. ἐστὶν ὡς τοῦτο Α 
52... 158: 85 ἰδ1β5 ἢδ85 Βαερ᾽ῃϑηῃηδαᾶ ἴο Πίστη 

ὁ “δὲ εἶπεν ἘΚ  ἐπαιδιόθεν’.: 
ΤΒ6 (ομ6) Ὀαῦ'. 541}. Ουὑΐοῖξ. ἕτσσω 1{{16. Θά; 

22 "καὶ πολλάκις καὶ εἰς τεῦρ αὐτὸν ἔβαλεν 
ΔΗ ταϑην δ 765: 8πα ἰῃπΐο ΚΕγσθ. πίσω. ἰ ἰῆσονν 

καὶ εἰς. ὕδατα ι ἵνα -᾿ ἀπολέσῃ .. 
αὐ ἰηΐο. νναίθοσ ἴῃ οτᾶοχ ἰῆαξεξ ξξτηΐβΐ ἀδϑίσου 

αὐτόν: ἀλλ’ εἴ... τι . δύνῃ, 
Ἀπ; ΠΡ 1Ὲ΄ ΔΆ ΒΡ. - γοὺ Τὰδν ὯΒ8 8016, 

΄ « 0. ω Ν 2...)  , 
οήθησον.. ἧμῖν σπλαγχνισθεὶς - ἐφ’ ἡμᾶς. 

βοήξ μεν ᾿ ἴο 8 “Ἀανὶηρ Πδὰ ΡΥ ὭΡΟΙ τ. 

28 ὁ ᾿ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τό Εἰ 
ἢΠι ΤΠ. Ἀαῦ- 9685 65 5816 ἴο ἴσα. 826 [1ΙἪῇ 

ύνῃ, τ πάντος -- δυνατὰ τῷ. -- 
8} (ἴηι 55) ῬΟΒΒΙΏ16 ἴο ἔπε: (οπδὰ 

. ΤῊΘ. 
»,.. 

αὔτον. 
Πϊτὰ. 

πνεῦμα 
Βρίσις 

- καὶ πεσὼν 
δῃαᾶ- παν 5. 5116 

ἀφρίζων. 21 καὶ 
. ΣοΟΘΙΔ 5. Ὁ Αμα 

αὐτοῦ [Πῶόσος 
ΟΣ Ἀϊτα.. ον τυ ςῇ. 

γέγονεν αὐτῷ; 

. καὶ 
Απὰᾶ 

εὐθὺς 

δύνῃ, “᾿ 
ΧΟ Τα. 6. 8016,. 

ουξ οὗ 

τοῦς ἰῃ6 βοῇ οὔ πια 

- ΟΌΙ]Θ5 

ΘΙ: 

με. 20 καὶ 
Αμπὰ 

δ΄ οὔςσδ 

Ἔν 5 Ο5, 
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ὑμθη3᾽"᾽ 17 Απμὰα οὔθ οἱ 
[5πΠ6 οἵα δ σι θα 
Ηἰαι: “ἜΘΘΟΠΘΥΙ, 

Ὀτουσῦ ΤΥ 805 [Ὁ 
γοὰ Ὀθοϑιιθθ 6. Ὧϑδ8 
ἃ ΒΡΘΘΟΠΙΘΒ5. ΒΡ ΓΙ; 
18λ)ηἃ ΜΏΘΙΘΥΟΥ ἐἰ 
56 ῖΖθ9 Ὠΐὰ ἰδ ἀΔΞΉΘΑ 
ἴση ἴο π6 ρτοιπα, 
δῃηρὰδ Ὧ6 ἔοδηϑ δῃηὰ 
δΥϊηαβ ᾿ἷθ ἰθοῖῃ δηὰ 
Ιο5865 Ὡἰβ 5υσθησίῃι 
ΑΠΑ͂Σ (οΙᾶ γοὺ απ: 

ἴσ. ΘΟΧΡΘΕ ἐὲ, 
μΡυῦ ἴθν ψοῦθ ποὲ 

ΟΒΌ8016.᾽" 191 ζὸ- 
ΒΡΟΠΒ6 86 δία ἰὸ 

“Ὁ ξαῖθ1θ6 85 
βοποχαύίοη, Ὡο Ἰοηρ 
γταὰδὺ Ἐ οοηύϊηπθ ἢ 
Ὑοῦ ον Ἰοηρ τϑὲ 
ΕΣ ργυῦ ἃ ψί τοῦ! 
Βεῖηρ Πἰπὶ ἰο 116." 
205ο ὑμδνὺ ὑτγοιρῃξ 
δὰ ἰο Ὠἶτη. Βιΐ αἱ 
{πμ6 5ἰρῃῦ οὗὁἨ τη ἐπὸ 
Βρίσὶῦ δ... οὔσθ ὑῆσον 
[π86 σΠ114] ἰηΐσ σοπὲ 

ϑδηα ἴδον 
ἐδ ηϊηρ οαα “πθ στουῦπα 
6 Κορὺ σοι ρ αροϊξὶ 
Τοδιιΐηρ. 21 Απᾶ᾿ ἤδ 
δ5ΚΘαάα, 15. ξαύμοσυ: 
“ον Ιοηρ᾽ πᾶ ἐπ|β 
Ὀθθὴ Βδρρθηΐηρ “δ 
ὨἰγτῚ9᾽ δ βαϊὰ: “ΕἼ ΠΙ 
οὨΠαμοοᾶ οὔ; 22 δῃὰ 
{ἰπ|6ὸ 8ῃα δρδίῃ ἰΐ 
ὑπο] σον Ὠἰπὶ μούῃ 
ἱπίο πε ἶσα. δπὰ 
ἰηῦσ 6. σψαύοσ ἐσ 
αοπΟΤΟΥ πἰση, Βα ᾿ 
γοῖ οαπ' ὅο' Δ ΒΙ πρὶ 
ΒδΥθ Ηἱν. οηὴ ὕβ᾽ δῃά 
ΒΘΙΡ τ: 28 σε5ὰξ 
Βοίᾷ ἰο Ὠἰμα: “ὙΠαὺ 

δχρύθδδίθη, “1ἴ. γϑῖ 
8} ὙΨΏΥ, 811 ἰμίαρβ 

8} 6 ἰο ὍΠ6 1Σ 6Π86 

οπαθυσμδο πυμτμμϑι {δι Ν. δον Ἴδα, φνα λεψαναρυμρηρμαιμομοώηραμανμηρνμδμανοποιλυν μσομμρηο μη αι σαν  ΑμμΑβθμρ αν ἀρου θην κκὰν, ἐαϑιμν μερὶ ψίν. πρρερονι φσιιαριημϑδιοσ  οσίων ἐφηυρριαμρ Ἀμμαρμ δ ρημρμυμμηνμια αν νυ δα θθαμιαβη δ ποιμθη ιμωδασαθο μὐλῥβν νμνναμι νῶν υλαιμαι αιυμων᾿ιυνηλνημαρυμ νυν, σφημαμαωυμῃ μαι ρου μα ιμηληηυυυμη ὁ φυήν ει μι ναι μωμδηημ δ β Ἀμμ μα υφυ μη νἩυ᾿, υμμυιμμιμηῖα 
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24 κράξαι 
Βανὶὰρ οτὶοα οὧἱ 

", ἔλεγεν 

εὐθὺς 
Αἴ οὔποθ 

τοῦ παιδίου 
οὔ ἴδ6 με ς ον 

βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. 
6 Περί β οἶσχῃβ ἰο {86 ἸἸβοὶς οὗ ΤῊΝ 

δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 
Ἡϊανὶῃβ βεθ ρας {ες ΔΌΞΕΙ ἰμδΐ 

ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίμησεν τῷ 
5 ΓΌΠΆΪΩΒ ἰοσοίμου ΡΟ οσονὰ σαν χσαρικα ἴο [6 

πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ Τὸ 
ερίτις 6 ὉΠ ΟΊΘδ ΒΘΣΊΩΒ ἰοἱ ἘΤδ6 

ἄλαλον κωφὸν πνεῦμα, ἐγὼ 
ΘΡΘΘΟΏΙΘ55 δῃὰ ἄθδὲ βρίσγι, 1 

ἐπιτάσσω σοι, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ 
δὰ εἰν οσάθυβ ἴο γοὰ, σοόσὴξ ζοσίῃ ουΐοῖ ἶσα 

καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 26 καὶ 
«απ ποΐ ναὶ 5βοιμᾶ σοῦ ϑαΐοσ ἱπίΐο ἢἰτα. Απάᾶ 

κράξας καὶ πολλὰ; σπαράξας 
Βανὶπϑ οσεᾶ οαὐ πα νοῦν ΤΌΓΗ αν σον βοα 

ἐξῆλθεν’ καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρὸς . ὥστε 
π όδτας οαὐ; δαῃᾶὰ δ Ῥδοδῖθ δ5]ὶ. ἀρδᾶ δ85-8 

τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 
{6 ΤΑΘῺΥ ἴο ὍΘ βαϑη ἐμαὶ Ὧ6 ἀϊεά. 

2 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κρατήσας στῆς χειρὸς 
Τὴ ν»ὰ!Ὠ εβθ59 δανΐὴρ Ἰδἱα μοϊὰ οὗ ἴῃ 6 ΧΕΡὰ 

αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 
ΟΣ 86 χαϊβϑάα ἃ Πΐγῃ, Δ δεοπίοοά υρΡ. 

28 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς οἶκον οἱ 
Απαὰ πάντῃ βηϊοσρα οξῆϊῃ. πο Ὠοῦδο ἐδ 

αὐτοῦ κατ᾽ ει ἰδίαν 
οὗ Εἰτὰ ϑοοοχαάϊηρ ἕο Ῥσίναϊθ [5ροὺὶ] 

ἐπηρώτων αὐτόν Ὅτι ἡμεῖς 
ΤΟΙ͂Ο ΠΑ ΣΪΤΙΠΡ ΡΟΣ πὰ ὙΠῸ Ὼν ἵνα ποῖ 

ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 29 καὶ εἶπεν 
ΟΓΘ 8016 ἴο ἴσχον οαέ 1} “ ἈΔΩ͂ ἢ βαϊα 

αὐτοῖς. Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ 
ἰο θ ΤΏϊ ἰῇθ Κιθμα ἰῇ ποίη [15 8016 

ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ. 
ἴο οοτηβσ οὐδ ἱξ τοὶ ἴῃ Ῥτάγνοσ. 

380 - Κἀκεῖθεν 
«Απὰα Ζγοσα ἔμ 6 

᾿ ἐπορεύοντο διὰ. 
ἴδον σγεσα βοίηρ ἐμ οἰτ 8. ἐῃΓΟΌΒ ἐῃ6 

καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα 
ΔΠά6Δ[ ποὺ ΒΒ νγὰβ Πρ ἰῃ οτάρυ ἐμαῖ 

Ὑνοῖ" 31 ἐδίδασκεν γὰρ 
ϑῆου]α Κπον;- ἢ6 τν)ᾶβ ἰεδοδβέηρ. ΣΟΥ 

μαθητὰς αὐτοῦ Καὶ - ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι 
165 οὔπμίση 8η6 88 ΒΑ ἴἰο βοὰ ἐμαὶ 

’ 

πιστεύοντι. 
μανίῃβ τΑΊΊΉ. 

ὁ πατὴρ 
{26 ΣαΐμοΥ 

Πιστεύω; 
1}ᾶνϑ ζϑῖίῃ; 

25 ἰδὼν 

καὶ 

μαθηταὶ 
ἀἰβοῖ 65 

ἐξελθόντες 
Βανι βοησ οὐ 

τῆς Γαλιλαίας 
᾿ (4111|66, : 

τις 
ΘΏΣΟΩΘ 

τοὺς 
ἐπ6 

ἜΤΒΒ ΞΆΨΙΏΒ.: 

οὐκ᾿ 

δύναται 

ΜΑΒᾺΑ͂ .9: 34:.--51 

885 ζαϊί.᾽ 24 Ττητηθ- 
αἰδύθιυ σγγίπρ οτῦὖ, 
[8 6. ἔδΐῃμεσ οὔ [86 
γοῦπρ ΟὨΠ]Παὰ τὰ8 5 γ- 
ἴῃσ: “Ἃ αν ζαϊίῃ! 
ΗΘΙῚΡ τὸ οὐδ ΜΏΘΙΘΙ 
ηρρᾶ ἔδέν 1» 

25 ὅεθαθ, ΠΟ ἢο- 
(ἰοῖὶπρ ὑμαῦ 8 οζτονχὰ 
5 τυ ὴρ ἐοροῦ Ὲ Γ 
Ὡροὴ [ὑῃ 61], τορακοᾶ 
56 ὉΠΟΙΘδῺ ΒΌΪΓΙ, 

βανὴρ ἴὸ Ὁ: “του 
ΒΡΘΟΘΟΏΙΘΘ5. δπἃ αἀθαΐ 
ΒΡΪ, 1 οτάᾶδυ γψοῦ, 
δοὺ ουὖὐ οὗὐ πἰπὶ δηᾷᾶ 
Θηΐο ἰηΐο Ηἷἶπὶ  ὯΟ 
ΠΟΥ. 20 Αηᾶ δείεσ 
ΟΥγίθ οὐὖὐ ἀπα ρβοϊηρ 
ὈὨΓΟΌΡΗ ΤΊΒΩΥ 6Ο.- 
ν]]δίοὴ 1ὸ σοὺ οαὖ; 
8ηἃ Ὠ6 Ῥθοϑθ 85 
οδα, 80. ἰμαὺ (8 
σΥθαῦοσ ὩΌΣΩΡΟΙ οὗ 
6 ΨΘΙΓΘ βαγίηρ: 
“δ 5. ἀρδᾶρΡ" 217 Βὰϊ 
655 ὕοοῖκ Ὠἰμλ ὉΓ Ὧ6 
Ὠϑηᾶ «δῃᾶ σγαϊβθᾶ. Ὠΐπὶ 
ὌΡ, δῃὰ ἢθΘ τοϑ8. 28 50 
ἰοῦ Ὧ6 Θπίθγρα ᾿γΐο 
ἃ Ὥοιμδ6 Ὠΐ5 αἰ βοΙθ]6 5 
Ῥτχοσθρᾶρα ἴο δὶς Ὠἷηλ 
Ὀυϊναίθιν: “ὙῺΥ σοιμᾶ 
6 τοῦ δχρθὶ 109 
29 Αῃηὰ Ὧ6 5αἱά ἴἰὸ 

θὰ: “ΤῺ 5 Κὶπαᾶ 

οϑμηοῦ ροῦ οὐδ᾽ ὮΥ͂ 
ϑηνγ ΐηὴρ οχοορῦ ὮΓ 

ὈΓΘΥΘΥ." 

80 ͵ΟΠλ (6 6. ὑΠ 6 

ἀοραγίθα δια σπϑοὶ 
6 1 ψΔΡΥ ὑμγουρὮ 
ΟΆ11166, θὰ 6 αἰὰ 

ποὺ ψδὴὺ ϑΏγ ουθ 

ἴο σοὺ ἰο Κποΐ [. 
31 ἘῸΓ ὯΘ δϑ θβοῃ- 
ἰὴ [π15 αἰβοίρῖθα 
ϑδηὰ οι ὑμθμις: 
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Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται 
ΤῺ6 ϑοῦὰ οὔίμο ΤΆΒΩ. 15 Ῥοίῃ 5 σίνϑηι ονοσ 

εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, 
ἱπίο δΒαηᾶβ οὔταθη, δηῃάᾶ δον Ψ1]1Κ1 Βίτα, 

καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
δὴ μανέῃρ 66 ΚιΠ]οα δέίοσ 66 ἅδν8 

ἀναστήσεται. 932 οἱ δὲ 
Δ6 11 βΒίδπα Ὁ. ἸΠ6 (ΟΠ 65) Ὀπί 

ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο. 
ψνοΥΘ οί Καον 5 πὸ βαν τη, δᾶ [Ὧν ΟΓΘ ἔδυ 

αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 
πὰ ἰο ἱπαυῖτα ὌΡο. 

383 Καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ. Καὶ ἐν 
Αμᾶ {μὸν σαπλα πο Οδρεσμαυση. Αμᾶ ἴῃ 

τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα 
[88 ἤουβα Βανίῃρ σοῖὴα ἴο Ρ6 ἨΘ νν85 ᾿παι στ] 5 ΠΡΟΣ 

αὐτούς τί ἐν τῇ ὁδῷ 
ἴθι Ν᾽} :Ἐ1] ετε 18 

διελογίζεσθε; 34 οἱ 
νοΥ6 χοῦ ρα βολὴ [ΤΟΙ ΡῊ 7 ΤὮΘ (οΟΠ685) 

δὲ ἐσιώπων, πρὸς ἀλλήλους 
μυΐῖ νν Χο Βθρηΐ, ἰοννατᾶ ΟἿΘ Δ ΙΠ6Γ 

γὰρ διελέχθησαν ἐν 
ΤΟΣ ἴδον δχρσεβεαᾶ ἰπϑίλβοιναβ σοι ρ ἴῃ 

ὁδῷ τίς μείζων. 35. καὶ καθίσας 
ὙγᾺ 5 δ}. Βτθαίοσ, Απμὰᾶ Βανίῃρ 5εῖ ἄοννῃ 

ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς Εἴ 
6 βδουηᾶφά ἴ6 νεῖν δῃᾶ ἰ5 βαυὶηρ ἰο ἴφπὶ [Τῇ 

τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται 
ΔΆσγΟσΘ. 5 Δ Ἐτβί ἴοῦθΘ. πον 068 

πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 
ΟΣ 411 (ΟΠ. 65) 1δϑὶ Δα ΟΥ̓ 81} (065) δεγνδηῖ. 

836 καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ 
Αηάδ ανὶηξ βίο, Ἰ1ἰ{{ΠῸ6 ΡΟΣ πὸ 5ἰοοά 11 

ἐδ 

ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἐναγκαλισάμενος 
ἴῃ τηϊᾶάδὲ οξίβοιηω δηὰ Βδνῖηξ Δ θὴ ἰηἴο ὨΪ5 ΔΥΤῺ 5 

αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς 3 Ὃς ἂν ἕν τῶν 
Δ Ὦφπϑεαϊα ἰο ἴθσα ἍὮοΟ Ι᾿κοὶν οὔθ οΥ 88 

τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ 
ΒΆΘΟΣ 116 Ῥογ5 ταϊρμΐ τοσοῖνθ ἀροθ ἐῃ6 

ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται" καὶ ὃς 
ὭΔΙΏΘ ΟΥΤΩΘ, τλῪ  ὯΘΙ15Βτ,οοοῖνίη δ; δῇ Ψ8Ο 

ἂν ἐμὲ δέχηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται 
ἹΠΠΙΚΟῚ τρ τϑν Ὀ6 σοοοίνηβ, οὶ Τὴ6 6 5 σϑοθιν 5 

ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με. 
Ῥυς {86 (ο6) Ὠδνὶηῃξβ 5βοηΐ ΟΥ̓ στήθ. 

38 Ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιωάνης Διδάσκαλε, 
Ξε ἰο Ὡστη [86 Ὁ [ο) εδ οὶ ἘἜΘΔΟΏΘΥ, 

εἴδαμέν ᾿ τινα ἐν τῷ ὀνόματί, σου 
ΞΕ ΒΟΙΏΘΟΩΘ ἢ ἔπ6 β εἴ} οὔ γοῖ 
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ΤῺ 5οῃ οὗ Ἰδῃ ἰς 
ἴο Ρ6 ἀεϊίνοσεα ἰηΐο 
Θ᾽ 5 δῃᾶβ, δῃᾷ 
ἴεν 1} ΚΙῚ Ὦγτη, 
ῬΡυῦ, ἀδϑρὶύα Ῥδίηῃρ 
ΚΙΠρᾶ, ἢ ψ1} τστίβα 

ΦΓΘ6 αδΥ5 [Ιδύθσ," 
32 ΠΟ ΘΥΟΥ, ὑπ ΜΟΤ 
ποῦ υπαογοίαηαϊηρ ἐῃρ 
βϑυίηρ, δα ὕπο ν ΘῈ 
αἴτϑοϊα ἴο αποδύϊοῃ 
Βΐα. ᾿ 

33 Αῃηὰ πον οϑδηλ 
ἰηῦΐο Οδ' ΡῬοσ"Ὧϑ "τ: 

ΝΟΥ ΜΉΘ Ὧἢ6 85 

ἰηϑίᾶθ [ῃ6 Ὥοιθθ Ὧ8 
ρὰαῦ 86 απρούΐϊοη ἴο 
ὕπο: “Μώωιμδαὺ ψ6Χ6 
χοῦ δύριηρ ΟΥ̓ΘΣ Οἢ 

6 τοδᾶϑ᾽᾽ 34 ΤῊΘΥ 
Κορὺ 5Πϑηῦ, ἔοὸσ οἷ [Ὧ8 
τοδα ον πᾶ δρᾶ 
δΔΙΔΟΩΡσ ὑμΘΙΏΒΘΙΨΘ5 
ΨΜΏΟ 5 ρυϑδίοσ, 35 50 
π6 βδὺ ἄοψῃ πᾶ 
οϑιθα ὑῃ6 ὕψεῖνο δηὰ 

βεἰϊάὰ ἴὸὼ ὑπο: “1 

ΘΟ ψϑηΐ ἰο 8 

Ἐγδῦ, Ὧ6 πλυϑὺ ὍΘ Ἰδϑὺ 

οὗ 811 δῃᾶ χηϊηΐϊβίοσ 

οὗ 811. 36 Απᾶ Β6 ἰοοκ 

8 σοιῃρ ΟὨἢ]α, δὐοοα 

ἴῦ ἴῃ ὑῃ6 Ὁ τηϊᾶσὺ δά 

Ραυῦδ ὨΙ5 δύῃ δουμᾶ 

0 δηὰ 58:α ἴο [861]: 

31 “ὙὙΠΟΘΥΘΥ ΤΘΟΘίγ 5 
ΟὔΘ οὗ 50οῃἨ γψουὰρ 

οὨΠάσθα οἡ ὑῃ6 Ὁ 515 

Οὗ ΤῈ ὨΒΠ16, ΤΘΟΘΙγΘ5 

γη6; δη ΜΈΏΟΒΥΟΥ [Γ6- 

ΟΟΙΥΘ 5 Ι6, ΤΘΟΘΙγΘΒ5, 

τοῦ Τὴ6 ΟὨἹΥ, Ὀαὺ 8150 

δὰ ἰμαῦ βθηῦ πη 
Σοτίῃ. ἷ 

8 90) 58ϊα (0 

δίῃ: “ἸΘΔΟ;Θσ, {8 

5ῈΝ ἃ σογίδίη 88 

σῶν 

φλιευρκας 

Αυνδιδιν νας μάμᾳ δὐτὰνν 
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ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν 
ἕστο ουὐ ἀριλο δ, 

αὐτόν, ὅτι οὐκ ἠκολούθει 
ἰπὶ, Ῥεοαῦβα ποῦ ἢ γ785 ξοἹονίη5 

39 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν Μὴ κωλύετε 
τὴβΒ ῬὰξΪ Φεβὺβ 

αὐτόν, οὐδεὶς γὰρ ἔστιν ὃς 
Ἠΐτα, ὯΟ ΟΩ8 ΣΟΥ͂ 15 Ν 240.) 

δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί 
ρονγοσῖα! ΜΟΥ ἀροὰ ἰδ6 ΠΔΙῺΘ 

δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί 
μον} 6 8016 αὈΟΚΙν ἴο 5ρϑδῖὶς θδὰ!ν οὗ 

40 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽ 
ΨΜΏΟ ἴοῦ ὕοὐϑφ 15 ἄονῇ ΟἹ 

ἐστίν. 41 “ος γὰρ ἂν 
ἰδ ψὴΟο ἕοσ 

ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι 
τοῦ σᾺΡ ΟΥ̓ νναῖίθὺ ἴῃ ὭΔΙΔΘ 

Χριστοῦ ἐστέ, ἀμὴν λέγω 

Ψ11 ἂο 

μου 

τι5, ον [118 

ποτίσῃ 

ὅτι 

ὑμῖν ὅτι οὐ 
οὗ Ομγίδί σοῦ δ, διγθῃ 1 τὴ βαρ ἰο χοῦ ἐμδὲ τοί 

μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 42 Καὶ ὃς 
ῃοῖ 6 5Βῃο ]α Ἰοσα ἐπ χονναχὰ οἱ Πίσῃ. 

ἄν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν 
ΚΕΙ͂ ταϊβὴῦ βέασ ]6. οὔθ οὗ ἐπ 11{{16 (ΟΠ 65) 

τῶν πιστευόντων, καλόν ἐστιν 
ἐπ6 (ο} 65) Ῥοιονίηρ, Βη8 ἀὶ}5 

μᾶλλον εἰ ᾿ περίκειται μύλος 
ΤΑΙΠΟΥ 1 15 Ἰγτηδ ἀσουπμα ΤῊ ΠΙϑίοιιθ 

ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον 
ὈΘΙΟΠ 5,5 ἴο ἐμ 855. δροιιξ ἐῃ6 ΡαΧης 

ἴῃ656 

αὐτῷ 

ΟΥ̓ Ὠΐγη 

καὶ βέβληται εἰ ἣν θάλασσαν. 
ἃπὰ 6 85 Ῥθθὴ ἐπσοννα ἌΦΕΣ μμ 568. 

43 Καὶ ἐὰν σκανδαλίσῃ σε ἡ χείρ 
Αμᾶ ἱξενοσ τηϊρῃΐ βία θ]Θ γοὰ ἐδθ μαπᾶ 

σου, ἀπόκοψον αὐτήν" καλόν ἐστίν σε κυλλὸν 
οἔγοῦ, εὐ οἵ ἀ1; βηθ [1Ἃ15 ψοὰ τΙηδἰτηϑᾶ 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζων ἢ τὰς δύο χεῖρας 
ἰο οο ἰπηΐο ἐπὸ 6 ἔδδηπ πῃ ἔνο μιδηᾶβ 

ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἄξενναν, εἰς τὸ 
Βανίῃ ἴο ἕο ΟΥ ἰηΐο ἐπῃ6 Θθημθ, ἑηΐο ἐῃ6 

πῦρ τὸ ἄὄἄσβεστον. 45 καὶ ἐὰν 
βδτε. ἐπα πο Χ ΡΣ ἸΒΏΔΌΙΘ. Αμα ἱξονοῦ 

ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ 
ἰῇ Σοοῖ ; οὗ νου χὴδν 6 βΒέυ ἢ 5 

σε, ἀπόκοψον αὐτόν: καλόν ἐστίν σε 
σοι, σΐ ο; 1; πα 1115 σου 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸνφΨ ἢ τοὺς δύο 
ἴο δῃΐοΣ ἐπίο ἐπθ Ἢξ6 ἀὐρελνὰ ΠΝ πῃ ἔνο 

43" Ξθα Μαΐξζῃονν 5:22, Ζοοίμοξοι; 
ἡγβίςοις δῃᾷ Ἡογὲ τθοκ ἰαχί. 

ΔΠα νὰ ψοσὲ ὑχγονϑηΐξίρ 

ἡμῖν. 
15 

βαιά Νοὲ Ὀ τοῦ ὑσονθῃίπρ 

ποιήσει 

καὶ 
Οὗ δᾶ 

με᾽ 
χῇ6; 

ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν 
εἴ 

ἩΚΕΙ͂Υ τηϊβαῖ οδαβα ἰὸ ἀσίη 

ΌΘόϑα56 

Αμὰ νῇΟ 

τούτων 

ἴο ἴτω 

αὐτοῦ 

ΜΑΒᾺ 9: 89---4 5 

ΘΧΡΘΙΠπρ ἀθοηβ ὉΥ͂ 
[26 τ.86 οἵ ψΟΙΣ ὨδΙπδ 
δα ψὸ ἰὑγίθα ἰὸ ρὑτβ- 
γοηὺ Ὠΐηλ, Ὀδοϑῖιϑδα ἢθ 
ψγὰ5 ποὺ ΒΟΘΟΙΏΡ ΡΘΗ ΩΡ 
5." 39 Βυὺ 765115 παϊᾶ: 
“ὯΝ ποὺ ΠΥ ἴἰο ρὑτϑ- 
νοῦ Ὠἱμλ, ὉΓ ἴθ τ6 
ἷβ. 0 οὔθ ἰμαὺ ψ11}1 
ἄο 8. ΡῬΟΨΘΥΖΙΙ ποῦ κ 
οὐ ἰδ ᾿αδὶβ Οἵ ἵὮΥ 
ὭΔΙῺ6 ὑπ Ψ}1}1 αἰἱοὶκ- 
Ιν 6 8016 ἰο τονῖθ 
6; 40107 Ὧ6 ὑπμαὺ ἰδ 
ποῦ ϑραίηδι 5 15 ΖῸΣ 
5. 41 ἘῸΣ ψΏΟΘΥΘΥ 
Βῖνοα τοῦ ἃ ΟΡ οὗ 
γαῖ ἰο ἀὐὶηκ ΟἹ 
ὉΠ6 »τουπμα ἐμαὺ στοῦ 
Ῥθιοὴρ ἰο ΟἸσίϑι, 1 
ὑγὰϊν 611 χοῦ, 6 Ὑ11 
ὉΥ Ὧ065 τθϑὴβ ἴἰοξθ 
ὯΒ τονασα. 42 Βιυΐ 
ΜΏΟΘΥΘΙ θα 165. ΟἿΘ 
οἱ ἴμεϑβθ 1016 Ομδ5 
ὑμαῦ Ὀειίονο, τὺ που 
Ὀ6 ἤπθὺ ἴοσῦ Ηἰπὶ ἰξ 
δ ΤΩΣΠ]δίοηθ βοὴ 85 
15 ἀσηθὰ ΡΥ 8ὴ 8585 
676. Ρὰς δοιὰ ὨΪΐδ 
ὭΘΟΙ 8ῃμἅ. ἢ6 Ὑ6Γ8 
δούιϑ!γ το ομθᾶ ἰηΐο 
[Ὧ6 568. : 

43 “Απὰ 1 δΥ̓ῸῚ γουΣ 
Ὠδηα 8 65 γοὺ βὐιηλ- 
ὈΪ6, οἂὐν ἐδ οἿ; ἰὺ 15 
ΠΏΘΥ ἴοσ γοὰ ἰὸ δηΐοσ 
πο 1186 τηδίτηθα ἐδ 
νὰ ὑνο Βαηᾶβ ἴο 
8ο οὔ πο αθ’ 6"- 
π8," ἰηΐο ὕμπθρ εἰσ 
ὑμαὺύ σοδπηοῦ Ὧ6. ρμαΐ 
ουῦδ. 44 » 45 Απὰ 
1 γον ἴοοῦ δ κ65 
γοι 516, οὐδ ἐξ 
οὔ; ὁ ἰ μοῦ ῸΣ 
γοῖς ἰο δηΐου ἰηΐο 116 
ἰἴδὴὰθ ἴδῃ ψὶῦ ἔψο 

4450 ΤῊΪΒ νθΥβ6 ἰ5 ογαϊοᾶ ἱπ {πθ 
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πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. 
ζδοῖ Βανΐῶβ ἴο Ρ6 ΟῚ ἰηΐο ἔβ6 Οθθθηβ. 

47 καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου 
Απμὰᾶ 1 ἐνὸῦ 186 ΠῚ οἔ νοι 

σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν' 
ΤΔΚΥ 6 βΒέυ  Ὀ]1Π6 σοῦ, τον ουὔὖὐ - Ὁ ΔΕΣ 

καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς 
βῆ. σοὺ [15 ΟὭΘ- ΘΟ 6 ἴο οαΐοσ ἱἰῃΐο 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς 
ἴε κπκίπηβράοτσαηα. οξίμε αοᾶ ἴδῃ ὕνο ΘΥ65 

ἔχοντα βληθῆναι εἰς γέενναν, 48 ὅπου 
αν 5.- ἴο 6 ἴσχοσῃη ἰπίο. Οδῇθῃῃδ,. δ δ γ5)..:} 

ὁ “σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ 
16 τὐλρσσοῖ οὐ οὶ ποΐ οηᾶβ. δῃᾷὰ ἰῃ6. γα 

οὐ σβέννυται. 
ποῖ 15 θὴρ εχ ρα σφ α. 

49. πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται. 
ΕΟ Δ 2222: ΤΟΥ ἴο ὅτε ΜΠ Ὀς βαϊίρα. 

0 Καλὸν τὸ ἅλας: ἐὰν δὲ τὸ ἅλας 
ἘΪπ6 ἴῃ8 5810; ἱξονος Ῥᾳς [6 5ἱζὁ 

ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ 
581{1655 . ΤΡ ὈΘΟΟΣΏΘ, "1 9] νὩδὶ 1 

ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα, 
ΨῚΠ γοῦ σοῦ Β6 ανίηβ ἴῃ 56 Ιν65 Βαϊ, 

καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 
δΔηα 6 Κοουϊηβ Ῥεδθοθ ἴθ ΟἿ6 δῃοίμοσ. 

10 Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται 
Δυᾶ ἔγοχα ἴμθσθ πανῖηδ' ϑβἰοοα Ρ ἮὯΘ 15 σουὶῃ 

εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ 
ἰηΐο ἰπ8 ΤΟΡΒΊΟΩΒ οὗ ἴῃ 6 Ζυᾶάφρα, πὰ 

πέραν ᾿ τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ 
ΨΦοταάδῃ, τος 88 

. πάλιν ὄχλοι πρὸς 
στον ἄς ἰοννασα 

πάλιν 
δϑϑΐϊῃ 

2... Καὶ 

οἶμου βἰᾶθ οὗ ἰῃ6 

εὐ συνπορεύονται 
ΓΘ ΟΪΩᾺΒ [ΠΘῚΡ ᾺΥ ἰοσοίθοσ δϑϑΐῃ 

αὐτόν, καὶ ὡς - εἰώθει 
 ἤτη, δα 85 6 νγὰβ βοσυδβίοχηθα 

ἐδίδασκεν αὐτούς. 
ὯΘ νγδ5 θη μου. ᾿ τὰν Διο 

, πτροσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων. 
ἈΑΝ ΔΒ οοτὴρ ἰονασαάῖ ῬΏΔΥσΘο5 ΤΟΥ Πα αἰ ΓΙ ὴ5 ΠΡΟΣ 

αὐτὸν: ᾿ εἰ :᾿.. ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα 
Ὠΐα,. 1Ε. 115] ἰἴο Τῆδ16 Ῥευβοῖ νΟΤΔᾺ 

ἀπολῦσαι,. πειράζοντες αὐτόν. ὃ. - ὁ δὲ 
1ο ἸΟΟΒ6} ἕΓΟΙΏ, οϑίης Ἀϊὰ. ἸῺ (οη6) Ῥαΐί. 

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Τί ὑμῖν 
Ἠδνὶῃβ ΒΒ σϑα βαῖα ἴοἴβοα ΨγΜὴαὶ ἰοτοῦυ 

ἐνετείλατο -Μωυσῆς;: 4... οἱ - δὲ εἶπαν 
σοχαχηϑηαρα. Μοβεβὴ... Ὑδὲ (ομθ5) Ρῃΐ 581α.. 

48. ΤῊϊ5 νΘΙΒΘ 15 οπιτίθα ἐπ ἐπ6 Ὑγεδίοοιε πᾶ οσὲ. αὐθοὶς ἰαχί.: 

2 Φ 

ζδοὺ ἴο Ὀ6 Ρἰϊομβά ἴη- 
ἴο θ΄ 68. 468-“----- 
41] Αὐᾶὰ ἢ γὸὺὰ δγε 
ΙΏΔΚΟ5 γοὰ ΒΔ ]6, 
ἴσχον ἰῦ ἀναῦ; ἰδ 5 

ἜΠΟΣ [ΙΟΥ γοὰ ἴο θηΐδρ 

οὔμδθ-ονοὰ ἱἰπΐο δ 
κίηράοχα οὗ αοά ἰῆδη 
ψΙ ὕνο Θγθ5 ὕο᾽ Ὁ 
φοἱϊομοα ἰηἴο θ΄ Ὠθη΄. 

8, 48 ψΏΘτα ὑμὶν 
χιαρσοῦ ἄοθς ποὺ αἱ 
δὰ ῃ6 ἢτθ 15 ποὶ 

Ρυῦ ουΐ. 

49 ἘΠῚ ΘΥΘΥΥΟΩΒ 

ταυσδὺ 6 58] θεὰ τ 

Βτθ. 50 5αῖδ 15 516; 
θυ 1 δνοῦ ἐδ 58} 

1οϑσο5 105 δὐσθηρίῃ, 

Μὰ ψῶαὺ ΜῈ τοῦ 

568 500 ἰδ 1056112 Ηδνὲ 

5810 ἴῃ γουγβοΊγο 5, δὰ 

ΚΡ Ῥβοθ Ὀθύψθθῃ 

ΟἿΘ ϑιῃούμεγ." Ι 

10 ἔτοπι ὕποτθ πὸ 
ΤΌΒΘ 814 ΟϑΙῺ86 ἴο 

Ὁμ6 ἔγοῃῦθσβ οἱ σδὰ- 
ἄθα δια δούοββ {88 
σοτᾶδη, δῃᾷ. δβϑίῃ 
οτοναβ σα ὑορδύῃεῦ 

ἴο Ὠΐϊη, 8η4 85 [δ 

ψὰ5 δοσυϑίοτηρθα ἴο᾽ 0 

88 δρϑῖῃ ψϑηῦ ἰδοῦ" 
ΠΡ ὑμθ. 2 ῬΏΒΓΙΒΘΘΒ 

ὭΟΥ ΔΡΡτοδο;θα δῃᾶ, 

ἴο ρυῦὺ δῖα ἰο ἰδὲ 

ἰδϑ,. Ῥθσϑ απδϑυϊοας 

ἴὰρ. Βὲπη ψμϑίμοῦ. 
Ψ85 ΘᾺ] ΤΟΥ ἃ τ8ῃ 

Ἴο ἀϊνοτοθ. αὶ ψΣΐδ. 
ϑΙῺ ΘΏΒΜΕΥ Π6 5818 
ἰο ὑπο: “ὙὙΠ8ὲὍ) 
αἰὰ  Μοβθβ οομηπιαπά 
χοῦ ΤΎΠΟΥ 58.4: 

πα πρητασεμμι, τορι κααιμμηδηπηρονηθονραναμμομα 

το λει τὸ εαρκαι κα λυκέσνεσα σι μενα» ἐπ λαα ψααν στιν ιερροῆθαθισρ βθασαμμομεμννμν αι εεδεασῃρραμρεσιμηιρκιρῷν.». να -. ἀροοτταπι ων. νσπανυο σοι κου 

ἐνάρ εψὸ ρ μμβηχε ων 

μοιααστρ το  αημαα τ ἐαμν 

228 

᾿Ἐπέτρεψεν Μωυσῆς βιβλίον ἀποστασίου 
Μᾶς με σοποαδϑδϑίοη.. Μίοξο ε{{1πῸ ΡΟΟΙς ΟΣ αἰ βηλὶθββαὶ 

άψαι καὶ ἀπολῦσαι. ὅ ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
ἰο τεῖῖθ δηῃαᾷ ἴο Ἰοοβϑθὴ ἔσγοσα.. ἸἸδ6 θὲ 655 

εἶπεν αὐτοῖς Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν 
«αἱ ἰο ἴᾷϑα Τοναζα ἰη6 Βαγαμοεγίθαμμθϑθ οὐ χοῦ 

ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην" 6 ἀπὸ 
με ντοίβ ἰο γοῦ ἐπα σοϊησηδηἄτηθης ἰΐβ᾽; Ζτοτα 

δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ 
ουὲ ῬΕΘΙΠΠΙΠ5 ΟΥ̓ οσθδαίου 1ὴ08165 δῃηαὰ ξδχηβϑὶθ 

ἐποίησεν αὐτούς: ἕνεκεν τούτου 
πὸ πιδᾶα ἴδια; οἱ δοσουμῦ οὗ [815 

καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ 
“11 1Θᾶνὰ ἄοννιι ΤΆδαι 1:6 ξδίμοε.. οὗ τα 

καὶ τὴν μητέρα, 8 καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς 
αἱ ἰῃ6 τιοίῃου, δὴ ΜΜΠΡῸ6 ἔμ ἔνο ἰηΐο 

σάρκα μίαν: ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ 
βεϑῃ Οη6; δϑ-δηῃαὰ πτοΐ γος ἴδον δῖ ἔνο δδυΐ 

μα σάρξ: 9 ὃ οὖν ὁ θεὸς 
οπθ ΒαΞῃ; δ υ2η 500} εἹ τδλογοέοτ τὰ6 ᾳοὰ 

συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 10 Καὶ 
γοκεᾶ Τοβθίμο τϑὴ ποῖ Ἰοίρυϊΐ αρατί. Απᾶ 

εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου 
ἱπίΐο ἐξ Ἀοῦβθ δϑαΐῃ {π6 αἰϊβοῖρῖες δροῦδ ἐμ 15 

ἐπηρώτων αὐτόν. 11 καὶ λέγει 
ψ{616 ᾿Δαῦϊ τ Ρ ὌΡΟΣ Ὠϊτὰ. ΑΙ Ὧθφ 5 βαϑ 8 

αὐτοῖς Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα 
τῇς ννοϊϑῃ 

ἄλλην 

ἴο ἰποῦὶ ἍὙηΟ ᾿ΠΚΕῚν ταϊσμΐ Ιοοβθα ἕτοχη 

αὐτοῦ καὶ αμήσῃ 
οὗ Εἰτὰ δά ταϊσην ΤΩΑΔΥΥ͂ δαοίθου 

μοιχᾶται ἐπ᾿ αὐτήν, 12 καὶ ἐὰν 
ἰ5 φοΙ ΠΑ ΟΠ: δαπϊίοσν προ ΠΟΥ, ΔΠΩ, Ιξ ονο 

αὐτ  ὀἠἀπολύσασα τὸν αὐτῆς 
8:6 ανῖηρ Ιοοβϑᾶ ἔγοση ἰμ6 ΟΥ̓ ΠΟΥ. 

γαμήσῃ ἄλλον 
5ΠΟ 1] ΓΔ δου 

13 Καὶ 

ἄνδρα 
ΤῊ Δ16 Ῥϑύβοῃ 

μοιχᾶται. 
586 15 σοχηχηϊζηρ δαθ]οτν. 

προσέφερον αὐτῷ 
Απᾶ ἍΘΙΘ ὈΘδΥ ΩΡ ἰοννασζὰ Εἰμὶ 

παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται" 
μι 16 σα] άσθ ἔῃ ογᾶοσ ἐπαὲ οὗ ἔλθ πο τηϊσ!ξ ἰοπ οι; 

οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 
ἴῃ μαὲ αἼΘΟΙΡΙΘ5 Εν τορθυκο ἴο ἴοχ. 

14. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἠγανάκτησεν 
Ηδνὶηβ βεθ Ἀπ ἐπὸ 7655 τνδϑ ᾿παϊσηδτξ 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἔἴΑλφετε τὰ παιδία 
ἃπὰ 5βαίᾷ ἰο ἔμπϑσὰ Τεΐ χοῦ βο οδὲ ἐπ6 Πε|6 στοαὶ 

ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε 
ἴο 86 σοτηϊπρ ἰοϊνατά τὴθ, ὑοΐ 6 τοῦ ρσανθῃϊησ 

αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ 
ἴδεῖα, οξίῃαεο ΙῸΣ ϑοῃ (ομ6858) ἰδ ἐῃ6 

ΜΑΒᾺῈ 10: ὅ---14 

“Μοβεβ δι]ονϑα ἐπα 
ψτϊθὴρ οὗὐ 8 οογίϊς 
ἰσαύΐαθ οὗ αἰδιλί5581 
διηαὰ αἰνογοὶηῃρ [Π 671]. 
δ᾽Βιιῤ ὅεβὰ βαϊάὰ ἴο 
ὕπο: “Οὐ οὗ το- 
Ῥατὰ ἴοὼ σοῦ Ὠαῖᾶ- 
᾿ραγίθαμθεα Ὧ6. πτοία 
γοῦ ἰηϊθδ σοχῃχηδηᾶ- 
ταθηῦ. 6 Το Υ , ἔσοπὶ 
[0816] Ρεαρίμηϊησ οὗ 
ογὐθαύϊΐἮοηυ Ἢρ τδᾶδ 
Ὁπθ9πὶ 1816 δῃᾶά ἴδ- 
γῆ816. ΠΟΣᾺ ὑπ δ6- 
οουῃῦ ἃ 8) ΜϑὼΠὲΙὴᾺ 
Ιϑᾶν ᾿ἰβ ἔδῦμοσ δπᾶ 
τχούοσ, 8 δηα [Ὧ6 
ὕνο Ψ11} 6 οὔθ Ηδϑῃ᾽; 
50 ὑμαῦ μοῦ δῖθ Ὡο 
ἸΟΏΡΟΥ ὕνο, αὺ οπθ 
1165. Θ9ΤΏΘΥΘΙΟΓΘ 
ΜΏαὺ Οαοα νοκβρᾶ. ἰο- 
σοίημθ τοῦ ἢῸ ἴδ 
Ραὺ ἂρατὺ." 10 ΜΉΘ 
αρϑίη ἴῃ ἰῃ86 Ὠοῦβ6 
86 αἰβοΐριθ5 ὈῬθρδὴ 
ἴο αποϑύϊοηῃ ἷσπλ σο..- 
ΟΟΥ̓ΪρΡ ἰμϊ5. 11 Απά 
ὯἢΘ κοἱάᾶ ἰο ὑπρ: 
“ὙὝΜΏΟΕΘνοΥ αϊνοοθβ Ὠ15 
Ψ 116. ΔΩ ΤΔΥΤΪΘ5. 81- 
οὔθ οομλ 5 86}]- 
ῥοῦν δρϑϊηδὺ Ὠθσ, 
12 δῃᾶ 1ξ δυο ὺ ἃ ψΟΠλ- 
8, 1067 αϊνογοίΐηρ 
ΘΙ ΒΟΒΌΘΠΩ, ΤΑΘΥΥΙΘ5 
ϑιο Υ, 56 σοι 
ϑαμ!ύουν."» 

. 18 ΝΟΥ ῬΘΟΡΙΘ Ῥθρϑῃ 
Ὀυϊησὶηρ Ὠΐἱ γοὰηρ 
ΟἸΣΙασθη ἴοὸσῦ ἰτ τὸ 
φουσ μοβα; Ρυῦ {μ6 
αἸβοῖθ 165 τορι δηαθϑα,. 
ἴποιλ. 14 Αὐ βϑοίηὴρ 
015 655 ψὰϑ5 ἱπαΐρ- 
πϑοῦ δηᾶ δία ἴο 
[μθηι: “Ἰοὺ ὕπο γουὴρ 
ΟὨΙΠ]ατΘ σοί ο χη6; 
ἄο ποὺ αν ἴο ᾿βίορ 
ὕμοια, ἴοῦ. ὑῶθ Κίηῃρ- 
ἄοπὶ οὗ Οαοα ῬΘΙΟΩΡ5 
0 56 Ὠ 1] Κ6 ΟΠ 685. 



ΜΑΒΚ 10: 1δὅ---92 

βασιλεία τοῦ θεοῦ. 15 ᾿ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
κιηράοτχα - οὗ ἴῇ.ς ἀοά. ΑΙΏΘΩ [81 Βα Π 5 ἴο τοῦ, 

ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ 
Ψηὴο ΠΙΚΟΙ͂ν ποῖ τηϊρηΐ τοοοῖνα ἰδ6 Κίηβάοϊη ΟΣ [88 

θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς 
αοά δ5 ἱππ|πῸ 114, ποῖ πού βῃουμὰ ϑηΐοσ ἰηΐο 

αὐτήν. 16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ 
1. Αὐμὰ πανὶπξ ἴδῃ ᾿πίο μἷβ στὴ ἰἤρθτα 

κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά. 
ἢ νν88 Ὀϊθδβδίηῃρ ρυθίηρ 6 δαημᾶθ ὑροὴ μοι. 

17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν 
Αμᾶά μοΐῃξ Ηἰβ νὰν οοὖὐ οὔ Ππία ἰΐο ὙΜΔΥ 

προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας 
Βανὶηβ τὰς ἰοννδατά οὔθ δηα ανίηξ 8116 οὐ ΚΠπΘ65 ἰὸ 

αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν Διδάσκαλε ἀγαθέ, 
Ὠΐϊπὶ ννὰ85 ᾿παυ 5 ρον Ὠΐτὰ ὙΘΘΟΠΟΣΥ ξοοᾶ, 

τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον 
ναὶ 588411 8ο [ἴῃ οτάοϑσυ ἰπδὲ Ε} 5 7:1} νου δ 

κληρονομήσω; 18. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ 
1 ταῖρῦ ᾿μοτῖ ΤἸμ6 Ρυς 655 βαϊᾶά ἴο πὶ 

Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς 
ἍῺΣΥ τ γψοῖι δ.’ βασς Βοοάῦῦ Νοοὴθ δοοάᾶ 

εἰ μὴ εἷς ὁ θεός. 19 τὰς ἐντολὰς 
1 το οὔθ 6 ΟΘαοά. ἸῊ6 ᾿σοτησηδησσηθηΐθ 

οἶδας Μὴ φονεύσῃς, Μὴ 
νοῦ αν πον Νοῦ χοῦ 5ῃου]ᾶ συ ταϑυ, Νο 

μοιχεύσης Μὴ κλέψῃς 
ψοῦ 5ποι]α σογαχατῦ Δἀυ]ίοΣν, Νοΐ γψοὺ 5ῃοιιὰ οἰθαὶ, 

Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Μὴ 
Νοῖ γοὺ 5ῃου]ᾶ 68. ἔβ 156 τη 6559, Νοΐ 

ἀποστερήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου 
σοῦ 5ποι]α ἀοέγδια, Β6 ποῃουΐησκ ἐὰ6 Ζδίμοσ οὔ γου 

καὶ τὴν μητέρα. 20 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ 
δορά [τἴἢ6 τστιοίθοσ. ΤῊ (ο6) Ὀὰαΐ 5δϊὰ ἴο ἰστὰ 

Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην 
ἜΘΘΟΒΟσ, . ἴμε6θε (1065) 84} 1 σαετάεφα 

ἐκ νεότητός μου. 21] ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
ουἷ οὗ σου ΟΥ̓ τῇθ. το "αὶ 655 

ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ 
αν τη Ὲ Ἰοοϊκρᾶ 1 [81 2} Ἰονεα Βῖσα δια 

εἶπεν αὐτῷ Ἕν σε ὑστερεῖ: 
βαϊὰ ἰομα Οἷς (115) ψο [5 1δοκίηῃρ δρουΐ; 

ὕπαγε ὅσα ἔχεις 
6 βσοίῃρ υμᾶρχσ 8.5 ΤΩ (155). 85 ψγοὰ 816 Πανὶ 

πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ 
86}} δ γσὶνα ἰοΐμῃθ Ῥοοσ (οὔθϑ), δῃά 

ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο 
νου Π μανο ἰσοάθῦσχο 1 ἤρθανε, 8:4 ὨΐΠΟΣ 

ἀκολούθει. μοι. 22 ὁ δὲ 
Ὅ6 Σοι!ον ἴο τὰθ. ΤΏ6 (οΠ6) μυζ 
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15 ΤΥᾺΌΙΡ Τ 58.ὺ ἴο 
τοῦ, ἜΘΥΕ ἀοῦς 
ποῦ τοῖν μ6 κΚίῃηρ. 
ἄοχλ οὗ αοα Ιἱκὸ 4 

χοῦς ΟἸἿ]ὰ Ψ11 Ὁγ 
ὯῸΟ 6805 δηΐου ἰηΐο 
1." ἸΘΑμᾶὰ 6 ἴοοκ 
0Ὁπμ6 οσμ!]άσγθῃ ἰηὔο πὶβ 

ϑιγὴ5 δῃηα Ῥαρδι Ὁ1655- 
ἴὴρ οι, ἰαυίησ Ὠἰδ 
Βαμα Ὡρο ὑπθῃλ. 

17 Αὐὰ ἃ5. ἢ 3 
σοίῃσ οὔ οὐ 15 ΨΑΥ, 
8, οαγύδϊῃ σϑη ΣῈ ὉΡ 
δὰ 1161 ὉΡΟῺ Ὧϊδ8 
Κῆθοϑ Ῥαΐοσα ηἷπὶ δηὰ 
ρΡυῦ 88 απθοϑύϊοη ᾿ἴὸ 
ίμα: “Οαοοῦ ὙΘΔΟΒΕΓ, 
δῦ ταὰυδῦὺ 1 ἀο ἴο 

ποσὶ ονουϊδϑῦϊηρ 
11163᾽ 18 9655 5αϊᾶ ἴο 
Η: “ΨῺΡΣ ἄο γοὰ 
6811 τὯ8δ ροοα" ΝΟΡΟαΥ 
5 σοοάᾶ, δχοθρῦ ΟἤΘ, 
αοά. 19.ΧὯουὺυ Κπον 
ὑμ6 σοπιϑηαιηθηῦβ, 

Ὧο τοὺ ταυτάσχ,. ὯῸ 

ποὺ σοχημλλῦ Δα. ὕο συ, 

Ὸ ποῦ 5ἴθδὶ, ᾽)ο ποῦ 

ὯΘΑΥ ἴδϊϑθ ὙΔΌΏΘ55, 

Ὧο τοὺ ἀοέγαυα, ΗἨοὩ- 

ΟΥ γοὺῦ ἔδίῃμοσ πᾶ 

τηούμοτ. " 20 Ὼ6 γηϑδῃ 

βιὰ ἴο Ὠἰτη: “ὙΘΔΟΙΘΣ, 
811 ὕπ658 ᾿ὩἱΩΡ5 1 ἤδνδ 

Κορῦ ἔγοῃι ΤῺ γοῦίῃ 

ου." 21965159 Ιοοκοϑά 

ὭΡΟΩ Ὠΐὶ πᾶ ζεῖ 

Ιογθ ἴοσ Ὠἷγη δηά βδίά 

ἰο ἰὼ: “ΟὯθ ἰμΐηθ 

5 τϊδδίηρ δρουῦ γοῦ: 

αο, 5611 ψιῖραῦ ὑμΐηρϑ 
γοι πᾶν δηὰ ρίγϑ ἴὸ 
[16 Ροοῦ, δηῃᾶ σοι Ψ1 
Ὧδνθ ὑγθαϑῦγο ἰὼ ἈθδΥὺ- 

ΘΏ, 8ηα σοὴθ 6 Τὴῦ 

ΣΟΙΠονοσ." 228Βιαῦ Βθ 
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στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν 
μανὶηβ στόν 58 ὌΡΟ {πα νοσχα τυ ϑηΐ ΟἿ 

λυπούμενος, ἦν γὙὰρ ἔχων κτήματα 
ετίονῖῃξ, Ὦθ ὰ58 ΙῸΣ Βανί δ Ροϑϑοβϑίουβ 

πολλά. 
ΤΏΔΩΥ, 

23 Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦ 
ΑὩ Βδνὶηδ ᾿Ἰοοϊκοα δου ἰπμ6 ἐὐσλμας 

λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Πῶς δυσκόλως 
5 Βα 85 ἴο 6 αἀΐβοῖρθ]οβ οὔ τ ΗΟ ἀλῆςσυ ιν 

οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν 
ἐμ (65) {μα ΤΑΟΏΘΥ5 Πανὶ 1ὰο [τῃ6 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 24 οἱ 
κιηβάοα, οξίῃβε αοά Ψ1Π δηΐου. γν.1:) 

δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς 
ρῬιυξ ἀϊβοῖὶθῖθς Ψνοσὸ Ῥθηρ δϑιοῃ βμθα ἀροπ 3.1: 

λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν 
ΜΟταΒ ΟΣ Πίτη, ΤῊ6 1.112 Ζεβὰςξ ΕΞ ΣΤΡ 

ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς Τέκνα, πῶς 
αν 5 δασννοσθα 15 βασίησ ἴο μοι ΟἸΣΙάτοα, δον 

δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
ἀἰδῆουλ (15) [1015 ἰηΐο 16 κίησάοη Οὗ ἴπ6 

θεοῦ εἰσελθεῖν: 2ὅ εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον 
αοὰ ἰοῃίΐεε; Θαβίοσ 1015 ΟΘΙΏΘΙ 

διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος διελθεῖν ἢ 
δ π 2} το }} τῆν ὯΟ]6 ΟΥ πορᾶϊθ ἴο βὸ ἱῃχουβρῇ ἔμδα 

πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
τίσ [82] ἱἰπίΐο ἰμ6 κιιηράοτϊηα οἴ ἄἀαοᾶ 

εἰσελθεῖν. 26 οἱ δὲ περισσῶς 
ἴο δηΐου. ἸΏ (0165) ρμυΐ ΔὈυπαδιν 

ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς αὐτόν Καὶ 
ΨΥ Ῥοΐη δ δοἰουαηᾶθα βαρ ἰοννασὰαὰ πὰ Απμᾶ 

τίς δύναται σωθῆναι; 21 ἐμβλέψας 
ν.290.] 15 8016 ἴο Ρ6 βανϑᾶ Ἡνιὴ ἸοοκΚϑᾶ 1ἢ 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει Παρὰ ἀνθρώποις 
ζθλ 16 {2655 ἰ5 βαυίῃδ Βοϑίαα ΤΑΘᾺ 

ἀδύνατον ἀλλ᾽ οὐ παρὰ θεῷ, πάντα 
᾿ΟΘϑ θα Ὀᾳς ποὺ Ῥρείᾶάα Ἃἀοᾶ, 811 (8155) 

γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ. 28 Ἤρξατο 
ΟΣ Ῥοϑβίθιθ Ῥθϑιᾶθ ἔῃ Οοά. Ξίατγίεα 

λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς 
ἴο 6 βαυσίΐῆβρ ἰδ6 Ῥεῖθσ ἴο βίτη Τοοκ! ψε 

ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν 
ἢδνθ ἰδὲ βὸ οὔὔἔῦ 5411 (ἰΐη 55) πᾶ ἢν ΣΖο!οννεα 

σοι. 29 ἔφη ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Αμὴν λέγω 
ἴο γοι. ϑδαῖα {πῸ 7655 ΑΙἴλθ Σ 81 ΒΒ 5 

ὑμῖν, οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ 
ἰο οῦ, Νο οὔδ 15 ΨΏΟ Ἰεοίρο οὔδὐ ἤόοῖθα ΟΥ 

ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ 
Ὀχοίΐῃοσβ: ΟΥΥΉ πεἰδίοιβ ΟΥ̓ ΤΟΪΠΟΣ ΟΥ̓ ἔδίπου ΟΥ 

ΜΑΒῈΕ 10: 28---29 

ΟΥΟΝ 58α δὖ (ῃ6 58γ- 
ἰὴ; δῃὰ ψοηὺῤ οἵξ 
στίονοθα, ἴὸΓ μθ τψὰ85 
ΠΟΙαΙΏρΡ ΙΏΒΩΨ ὈΟΒ565- 
5ΙΟΏ5. 

28 ΑΥΤΟΥ Ἰοοκίηῃρσ 
δοσηα “655 5ϑἱαᾷ ἴοὸ 
Ὠὶβ ἀἰβοῖθ]ο5: “ΞΟΝ 
απο ῦ ἃ (πίη 
ΨΜ11 Ὀ6 ἴοὸΥ ὕμποβα ψἱῃ 
ΙΔΟΏΘΥ τὼ οηΐοῦ ἰηΐο 
μα κΚιηράοχῃ οἱ αοά!" 
24Βι0ὺ ἰῇ6 ἀϊδοίριθα 
θανψε ὙῸΝ ἴο ΒΌΣΟΥΣΒΘ 
αὖῦ πῖθ ψογᾶβ. ΤΏ 

ΤΟΒΌΟΩΒΘ ὅοϑιθ δρϑΐῃ 

δαϊά ἴο ἰμϑ: “ΟὨ]- 

ἄγθῃ, πον αἰποι] ἃ 

{(ἱὴρ 1 ἰθ ἰοὸ δηΐου 
ἰηἴο [6 κἰηράομμῃ οἵ 

Αοά! 25 Ιὖ 5. Θαϑίου ἔῸ τ 
8 ΟΔ16]. ἴ0 ΡῸ ὑΏΓΟΙΠΡΉ 

8 ὨΘ6ΘΟ]Θ 5 ογ ὑμδῃ 
Ὸ ἃ Ιἱοσ δῇ ἴο 
οηΐον ἰηΐο 6 κΚίηῃρ- 
ἄοι οὐ αοἀ.᾽" 26 Το ν 

Ὀθοϑδῆλθ 5011] τογα 

δϑδιοιαηαρα δηᾶα 5δὶᾶ 

ἴο Ὠΐὰ: “γῶο, ἴῃ 

ἴδοῖ, οδὴὺ Ὀ6 βᾶνθαϑ᾽ 
21 Τιοοκίηῃρ βίσαϊρῦ αὖ 

ὑθ 4655 Βϑϊᾷᾶ: 

ὙΥΙᾺ θη Ὁ 5 ἰπι- 
ῬΟΙΒΙΌΙΘ, Ὀὰὺ ποῦ 80 

ΜΙ Οαοᾶ, ἔο 811} 

ὑϊηρα ΔΙῸ ῬὈΟΒΒΙ16 
ψ Οοῦᾶ." 28 Ῥοίδυ 
ἰατίθα ἴο 58. ἴἰο 

Ὠΐγα: “ἼΙΟΟΚΙ ΑὟ6 Ἰοῦὺ 

81 ὑπῖηρα δῃηὰ Ὥδνθ 

Ῥδθθὼὰ ἔοϊονίηρς ψοι.᾽ 

29 7655 βαϊᾷ: “ὙΓΌΪ 

1 5 ἴο Ὑοῦ τΏ6, ΝῸ 

ΟὯΒ 85 Ιοΐ Ὠουβ6 

ΟΙΓ ὈτΟΙΏΘΥΞ ΟΥΓὁἨἠ 5᾽ϑύασϑβ 

ΟΥ̓ ΤλοΟΠΘ ΟΥἩ Ταῦ οΥ ΟΥ 
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τέκνα ἢ ἀγροὺς - ἕνεικεν ἐμοῦ καὶ 
οὨασο ΟΥ̓ ἘΦΙᾶ5 ΟἹ δοσοοῦῃξέ͵ οὔχζῃθ ϑδῃηᾶ 

ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 30 ἐὰν μὴ 
οὨ δοσοῦλ. ΟΣ (28 Ξοοὰ θδννξ, 1 ον ποῖ 

λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ 
Ὧ6 χαϊρῃΐ χοσεῖνθ οὔθ ῃυματγραξοια ΠΟ ἴῃ ἴμ8 

καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ 
ρροϊηιοα {ἰτὴθ τὰϊ 5 Ὠουδοβ δῃα Ῥσοίμοιξ: μὰ 

ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς 
Βἰδίεσβ:  δηᾶ τοί Υ5 ΔηΑά Ομ ]άγθη δᾶ ΒρΙα5 

μετὰ -διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ 
δ. 2159} ῬΘΙΞΘΟΌ ΟΠ5, δ 4 ἰῇ 16 8δὲοῈ ἴδε (οῃ6) 

ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 31 πολλοὶ δὲ 
ςοζηϊηϑσ 1126 Θνο βίας. Μϑδην Ῥευΐϊ 

ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ οἱ 
116 Ἐγβϑὶ (ΟΠ 65) Ἰαβὶ (ΟΠ 65) Εὐοὶ 186 

ἔσχατοι πρῶτοι. 
1αϑ (ομ65) Εγϑί (οτ 65). ᾿ 

32 Ἦσαν. δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες 
ΤΟΥ ουΘ Ριυῖ ἴὼ 1086 νὰν ββίθρρίῃδ 

εἰς Ιεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων. 
λιῖο ΤΟΥ ΞΒΙΘ ΤΣ, δὴάΔ ἤθνᾶ δβοΐῃβ Ὀοΐοστα 

αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, 
16 6 ὥρβθυβ, δῃὰ ἔπον νεσα κι τν: δϑίοῃἰβῃθᾶ, 

οἱ. δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. 
τλ)6 (ο 65) Ἀΐ Ζο]] οἱ ΕΓ Ὀ6ΙΠ5 ἔδαΥα]. 

καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα 
Απὰᾶ Ἑδτσα δε ΔΙ δδϑδϊῃ 16 ἴννεῖνα 

ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ 
Β6 εἰαγίξα το ἱμποπὶ ἴο 6 βασίως 186. (155) 

μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν ὅτι 33. ᾿Ιδοὺ 
Ὀοηδ αροὰῦδ ἴο σὴ ἴο Ὀ6 Ροξδβιῖηρ ἰδὲ Τοοκ!' 

᾿Ιεροσόλυμα, καὶ ὁ 
ΨοΥ ΞΘ ΘτΩ, ϑδῃηᾷὰ ἴμθ 

τοῖς 
ἴο μα 

καὶ 

εἰς . ἀναβαίνομεν 
1πῖο 6 8.6 βίθῃίηβ Ρ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται 
ΞΟ ΟΥ̓ 6 ΤΆΔῈ ΜΜ1}} θ6 σίνεη ονϑῦ 

ἀρχιερεῦσιν καὶ ΤΟ γραμματεῦσιν, 
ΟὨΙΘΕ ῥσὶθϑῖβ 856 ἰοῖ ΒΟΙΙΌ65, «μὰ 

κατακρινοῦσιν ΠΕ θανάτῳ καὶ 
{πη6ν 1] σε ἄονναι Ὠΐτα ἴο ἀραίῃ δα 

παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν 34 καὶ 
ΨΨ1Π εἶνο ον ᾿ “88 ἐπ] ἴο 6 Ὡϑίϊουξ δᾶ 

ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ 
ΟΣ ΨῈΠ τΏδΙΚα ξὰ ΟΥὨἨ τ δῃᾶᾷὰ νν1}} βοϊ οὰ Πἰτὰ 

μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν, 
ὙΨ{1 ξοοῦυῦσθα ἐἐξεεεἴ Ελεῖοὶ 1} ΚΙΗ, 

καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται: 
δὴ δεΐθσ ἴῆσθο αδυ5 ἮὯΘ6 ΨΜΏιὶ 5βίδηα ὑρ. 

καὶ 
δ 
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ΟὨἰ το ΟΥ ἢοΙᾶς. ἔου 
ΤΥ 58.116 δα ἔοσ [δ 
58 Κ6 οὗὐ 8 ρμοορὰῦ 
ῃθὰ5 ὅθ νοῦ ΜῈ]1} ποὲ 
Εοὺ ἃ Ἀπμημάαχβϑαξο]ά 
ὯΟΝ ἴῃ ὑμπὶ Ῥουϊοα 

οὗὐ ἄχῃθ, Ὠουϑθ δηὰ 

Ὀχούῶου δῃᾷ εἰβῦθυ 
δια τοῦθ 5 δα ΟὯ1]- 
ἄγτθῃ δρᾶ ἢοιᾶβ, τὰ 

Ῥουβθουύίοηβ, δῃᾶ ἴῃ 

56 σοχγηϊηρ 5υϑύθῃι 

οὗ ὑμιηρδη δνθυϊαδύϊηρ 
176. 31 Ἡο ΟΣ, ΠΙΘῺ 
ἐμεῦ δἵοό ἢγδὺ ΜῈ 8 

Ιαϑῦὺ, διὰ ὑΐθ ἰδϑὺ 

Βγϑὺ." 

ΦΩΝοΟΝ μον ΜΈ 
δανδηοίΐῃρ ΟἹ ὋὯ8 
Τοδα ὉΡ ἴο δογυβθιοχη; 
δα σεθβι5 ψὰϑ βοΐϊηρ 

ἴῃ ἔγοηῦ οὐ ὑμθῃι; 
δηρα ὕμϑυ ζἔδιῦ διηδζθ- 
ταῦ; αὺ ὕμοθα ψΏῸ 
ξοΙ] ον α Ὀδοσϑ ὦο 
ἔβδσ. Οὔσθ δρδαΐῃ Ὧθ 
ὑοοῖς ὑπ ὕψθῖνα δϑίαβ 
αοὰ δὐατίθα ο 6] 

ἐμοὰ ἔμθϑθθ ὑδίηρϑ 
ἀοϑύϊημθα ἴο μΡϑζβδὶ} 

αι: 833 “Ἔρῖθ ὅ6 

816, δάνδῃοϊῃρ ἃΡ ἰὸ 

ὥογευβδιθη, δηᾶ [6 

ΞΟ οὗ 8 ὙΜΠλιῚ 

6 αἀοιίνοσθα ἴο ἐδ8 

ΟἾΪΟΙ ὑγιθϑύ δᾶ {μ8 

ΒΟΥΪΌ65, δῃρὰ ἔθου Μ1ὶ 

σομάθμῃ Ηἰπὰ ἐο ἀθαίῃ 
διὰ ψὶ} ἀδθιῖνοσ ὨΪΠὶ 

ἰο τιθῇ οὗ 86 παύοῃβ, 
84 δηᾶ [π8.ὺ ὙΠ τχβκο 
ἔὰ οὗ Βἰτα δῃᾷ Ὑ1] 

βρὶῦ ὑροὴ δΐπα. πᾶ 

Βοοῦσρα Ηἰπὶ δηᾶ ΚΙ] 

δῖα, Ὀὰῦ σα ἄδΥ5 

Ιϑῦϑ μ6 ΜῈ σἶβθ." Ὁ 

80: ὅθ Μαυκ 4:19, ξοοίϊποίθα, 

τ΄ τὸ υγοραμφααμεν, κοι δοΝΡΩΡΘΝ 

κἀν φρννφμραεσνΑκϑδιδν Ὑρα κ κ͵ν 

πυαυοθιστσυ το παφοον οοὐκεκπαυμον ἁμασουσίαεν ἐσν στο ρρημαρρυαν μρτιρ μθσοστ υ σὴ αν ὁ θ τΝ Βα δ Ρ μνθον σα “τ ὐεοοσπρλνέκοσσιν νακρον 

ΠΝ ἸὌἬὌἬΤἌἊἬὌΙἪἭΤΡ ῈΞἘἘΞΠΝο υδρμμο μου Ν 
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85 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος 
Απᾶ μο ἐμοὶ αν ἰοψασά Ὠπὼ ΨΦδΙὴ65 

καὶ ᾿Ιωάνης οἱ δύο υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες 
εἋό οῇθ ἰὰς ἔψο βοὴβ οἱ Ζερεᾶε 5ΒΒΣ]Π5 

αὐτῷ Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα 
(ὸ ἷπὰ ἸΘδοοσ, 6 δῖ ΗΠ ΠΡ ἴῃ οτγάσυ μα 

ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε 
τ ΔΙῸ 1 ΟνῸσ Ὑ76 τηϊρ ΐ 85 οὗ ψγου 

ποιήσῃς ἡμῖν. 86 ὁ δὲ 
τοῦ 5μου!α ἄο 1ο 5. ΤἸΤΏ6 (Ομ 6) Ῥαΐ 

εἶπεν αὐτοῖς Τί θέλετε ποιήσω 
οαἱ ἰοΐβοα ηδξ 8γὸ τοῦ 1115 1 5ῃου!α ἀο 

ὑμῖν; 31 οἵ δὲ εἶπαν αὐτῷ Δὸς 
.ο Ὑοῦῦ ΤΏ6 (ο65) ους 53εἰ ἃ ἰο ὲπλ Ὕαἰἷνε 

ἡμῖν᾽ ἵνα εἷς σου ἐκ 
ἰο 5 ἴῃ οχγᾶϑχ ἰδ ΟΠΘ οὗ γοιι ουἱ οὗ 

δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ , ἀριστερῶν 
τ -αηαᾶ [Ραγί58] δα οὔθ ουΐοῦ 1671-Πδηᾷ [ρϑτ5] 

καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. 88 ὁ δὲ 
ΜῈ τσ 51 ἄονν ἴἢ {Π6 βσἼοΟΣΥ οὗ σοι. τῇ εξ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν. αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τί 
ζεϑὺβ δῖα ἴο ΐβοα Νοῦ χοῦ πανε Κποννῃ. ψψμδὲ 

αἰτεῖσθε’ δύνασθε πιεῖν τὸ 
χοῦ 8.6 βίη ἴοσ; δσθύοῦ 8016 ἴο ἀγτίπκ [ἴδῃ 

ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ 
οὰρ ννοἢ Ι ΔΙᾺ αὐ κὴσ, ΟΥἹΎ [δ 

βάπτισμα- ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι. ᾿ 
Ῥαρέϊδηι ψΏ ἢ 1 διὰ δίῃ Ὀαρεϊζοα τυῖὰ 

39. οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 
ἼΠ6 (ο 65) πα βδϊᾶ ἴο. Ὠΐγὰ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τὸ 
7655 5814 ἴο θὰ ΤῺ 

ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε 
σὰ ΜΏΪΟΒ ΞϑᾶᾧΖ διὰ αὐ τ ὙΟῸ ὙΜ11 ἀχίηῖκ 

καὶ βάπτισμα 
ΟΝ Ῥδρύϊβσω 

βαπτισθῆναι; 
τὸ Ὀ6 ὈδρἐϊΖοα τυὴ τ 

Δυνάμεθα.. ὁ δὲ 
ὟΕ ἄἀτθ 8016. Τὰ Ρεΐ 

2 

τὸ 
τὰ8 

βαπτίζομαι 
δὰ Ῥϑίηρ Ῥαρ ζοαᾶ νυ ἱῖ 

4 τὸ δὲ καϑίσαι δεξιῶ 
ἴμ6 σύ ἴο 511 ἄοψῃὰ οί οἔ τἰθμς- ΠΕΡῪΥ ΓΡρατίβ] 

μου ἢ ἐξ. εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν 
οἔτὴθ οὐ οὔϊ οὗ, δεῖς Ἡδηα [Ρααβ] ποῦ [ἰ{8. τηΐηθ 

δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. 
ἰοὸ βῖνε, Ῥὰᾳξ ἰο Ϊοῆ ομθ5. ἰδ πα 5 Ῥθθὴ ργερεσβά. 

41 ἤρξαντο 
βίαγζίφα 

ὃ 
δ δεν ο ὟΝ 

βαπτισθήσεσθε, 
χοῦ Μ11 6 Ῥαρμκοά ὙΠ, 

ἐκ 

καὶ 
Αμα 

ἀγανακτεῖν 
ἴο δ6 ἐπαισηδσξ 

42 καὶ προσκαλεσάμενος 
Δηᾶ δνῖὴρ ο8116α ἐονγσαά ΕΙτΏΒΟΙΣ ἰδοῖὰ ᾿ 

ἀκούσαντες οἱ δέκα 
Βανίηδ μοασὰ δ6 6. 

περὶ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάνου. 
αροαέὲ Φαχῶθ αμᾶ ΖοΒῃ. 

αὐτοὺς ὁ 
{τη 

ἐγὼ. 
ῚΙ 

ΜΑΒᾺ 10: 8ὅ---42 

35 Αμὰ ὕβϑθα δῃᾶ 
Φοῆμη, ῃ8ὸ ὑψχψο βοῇ 
οὗ Ζερθ᾽ ἀθθ, βἰθρρϑά 
ὉΡ ἴο Ὠἰτπλ δηα 5ϑαᾶ 
ἴο Ὠἷἴτη: “ἼἸδδΔΟΏΘΙ, 6 
ψαηῦ γοὰ ἴἰο ἀο 2οΣ 

15 ΨΏδίοναυ Ὁ 15. 6 
ΘΚ γοὶμ ἴον." 86 ἘῸ 
βΒειὰ ἴο ἔθ: “να δῦ 
Ὧο τοῦ ψδηῦ τὴ ἴο 
ἀο ἔῸΣ Ὑοῦυῦ᾽ 31 ΤΟΥ 
βΒοιὰ ἴο Ὠἰὰ: “ατϑδῃῦ 
15 ἴο 5 ἀον, ομ8 
δῦ γοὰ τὶρὴῦ παπᾶ 
δηα οὐδ δὖ ψόοῦχ 1οεύ, 
ἰὴ ψοι βἹουγ." 38 Βυὺ 
ὥοθ δα ἴἰο θη: 
“ΟΣ ἀο ποὺ Κηον 
ψΕαὺ τοῦ 816. δϑκίηρ 
Ιου. Αὐτὰ ὑοῦ 8016 ἴο 
ΟΥῺΚ ὑῃ6. σα ΜΈ ΪΟῊ 
1 δὰ ἀγίηκίηρ, οΥἨΎΥ̓ ἕο 
6 Ῥαρύϊξοα σι ἐπα 
Ῥαρύϊβθια ψῖΐὰ σὩΐΟα 
Ι δι θεΐηρ Ὀαρύϊσοα 
39 ΤΟΥ 5Βαία ἰο Ὠϊηλ: 
“Ὑ)͵ὸ. αὐ. 8016." δὺ 
ἴμαῦ ὕσθϑὺβ.. βϑϊἃ ἴο 
ὕμοα: “Ἴὴὼδὸ οὐ ἋΣ 
8 αὐἱηκίηρ γὸσ Ψ11] 
ΟΥ̓Κ, δὰ τὶ (86 
Ῥδρύϊθηυ. αἰ ᾿ ΏΪΟΩ 
Ὶ δ Ὀδίηρ Ὀϑουοα 
τοῦ ΨΜὴ1 Ὀ6 Ὀαρύϊχϑα: 
40 Ἡονουοσ, ὑῃϊδ 5ἰῦ- 
ὑσ ἀον ᾿ αὺῦ ΣΡ 

τἱθῦ ΟΥ αὖ τὴ Ἰοΐ 

15 ποὺ ΙὩ1Π6 ἴο φΐγνρ, 

Ῥὰαῤ 1Ὁ. ὈΘΙΟΩΡ5. ἴο 

ἴποβα [ῖοΪ ψῇοηὶ ἰὖ 

Ὧ85 θοῇ ρυδρδζρᾶ." 

41 ΥΕΙ, τῇ 86 

ἔθη οὐμαυβ Ὠδασγὰ δρουῦ 

10, Ὧν βίαγίθα ἴο Ἠ6 

ἱπαϊρηϑηῦ οὖῦ ὅϑιλθβ 

διά ὕομῃ. 428Βαὲ 
055, ΔΙΘΙ 6811- 

ἴὰσ θα ο ὨὮΐμ, 
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᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι 
ΒΙΞΕΡΕῚ 15 βασίϊῃρ ἰο ἰποὰ ὑοῦ πᾶνε Κπο παῖ 

οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 
[86 (οπ 65) ΒΘΘΥΆ 5 ἕο 6 τὰν οὐἐμθ ἡδίοηβ 

κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι 
16 Ἰοσάϊηρ ον ἰμϑιὰ δὴ ἐμὰ γργοβδὶ (ΟΠ 65) 

αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 483 οὐχ 
Οὗ θα δσὰ ψιθιάϊηρ δα ποσιν νοῦ ἰδδιη. Νοῖ 

οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν: ἀλλ᾽ ὃς ἂν 
59 "ῃδ΄},., 115 ἴὰ τοῦ; μΡυξ νῇο Ιἰκοὶν 

θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, 
ΙΔ.) ΜῺ] δτεαῖ ἴο ὈΘοοχὴθ ἴῃ γυου, 

ἔσται ὑμῶν διάκονος, 44 καὶ ὃς ἂν 
1] 06 οὔ του βούνϑῃηΐ, 8. 0 ΚΕΙ͂ 

θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται 
ΤῺΔΥ Μ11 ἴῃ χοῦ ἴο Ρ6 Ἐγχϑεῖ, ΨΜΠΠῸς 

πάντων. δοῦλος: 45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 
ΟΥ̓́ 811 (ο 65) βῖανςε; 8153. ΤῸ ἰδθ 5. οὔτ 6 

ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ 
Ιηϑῃ ποΐ σδὴα ἴο ΡῈ βουνβᾶ Ῥυΐϊ 

' 

διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον 
ἴο δοῦν δῃηᾶ ἰο σίνθ. 6 50] Οὗ Ὠΐτη τϑηβοτῃ 

ἀντὶ πολλῶν. 
ἰηϑίθβα οὗ τηϑῆν. 

46 Καὶ ἔρχονται εἰς ᾿Ιερειχῶ. Καὶ 
Αὐᾶ ἐδον αἰ σοτΐϊηρ ἰηΐο Φουῖοθο. Απᾶ 

ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ ᾿Ιερειχὼ καὶ τῶν 
δοίη δἰ αν οαὐ ΟΥ Βίτα ἔγοση Ψοσῖοσμπο δπᾶ οἵ [88 

μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ 
ἀἰβοῖριοβ οὔ μῖυ δῃηὰ οξοσονα υββοίθης ἴπα 

υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος τυφλὸς προσαίτης 
βοὴλ ΟΥὗἩ ΤΙδοι ΒΑΥ ΔΘ Ὸ5 Ια πσξνῳ 

παρὰ τὴν ὁδόν. 41 καὶ 
Ῥοϑίᾶθ ἵμ6 τϑν. ͵Δηὰα 

ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν 
Βανίπβ Βραρὰ πὶ 21ε85 6 ΝδΖαυθὴθ 1 15 

ἤρξατ, κράζειν καὶ λέγειν Υἱὲ 
Π6 βἰαχίοα ἴο 6 οσυυίῃβ οοὖὐῦδ δηᾶα ἴο ὈῈ βασυίῆβ. 5Ξοῃ 

Δαυεὶδ ᾿]ησοῦ, ἐλέησόν με. 48 καὶ 
οὗ Ὁανία 2 651.5, ἤδϑνθ ΤΥ ἡ. ΤὨ6. Απὰ 

ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα 
Ἴ6͵ΓῈ βίνηβ τοῦ Κα ἰἴἰο χα ΤΩΔΏΝ πὰ οτᾶοσ ἐμὲ 

σιωτήσῃ᾽ ὁ - δὲ πολλῷ μᾶλλον 
ἢ6 5ῃουϊᾶ Ὀ6 βοΐ; ἰῇ (οὴ6) Ὀπί ἰοτηοῃ σϑίμοσ 

ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 
85 οσνίαρ οὐὐῦ ϑὅοὴ οὗ ανὶᾶ, ὮδνῈ ἸΔΘΥΟΥ ΟΣ ΤὨΘ. 

ἐκάθητο 
τᾶ 5 βι 5 

ἀκούσας 

ε 
49 καὶ στὰς ᾿Ιησοῦς εἶπεν 

ΑἸα Βανιὴρ βΞιοοῦ [511] ἰδ6 7Ζ65Ὲ5 5ϑαιὰ 

Φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσι τὸν 
Θουπα γουΐϊο ἴῃ. Αἀμπαᾶ δον δύὰ ξουμαϊησ ίο {μα 

228 

50 ἃ ἰο ποιὰ: “Ὑοὺ 
ΚΠΟΝ ὑμαῦὺ ἰζοϑθθ ψὯο 

ΔΌΡΘΑΙ ἴο 6 την 

{πὸ πϑύϊοη ἰογὰ ἐξ 

ΟΥΟΥ πολ δῃηᾶ ὑμοὶν 
στοαῦ οὔθ ψὶθ1α 80- 

ὑμποῦὶύν ονοσ ὑζθιῃ, 

43 ΤῊΪ ἰ5 ποῦ {πμβ8 
ἍᾺΥ δϑιηοησ τοῦ; Ὀυὶ 
ΨΏΟΘΥΟΙ ψϑηΐβ ἴο Ἀ6- 

σοθΒ βήθαῦὺῦ δι ης 
χοῦ τυδὺ ὯὈ6 τοῦκ 

χηϊηϊσίοσ, 44 δῃα ψΏο- 
δυο ψδηὺδ ἴο 6 

Ἐχϑὺ διηοηρ Ὑοῦ Ὠγδὲ 

06 6 5ίανθ οἵ 8]]. 

45 ἘῸΣΓ οὐ 6. ϑοῃ 
οὗ τῦϑδ Οϑιθ, τοῦ ἴο 
Ὧ6 ταϊηϊσίοσθα ἴο, Ὀαΐ 

ἰο πιίηϊδίο 84 τὸ 

σίνα ἢὶβ 500] 8 σδῆ- 
Βοῦλ ἴ ΘΧΟΏΘΩσΘ. ἴῸ 
ΙΏΔΏΥ.᾽ 

40 Αηὰ ὑοῦ σϑπιθ 
ἰηἴο δογί ομο. Βαῦ 85 
ὯΘ6 8ῃρᾷ Ὧἰ5 αἰβοῖρ θα 
δηἃ 84 ΘΟ, ΒΙ᾽ ΘΓ 8018 
οτονψα χοῦ ροϊὴρ οὐὐ 

οὗ ΦΕ6ΥΓΊΓ οο, ΒΑ. [ἰ- 
Ιθθ 5 (8 500 οἵ 
ΤΙ 86.1.5), 8 ὈΙϊπὰ 
Ῥοσραῦ, 85 δἰ υὐϊηρ θ6- 

5ἰᾶθ ὑπὸ τοδᾶ. 47 ὑΧΏ θα 
6 προαὰ ὑμπαὺ 1Ὁ ψᾶϑ 

Ζοσὰβ ὑπ ΝΖ. 8 σϑηβδ', 

Ὧ6 5ἰαγίθα 5ῃμουίης 

ἃηᾶ πβαγίηρ: “ΞῸΠ οἱ 

Ὠδανϊὰ, σοδαβ, 86 

ΤΏΘΙΟΥ ΟἹ ΙΏ6!᾿ 48 Αἱ 

πὶ δὴν ὕθθδα 

βύθΓΙν θὴρ Ηἷτα ἴο 

Ὀ6 5θῦ; Ρυὺ μα Κορὺ 

5ῃουθρ ὑμαὺ 08 

τποσο: “Ξοη οὗ Παγϊᾶ, 

Πᾶν ΠΊΕΥΟΥ οἡ πιθϑὶ" 

4930 σοσὰβ 5ιορρθά 
ἀμ 5βοια: “Ολπ, Ὠἰπλ." 

Απᾶ μον οδι θᾶ [88 

Ἰρϑο υμαρνυημμαμιοσιμσναρβηρϑτδον ἐρυαν Φονν τῷ ἀρ τ υπν συρμήννρ τον ἐμὶν φ σνσρραρυὐμαεμανι ἀρρρϑρ ν᾿ Μόν ἀμ τον 
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λέγοντες αὐτῷ ) Θάρσει, 
ὑπ (016) ΒΔ ΔΕ ἴο τ Β6 ἐδκίηρ σοῦχαξο, 

ἔγειρε, φωνεῖ, σε. ὅ0 ὁ δὲ 
6 ει 8 υΡ, ἢ6 15 βουπαϊηξ ἴο γου. ΤῈ (ο6) Ρὰΐ 

ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ 
μανὶη8 ἴσονα ΟΥ̓ 1.1} ουΐοῦ βασσγαθαῖ ΟΣ Ὠΐτα 

ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. 
μᾶνίηϑθ Ἰθαρεὰ ρ ΒΘ οϑύὴθ ἰοννδσάῖ {π6 9 6515. 

31 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λ:: ὁ Ιησοῦς 
Αὐμᾶὰ Βανί ϑηβνοσεαάᾶ ἴἰο ἃ πε Φ 6515 

τί σοι θέλεις ποιήσω; 
κα Ὑδδὲ ἴονο δῖα σοὺ νὰ] 1 58ου!α ἄορ 

ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ Ραββουνεί, 
τὰς Ῥυΐ Ριηᾶ (οΠ6) βαϊδ ἰο ἴσα Ἐαθθοπὶ, 

ἵνα ἀναβλέψω. ὅΖ καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς 
τὰ οσᾶϑσ [δύ 1ταϊριὶ ΙΘΟΚ δρϑίῃ. Αμαὰ ἰῇ 658 

εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε, ἡ πίστις σου 
«οἷ ἰο πἴτη. Βὲ βοΐῃ ὑπᾶρσ, ἢὩ6 ζἔαϊΐῃ οἴνου 

σέσωκέν σε. καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν, 
[845 ϑανθσῖᾶ γοὺ. Αὔὐὰ δοζομοθα ἢ ]οοϊρα δ5ϑίῃη, 

καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ. 
Δηα Ὧ6 ννἃβ ζο! Πουνῖας ἴο Ὠἰχὰ ἴθ ἰῇ τᾶν. 

1 Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα 
Αμᾶα ψΠῃθηὴ ἴπον σοῦ θα ἱπΐο δΙΞ ΧΡ ἘΣ το 

εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ Ὄρος 
ἰἰὸ Βοίθραρο δα ἘΒείμϑην ἰονναχὰ ἴῃ Μουῃΐ 

τῶν ᾿Ελαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν 
οὐ ΟΙἶνοθ, Ὧθ 15 βϑθηδίηρ ΟἿ ἔννο οΟΥἩ [86 αἰδβοίρ]65 

αὐτοῦ 2 καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε 
οὗ τὰ Δα ἰδ βαρ ἴο πο Β6 τοῦ δοίη πάθον 

εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ 
ἰαο ἰᾷὰ6 ν]ᾶρο {πΠ6 (06) ορροβὶίϊθ:Ὺ οὔτσου, δῃά 

εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν 
δ οοα ἙοΙΠ 5 γΟῸΣ νὰν ἰπϑίαα λαΐο ἀι 

εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ ὃν 
τοῦ νν 1} Βα οοἱΣ ανὶὴβ ΕΘ ἰἰϊςα ΡΟ νΏΪΟΗ 

οὐδες οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν: λύσατε 
ΠΟΟΩΘ ποΐϑϑθ νοῦς ΟοἔτΘη βαΐ ἄοννηι; [Ιοοϑα σοῦ 

αὐτὸν καὶ φέρετε. 3. καὶ ἐάν τις ὑμῖν 
Φ αδῃὰ ὍὈδ6 Ὀϑδχίῃρ. ΑὨΔΑ [1 ὄνοσ δου Θ ἴἰο χοῦ 

εἴπῃ... Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε Ὁ 
Ὠδρη βὰν ΜῊΝ 8:6 τοῦ ἅἄοϊῃη {1592 88. γοῦν ΤΏ6 

κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει" καὶ εὐθὺς 
Γοτὰ οΥ ἐὶ ποοα 15 αν 5; 8:4 δὐἷοποθ 

αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. 4 καὶ 
ἱξ Ὧ6 15 βοῃηϊη δ ΟΥ̓ ΕΤΞ ΕΥτοῖ Ὦοτο. Απα 

ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον 
ἴεν ψεηΐ οὐ δοῃὰ ἔουμπᾶὰ Ἂοοἱἵ πανίησ Ό6θη {16 

πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ 
ἰονασὰ ἄοοσῦ οὐΐδίάθ Ὡροὰὶ ἐπ δία βίγροεῖ, δηᾶ 

τυφλὸν 

εἶπεν 

ΜΑΒᾺ 10: δ0---11:4 

ὈΠΠΏΩ τϑη, βαγίηρ ἴο 
Ὠΐὰ: “ἼΔΚ6 οουτεαρο, 
σοῦ ἀρ, Ὧ6 ἴ5. σϑηρ 
νοι." δ0 ΤὨτοσίηρ οἱ 
ὮὨΪ5 οὐὐοσ ραχιπθηῦ, 8 
ἰθαρρᾶ ὕο Ὡἰβ ἔθοῦ δᾶ 
ψοηὺ ο 2655. 51 Απὰ 
ἷπ ΒΘΏΒΜΟΙ ἰο ᾿ἶ 
7οδιβ 584: “ψγ» ῆ}δὺ ἄο 
γοῦ ψαρῦ τ6 ἴο ἀο 
ἴῸΣ γοιἢ᾽" Ἰῃ6 Ὀ1πὰ 
Ιϑι 50ϊά ἴο Ὠϊηι: 
“ΕαΌ Ῥο’ πὶ, Ἰοὺ τὴ86 
ΤΘΟΟΥ͂ΘΥ 516} ὐ." δ2 Απαᾶ 
Φοθὰ δαϊά ἰο Ὠΐμηι: 
“ο, γοὰ 1οἰΐ Ὧδ5 
τηδᾶθ γοὰ ψ61}. Απὰ 
᾿τσθαϊδίθιυ 6 τϑοοῦ- 
οθὰ κἰρῃηῦ, διὰ ἢ8 
Ῥεσδῃ ὅο ΖΟΪΟ ὨΪπῚ 
ΟἹ 8 τοϑᾶ. 

1 ΝΟΥ θὰ μον 
ΨΥ σού! ρ᾽ ΠΘᾺΓΣ 

ἴο δοιυδβδίθη, ὧο 
ΒοίμΡμδ᾽ 8668 8ηᾶ 
Βοὺμ 8  Υ δὖ ὑμ6 
Μοῦ οὐ ΟἸΐνοϑ, Ὧ8 
αἰϊδρθιοῃθα ὕνο οὐ ὨΪ5 
ΑἸδΟΙΡΙΘ 5. 2 δηα ὑοϊά 
ἴθι: “ὅὸ ἰηΐο [88 
Προ ὑμαὺῦ ἰ5 νι - 
ἴῺ 5'ρῃξ οὗ τοῦ, δῃᾶ 
85 500 85 ὙΟΥ 8,855 
ἰῃΐο 1 χοῦ 11 πυᾶά 

ἃ ΟοΙἷῦ ὑἰθα, οὐ ΜΏΪΟΏ 
ὩΟΩ8 Οὗ χιϑηκὶηα Ὠδ5 

γαὺ βαὺ; ἰοοϑθ Ὁ δῃᾶ 

ὑστίησ ἰὉ. ΦΑμα [ἢ 

ΘΏΨΟΩΘ 58.075 ἴο τοῦ, 

ὝΨΩΥ 8ῖ6 του ἀοίϊηρ 

{1159 50., “ἼΏ6 1ιοτχ 

πορᾶβ 1, δᾶ 1} 

δ οὔοθ βοῃά ἰ οἷἶβ 

ΒΟ. οΤα.᾽ ̓᾽ 4850 

{ον ψοὴῦ δ8.) δῃᾶ 

Σουμα 0:6 οοἱἷῦ {1 δὖ 

ἐῃ86 ἄοοῦ, ουῤδὈῖιάθ οἱ 

[88 546 βύγθοῦ, δῃᾶ 



ΑΒΕ 11: ὅ-!ἀ8 

αὐτόν. ὅ καί τινες τῶν 
11, Απαᾶ ᾿βογὴβ. οὗ [δε (οῇμ65) 

ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς Τί 
ἔποσθ δανίηβ βίοοῦ ψψετα βασ ἰο με. Ὑμδῖ 

“ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον; 6 οἱ 
8.6 τοῦ ἀοΐϊῃρ Ιοοϑίῃβ μα οΟΙΟ . ἘΠ6 (ΟὨ 65) 

δὲ εἶπαν αὐτοῖς καθὼς εἶπεν ὁ ᾿Ιηἡσοῦς" 
υαΐ πβαϊὰ ἰο ἔμϑιλ δοσοσζαϊηξ 85 5815 ἰῇς {2651:.5; 

καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 
ἃπα πον ἰεἴ Ρὸ οὐ ἐμθη, 

7 καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον 
Απμὰ δον δζὸ ϑδυύῖῆ θ᾽ ἴῃ6 οοἱέ 

τὸν ᾿! ησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ 
1τῃ8 6505, ΔΩ {86} δζτα σονιηξ ὍΡΟΣ τ 

τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾽ 
186. οὐἵΐοσ βδυυηθηΐβ οὗ πού, δῃᾶ Π6 δαὶ ον ὉΡΟΩ 

αὐτόν. 8 καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν 
1. Απμὰ ἵϑην ἰδθ6. οὐἵου ρϑσταθηΐβ ΟἹ ΘᾺ 

ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας 
Βρσοδα ἰηΐο ἰῇ νὰν, οἴμουβ θαΐ ἰτθς Ὀγϑηο68 

κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν. 8 καὶ οἱ 
Βανὶηβ οαξδ οὐδοῦ 6 6165. Απὰ ἔμπα (ο; 65) 

προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 
ΒΟΙΪῺΒ δῆθοδά οὗ. δῃηᾶὰ ἴδ6 (οπ 685) Τομονν 

ἔκραζον Ὥσαννά: Εὐλογημένος ὁ 
ΟΣ οὐ οὐδ Ποβϑημᾷ; Ἐ]Θβϑεθα 186 (οὔ 6) 

ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου: 10 Εὐλογημένη 
1 

λύουσιν 
Δ. δΓΘ Ἰοοξίῃϑ. 

πρὸς 
τονναζὰ 

οοχλϊαθ᾽ Ὥϑῖὴθ ΟΣΤοτᾶ; ἢ Β1οσϑοα 

ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
1ὴ8 ΘΟΥΩΪΏΒ Κιηράο οἕίῃθ ἔβίμοχ ΟΣ τ5 

Δαυείδ Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 
Ῥαν!α; ἩοϑΔΏΣδ 1 τὴ8 ἈἸΪΘΘϑὲ [Ρ]18665]. 

11 Καὶ εἰσῆλθεν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα εἰς τὸ 
Αηᾶ δ δρηΐοσεᾶὰ ἰηΐο ΒΞ Ὁ ἘΤ  {π| 2} ἰῃίο ἰῃ8 

ἱερόν: καὶ περιβλεψάμενος πάντα 
ἴθι]; δῃάᾷ δανίῃρ Ἰοοκρᾶ δουσηᾶ οὰ. 811 (1055) 

ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας ἐξῆλθεν εἰς 
1αΐβ διτθοδαν Ῥοίῃ οὔἷῃθ ἤοὰσ 6 νοηΐζουΐ [ηἴο 

Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 
Βοίμϑηι ν ψιῖὰ 16 ἔνεῖϊνο. : 

12 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων 
Αμὰᾶ ἴο ἴδ ΤΛΟΥΤΟΝ ΠπΒανὶπηρ οσοτὰθ οαξὲ 

αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν. 
οὗ ἴπϑτὰ ἔτοχα Βείϑην 

18 καὶ ἰδὼν. συκῆν ἀπὸ 
Απὰ Βανίηρ ββσθῦ Εδπ τε θ ἔγοχῃ δέδυ 

μακρόθεν  ϑπῸ8 
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ἔμον Ἰοοϑοᾶ 11. ὅ Βαὲ 
ΒΟΙῺΘ Οὗ ὑμοβα 5ὐϑδηᾷ- 
ἴῆὰρ μοσθ Ῥδρδῃ ἴο 

58} ἴο ὑδθα: “ΜΝ 
816 τοῦ ἀοίΐῃρ Ἰοοβίην 
{86 οοἵῦ᾽ 6 ὙΠῸΡ βιὰ 

ἴο ὑμεθ8 1ι5ὺ 8ἃ5 ζδϑὰβ 
μϑδᾶ δα; διὰ ὕμον 
160 ἐμθηὶ ΡρῸ. ΞΆ 

ΔΩ ἴον ὈγουρὩς 
0528 οοἷὺ ἴο ὕθ515, 
δῃρἃ ἴεν ρὰῦ μοὶ 
οὐὐεε ροσθηΐβ ὉΏΘΠ 
ν, δπἃ Ὧ6. ϑϑαὺῦ οἱ. ἐδ 
8 ΑΙ50, ΔΩ ϑβρσθδὰ 
61 ΟὐΘΓ συγ θη 

οἢ ἔῃ τοϑᾶ, ραῦ οἰξ- 
ΟΥ5 συ ἀο ἔοΙ]ΐαρα 
ἔτοσι ὕμα ἢ6Ια5. 9 Απὰ 
ἐμοϑθ ροίῃρ ἰὰ ἔτγοηὶ 
δηἃὰ ἤοϑθ σοχἱηῦ 
Ῥϑῃϊῃα Καρὺ οσγὶηρ 
ουὖῦ: “Β5ανθ, 8 ὑγαν !" 
ΒΙθοθθᾶ ἴθ. 6 δαὶ 
σοΙλθ5 ἴθ ϑρθρονδη πὴ 
πϑίιθί 10 ΒΙΘϑϑα 5 
86 σοχλίηρ Κἰηράοχῃ 
οὗ οὔὧὖὖὐ ζαύμου. Ὀδνίά!ς 
Ξανθ, 6 Ὀ͵ΓΘΥ, ἱὰ 
ἐπ ποίσῃ ῦβ δρογυθ!" 
11 Αηὰ Ὧ6 δῃΐοσρὰ 
ἰαῦο Φογϑδίθηχ, ἱηΐο 
τ 6 ὑθρθῖθ; 8:64 Β6 

Ἰοοκρᾶ δύουσηᾶ ὉΡΟῺ 

841 ἰμϊῆρθ, δῃᾶ, 88 

[88 ΟΣ ψ85 ΔΙσΘϑαΥ 
Ιαῦθ, 6 ψϑῃῦ οαὖ. [0 

ΒοΟΏ δῺ ἰῇ 86 
ὑμνθῖνρ. ᾿ 

12 86 ποχὺ αδΥ, 
ΜΏΘΩ ὕπον δα οοδ8 

ουὖὺ ἴτοχηω Ἐοθύ 8:7; 
Ὧ6 θοϑῦλθ ὨΒΠΏΡΤΥ,. 

Β6 Ῥδοϑῖὴθ Βπηρυν. 13 Δα ἔγοα ἃ. ἀἶδ- 
Ὧ6 οσϑυσπὺ 

δἰσῃῦ οὗ 8 ἢρ {166 

91 ΤῊ ΐΟΣΔΙν, “ἜΟ -Ξαη τ, ΒΑ; ἐξ (Εἶἰο 88 α πα΄), 71π14,.16:πὸ’ τηθδηϊήρ, 
ΒΔνΘ, ν)}6 Ῥσδν."" 980 Τοποναη᾽ 5, 71,8.10-14,16-18,251. [ηὴ6 ΤιοΤᾶ᾽ 5, ΒΑ. 105 Τῇε 
φογηϊηρ ΚΡ ΟΤΙΩ ΟΥ̓ ΟΟΣΓ ξαίποσ Ῥδνὶα, ΒΟΒ; ἐπ Κιῃράοτη οὗ οὐζσ᾽ ΠΟΛΟΣ 
Τλανᾶ ὑπαὶ σουηθ5 ἴπ {π6 ἤδτὴθ οὗ {π6 Τιογὰ (οὗὨ Ζομοναῃ), Α5γὰ (17,8,10-14,16-18). 

ταν ολνς 

᾿ϑμϑμμμμμμυυνυα να ΝΣ ΣΝ ΤΣ Δ ΑΣΟΝ, ΟΝ ΔΣ ΣΝ Δ ΔΑΣΝΑΝΝ ΔΑ, ΔΝΔΟ ΔΝ ΔΟΝΜΣΝ ΔΔΩΔ ΩΝ ΣΝ ΔΝ ΣΧΑΝΝΣΣΣΔ ΣΤῊ 
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ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα τι 
μανὶπα ἴεανεβ ἢ οδῖῆθ 1ξ τΌϑΠν δ η5 

περι ερἐ πα νοσσος σαν ΟΕ υβουλον 
γς-ν ᾿ ᾽ . ΄ 

νον μευρεν δ αὐΒὴ φύλλον δι ὅγὸρ 
ἐρροῖ θα μρὰ;. δος τν, «αύζωνν 24. καὶ ᾿ β ἌΡ ; : ᾿ 
μ πε τε νὰ απ ΝΉ ετὰ πε 5. τὸν 
ἐρῶ δτ ὐσι τὸ εσο 

ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. ᾿ 
ΨΟΙΓΘ ὨΘΟΥΪΡ ἴῃ6 αἰἰδοὶρθθ οἱ Ὠΐτω. 

15 Καὶ ἔρχονται εἰς 
ἈΠΑ͂ ἰῇ» δ. σοχζηζῃδ ἰπίο 

εἰσελθὼν εἰς τὸ 
Βανὶπηδ Θπζοσχοα ἰηῖο 6 

ἐκβάλλειν τοὺς 
το 6 γουσίηξ οὐ ἴμα (ομθ5) 

τοὺς 
6 (Ομ 65) 

τραπέζας 
β ρα 

καϑέδρας 
βεδῖβ 

περιστερὰς 
,. ἄονεϑ 

ἤφιεν 
Ὦθ νγἃ5 θέ ηρ βοὸ ΟΕ 1 ογᾶφυ {παΐ 

διενέγκῃ σκεύος διὰ 
88δοι τα Ὀσΐηρ σου πιΐθηβ] ἴσου ἴθ ἐθηρ]6, 

1 καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν Οὐ 
απ ἢ νν85 ἐδβοηΐηβε δὰ Πὸ ννὰβ βανίη Νοὶ 

γέγραπται ὅτι Ὁ οἶκό ου οἶκο 
885 1 ὈΘθᾺ τυχιϊέθη ἐμὲ ΤῺ Ἰσῶθα ΣΟΙ πδασδ 
προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; 
ΟΕ ὈΤΆΨΟΣ ΨΜ11 Β6 σδϑιρὰ ἴο 4} {6 δῆ ο5᾽ 

ὑμεῖς δὲ πεπττοιήκατε  .- αὐτὸν σπήλαιον 
Υου [9 }}1} τοῦ Πᾶνα τηϑᾶθ 17 οᾶνθ 
λῃστῶν. 18 καὶ ἤ ἷ ν᾽ ἴἌ ὲ ἥκουσαν οἵ ἀρχιεέρεῖ 
σἔΤΟΡΌΘΓΒ. Αὐᾶ ᾿πρασὰ 186 Ε ΡΥ ἈΡΕ 
καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ .- ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἃηἃ 6 βουῖρεϑ, πὰ πγάχδ ἐσοιίαα ὑπο Ηΐγη 
ἀπολέσωσιν“ ᾿ ἐφοβοῦντο ἀρ αὐτόν 

ἴδον τηῖρμξ ἀθβδίσον; ἔδδν νγεσε ξβδασί:ρ ὙΟ Μΐπα,, 
πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ 
81 ΤῊΣ {ῃ6 οὔονᾷ τ,αβ Ῥϑῖηρ δϑίουπαρα ἸΡΟῚ 

«διδαχῇ αὐτοῦ. 
ἰδδορίην οὗ Βέτῃ, 

εχ σα θῖτ. 

ἱερὸν 
ΤΟΙ] 

πωλοῦντας 
᾿ Β6ΙΠ 5 

ἤρξατο 

Ὀυσίηρ. {86 

τῶν 
ΟΕ ἐμ6 

ἴὰ τὰς ἰοῦρθ, δηᾶ- 

κολλυβιστῶν καὶ 
ΥΩΟΠΘΥ σβησο δηᾶ 

τῶν πωλούντων 
ΟΣ ἴὴ 6 (ΟΠ 65) ΕἸΣ ἐΕ27:2 

κατέστρεψεν 16 καὶ 
ἢ ονογίυχηθα ΔὨΩ͂ 

[20 

ποῖ 

τις 
ΘΗ ΟΣΘ 

τοῦ ἱεροῦ, 

ἵνα 

ἂς 

᾿Ιεροσόλυμα. Καὶ 
Διπὰ 

Ὧδ 5βἰδγίθα 

καὶ 
ΘΩ͂ 

ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς 

. ἴῶς 

τὰς 

οὐκ 

ΜΑΒᾺΕ 11: 14-.---18 

ὑμαὺ ἢϑᾶ Ἷθανθβ, 
ΔΩ ἢ6 μοῦ ἴο 860 
ΜΏΘΙΠΟΙ 6. πουϊᾶ 
ῬΘΥΒΘΔΌΒ Εϊπα βοχχθ- 
ὑμ]ηρ οὐ 16. Βιιϊΐ, ὁ 
σομιίϊηρ ἴο ἰδ, δ 
Σου ποίπίηρ Ραξ 
Ἰδϑνθθ, ῸΡ ἰδ 85 ποῖ 
[Ὧ8 5θββοῃ οἵ ἢρϑ. 
14 5ο, ἴῃ ΤΟΠΡΟΏΘΘ, ὯΘ 
βοϊᾶ 0 ἰδ: “δῦ τὸ 
ΟΩΘ Θαῦὺ ἔγαϊξ ἔΓΟΙ. 
χοῦ Δ ΓΟΤΘ ῸΓ- 
Θνοσ." Δηά πὶ ἀϊδοὶ- 
ῬΪθ5 ψΟΥΘ ἰβίθῃϊηρ, 

15 ΝΟ (μον οϑγηθ 
ἴο Ψογυϑδίθηυ. ΤΏΘΥΘ 
ἢ6. δπίεγοα ἰηΐο {π8 
ἔθ Π1}16 δῃηα βἰαγίθα ἰο 
ΏΤΟΝ οὐδ ἔμοβο. 5611- 
ἴῃ 814 Ῥυγὶῃρ ἴῃ 
ὕμ8  ὑθρὶθ, δῃ ὯΘ6 
ΟΥ̓ΘΥΡΆΓΏΘΩΑ ὑὴθ ὑβΌ 165 
οὗ [π86 τηοηθυ το δῃρ- 
ΟΥΒ δηᾶά [6 ῬθΘΠΟΊΟ5 
ΟΥ ἔμοβθ 56111πρ ἄονοϑ; 
1θδηᾶ Ὧθ ψοιἹα τοὶ 
Ἰοὺ ϑΏΨΟΠΘ ΟΔΙΙ͂ 8 
αὖθ 5} ΦΤΟαΡῚ ἐμ 
δ 16, 17 Ὀμδ Ἠ6 Κερῦ 
ἐθδοῦτηρ 8 Δ 58υ Ωρ: 
ΑΘ ὦ Ὡοῦ υτϊίθῃ, 
ΜΥ ποιβὸ Ψ{ΠῚ Ὀ6 
ΟΌΠ]ρα 84 ποῖθθ οὗ 
ὈΓΑΝΟΥ ΙῸὉΥ 4811 {88 
Ὡδύϊο!Β᾽9 Βα τοῦ 
Ὦδγθ χηϑᾶθρ ὁ ἃ. σαν 
Οὗ ΓΤΟΡΌΘΙΝΒ.᾽ .18 Αμᾶ 
ὑμ8 ομἱο ὑγίοβϑίβ δᾶ 
[8 βουϊρεβ Ὠραγτά ἴ, 
δηά (ϑν Ῥορδὴ ἴἰο 
566} ΠΟ ἴο ᾿ἀδϑίσου 
Ηἰπι; - ἴΟΥ πὸ 7ὺ7 Ὑ6ΓΘ 
ἴῃ ἴδω οὐ ΐῃγ, ἔοι 
81 [86 οτἵτοψᾶ ψ8β 
ΘΟ ΠΌΔΙ Ὀοίηρ' .85- 
τουμᾶθα αὐ Ὠἷβ ἔθθοι- 
1ὴ δ. 



ΜΑΒΕ 11: 19--2} 

ἐγένετο, 
1 Ὀδοδῖῆῇβ, 

τῆς πόλεως. 

19 Καὶ ὅταν ὀψὲ 
Απά ΜΏΘΠΘνΟΣ 1δΐθ 

ἐξεπορεύοντο ἔξω ν 
μον οσα βοίηρ ἐμοῖς αν οὐδ ουϊδῖᾶθ ἐδ αἱίν. 

20 Καὶ παραπορευόμενοι πρωὶ εἶδον τὴν 
Αὐτά τοδκίηρ ννὰν Ὀεϑίάθ δαῦῖὶν μον βὰν ἴδε 

συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 21 καὶ 
8 ἐν, μβανπον ἰϑαβμς τυνϊϊοσρᾶ ουΐ οὗ τοοίβ. γον οτοὶ 

ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ 
μανὶηρ χϑιλοιηθοσεᾶ 6 Ῥοῖΐοσσ ἰβ βασΐῃβρ ἴο Ὠϊζη 

Ῥαββεί, ἴδε. ἡ συκῆ ἣν κατηράσω 
ἘΔΡΌΌΡΣ, Ἶ 8.6. τὼς ἥσοο ΜΏΪΟη γνοῦ οσὐτδοα 

ἐξήρανται. 22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
ἮὯδ5 θθϑὴ ψΣ δ οσϑᾶ. Αὐὰ Βανῖὴβ δηϑυνεσεά (Ὡς 

᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς Ἔχετε. 
Φοϑιιβ 15 ΒΑ ἱΠῈ το ἴθ Ἐς σοῦ μανὶῃξ 

23 πίστιν θεοῦ: λέγω 
ξαϊτα οἵ αοᾶ; 1 δὰ 5 15 

ὑμῖ ὅτι ὃς εἴπῃ ὑμιν 
το χοῦ ἐμαί ΨΜΏΟ ΤΚΟῚν ταΙσ 58. 

τῷ ὄρει τούτῳ ἔάρθητι καὶ βλήθητι 
ἰο [6 τηουπίδϊθ {πὶ5 Β6 16 ὰρ δημᾶ 6 ἑζσοννῃ 

εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ 
ἰμῖο ἸΗΣ 568, Λ΄ 8πᾶ ἐδὶ τοῖσῦ ἀουιοὺ ἴῃ ἐμ8 

καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ͵ ὅτι ὃ 
Ὠραῦὶ οἕῃίω θὰ τῶϑν 6 Ὀοιθνίηρ ἰδαὶ ννμδί 

λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ. 
ὯΘ 15 βϑρθακίῃς 15 Οσουτσυίην, ἀϊ ΜΨ1Π1 06 ἴο Είἰχα. 

24 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα 
Του ἰμὶϊθ [1δτὰ βανίηρ ἴο χοῦ, 811 (1055) 

ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, 
85 ἌΘΩΝ 85 Ὑυὔοῦ 816 Ὀγαυίηρ δῃᾷ τοῦ Δ16 ΔϑΚΊΏΡ, 

πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται 
Ὅ6 ανῖὴρ ἔαλίῃ ἰμαὶ τοῦ τϑορινθᾶ, δῃᾶὰ ἐὺ 11 06 

ὑμῖν. 25 καὶ ὅταν στήκετε, 
ἴο του. ,Δηα ΨΏΘΏΘνΕΟΥ τοῦ 8.6 βίδῃ 5 

προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ 
ῥὈχασίηρ, Ὀ6 Ιοἰτὴξ 50 ΟΕ 1 

ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ 
τοῦ 86 Βανίῃβ ἀονψψῃ ΟΣ ϑοχζώθοῦθ, ἴῃ οσάοσ μα 8150 

τι 
δυσί μΐησ 

ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
1ὴ6 Ἐδίμοσ οἔγου δα (οὔθ) ἢ 6 ἤθανϑηβ 

ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 
τσ Ἰοὶ σὸ ΟΕ ἴἰο γοῦ [88 [5 15 ἘΣ ΞΕΙΞΕῚ οὗ τοῦ. 

21 Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς 
ἈΔῃαᾶ Δ ΘΥ 846 σοτζηΐϊηρ δϑαϊῃ ἰπῖο 

᾿Ιεροσόλυμα. Καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος 
ἜΥΌΒΔΙΘΙη. Απᾶ ἴὰ ἐπ ἰθωρὶθ ψδικίηρ δρουί 
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19 Δηᾶ σψῇθῃ ἰὖ Ὀ6- 

οϑῖηθ αἴθ ἴῃ ὑῃ8 ἄδν, 
ὍΠΟΥ ποιὰ ρὸ ουξΐ 

Οὗ 6 οἷύΐγ. 20 Βαϊ 

ΜΏΘΩ μον ΜΟΙ Ρ855- 

ἴπρ Ὁ ΘΑΙΙ͂Υ ἴῃ {μ6 
ΤΟΥ ΐηρ, Θ᾽ 58. 

ἴῃ6 ἢ τεθ διγθϑᾶγ 
αὶῦμοσθα ἃΡ ἔτοῖα ἴῃ8 
τοοῦβ. 2150 Ῥοῦεσ, 
τ θ δουΐηρ ἰὕ, 581 
ἴο Ὠΐϊπι: “ἙἘΝΔΔΡΌΪ, 566! 
ῃ6 ἣρ ὑτθα ἰμαὺ γοὰ 

ουγϑοᾶ Ὧδ5 ψἱογρᾶ 

0." 22 Αμᾶ ἴῃ ΥΘΌΪΡν 

Φοϑὺβ βαϊαᾷ ἴο πϑηι: 
“Ἥδν ἤδη ἰῇ Οαοά, 
28 ΤΤΌΠΥ 1 5 ἰο τοῦ 

ὑμαῦ ΨΏΟΘΘΥΘΟΥ ὑθ6115 

ἰδ τπιουπύϑϊη, “ΒΕ 
Ηξίθα ἃρ δρᾶ τον 
ἰηΐο μ6 568, ϑδῃὰ 
ἄοθϑ τοὺ ἀουθὺ ἴῃ ὨΪ5 
ποαῦῦ Ὀυῦὺ 85 ἔδϊῃ 
ὑμαῦ ψῇᾶὺ 6 5858. 
5. σοΐῃρ ὅο ΟΟΟΌΓ, Ὧ6 

Μ11 να ἰὖ 50. 24 ΤῊΪΣ 

ἶβ ΨῺΥ 1 {61 τοῦ, 

ΑΙ {06 ἰῃΐϊηρα τοῦ 

ὌΓΘΥ 84 8.51 ἴου ὕϑυ8 

ἔαϊϊθ ὑμαῦὺ στοῦ ὮὯδνα 

ῬΥϑούϊοδ! νυ τοοοὶνθϑᾶ, 

δῇ τοῦ ΨΜὴῈΠ0 ὮδΥΒΘ 

θη. 25 Δῃηὰ ψΏΘΩ 

χοῦ 5ὑϑδηα ὈΥδσϑἱηρ, 

Τογρῖνα ψὩδύθνοσ σοῦ: 

δύο δρδαϊῃδῦ ΘΏΨΟΩΘ; 

πὰ οτᾶθσ ἰῃϑ8ὺ τόοῦᾷ 

ἘΔύμΘΙ ΜΏΟ ἰδ ἰῃᾷ [886 

ὭΘΑΥΘΩ5 ΠΊΘΥ 8150 

Τογσῖνθ τοῦ οῦξκ ὑγθ5-. 

Ῥ85565.᾽ 26 ἰ : 

27 ΑὨα μοῦ σϑὴθ 

δσαΐὰ ἴἰο σ6 ΓΈ 5816). 

Αμᾶ 85 88 ὅ)ἷ85 8 1Κτ 
'ἴὰρ ἰἴὰ μ8 ἰδμιρῖθ, 

285 ΤῊΪ ΝΕΥΞΘ ἴα. οὔ ἴἰπ ἐπ6 ὑνοβίοοις δῃηᾶ Ἑοτί ἄτσροκ ἰθχῖ. 

ρυμΒΗ ΘΗΝ 

γυρομνιμρηνρβιν 

ἐ 
ξ 
Η 
Η͂ 
δ 
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αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖ 
οὗ Ὠϊπι 816 σογηῖηρ ἰονναχὰ τὰ Εχιερεῖς 

καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
κῃ ἰδαε ΒΟΣΙΌΘ5 Δα ἐπα οἸἹᾶοσ σθαι 
28. καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ 

δῇᾶ ΨψέΕΓῈ βασυΐη ἰο Πἰπ δ} ννῆδΐ βοτί οὗ 

ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τί 
αὐἰἱμοῦῖν ἰδθθα (158) ὅσο γοιῦ ἀοίηρ᾽ δ ἘΣ 

σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα 
ἰογοὰῦ ὅδναε ἐπα δυίΐμουιιν μϊβ ἴῃ οχᾶρχ ἑμδὲ 

ταῦτα ποιῆς; 29 ὁ δὲ 
{μ656 (1155) ψοῦ τὴδν Ὀ6 ἀοϊῃ δ᾽ ΤΒΘ μαυϊ 
᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ᾿Επερωτήσω ὑμᾶς ἕνα 
Ζεϑὰ5 

λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, 
ψοτᾶ, 804. δῆβννε οῦ ἴο ͵Ώ6, 

ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 
ἰογοῦ 1ἢ Βα βουσί οὐ δἰίμουϊν ἰμθβα (μη 65) 

ποιῶ 380 τὸ βάπτισμα τὸ 
τδῖὰ ἀοϊηῃδ; ἸἼμὴ6 ῬὈαρἐϊβιαλ ἔπε (ομθ) οἵ σομῃ 

ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 
ουΐ οὗ Βθανθῃ ΒΘ ΟΣ οιἶοῖ ΤΩΘῚ ἢ 

ἀποκρίθητέ μοι. 31 καὶ διελογίζοντο 
ΑΠΒΨΕΥ οῦ ἴο τῆ6. Απμὰ 

πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες Ἐὰν 
ἰοννασά {μπουήβοινο ΘΙ 

Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ 
οὐὔΐ οὗ Βδάνρῃ, Ὧδ Ψ1Π 58. 

οὖν ἐπιστεύσατε 
ἰδοσθέοσα γοῦ Ὀε]ονεᾶ 

εἴπωμεν ᾿ 
5που]α νν6 58. Ουΐ οὗ 

ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, 
[ΔῈ Ὁ γνεσα ἔθασίηβ. ἰῇ οτονά, 

εἶχον τὸν ᾿Ιωάνην 
ΜΟΙΘ Πανὶ 1τῃ8 Ζοῃ ται 

προφήτης ἦν. 38 καὶ ἀποκριθέντες τῷ 
Ῥτορῃθδι ἘΦ νν85. Απᾶὰ Βανὶηρ τορ]! θὰ ἴο ἴμ8 

Ἰησοῦ λέγουσιν Οὐκ οἴδαμεν. καὶ 
φαβθαβ δον δῖ βαυΐϊπςσ Νοὶ τὰ αν Κπονῃ. Αμᾶ 

ὁ ̓ Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω 
[δα Φεθϑβ ἰβ5 βανίηρ ἰο ἐποπὶ ΝοΠΟ Σ 81 ΒΑ ΊΔΘ 

ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ἴογοσ. ἴθ ψμδίβοσί οῦ δὐϊμουὶεν ἐδοβα (ἐμ πρ5) 

ποιῶ. 
[τὴ ἀοΐπε. 

Καὶ ἤρξατο 
12 Ἀμᾶ 6 βίασίβα 

λαλεῖν 
ἴο Βα βρβακίηφ 

καὶ ἐρῶ 
ΔΑ 

ταῦτα 

εἴπωμεν 

Διὰ τί 
ἸΠΥΟΌΡΗ 

αὐτῷ; 32 ἀλλὰ 
ἴο Ὠϊστα Βεαΐ 

2 Ψ' 

ἀνθρώπων; ---- 
ταθὴῦ 

ἅπαντε, ὰ 
8411 ὡ ΟΡ 

οὐκ 
ποῖ 

ὄντως ὅτι 
ἴῃ ΘΙ 5.655 

αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς 
ἰο ἄθσ τα ἴὰ ῬΘΥΘΌΪΘ5 

᾿Αμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν, 
Ψψίπονασα ΤΏΔΕ ΡΙδηΐεᾷ, 

ἴὰ86 οἊἱδ  ὑχίθϑίβ 

5814 ἴο ἔθη 1 5881] ᾿πασῖτα ἀροὰ χοῦ ΟἿΘ 

Ι 5081] 58. 

ΤΣ ΩΝ 
[ωάνου 

ἴδον Ἔσο γοϑϑοῦ τ 

Τξδνο ψ6 5ῃοιᾶ 58. 

τυμδαὶ 

ΜΑΒᾺῈ 11: 28---12:1 

ἴΠ8 οὨἱθ ὑχίθϑὺς δῃὰ 
[8 βουῖρεβ δῃᾷ (ῃ6 
ΟΙΔΒΡ ΤΏϑη οϑθ ἰὸ 
δ 28 δη!α ΡῬαρβὴ ἰὸ 
ΒΘ. ὅο Ὠΐτη; “ΒΥ ψῇϑῦ 
δα οΥ ἄο γοὰ ἀο 
ὕπμθϑθ ἰῃίηρθ᾽ ΟΥ̓ ΜΝ ΏΟ 
ΒαΥΘ γοὺὰ ἐπὶ 81.- 
τιον ἰο ἄο ἐΐθϑα 
Τηΐηρ59᾽ 29 7655 5αἱα 
ἴο ἔμποπι: “1 ΨΠ1 85 Κ 
χοῦ ΟἿΒ αποοίΐομ. Υοὸῦ 
ΔΏΆΒΨΟΙ ΤΘ, ΔΩ 1 ΜΠ] 
αἶδὸ [611 γοῦν ὃν ψῶαῦ 
ΘΟ ΒΟΥ ΤΣ ἄο ἐῆθβθ 
ἰπϊηρδ5. 80 )0 λαᾺὰβ {π86 
Ῥαρύϊϑα ΌΥ̓ “ΟΠ ἔτΟΠῚ 
ΘϑύΘἢ ΟΥ̓ ΤΟΙΣ ΤΘῊ 9 
ΑἸΒΟΙ τη6,᾽ 8150 
ΏΘΥ Ῥδρθὴ ἰο γϑϑϑοῃ 
δλοη ὑπ θηϑοΙν 5, 
βϑδίηρ: “Ἵ χὰ 880, 
Ἕτοιλ Ὠθᾶνθη, Β6 Ὑ11 
5, “ΜῺΨ ἰ5 1, θτο- 
ἴοσθ, τοῦ ἀϊᾶὰ ποῖ 
ὈΘΙΙΘγα Ὠἰτηϑ’ 32 Βυΐ 
ἄατθ ψ 58, “ΕὙΟΙΩ 
ΤΏΘ 9 - ἼΘν  Γ6 ἴῃ 
ἴθ οὗὐὠἨ ὧῃ6 οτοψά, 
ἴο0Γ μθθθ 811 ποιὰ 
ὑμαῦὺ σοῆπ δᾶ ζ88]- 
Ιν Ῥθθὴὰ ἃ Ῥχορμού. 
39 70Ίσθ!, ἰἴἢ ΥΘΌΪΥ ἴο 
ὥθθαδ. ἴδον βαϊα: “Κγ8 
ἄἀο ποὺ Κηον." Απμὰᾶ 
Φοθὰ βοϊὰ ἴἰο {μθιὶ 
ἌΝΟΔΟΣ δὰ Τὸ {611- 
ἴὴρ χοῦ ὉΥ ψϑῦ δὰ- 
ὑοῦ Σ ἄο {888 
τμϊπρ5.᾽ 

12 Αἶδθο, Ὧ6 5ἰδγὺ- 
οὦ ἰο 5ρδακ ἴἰο 

ὑβοχ ψ ἰῷ {115- 
ὑσαύϊομϑ: “Α 88 
οἰϑηϊθαά 8ἃ υἱμθυϑζᾶ, 



ΜΑΒΕ 12: 2---10 

φκοδόμησεν 
νΊΏΘΡΓΘ55 ναΐ 

ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς ἀπεδήμησεν. 
ὃ εὖ ἐὐεγσῖθης, δὴ ἰγανϑιθα δστοδᾶ. 

2 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ 
Δηᾷ Βο βρης ΟἿ ἰοννασά [τῃ6 οαὐ]θναίοῦβ ἴο ἴδ 6 

παρὰ τῶν 
1ὰ οτᾶθυ ἴδ Ὀδθβϑιᾶθ 

βῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ 
σοῦ ἴα ἔγοσα [86 

δρροϊγθα ἐτὰβ 

ουἹλνεϊογα ὯΘ τὰὶ 

ἀμπελῶνος: 
δὲν ᾿ Πανὶ ἰδίςοιι 

ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν. 4ά καὶ πάλιν 

ἀπέστειλεν 

καὶ ἠτίμασαν. 
5ίσιοἹΚ οἱ ἐπα ρα δηᾶ αἰβῃμοῃοσζεᾶ, 

ἀπέστειλεν" 

ἐκεφαλίωσαν 
διηᾷ {παῖ (ο1Π6) 

δηᾶ [μα΄ (ο0}6) 

ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς ἄλλους, οὗς μ 
πον κε, δημὰᾶ ΜΜΏοσα ᾿ἰπαδεᾶ 

οὗς δὲ ἀποκτεννύντες. 6 ἔτι ἕνα 

υἱὸν ἀγαπητόν: ἀπέστειλεν αὐτὸν 
ὮὯΘ ννᾶβ Ἀδν]ηξ, ᾿ 

᾿Εντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 
ΤΏΟΝ 11} τοϑροοῦ ἰὴ 

ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι Οὗτός 
106 οὐ νδίουβ ἰονναγά. ποσήβοῖνε βαία ἰμαΐ ΤὨΐ5 

ἀποκτείνωμεν 
16 υὰὰ Ὀ6 ΚΠ σ 

αὐτόν, καὶ κληρονομία. 

ἀπέκτειναν - 
Βανίηρ ἴαῖκθα 

ἀμπελῶνος. 

ποιήσει ὁ. κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 
ναὶ ΜΠ ἐπο 

καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ 
ἘΘ ΨΗΙ σογὴθ δῃᾶ Ψ1|11 ἀδβίσον μθ΄ ουπναίουβ, δαπᾶ 

τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 
Β6 ΨῺΠ να ἰῃ6 

τὴν γραφὴν ταύτην 
δε βοσιρίυσθ αἰὰ γοῦυ τοδὶ ϑίοπθο ψΏΟα 
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δηὰ ρρυῦ 8 ἔϑθῆδᾳ 
δϑιουῃὰ ἰδ, δ8ηα ἀὰρ 
8 νοῦ ἴοσῦ πο σψἱὴβ 
ὍΘΕ 8Π4 οτροίθα αὶ 
ἴονογ, δᾶ ἰοῦ 1 ουἐ 
ἴο ουἹἱύϊνγαύοτθ, δηᾷ 
ὑγχδνϑιθα δργοϑδᾶ. 2 Νου 
ἴῃ ἅμ 568 50) ἢ 
Βαηῦ ἴοῦ ἃ 5ἶῖδγε 
ἴο ἤὋ86 σαυὐϊνθύοῦϑ, 
ὑπμᾶῦὺῦ ὯὨ6 πϊσηῦ ρὲ 
506 οἵὔὐ ῃ ἔσγαυϊιε 
οὗ [6 νἱπονασζὰ ἔτγοχῃ 
[ὴ6 οὐναΐοιβ. 8 Βυΐ 
ἴον ὕοοικ ηἷπι, Ὀθδὶ 
Ὠΐϊὰ ὉΡ δηᾶ βοηῦ Ὡἰπ 
ΑΔΥ οπιρύν. 4 ΔΑπὰ 
δοθῖθ Ὧ6 βϑὴῦ ἔοσίῃ 
δι ΟὕΘΓ 5δνθ ἴο ὑμοσα; 
δὰ ἰμαῦ οὴμθ ὕμευ 
ΒΓ οὐ ἴμβθ δᾶ 
δᾶ ἀἰπῃοηοσθᾶ. ὅ Ἀπ 
Ὧ6 βροὴὺ ἔουσίῃ!ἨἜ 815 
οἴμθσ, δῃᾷ δῦ οὔ 
{πον ΚΙΠροα; 8π8 τ δὴ 
οὔθ, βϑοῖῆβ οἵ ψΏΟΤΩ 
ὑμπον Ῥθαῦ ὉῸΡ ὃῃά 
ϑοῃθ οὐ ψῃομ ὑπ6 0 
ΚιΙρᾶ. 6 Οὴδ το δ 
8, 8ἃ Ὀοίονβα βοῇ, 
6 5βοὴῦ Ὡΐὰ ἔοσίῃ 
Ἰαδσῦ ἴο ῶθῃι, βϑδαγίῃρ, 
ὝΏΘΥ ΨΜ11 τσϑϑρθοῦ 
ΤΥ 5οη.᾽ Βα ᾧῷῃοβα 
οὐἹὐναύου 5 βϑϑα δυσοησ 
Ὁθιβοῖνοθ, “τὴΐϊ ἴἰ8 
86 Παὶγσ. Οοχηθ, ᾿ [οὕ 
15 ΚΙ Ὠἷπι, δρᾶ ὑμ6 
ἰῃημοσιΐζϑηοθ Μ1Π1 86 
ΟὔΓ5.᾽ 8 50 8 .ὺ ὑοοκ 
τὰ δηὰ Κιθαὰ ὨϊΏ, 
δια [τον Ὠἴτη οιὐδὶάθ 
Γ7π6 νἱῃογασάᾶ, 9 νμδὺ 
ΜῈ [86 οὐτπθῦ. οἱ 
{ῃ)6 νἱπογαγὰ ἀο Ἐδ 
11 οογθ δη6 αἀδϑύτοΥυ 
[86 ου ϊναύοτα, δά 
ΨΜΠ1 σἰνο ὕμ6 νἱπαγαγὰ 
ἴο οὔμοτβ. 10 14 τοῦ 
ὭΘΥΘΥ τοϑᾶ ὑῃΐ5 βουῖρ- 
ἴαΓ6, “ἘΏ6 βίομρ ἐμδὺ 

νυρψφυμρτομνμμμπμυνανεν αρηανφμν 

ΠΝ 

φῴρψϑιφνν αν ἐΦρα σψορ κῷ βὰν 

ν᾽ “δ υμανηθρερδῳμλα α μονα νϑηυμραφημΉβΗνην μην νη βΗ͂νθ τρημδααιμιμμμι μυῶν. μῃκφδινυάρφν φυραυψο μλνονσυν. εὐ μλρβων δὰ φρο νηφαμε τιν ἐαᾷὶ ἐν να εαδ κα α Ἀηκρανφανις, 

κριροονφορι Ἂν σου ὅν. ἀμόνθα νανὰ στὰ ψονε μον τ ἢ 
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"πεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτο 
τοὶ το]θοϊοα 6 (ΟΠ: 65) Ρυμαίηρ, ἕ ΠΡ 

ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας: 1] παρὰ 
οατῦθ ἰο 6 ἐἑπίο Βεδὰ ΟΥ̓ σΟΥΏΘΥ; Ῥεβῖᾶβ 
Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν 

νΟΠάΘΓ ἐμ] ἰὰ Τοτάὰ ὄσδὴθ ἴο Ὅθ6 ἐπΐ5, 

ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 
ΠΩΣΙ οὔ 52 

12 Καὶ - ἐζήτουν 
Απᾶὰ ἴδον ὑγϑσο βροκίησ 

καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον, 
δῃὰδ {πον ἔοασϑα 

δ ηα 1ὲ ἰ5 

ὩΣπλ ἴο 561ΖΘ, 

ἔγνωσαν γὰρ ὅτι 

πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ 
ἰονψαὰ ἐμοί τὰς ῬΔΥΘΌΙΟ ᾿ς βαϊά. Απὰ 

ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν. 
μανἱηξ ἰεΐ 5ὸ οὔ πΐτση {πον ψεηΐ ΟΕΥ͂, 

18 Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας 
Απμὰ ἴδ᾽ Ξε πᾶ ΟΥ̓ ᾿οννασᾶα Ἠϊπὶ ΒΌΤΩΘ 

τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν 
οὐ ἴῃ 6 ἘΠ Υῖβθος δηὰᾶ ΟΥ̓ {πμ8 ἙἩοχοάϊΐδηβ 

ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ. 
ἰῃ ογτᾶϑυ ἰμαῖ Ὠϊτα πεν σταϊρηΐ σαῖΐσὴ ἰἴο ΨοΧά, 
14 καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ 

Απμᾶ Πᾶν! η ΘΟ 6 ΤΠ6ν δ΄6 βαυὶηβ ἴο ὨΪτ 

Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς 
Τόδοδοσ, νε πᾶνε πονῇ ἐπὶ ἀγα 

εἶ καὶ οὐ μέλει σοὶ 
τοῦ δ᾿ δ ηά ποῖ 1ϊ τλδιῖουϑ ἴο γοῦὺὰ 

περὶ οὐδενός, οὐ ᾿- γὰρ βλέπεις 
δροιξ ὯΟ ΟΕ, ποῖ ΤΟΥ ψΟὰ 8.6 Ἰοοκίηρ 

εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας 
ἰπίο ἔδες "ΟΕ ΏΘΩ, ρα ἀροῃ {τυ 

τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις: ἔξεστιν 
ἴδ νὰν οδίῃμε αοᾶ ὑψοῦ 8τὸ ἰθαοῃϊη 5; ἴ5 1 αν Σὰ] 

δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; 
ἴο σίνθ {ϊρῖθ ἴο ὕδϑβϑοσ ΟΥ̓ ποῖ 

1ὅ δῶμεν δῶμεν; ὴ 
ΒΠΟΘΙα νὰ εἶνε οὐ ποῖ βῃου]ᾶ νγὰ ρίνεϑ Τῆ68 (ΟΠ 6) 

δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν 
θαξ Βανίησ Κποννὰ Οὗ ποῖα {πὸ Ὠνροοσίθσν βαϊά 

αὐτοῖς Τί με πειράζετε; φέρετέ. 
ἴο πο ΨῺΡ τῆς ὅσα χοῦ ΤΕΙΩΡΠΏ57 ΒΞ Ῥϑδυΐῃ 

μοι δηνάριον - ἵνα ἴδω. 
ἴο 6 ἀδμδσῖαβ 1ὰ οτάοσ ἐμπαὲ 1 ταὶρὴϊ 5θα. 

10 οἱ δὲ. ἤνεγκαν. καὶ λέγει 
ἘΠ6 (ομ65.) υξ Ῥγχοιρῇῃξ. Απμᾶ Β6 15 βασίῃρ 

αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ 
Ὁ βοῶ Οὗ ψβοθ ἔμ ἱτῆβρα 15 8δῃὰ ἐπα 

115 Τεμόνδῃ, 1-10,15-14,17,18,30,51. 1ῃ6. Τιοτᾶ, ΝΒΑ." 

αὐτὸν κρατῆσαι, 

ἴμ6 ογοννᾶ, ἐπὲν Κῆθνν. ἔοὸσ ἰπϑδὲ 

ΜΑΒῈ 12:11---16 

ἴπ6 Ῥυϊάθγβ γο᾽θοίθα, 
15 Ὧδ5 Ῥδοοΐὴθ [ἢ 
ΟὨἰΘΥ σογμρούβέομθ. 
11 ἘΤΟσῚ σομονϑλ ἐΠΐβ 
ΔΚ. ΟΟΠῚΘ ἴο 6, δῃᾶ 
10 15. ΤᾺΏΔΥΨΘΙΟΙΙ5 ἴῃ Οὔ 
ΘΥ 659 

12 Αὐ ὑμαὺ ὑμπὸν Ρ6- 
δι βϑοκίηῃρ μὸν ἴἰο 
Β6ῖζθ Ἡΐση, θὰ μὸν 
ἔδατθὰ ἐπ ογονά, ἴὺσ 
[ον ἴοοϊς ποίθ ἐμαὶ 
ὯΘ6 5ροκθ 86 {Π1ι5- 
ὑγϑύϊοηῃ τῖξῃ ἐπθῖχ ἴῃ 
ταϊηᾶ, 50 πον [ἰοῦ 
Ὠϊπὶ δῃᾶ πψοὴῦ ΔΎΘΥ. 

18 Ναχὺ ῃδὸν βϑηΐ 
ἴοσῦῃα ἴο Ὠΐμη βομλα οὗ 
[8 ῬΏΔΥΙσθθ5. 8ηα οὗ 
8 δεν ζΤΟΪ]ΟΘΥ5 
οὗ Ἡδγοᾶ, ἴο οδίοῃ 
μὰ ἴῃ Ὠΐδ 5ΡρΘθοΏ. 
Ι4Οἡ δυγῖνδὶ ὕμθϑθ 
581 α ὕο Ὠΐπλ: “Ἴ880Ὲ- 
ΘΙ, 6 ΚΗΟΨ γΟῈ 816 
ὑχαῦητι] δᾶ γοὰ ἀο 
ποῦ ΟδΥΘ ἴθ ϑηνροᾶν, 
ἴοῦ γοὰ ἄο ποὺ Ιοοκ 

Ἴρου πιθη ουπατᾶ 
δορθάσϑηοθο, Ὀπὺ γοὰ 
ὕβδσῃῇ ἴῃ6. 8) οὗ 
αοα ἴῃ πθ. πὶ ῃ 
ἰσαῦῃ: 5 Ὁ ασίὰ] 
ἴο ῬΡΔΥ Ὠθδᾶὰ ἰδχ 
ἴο ΟδδσαΥ οΟΥ ποὺ 
15 ΒΔ ψὸὸ θυ, ΟΥὨ 
518} ψὲ ποῦ Ὀ8.9᾽ 
Βοίθουύϊῃρ ὑπο Ὧγν- 
ῬοοΥΐδυ, ὯὨ6 Βαϊ ἴο 
ἔμποια: “ΝῺ ἄο σοῦ 
ραῦ ἸὯ6 ἴο [Ὡφ6 -ἰβεὺϑ 
Βιίηρ πὸ ἃ 6: Π87"- 
1ϑ ἤο Ἰοοῖκ δδὐ.᾽ 
16 ΤΏΘΥ Ὁτουρῦ ΟἼ6. 
Δηᾶ Ὧδ βαϊᾶ ἴο ἔρια: 
“ὙΝ ΏΟΒΘ ἰπηϑθρο δηᾶ 



ΜΑΒᾺΕ 12:17--ῶῆὸ 

ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος. 
ἐβοσιρι οι  ΤῊΘ (ΟΠ 65) Ῥυΐ 5814 ἰο τῶ ΟΥἩ Οσϑθβδσ. 

11 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν τὰ Καίσαρος 
τὴς ιΣ {6515 βαϊὰ ΤΏ6 (μη 55) οὗ Οϑεϑασ 

ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ 
Ῥὰγ τοῦ Ὅδοκ ἰο σδεβαγ δῃά {με ({μ:π65) οὗ 68 αοά 

τῷ θεῷ. καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ᾿ αὐτῷ. 
ἰο ἰῇο ἀοα. Απα ἴδον ννοσο ννοπμαουίηρ ὉΡοὴ Ὠίτη. 

18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, 
Αμᾶα δἕὸ οοχαίϊηρ; ϑδαδυοθο ἰοναζα ὨΪπ), 

οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ 
ψνο ΔΙῸ Βα Π5 τοϑυσγθοίϊβὝῪοη ἢοΐ ἴοῬε, δπά 

ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες 
{πὸν ννοσο ᾿πατγῖηρ ΤΡΟΏ ὮϊᾺ ἘΠ Δ.2.21:) 

19 Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι 
ὙΤΘΘΟΠΟΥ, Μῶόοβοθβ ψνυτοῖρ ἴοι ἐδμαΐ 

ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ 
1 Ἔνοὲ οὗ Δγοῦθ ῬὉτοίμοχ ΒὨου!α αἱ δοιὰ 

καταλίτῃ γυναῖκα καὶ μὴ 
ΒῃὨου Ια Ιρᾶνο ἀόννῃ ΝΟΤΏΆΔῺ δῃηᾶ ποῖ 

ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάβῃ ὁ 
Βῃοιϊὰ Ἰοῦ βὸ οἵ ομ ]ᾶ, ἰῇ οσγάϑυ ἰμαΐ σαϊσρῃΐ κα [86 

ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ 
Ῥτγοΐπου οὗ Ὠἶγα, τὰ 8 ὙΟΥΆΔ ἢ. δηα 

ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ 
ΤΑΙ οδιι56 ἴο βίδηα ὑρ οα 5βερὰ ἰο [6 Ὀσγοΐμογ 

αὐτοῦ. 20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν’ καὶ ὁ 
οὗ Ππᾶτῃ, ϑὥονθῃ Ῥὑγοίμοιβ (ῃδν ννεσο; δῃα πα 

πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα, καὶ ἀποθνήσκων οὐκ 
Εγδὲ (6) ἴοοκ ννοῖάδα, δηα [9 Δ 2. 21:| ποῖ 

ἀφῆκεν σπέρμα’ 21 καὶ ὁ δεύτερος 
Ὧφ Ἰοὺ βὸ οὔ βορᾶς; δὴ τὰς ϑβϑοομᾶ (οτ δ) 

ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν 
δὰ [6 αἰθα ποὶ Βδνίηρ 1ς εἴ ἄοννῃ 

τρίτος ὡσαύτως: 22 καὶ 
ἴοοῖκ ΠΣ, 

σπέρμα, καὶ ὁ 
βερᾷ, δῃηᾷὰ ἴἰμ6 ἰμϊτα (ο06) 85-[ 5; δὰ 

οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα’ ἔσχατον 
1τμ6 5ονϑ ποΐ Ἰοῖ ρὸο ΟΕ 5666; Ἰαϑὲ 

πάντων καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 28 ἐν τῇ 
ΟΥ 84}1 ([Π 6) δἷβδο {πΠ6 νοσαδ αϊρα. Τη δε 

ἀναστάσει τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; 
τοϑυσγθοϊϊζοη οὗ ΟΣ, οὗ ἔθ τν]]] 5ὴ6 6 ΨΟΤΊΔΗ 

οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 24 ἔφη 
ΤᾺ6 ἔοὸξῦσ ϑθόνθὴ δα ΠΕΡ ὙΜΟΤΩΆΔΏ, Ξαϊα 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Οὐ διὰ τοῦτο 
ἴο πο (ἢ ΔΙΞΕΝΕῚ Νοῖ 2} ψο}: 59] [545 

πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς 
ΔΙ Υοτ ουυὴ ποὺ ανὶηρ Καοννὰ τὰ ϑοσίΓο5 

μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ; 25 ὅταν 
ποῖ-ρΡιξ: [16 ροόονε οξίῃεο οὐ Δ᾽ 2 2132 εττλ τὴν 
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ἰηδοσίυίοη 5 ἢ}152" 
ὙΉΘΥ 5αἰάὰ οὸ ἢΐμη: 
ΠΟΘ ΘΒΔΙ᾽ 5.᾽᾽ 117 σθ6δ5ι5 
[6 βδαϊὰ: “ῬΔ. Ὅβδοκ 
Οϑοϑατα ὑπίηρα ἴο 
Οδοϑασ, ρυῦὺ ἀοάξ 
ὑῃίηρθ ἰο ἀοά." Δηὰ 
μον Ῥορᾶῃ ἰο [28Γ- 
Ψ6] αὖ Ἀγ. 

18 Νον ϑϑαάδάμορθαβ 
οθ ἴο ἰσῦ, ψ} 0 
ΒΒ ὕῶουθ ἰθ. ὯῸ ΓΘΘῸΓ- 
τϑούϊοη, δῃὰ πον μα 

88 αποϑύϊοη ἴο Ὠϊρη: 
19“ ΤΟΔΟΏΘΥΓ, ΜΌοΟβ65 
ψ τοῦθ 15 ὑπαῦ ἢ βοῃγθ- 
ΟἾΘ᾿5 ὈΓΟΥΏΘΙ αἱθ5 
δια Ιθαᾶνοθ ἃ 6 Ὀ6- 
ὨϊΩΔ Ὀαῦ ἄοθς ποὺ 
Ιϑᾶνθ ἃ ομἹᾶ, ἢἰβ 
τοῦθ βῃουὰ ἕδκα 
ἰὴὼ6 ψἱΐξο δῃὰ γζϑῖβα 
ἪΡ οὔἔβροείηρ ἔσγοχῃ 
ὯΘΙ ἴοΥ̓ ἰβθ. ὈΓΟύΠΘΥ, 
20 ΤΏΘΤΟ ΨΘΙΘ βθνθὴ 
Ὀγούμουϑθ; δῃᾶὰ ὑδμ8 
γτϑὺ ὕοοκ ἃ ψὶΐθ, μα 
ΜΏΘΩ ὯΘ αἱδα Ὧδ 1Ἰοῖ 
0 ΟἿβρυρ. 21 Απὰ 
ἋὋη6 βϑοοηᾶ ὕἴοοκ ΠῚ, 

Ῥυὺ αἰρα ψιπουῦ Ιοᾶν- 
ἰὴ οἴβρυίηρ; δηᾶ ὑπὸ 
τα [86 586 Μ8Υ: 
22 Αηὰ ὕῶθ βϑνυϑθῃ αἱὰ 

ῃοῦ ἰϑᾶνγβ δῦ ο-ς- 

Βρτησ. Τὺ οὗ 8}} 
{86 ψοχηϑὴ 8150 αἱθᾶ. 

23 Τὰ ἴῃ στϑϑασσθούϊοῃ 
ζο ψΜΏΪϊΪΟη οἵ ἰῃθ 

ΜῈ] 5ὴ6 Ὁ6 ψ 1162 ἘΌῸΓ 

006 βϑύθῃ ροὺῦ ΘΓ 83 

116. 24σεδιια δια 

ἴο ὑμθῆι: “15 ποὺ (185 

ΨΥ τοῦ 816 πιἰδύδκν 

6, Υόοῦξ ποῦ Κηοσίησ 

ΟἸΏΘΥ ῃ6 ϑουιρύσγοϑ 

ΟΥ ὑῇ ροῦϑσ οἵ 

αοᾶῦ 25 807 ψ 868 

μον φανμνα 

28} ΜΑΒᾺῈ 12: 26--81 

νεκρῶν 
ἀρδά (ομθ5) 

γαμοῦσιν 
πεν ΔΙῸ σρδσυυ δ 

γαμίζονται, ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς 
{πῈ Ὁ ὅτ Ῥείηξ δίνῃ ἰῇ τηδυτίαρο, Ῥαξ ἐῆον δῖ δ5 
ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς: 26 περὶ δὲ 
88 6 15 ἴπ τὰ Ὠρανθῃβ; ἀραὶ μυΐ 

τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ 
86 ἀδδᾶ (οη65) ἐπαΐ δον δῖϑ βοίῃρ γαϊββα ἃρ. ποῖ 

ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως ἐπὶ τοῦ 
ἃιᾶὰ τοῦ τεδᾶ ἔπ 16 Ῥοοκ οὗ Μοβεὲβ. ὕὑροὰ ἰδ 

ἄτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων 
ἐπουα 5} ἢ 581! ἃ ἰο τ ἐπ ἸΕΝΣῚ ἜΣΥΔΣ 

Ἐγὼ ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς ᾿Ισαὰκ 

ὰ ἐκ 
ὙΡ ουΐ οὗ 

οὔτε 

παι ε}0ἁἢ 

θυ σχίβθο ἔγοα 6 
ἀδδα, ποιῦθ ἄο τὩ6 
ΤΆΔΥΥΥ ὩΟΥ͂ ΔΙ6 ΜΨΟΠΊΘΩ 
αίνθῃ ἴῃ τηϑυτίαρο, δαΐ 
ΔΙῸ 85 ΔΏΡ6Ι5 ἴῃ [Π6 
Ὠϑᾶγνοῃβ. 26 Βυὺ οσομ- 
σΟγηΐὴρ ὑῃθ ἀδϑῶ, 
(δῦ (πδὺ 8τ6 χδίβδεάᾶ 
ὌΡ, αἰᾶ σοῦ ποὺ τρϑᾶ 
ἴὰ [6 ῬοΟΙΚ οὗὨἨὨἁ ΜΌΞΘΞ, 
ἴἢ [Ὧ6 δοσοισηύ αροιῦὺ 
[86 ὑμογῶριιβη, μον 
ΟΑοα 5εἰά ἰο Ηἰἴτη, Ἵ 

ἀναστῶσιν, 
{δὲν σαϊρῃΐ βίδα ὑρ, 

οὔτε 
ΠΟΥ 

Ι ἐμὰ αοα οἔΑΡγδῆδια δὰ αοοὰα οξῖββες 811 ὑπ αοᾶ οὗ ΑΡγᾶ- 
καὶ θεὸς ᾿Ιακώβ; 217 οὐκ ἔστιν θεὸς  β81ι δηά αοά οὗἉ 5886 δᾶ αο οὗ σδοο Ὁ Νοΐ ὯΘ ἰ5 σοά [δΔηὰ αοαἂ οὗ ὕβοοῦ") 
εὐτκρον ᾿ ἀλλὰ ζώντων" πολὺ [27 Ηἔὀὄ 5. ἃ αοά, ποῦ ἀὰ ϑο ς ἐξραι οὐδ Ρμυΐ ΟΥ ἰνίηρσ (ΟΠ 68) ; ΤΑΌΓΗ [οΥ [8 ἀεδαᾶ, αὐ οὗ 

τὐσατα ὀκριδες 76 Ἰνίηρ. ὕοῦυ 816 
28 καὶ χὸς ᾿ ΙΔἸΟῊ πλἰδύακϑη. 

αἱ προσελθὼν ε τῶν 
᾿ Απὰ Βανὶηβ σοῦλα ἰουνναχᾶ δὴ Σ Οὗ τῇς 28 Νοῦν οπθ οὗ ᾧπ8 γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν ΒΟΣΙΌΘ5. ὑπαὺ Ὡϑα σουλθ 
ΒΟΙΡ65 Βανίηρ πϑδσζᾷά οὗ ἔβεσα {ΞΡ ῃὰ ἤθϑγᾶ ὑμθπὶ 

συνζητούντων, εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀἰδρυύϊῃα, Καονίηρ 
5θ 6: ἰοσείμοσ, Βανΐηρ Κπονν ἐμαὶ ἘΠΘΙν 1 ὑπαῦ ὯΘ6 Παᾶ διηβνοτθα 
᾿απεκρ θη: αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν [ὑποχ ἰῃ ἃ Ξὴ6 ΜΆ, 
μ: ἜΣ Ὁ ἰϑτῖ, πν τος ὌΡΟΣ ἈΠ διδκοά ἢΐω: “ὙΜΈΪΟΣ 

ία ἐστὶν ἕντο. πρῶ ΐ 
Οὗ ΕΘΗ βοσὲ 5 ἐοτπαπδηιδηξ Πρ π0) Ομ Βαϊ ηὺ 15: ΣΕ 
πάντων; 2429 ἀπεκρίθ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι σα 260 ΠΟΕΊΒΕΒῚΣ 

οὗ 81}} (μι 6υη) 3 ΔΉ ΟΓΟ, τὰ 6 γέσως : τιδὲ ΒοΓρᾶ: ΟἼΏΘ ἢγβὺ 15, 

Πρώτη ἐστίν ἔἤλκουε, ᾿Ισραήλ, Κύριος ὁ ἪΘαΓ, Ο ΙδΒγ86], ὅ6- 
Εἰσὶ (6) 5 ΒΘ βθδυϊηθ, 5861, το ἰδ] ΒΟν ἢ" ΟἿ Οοά ἰδ 
θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστίν, 30 καὶ ἀγαπήσεις [ὁῃ6 σεμοναῖ," 80 δῃά 
Οοα οὔυβ Ιογὰ οὴθ ἰ5, δΔηα γοὰ 5881} Ιονϑ [ἰχοσ τησδὺ ἴον 56- 

Κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης καρδίας [πονδᾷ" γοὺσ αοά 
τοτχτὰ ἴα. αοαά οὔγοὰυ ουΐοξῦ ποῖα Ὠρασχὲ αἰ γοὰ ΜΏΟΙΘ Ὠδατὺ 

δος καὶ ἢ ̓ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ δρᾷ ψίϊα γου ΨΏΟΙΪΒΘ 
εξ ἡρῇ ᾿ τὴς ἄπ ον οἔ γοὰ "ἢ 5001 δῃᾷ πὶ γοὺῦ 
ἐ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐ ἷ ἶ 

ουΐ οὗ ΜῊ ἴθ ρμεοχοθρίϊοχ οὔ γοῦ δῃηᾶὰ ουΐοῦῖ ΠΟΙ πιά ἀπά ὙΠ 

ὅλης τῆς ἰσχύος σου. 31 δευτέ Ὑ0ῈΕ ἘΝ ἼΡΙ ΟΣ ἘΠ ΈΒΒΙΗι ᾿ υτέ 
ΟΙΘ {6 βίσοη στα ΟΥ̓ γου. ΞΘΟοΟΠΩ͂ ἌΜΕΣ 1 ΤᾺ6 βθοοῃά [85 

΄ ΄ δ ΄' Ξ. ἶ ε αὕτη ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς (15, “χοῦ πιαθῦ Ἰονθ 
ἰμῖ8 Ὑου βῃδ ῖονα ἐπα ὩϑισῦροΣ οὔγοι 85. ἰΥΟῸΓ ποίσῃ Ὁ 85 

49, 305 ΤΟ ονδη, {1-14,10-18,30,5:. ἐῃρ Τιοχᾶ, ΝΒΑ. 
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γοῦ͵56 11. ὙΏΘΙΘ 15. Ὧο 
οὔΕΥ σοι θη ατηθηΐ 
σύϑαῦοσ ὑμϑὴ ὑῶ656,"» 
32 ΤῺΘ6 δβουῦῖρθ βϑδἱᾶ ἴο 

: “ὙἼΘϑοῦΘσ, γψοῦ 

Ἅ611 βϑϊᾶ ἴῃ ᾿ἴὴ6 σῇ 
γα, ἫἪΘ ἰ5 Οὔρ, 
διηα ὑῆεσθ ἴδ. 0 οὗν 
δὴ Ἐθ᾽; 38 δῃᾷ ἰῃὶβ 

Ιονἱρ Ὠἰσπὶ υϊῦ ΟἸΘ 
ΜΏΟΙΘ Ὠρατὺ δῃᾶ πὴ 
οὔθ᾽» ΨΏΟΪα πὑπᾶρτ- 
5δηάίηρ δῃηα ψίῃ 
ΟὨΘ᾿ 5 ΨΜΏΟΙΘ 5υγθηρίῃ 

δᾶ ὑμὶ5 Ἰονίῶρ ΟἿΘἙ 
ὨΘΙΡΏΘΟΥ 85 ΟὔΘΒΘΙΣ 15 

σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ 
ψγουχβο!, ατοδίου (Ομ 6) οὗ {μ656 οἴμεσς σογηχαβηαζαθηΐ 

οὐκ ἔστιν. 82 Εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς 
ποῖ 15. Ξαῖϊᾷ ἰοῦ [μ6 ΒΟΓΡ6 

Καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπες ὅτι 
ΕἼΠΘΙΝ, ἜΘΘΟΠΟΥ, ὍΡΟΣ τυτα νοῦ βαιά ἰμαὶ 

εἷς ἐστὶν καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ" 
οὔθ ποῖβ δηά τοὶ 15 ΟἾΔ Ὀφθϑίαθθ ἴῃ; 

83 καὶ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ ὅλης 
διὰ [ῖὼ6 ἴο Ρε Ἰονηὴϑ ὨϊᾺ οὕοῦ ΨΈΏΟΙΒ 

καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ 
Ὠθαχὶ αμᾶ ουΐοῦ νοΐ ἐδ 86 οοταρσθῃθηβίοη δηᾶ 

ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος. καὶ τὸ ἀγαπᾷν 
ΟὟΤΟΣ ΨΏΟΙΘ ἰῇς εἰσθρηρίῃ δηᾶὰ [6 ἴο Ὀ6 Ιονΐτ 

τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν. ἐστιν 
{ῃ6.. ΠΟΙΡΏΡΟΥ 885 ΟὨΘΞΘΙΕ χῆοσχα αδουπμαάδηΐ.- ἰἷ5 

πάντων τῶ ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν. | ψοτίῃΒι ἔξ τόσα ὑΏδη 
οὔ] (6 ΨψοΙς Ὀαχηΐ οξξεσίηρβ θα βδουίῆοαβ. [41] ἐῃὴ6 ΨΏΟΪα Ὀυτηΐ 

84 καὶ ὁ. ᾿Ιησοῦς Ἧ ἰδὼν αὐτὸν Ἰοτι οΠθεϊηρθ δηᾶ ΒΘ ΟτΊῆο- 

Αμᾶ προς ἐὐλ αν Ὲ Ἰδόνν 5665 ὉΠ, ἐτ 65." 34 Αὐ ἐπῖ5. σασυβ, 

νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ ὑ7η: : -- 
᾿ς οι σον ἘὮφ δῃηβνεσεᾶ βαϊᾶ ἰο μὰ Νοί αἸΒΟΘΓ ὩΣ ἢ " μοι 

μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ , 35 οτθα ΣΠῸΘ.ΙΒΘΕΌΣ, 
ἸΟΩΒ [ψὰ}} σοι τ ἔτοη ἐπὸθὸ Κκίηρθοι οείῃς 5818 ἰο Ὠΐη: “Ὑοι 

θεοῦ. Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν 816 ποῦ [ΩΥ ἔτοτα {μὲ 
αοά. Αμᾶὰ Ὡοοῦθ ὠοΐψεΐ νν8ϑ ἀδυὶπθ ἤἶτὰ |κιηράοϊῃ οἵ αοἄ," Βυΐ 

ἐπερωτῆσαι. ΠΟΌΟΩΥ δᾶ {6 οου- 

ἰο ᾿Ἰπλαυῖτε ὡροῦ, ᾿ δ586 ΒΩ Ιογ6 ἴο 
85 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς | ᾳφιοϑύΐοι ΠΪπΠ1. ᾿ 

Δηᾶ Πανὶ δηβιυν συ οα τὰ8 ὥεϑ5 ᾿ 

ἔλεγεν... διε δκών: ἐν» τῷ περ ον ΤΟ ΤΕΎΘεΣ Ν ἀΕπ 
γ785 βασπς ἰεδομΐησ ἷἰὰ ἰδ ἰορῖα Ηον τ ΚΙῺΡ ἃ ΤΈΡΙΥ, ΦΈδα5 

λέγουσιν οἱ γῥῤῥαμματεῖς ὅτι. ὁ χριστὸς Ὀεβϑα ἴο 5Ὲ}) 85 δὲ 
ΔΙῸ βαυΐῶβ. ἰδ ΒΟΓΙΡῈ5 ἐμαὶ ἐὰβὸ Ομτὶδὶ [ὑδυρὺ ἴῃ ὑμ8 ἰθυρῖὶθ: 

υἱὸς Δαυείδ ἐστιν; 380. αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν [ “ἬΝ ἰ5 10 ὑμαῦ͵ [ 
80. ΟΕ Ὀδν!ᾶ 152 Με Ῥανίἃ αϊᾷ ἱβουῦὶρεοβ 58.ὺ ὑμδὺ ἐμὲ 

ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ Εἶπεν Κύριος τῷ |Ομτίδὺ ἰ5. Πανὶ 5 βοὴ 

κυρίῳ μου Κάθου ἐκ. οσκ Άδεξιῶν ἢ : 
Τοτά οἔτηθ 6 βιρ οαΐ οἵ Τἰσς- Πα [ὈΡ 875] τὸν ἐ ρξιυνεγόιεν: ῖ τς 

μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ᾿τογὰ: “Θ' αὖ τὴν τὶρμὲ 
οἵ ΤῺ ὙΠῸ ἹΪΚΘΙ͂ 1 ΒΒ ουᾶ ρὲ [16 δηρίηΐϊο5 οὗ γοὰ 

ΠΡ ΌΎΝ ἀντ νι οἾΝ ς ὙΠ Ι΄ ε 
ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου 37 αὐτὸς Δαυεὶδ Ἀβιὰ ὍΣ Ραν σοι Θμθυαΐο ῬθΘηθαίῃ ὙΠ τιηδουθαῖίῃ 6. θεοὶ οἴνου; νον ὥϑνιὰ ἐνώμα 

Ἧ7} : 97γὴ. 

λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ - πόθεν αὐτοῦ ἴθοῦ."᾿ 51 ΤΆΥΟ, ἈΠῸ 
15 5δ νυ ἰὩ 5 Ἡΐχῃ Τοτᾶ, ϑδῃὰ ἔτγοϊῃ ψβοσε οἱ μίγη 1 5611 Οδ115 Ὠϊπὶ Ἰιοτά,; 

ἐστὶν υἱός; Ὀαῦ ΠΟΥ͂ ἄοθ5 Οὐ 

15 ὯῈ ΒΟῺ 7 ὑμαὺῦ Ὧ6 15 ;ἷβ ΒΌΠΡ" 

381 Τομονϑῆ, σ51-14.16-18,20,51. ἐῃ6 Τιοτᾶ, ΒΑ, 

ρον 

οφκυνμηρφμγναμνθρμθνφνμ μοι φάμθμωψνινμν μκφομανμ τε νε σρ καὶ δον κτ αν 

νφυλενονημμημ αν. υιμαμμ αμδιν οὐ ἄνα τ ύνμα μλμμ των 

239 ΜΑΒᾺ 12: 838---44 

Καὶ ὃ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ! Απὰ ἐπδ ρτϑαξ ι ΟΤΟΥ͂, 
Αὐῷ ἰβα τᾶ ογοψᾶ τῦϑβ πϑαυίῃβ οὗ μέγα Ὑ8.3 Ἰἰαύδιίτς ο τς 

ἡδέως. 88 Καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ  ψίθῃ ῬΙδαβασα. 38 πα 
ΜΈ ΡΙΘΆΒΌΓΕ. Αμά ἴθ μα ἰφβοβίηε οὗ Ἀἴτὴ [ἴῃ Ὧϊ5 ἰδϑοηΐησ Β6 
ἔλεγεν Βλέπετε ἀπὸ τῶν | ψοηῦ οὐ ἴο 58 γ: “ἸΏΟΟΚ 

86 "785 ΞΘ 15 Β6 τοῦ Ἰοοκίῃρ αἱ ἔγόσω. 188 Ιου ζογ ἰδ βοσῖθθϑ 
γραμματέων τῶν ᾿θελόντων ἐν στολαῖς [ὑμαῦ ψαιῦὺ ἰο ψ81Κ 

ΒΟΙΙΡ65 ἴῃς (ΟΠ 65) Πρ ἴα ΤΟΡΕ5 ᾿ΔΥΟΘΠα ἰῇ ΤΌΡ65. δηᾶ 
περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς [ταῦ ρτϑϑοϊ 
το ὑγ8 1 θροῦς δπᾶ ἀντίος ἴῃ Πν {8 τ κοι ἐς ΕΣ 
ἀγοραῖς 39 καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς [39 πᾶ, ἴτομθ 5θαΐβ 

ταλυ ΚοῖρΙδο ας δηα Στοιΐ βθδῖβ χὰ με [2ὴ ἐῃθ ΒΥ ΒΡΟΡΊΘΒ 
συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς [πὰ τηοϑῦ 
βυπβοθθ5 8η4 ἔτοῃϊΐ χβϑο τ ηΐηρ Ρ]8σθ ὅλ Ὡϑ ῬΙΘαθ5. αὖ ἐλύσοϑι 

δείπνοις, 40 οἱ κατέσθοντε τὰς [πλθῶ15. 40 Τ' ΞΌΡΡΘΥΙΒ, ἴδε (ο; 65) βου ορίμμθλες ἐπῶν {6 οὔθ ΤΣ 
οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ [ἐῃῆθ ΒοιΞ65 
μβοιιδεβ οξίῃθ ναοῦ δῃᾷ ἰὸ ρῥγεΐθιηβα αὐ σιάοτγο; αμᾶ ἐς Ἄδυοα 
προσευχόμενοι: οὗτοι λήμψονται περισσότερον ΡἈτοίθχυ χιδκίηρ Ιοὴρ 

ῬΓΙΔΣΊΩΒ; ἴῆθϑα ΨΜΠΠλγχθοεῖνθ τῆοχο δριηᾶδαςξ ὈΓΆΨΘΙΒ; ὑμθθθ Ψἱπ] 

κρίμα. : Τδοθίῖνθ. 8. ὯΘ Γ 
ἠἸυάστηφηΐ, : Ἰαδρτηρῃῦ. 5016 

41 Καὶ καθίσας ᾿κατέν. ῦ ᾿ αντι του 
Αὐᾶ Βανΐηρ δαὶ ἄοννα- ορροβἕΐζθα 16 ἐπ το ̓  ἐδ τράδιθεις 

γαζοφυλακίου ἐθεώρει. πῶς ὁ ὄχλος ομδοί ἴὰ γἱίδν ἰδ 
ἘδαΘΌΓΘ σαδταῦ, ἢ ννδ5 νον, ΠΟ ἰᾷ6 ΟΥΟΝ, Ῥβρϑ ΟὨΒΟυυἱηρ ΠΟΥ 

βάλλει" χαλκὸν εἰς τὸ : 
ὶς σονίασ ΠΟΡΌΘΙ [ἸΠ]ΟΏΘ6Υ]} ΠΗ τὰς τ δ᾽ μαννα οὐ 

γαζοφυλάκιον: καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἢ 
ἰραστο σαδτζτα; ΕἸ ΤΩΔΏΣ τί ἢ Οὔ 5 τὲ πρὸ πνθνο δης 

ἔβαλλον πολλά 42 καὶ ἐλθοῦσα |πτορρίηρ ΠΡ ΟΣ '΄Ώ ΠΛΘΩΥ͂ 
ΟΟἶηβ. 42 ΝΟΥ 8. ῬΟΟΥΓ{ 
Μίιὶᾶαον οϑὰθ δῃᾶ 

ΨΟΙ͵Θ του ΤῊΔῺΝ [ΟΟΪΏ5]; δῇἃὰ αν σομλΘ 

μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο, ὅ 
οη6 νᾶον ῬΟΟΓΙΓ γον ορία ὅψο, νΏΪΟΩ ἀτορρβᾶ ἰῃ ἔ Π 

ἐστιν κοδράντης. 43 καὶ » ἘΣ ΟΘΕΣΩΒ ἰς ἐμ φΜν Απα ὁοἴη8, ΜΏΪΟΒ. ΠᾶνΘ 
προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ΘΙΥ͂ 16 ναῖαθ, 48 80 

Ὧ6Θ ΟΔΙ]Πθα ὨΪϊ5. ΟἸΒΟΙΏΙΘΞ 
ἴο Ὠΐμὰ δηα 5814 ἴο 
ποι: “ἼΓΤΌΙ 1 5ἂν 

ἤζο τοῦ ὑδαὺ {ῃ15 

ῬΟΟΥ ψὶιᾶον ἀτομροϑᾶ 

ΔΑΝ ΠΑ]16α ἰοννατὰ ὨτΏ5ΟΙΣ ἴμ6 ἀἰδβοὶριθς οὗ Εἴτα 

εἶτεν αὐτοῖς ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ 
6 βαϊἃ ἴο θῶ Ατῆθῃ 11 βαυ πε ἰο τοῦ ἐδαΐὶ {μα 

χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν 
Ψίᾶονν ἐπα 6. ῬΟΟΥ τῆοσγ οὗ (οΠ65) [τον 

τῶν βαλλόντων εἰ τὸ |Ὶ 
οὗ (ῃς. (ΟΠ 65) Τσονίηβ Ξῶ ἴδε κὐὰ ἐς ΣΕ ἢ ὕμπϑῃ 811 

; . ᾿ Β ᾿ ὙῊΝ 56 ἀΥΟΡΌΣΪΩΡ ΤΌΠΟΥ γαζοφυλάκιον: 44 πτάντε: ὰ ἐκ τοῦ [- : 
ἘΒΑΒΌΥΤΘ Ραϑτᾶ; 811 3 γΡ ουΐ οὗ τὰ6 ἰἴαῦο ὑμ8 ὑΥΘΟΒΌΤΥ 

περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δὲ |μεδίδ; 44 " ΟΣ ὑπον 88 
ὉΡΟΙ Πα ἰο ἔβοῖα ἴδσον, ἐπί5 (056) μαϊ ἀΙΟΡΡΘά ἰῇῃ οὔδ οὗ 

ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα  ὨΘΙΓ. ΒΌΓΌΙΙ5, Ὁ 5Ὧ6, 
οὐ οὗ {πὰ . Μαπξ ΟΥ ΟΣ 581} (ἐηρ5) (οα οὗ ὯΘ6Ὶ ψ ϑαηῦ, 



ΜΑΒᾺῈ 18:1-- 

ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν 
8.5 ΔΚ 88 586 νγῪαὰϑ ανίῆβ ἰῆχεν, ΨΏΟΙ ἔμπα 

βίον αὐτῆς. 
᾿νίηθ ΟΥ̓ ΠΟΘΙ. 

13 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ 
Απᾶ μβοΐπρ Πβ νὰν οαὐὐ οὗ ἰὶπι ουὐἱοῦ {ἰμ8 

ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ΤδΙΏΡΙΘ 15 Βα Β ἴο ἰτὰ οδ Οὗ ἴπΠ6 ἀΐβοῖρ]65 Οὗ Πΐγῃ 

Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ 
ἜΘΘΟΒΘΥ, 568 τυῆδί Κιπᾶ οὗ βίοῃθϑ δῃᾶ 

ποταπαὶ οἰκοδομαί. 2 καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς 
τυνδαὶ Κἰμά οὗ Ῥυλαΐηρβ. Απμά 16 ὥοϑὺ5 

εἶπεν αὐτῷ βλέπεις ταύτας τὰς 
βϑϊᾶ ἴο ἴα ΑΥὄὅ νοῦ Ἰοοϊκίη δ δἱ {8658 τὰς 

εγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ 
" ΜΑΣ ΠΡ ΉΡΥΥΝ Νοῖ ποῖ βμομ]ᾶ 6 1δὺ 50 οἱξ 

ὧδε λίθος ἐπὶ -. λίθον ὃς οὐ μὴ 
ὮΘσΘ βίομε ὌΡΟΙΩ βίοῃθ ΨΜΏΙΓΕ Ὡοΐ ποῖ 

καταλυθῇ. 
Βῃου]α Ὀ6 Ἰοοβοᾶ ἄοννῃ. 

8 Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ Ὅρος τῶν 
Αὐᾶὰ 5ηρ οἵ Εἴχα 1ἴὸ 86 ΜΜουῃπίδϊηῃ Οἱ [86 

᾿Ελαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα 
ΟΙνε5 ορροβὶίίβ: {π6 ἰθπιρὶς νν85 ἱπαυισῖτρ ΠΡΟΣ. 

αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος καὶ 
ὨᾺ δοοοτάϊηρ ἴο ρυϊνδία [5001] Ῥοίοτ δηάᾶ 

᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάνης καὶ ᾿Ανδρέας 4 Εἰπὸν 
δι 5 δηαᾶ δ [0.2] δηὰ Απᾶτονν 58. 

ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, 
1053 Ψψεη ἰδθβθε (ἰληρ5) ΨΜΠΡ6, δὰ ψαὶ 

τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα 
τ 6 55 ΜΏΘΠΘΝΟΣΙ ΓΔ Ὀ6 αρουῖ ἔπ656 (1055) 

συντελεῖσθαι πάντα. ὅ ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
ἴο Ὅ6 σοποϊυαορα 811. ΤῊΘ Ῥυΐϊ “εβ5 

ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς Βλέπετε μή 
βἰαγτίθα ἴἰο 6 βαυίῃβ ἴο ὕριη Β6 ὑοῦ Ἰοοκίηρξ αὖ Ὡοΐ 

τις ὑμᾶς πλανήσῃ 6 πολλοὶ 
ΕἾ 4 Ά.25241:] τοῦ ΤΩΙ τΤΆΘΚΘ ἴο ΘσΥ; ΤΥ 

ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι 

. ΄ 
και τι 

ὙΝ11 σοθ Ὁροὼ 6 Ὡδὴθ οΟὔτῶθ βϑδυἷἱῃβ ἱμπεΐ 

Ἐγώ εἶμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 
1 δῖ, δῃὰ ΤΩΔῺΝ πὸ ν ν 11} τ Κὸ ἴο ουστ. 

1 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ 
ὙνΏθηονοῦ Ῥυΐ τοῦ γϊρΐ ΘΓ ἌΔΥΞ δηᾶα 

ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε: 
ΠῚ ΣΤΟΤΞΕ] ΟΥ 875, ποῦ Ὀ6 σοῦ ἰδυυ θά; 

δεῖ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος. 
ἀν [5 Ἀθοθσβασν ἴο [ΔΚ ρ]8οθ, ας τοὶ νεῖ πΠ6Ὲ ομᾶ. 

8 ᾿Εγερθήσεται γὰρ ἔθνος - ἐπ᾽ ἔθνος καὶ 
ἍΜ} τὶβα ὺθρ ΤΟΥ θύοι ὌΡΟΣ -πϑίοη δπά 
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ἀγχορροᾶ ἰῇ 811 οὐ 

ψαὺ 5:6 8), ὯδῚ 

ΜΏΟΙΘ ἱνϊηρ." 

1 Α5 Ὧδ6 5 ρΡο- 
ἴῃς οαοὖ οὗ ἴῃ 

ἔθ] οὐδ οὗ ἢϊε 

αἰβοὶριθς βαία ἴο Ὠΐτη: 
ΠΒΟΠΘΙ, 566} Μηδὲ 

βοσῦὺ οἱ ποῃθς ϑδηὰ 

ψῃδὺ βοῦῦ οὐ θυϊὰ- 

ἰη55}.᾽ 2ΠΟΥΘΥΘΥ, 
ὕὅεδυ σὰ ἴο ὨΐΩ: 
“0 γοὰ ῬΘοΙα ὕζθβα 
στοαῦ Ὀυϊ1αϊηρΡ59 ΒΥ 

ὯΟ ΠιΘΔῺ5 Μ1Π ἃ βίοῃβ 

6 Ιοῖῦ θα ὌΡΟΩ ἃ 

5ἴοῃθ δῃηᾷ ποὺ 86 
[σον ἀομῃ.᾽" ᾿ 

ϑΑΠᾶ 85. ἢ Ψὰ 

αἰὐυΐρ οὐ ὑῃ6 Μοιυηὺ 

οὗ Οἷΐνθα σὺ ὑπ 

ὕδηθ!8 ἰὼ νίονν, Ῥαϑίευ 

Θὰ σϑηλθ5 δ8ηα 9ΌΠῈ 
δῃα Απηᾶτονν Ῥδϑῦϑα ἴο 

85. ἰὼ Ὀσϊναύθιγυ: 
4 “ΤῸ}}] α5, Θη ψὶ} 

θϑ586 ἰμΐηρθ Ὅ6, δῃὰ 

ψμαῦ Μ}λῚ ὍὈ6 ἴ.8 

βίρῃ ΨΏΘΩ 811] ὕμβθϑθ 

ἐϊπρδ 816 ἀδϑυϊηθα ἴοὸ 

σοὶ ἴο ἃ ΟΟΠΟ}- 

5Ιοη)  ὅ850 “6505 
δἰατίθα ἴο 5877 ἴὸ 

{μοιλ: “ἼΠΟΟΚ ουαὖὺ ὑπαὺ 

ὩΟροᾶν τὶϑιθδᾶς τοῦ, 

ΟΜ ΔΩ ΨΜ11 σου 
ΟἹ ἴθ Ὀδϑὶδ οἵ [ΐ 

Ὥδλθ, βαγίπσ, Ἵ 

δὰ 56, πη ψζ{11} 

τα ϑιθϑᾶ τλϑν. 7 ΜΜοτθ- 

ΟΥ̓́Θ, ΨΏΘη ὙΟ δῦ 

οὗ 815 δα τϑροσχὺδβ οἵ 

Ἅ615, ἀο ποῦ 6 ἰδ" 

γἰῆοα; [{πθ586 ὑ:ηρ51 

ταῦ ὕδκθ Ὁ18οο, Ραυῦ 

{88 οῃᾶ ἰβ ποῦ γοῦ. 

8 “ἘῸΓ πϑίΐϊοη ΜΠ 

τἶδα δραϊηϑὺ πϑύϊοῃ δηᾶ 
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ασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσονται σεισμοὶ 
κἰησάοχη προ Κίηραοη, ΨΜ1Ὸ06 [δαυ ]αῦδκο5 

κατὰ. τόπους, ἔσονται λιμοί' ἀρχὴ 
δοσοσάϊηβ ἴο ΡὈΊδοβϑ, ΜΊΠ1Ρ6 ξδυλίηθθ; ὈΘΡΙΏΏΙΩΒ 

ὠδίνων ταῦτα. 
οὗ Ὀἰσίὰ Ρδῆββ ἴπ6θ6 (155). 

9 βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς: 
ΒΒ Ἰοοκίηξ δὲ Ραΐ του ΨψΟΌΓΣΒΟΙνΟΚ; 

παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς - συνέδρια καὶ εἰς 
{865 ΜΙ] σίῖνε ον στοῦ ἰηΐο 'δῃμπρασίαβ δα ἴηΐο 

συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων 
ϑυϑδθοβεβ τοῦ ΨΊΠ ΡῈ ἥδυνϑα δηα ὌΡΟῺ ΒΟΝΘΥΏΟΙΒ 

καὶ βασιλέων σταθήσεσθε 
Δηά Κίηδ5 τοῦ 1 Ὀ6 σαυξορα ἴο βίδα 

ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 
οὐ δοοουμδλύ οὗ Τὰ 6 ἱίο νυῖΐθϑ5 ἴο ἰμϑση. 

10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον 
Αμὰ πο 811} 1τὴ6 Ὡδύϊοιβ Εσοὶ 

δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 
115 Ὥθοθϑθον ἴο Ὀ6 ργθδοῃοάα {μ6 ξοοῦ δννβ. 

11 καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς 
Αμᾶ ΜΏΘηΘνΟΣ ἴδον τῆϑν 1θδᾶ 

παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί 
ΒΊΝΊΠΒ ΟΥΘΥ, Ὡοΐ Ὅθ τοῦ ννοσυστηβ ὈΘἕοΟσΘ 

λαλήσητε, ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν 
τοῦ 5Β8ομ!ᾶ βρϑαῖκ, ναΐ δ 2451. Δ ονοσ 

δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείν τῇ 
Βῃου]α ΡῈ σίνοα ἴο γοῦ Η ο ᾿ ὦ ἐμαὶ ΠῚ 
ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς 
ΒΟῸΣ ἐμ15 ὯΘ χοῦ βρρδκίηβδ, ποῖ ἔοσ δὃῖθὸ στοῦ 

οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα. τὸ 
[86 (ΟΠ 65) βρϑακίηῃρ ρυξ ἴδ6 ΕἸ) εν 1 τὰ6 

ἅγιον. 12 καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν 
ὯΟ]ν.- Αὐμὰ ΨΠΠλξ νας ον Ὀσγοίμο Ῥσγοίΐμοσ 

εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ 
ἰπίο ἀραίΐῃ ΕἸ οἷο] ΕΥ Τὴ σὨΠα, δλὰ 

ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ 
11 βίδπα ὰρ δϑεαϊπϑ ΟΠ] ἄσθρη ὕροὴ Ῥαύϑθηϊ δῃηᾶ 

θανατώσουσιν αὐτούς: 13 καὶ ἔσεσθε 
ΨῈΠ Ρυΐ ἴο ἀθδίῃ ἴοσα; δηᾶ τοῦ ΨΠ11Ὸ6 

μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ 
(ο 65) Ῥεϊῃδ βαίφσἪ ΡΨ 811 (6) ἐμσγοῦθὴ (δα 

ὄνομά μου. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς 
ὭϑΙΩΘ Οὔτ. πὸ (οὴ6) Ῥαΐ Βϑν]ὶὴβ ἐπαυγρα 1ἴο 

τέλος οὗτος σωθήσεται. 
εμα ἰῃϊβ (ομ6) ΨΜῺἘὶ 6 βανϑά. 

14. “Ὅταν δὲ 
ὝΜΏΘΩΘνΟΣ Ῥυΐ 

βδέλυγμα ἐ 

ἴδητε τὸ 
τοῦ 5Που]ᾶ 566 τῇς 

ἑστηκότα τῆς ἐρημώσεω 
ᾳ ἑ Βανίηρ βίοοα ἀἰβρυβεηρ μη 5 οὗ 6 ἀσϑβοϊϑδξοῃ 

ΜΑΒΕ 18: 9--14 

Κἰπράοχω αραίϊηβδὺ Κίηρ- 
ἄογη, ὕἴποχγθ Ψ1Π1 Ὁ6 
Θδαυ  μαῦακο5 ἴὰ Ομ 
ὈΪδοθ δίδοσ δ ιηοί υ, 
ποθ ΜῈ 6 ζοοᾶ 
βθογίαροθ. ΤΏΘΘΘ. 8.6 
ἃ ὈορΊΠηΐηρ Οἱ ὉΘΏΡΒ 
οἵ αἀἰἰβύσθϑϑδ. 

9΄.Α5 ἴογῦ στοῦ, ΙἸοοῖκκ 
ουὖῦ ΤΟΥ ΥΟΌΓΒΘΙΨΥΘΒ; 
ῬΘΟΡΙΘ ΜΠ] ἀδινοῦ 
γΟ ΠΡ ὕὅο ΙΟοΟΔ]ὶ 
σοιγίβ, δηὰ στοὸῦ {1} 
Ὀ6 Ὀθαύθῃ ἴ'ἢῇ ὅγῶϑ- 
δορθ δῃηράὰ ΡῬΡὸὲ ρΡυΐ 
οὐ ἴμ8 βδῃξἮ Ὀθίουθ 
ΒΌΨΘΥΠΟΙΞ δηαὰ Κίηρϑδ 
ἴΟΥ ΤῺ 88Κ6, ἔὸσ. ἃ 
ψίιύηθο5 ἤο ὑὕῶρθιῃ. 
10 ΑἸΙξο, ἴῇ 811 ὑμ8 Ὧ8- 
ἰοῦ ὑῃ6 ροοᾶῦ ποὺ 
Ὧδ5 ἴο 6 φῬγϑδοῃρᾶ 
Βγβῦ. 11 Βυύὺ πῇϑῃ ὑπο ν 
ἄτα Ἰοδάϊΐϊῃηρ γοῦν ον 
ἴο θῖν τὸ ὉΡ, 
ἂο ποῦ Ὀ6 δῃχίοιι Ὀ6- 
Τογσθηϑηᾶ ἀροῦν ψῇδῦ 
ἴο βρθαϊζ; Ρυῦὺ ψῇῃδῦ- 
ΘΟΥΟΥ ἰ5 οίνθῃ χοῦ ἰῷ 
ταῦ Ποῖ, βρθϑὶς ὑ 18, 
ΤΟΥ χοῦ δ 6 ποῦ 
8 ΟἿΘ5 βρθδκίηρ, 
Ῥαῦὺ ὑῇ πον ϑβρὶσιῦ 
15. 12 ἘΠΥΓΠΘΥΊΏΟΥΘ, 
ὈΓΟΥΏΘΙ Ψ1Π1 ΟΘΙΣΨΘΥΙ 
ὈΧΟΙΏΘΙ ΟΥ̓́ΘΥ ὑο ἀθδίῃ, 
διηαἃ 8 ἔδίμου ἃ οὨαᾶ, 
δοα ΟΕ Ιασθ 11 τἱδα 
ἋΡ δρδϊηδὺ ρΡδύϑῃῦβ 
δᾶ ἤδνα ἰχθὰὶ ρα 
ἴο ἀραΐῃ; 13 δῃὰά στοῦ 
ΜῈ ὯὈ6. οδ͵]θοϊβ οἵ 
μαϊσοα Ὁ 811 ῬΘΟΡΙΘ 
οΟἡ ϑδοοοῦηῦ οὗ [τῺΥ 
Ὥδηθ, Βιὺ Ὧδ ἐῃαὺ 
Ὧδ5 δῃαυσρὰ ἰοὸ [8 
Θά ἰ5 6 οὔθ ὑμϑδῦ 
ΜΠ Ὅ6 βαγνϑᾶ. 

14 “ΟΜ ΘΥΟΥ͂, ΜΘ 
γοῦυ οσδύοῃ κἱρῃῦ 
ΟἹ 86. αϊδραπβύϊηρ 
ἰῖὴρ ὑμαῦ οϑιβοϑ 
ἀρβοϊδύϊοῃ βὐϑδηαϊηρ 



ΜΑΒΕ 13:15---22 

ἀναγινώσκων ὅπου οὐ ᾿ δεῖ, ὁ Ἵ 
τοδάϊ5 

ΏΘΥΟ πο ἰδ ἰθ Ἀθοθϑβαῦν, {π6 (ΟΠ 6) 

νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ 

1οῖ στα Ὧ6 στυϊλαΐξηδ, τὰ τῃ6 (ο 65) δ᾽ {6 

"Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 

ΒΕΡΟΣΙ 1οῖ ἴθι Ὧ6 Βεοίης Ἰηΐο ἴὰ6 τοπηΐαίτιβ, 

1ὅ ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος. μὴ 

116: (ο0Π6)}. ὌΡΟΣ . 188 πουβαῖορ ῃοΐῖ 

καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω τι 
16 Ὠΐτα σοι ἄονγῃ ὩΟΥ τοὶ εἰπὶ θΐοσ δησ ἐν 

ἄραι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 16 καὶ 

1ο Παρ οὐτο 6 ποῦβα οὗ Βήτῃ, διά 

ΕΠ) εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς 

ἔη8 (οη6) ἰπίο ἰὰ6α βε]8 ποῖ 1εὲ Ηἰχὰ σοϊασῃ 1ταἴο 

τὰ ὀπίσω ἄραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 

μ6 ((ἰκρθ) Ῥεμίμα ἰο δὲ ὰρ {86 ξβατταθηΐ οὗ Ὠΐτῃ. 

11 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις 

ἴχζος Ὀπὺὲ ἰο ἴδε (ὁπ65) ἃ ὈΘῊΥ Δαν 

καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς 

δηᾶ ἴἰο [88 (0165) εἰν βὰς ἴθ μόδα τὰ 6 

ἔραις. 18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ 
ἤβεραις Ἐδ χοῦ ργασίαε Ῥαΐ ἴῃ ογάθσ ἐμαὶ πο 

γένηται χειμῶνος: 19 ἔσονται γὰρ αἱ 

ἃ ταῖρι ΟΟΟῸΓΣ ΟΕ ἹΩΙΟΥ; δ 2868 01:] ῸΣ ἴδε 

ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις οἵα οὐ 

ἅδ᾽. 1ὰοβα εϊραϊδίίοα. οὗ ΜΏΐοΙ βουσὶ ποῖ 

γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως 

ἨΔ5 σοουττεῖ βσ . ἕστο ὈΘΒΊΠΆΙΣΡ οὗ οσϑαϊϊζοῃμ 

ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ 

Μοῦ οτραΐοα ἐπα αοά απ} 86 τὸν δπᾶ ποῖ 

μὴ γένητα. 20 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν 

τοὶ βῃουᾶ οὐσυτ, Αὐμὰ ἢ ποῖ βῃοχίομπρα 

Κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα 
Τιοτὰ ἰὰς ἄδνυϑ, τοί ἘΚΕΙ͂ νγ)88 βανεαῖ 81 

σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὖὗς 

φΞ. Βυὲ ἰἄτουῦρῃ ἰμθ ομοβθὰ (οη65) ΨἜΏΟΤΩ 

ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 
Ὧδ οὔοϑδβεαο 86 5μουίεῃθρᾶ ἴδε ἄδν5- 

21 Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 
Αμᾶ ἤθη ἰξϑνεσ δῆσομα ἴο γοῦ βΒῃου!ᾶ 58. 

“δὲ ὧδε ὁ χριστός [δε ἐκεῖ, μὴ 

Ξ66 βοῖθ ἴδ8 Ομ σὶϑὲ 566 ἔμοσο, ποῖ 

πιστεύετε: 22 ἐγερθήσονται γὰρ 
6 τοῦ Ῥεϊθνίηβ; ὙΝ1|1 σῖθο τ Ὁ οΥ 

ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν 
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ΜΏΘτΟ ἰδ οὐρῃῦ ποὺ 

(Ἰοὺ [86 σϑϑᾶξγ 88 

Δἰϑοοσπι θη), 

1εῖ ποσα ἰῇ συ 88 

ρῬεσίῃ Ββοίηρ ἴο με 

τοοπηξαίηβ. 15 1οὖ 8 

τῆϑ οἱ με δοιδοίορ 

τοὺ σοῦ ον, ΠΟΥ 

δο ἰῃμδιᾶθ ἴο ἤβκβ δῇγ- 

ἰὴ οαὖὐ οὗ 85 

Ὠουβο; 16 ἀηπᾶ οὐ ὑδ8 

ταδὶ ἴθ δ δοιὰ οὶ 

τοίσσῃ ἴο 8 ὑμῖηρβ 

Ῥϑηϊμα ἴο ρἷοκ ὃ 

Ηἶἷ5 Οὐὐοσ ραυτλθῃΐ, 

1 οθ ἰο ὕμ ὑσγερ- 

πϑπὺ ψοχλθη δηᾶ ὕμοβα 

ϑιοκίηρ ἃ ὈΘῸΥ ἴῃ 

ἴμοσθ ἀδυδ' 

Ῥσαγίηρ, ὑμαὺ ἐὺ τὰδὺ 

ποὺ οὐοῦσ ἰῃ ψἱηΐεο- 

ὑϊχη6; 

[3 61} 

18 Κϑερ 

19 10Γ ὕμοδα 

ἄδγα ΜῺ 6 [ἀδΥ8 

ΟΥἹ ἃ υἱρυϊαύϊοῃ βύοῃ 

8ἃ5. Ὧδ5 ποῦ οσουγγρα 

ἔγοῖὰ [{86] ῬδρΊΠΣησ 

οἵ ἰὴ οτγϑαύίοηῃ ψὨΐΟῆ 

αοα οτοοαύρα απ 

τὺ ὑπο, δὰ ψὶ} 

ποῦ οοουγ αϑϑίῃ. 201Πη 

ξαοῦ, 1655 σομονδῃ" 

ῃδΔᾶ οαὖ 5ῃοτύὺ {88 

ἄδυϑ, Ὧ0 ἤδβϑῃ σου 

ΡῈ βανϑᾶ. Βυὺῦ οὔ 80- 

οουπὺ οὗ ἴμθ οὔόϑθῃ 

Ομ65 πο ὯΘ6 [85 

σὨοβθη 6 85 οὐΐ 

ϑῃοσὺ ὕμ8 ἄδν}8. δὲ 

21 “ΤΏΘΩ, ἴοο, ἱΐ 

ΘΏΥΟΩΘ 58.0.05 ἴο τοῦ, 

366! Ηδῖθ ἰ5 88 

ΟὨτ σὺ, 3566: ΤΏΘτΘ ὯΘ 

15, ἅο ποῦ Ὀεδῆδθνα [{{]. 

ΦΟΈΟΥ 1Ἃ815 ΟἸἾγΙβίδ 

δια Γαῖπ8 ὑσορμοὺβ Μη} 
βαῖςα οαχὶϑίβ δὰ ἔδ|5ε ὑσχορῃβίβ δηᾶ Ψ1Π βῖνε μ 

σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ 8,156. 8πὰ ΜΠ] βἴνθ 
ΕΗ 8 Ῥοτίβηϊβ τονγατσά ἐμ [ἴσῃ διὰ ψομάθσϑ 

205 σομπονδη, 57,8.10,.18,16-δ. [η6 Τιοτᾶ, ΒΑ. 
ὡ 

243 

ἀποτπλανᾷν εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς" 
(ο ΒΘ Ιϑδαϊηρ αϑσαν 12 ῬοϑϑῖθῖΘ με οἤοόβεα (0065); 

23 ὑμεῖς δὲ βλέπετε: προεί ειρηκα 
χοῦ Ῥαξ ῬὈδ6 χοῦ Ἰοοκίωῃρ δὲ; 1 προ ἜΝ Οα 

ὑμῖν πάντα. 
ἰο τοῦ 8311 (85). 

24 ᾿Αλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ 
Βπΐ π [36 15] τὴ 8 ἄδυ5 δέΐοσ 

τὴν θλίψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσετ 
{ὴ6 ἐσ θυϊαοη μα δ τρρον ΨΙΠΡΕ ῥϑέχόκιος 

καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ ἔγγο 
αὐ [8 ΤΩΟΘΟΠ. πού ΨΜῈπΠ να ἰδ6 φέγγος 

αὐτῆς, 2ὅ καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ 
οὐ ἷῖ, δὴ {8 βίδυβ Ὁ1ΠῸ0Ὸ6 οὐδοῦ ἰμ6 

οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ 
Ἀρανθ 5 ΔἸ ΠΏ 5, Δα ἴἢ6 φροννοῦβ {π6 (ΟΠ 65) 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 26 καὶ τότε 
ἷἱὰ ἴῃ - ξανθὴβ ὙΨ1}} Ρ6 βΏξκρῃ. . Απὰᾶ ἤθη 

ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ. ἀνθρώπου ἐρχό 
ΤΥ Ψν111 566 ἴῃ ὅοῃ. οὗ [ῃ 6 ὙΠΝ " ΠΧΟΜΕΟΥ 

ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης’ 
ἰπα οἰουᾶβ νᾶ Ῥοννεῦ ἀύνρας δηὰ δόξης 

21] καὶ τότε ἀποστελεῖ ὺ ἀγγέ ' ξ τοὺς ἀγγέλου 
δᾶ ἰβθη [6 ΨΜἘΠ1λπ 96) ΟΕ Ἐμο᾽ ἘΞ εΙς : 

καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ 
δι ὙΨὙ]ὶ1ς58α ἰοσοῖμοῦ ἴῃς οἤόοβοα ἰομθιν οὗ ἶσα 

ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρου 
ουαοῦ (6 ΖουΣ νᾶ ἔγοσα Β τελλωνγεν 

γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. ὶ 
οὗ ϑαστίῃ 11} οχ σου ν οὗ ἤθανρϑῃ. 

28 ᾿Απὸ δὲ τῆ ῆς μό ὴ ἧς συκῆς άθετε τὴν 
ἙΤο Ὀᾳσζ (ὼς Βρ ἐγεο Ἰϑρα χοῦ Ἰης 

παραβολήν: ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς 
ῬΑΥΘΌΙΘ; ΨΨΏΘΏΘΥΟΥ ΔΙσοδαν {ῃπ6 Ῥγσϑῆομ οεἝἑῖ 

ἁπαλὸς γένηται ᾿ καὶ ἐκφύ τὰ 
ἰρηᾶοσ ϑῃρουϊα Ὀθοοσὴθ δῃηα 5ῃουἹα ἐν ΤᾺ ουὖξ ἰπ6 

φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος 
ἴθανεβ, σοῦ ἃῖεὲ Κρονίὴβ ἰδαΐ. ὭΘΔΥ (ῇὴ6 ΒΌΚΩΤΙΏΘΥ 

ἐστίν: 29 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν 
15; 15 . 8150 γχου, ὙΈΉΘΏΘΥΘΟΙ 

:- ἴδητε ο ταῦτα ινόμενα 
τοῦ 5ῃοι)α 566 556. (8155) ἘΠ ΡοοαΙην, 

γινώσκετε ὅτι ἐγγύ ἐστιν ἐπὶ 
τοῦ δτὸ Κποννίῃ ἐἰπὰὲ δβλας με ἰβθ. ὕὑροῖ 
θύραις. 30 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ 
ἄοοτβ. ΑΙῶθα 181 βαεσυίησ. ἴο σοῦ ἐμπαξ ποί 

μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρι 
ποῖ 5ῃοι]α 655 αΥ ΩΣ ἐπ βοηῃρσγδαίϊίΐοῃ.. ΉΜ μέχρις 

οὗ ταῦτα πάντα. γένηται. 
ὙΒΙΟῺ [{{π|61] ἐπμθβο ((Ὠϊπ 55) 81. 5μοαά ΔΡΡΘῃ. 

ΜΑΒᾺ 18: 238---80 

ο Ιρϑδᾶ αδβίταων, [1 
ῬΟΒΒΙθΙ6, ἔθ ομοσθα 
ΟὭΘ5, 28 χοῦ, {Ώ 6, 
φαΐο οὐδ; 1 Ὠδγθ 
[018 χοῦ 811 ἰδίηρϑδ 
ὈΘοσθϑηᾷᾶ, 

24 Βαυὺ ἰὰ ὑμοϑ8 
ἄδυϑ, οἴζοῦ ὑπδαὺ ὑγ]ρ- 
πἱαϊΐοη, ὑπὸ β Μ1}} 
6 αἀδΥκθηθα, δαᾶ [86 
ΙΏΟΟΣ ΜῺΔ)Ὶ͵ ποῦ ρῖνα 
15 1ρηὐὺ, 25 δῃᾷ ἰῃ8 
δίδϑ 1 Ὀ6 ζαΠὴρ 
οαὐῦ οἵὗὐ πρανθῃ, δηῃά 
{ῃ86 Ῥοῦγοῦβ ὑμϑῦ. 81Θ 
ἴῃ {ῃ86 ρᾶνθβ {1} 
Ὀ6 5ῆδκρῃ. 28 Απᾶ 
6 {πὸν 111: 566 186 
ΞΟῚ Οὗ ΙΔ σοχηΐηρ 
ἴῺὰ οἹοιιᾶδ τὶ στθαὺ 
ΡΟΝΘΙ δῃᾷᾶ ρὶοσνυ. 
21 Αμα ἰζθῃ 6 ψὶ}} 
ΒΘ ἴογίῃ 6 δΔΏΡΘΙΒ 
θη 11] ρσαῦμοσ ὯΪΐδ 
ΟἸὨοΘΘΩ ΟἿΘ5 ἰοροίοῦ 
ἵἴστοταῃ 8 ΤῸῸΓ ΙΩΒ, 

ἔτοπὶ δαγί᾽ 5 δχύχϑι- 

ἰν ἴο ρᾶνθὴβ οχ- 
ὑχϑιχὶύν.᾿ ᾿ 

28 “ΝΟΝ ἴσο (8 

Εἰρ στθθ Ἰθῶσὰ 8 

ἱπΠυβχαυύϊζη: Ψιϑὺ ἃδ 

ΒΟΟῺ 85 ἰΐ5 ΨψΟΌΩΒ 

ὈΓΘΏΟΩ φτονδ ὑθησοσ 

δηὰ ρυΐβ 1Ζοσύἢ! εὑδ 

Ιθανθῶ, χοῦ κῆπον ὑμαῦ 

ΒΌΙΣΙΩΘΙΥ ἰδ. Θ6Β8ΓΥ. 

29 1} ΚΟ 86. αἷθὸ τοῦ, 

ΜΆΘΩ υὙοῦ 566. ὑΐδ56 

ὉὨΪΩσ5 δ θηΐηῃρ, 

ΚΗΟΝ ὑμδὺ Ὧθ ἰ5 

ὭΘαΓ, 8ὺ ἴῃ6 ἄοουῦδ. 

80 ὙΓΌᾺΙΡ 1 βὰν ἴο τοῦ 

ἐμαὺ ὑμπὶϑ ρομογδαίοῃ 
ἍΜ ὉΥ ΤΟ ΤΘΘΩ5 

ῬδβΒ ΘΒ, ὉΠΕΠ 81] 
ἴπ656. ἐῃΐηρα ἌΒΘΡΡΘΩ:. 



ΜΑΒᾺ 18: 31---14: 

81 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, 
Τ6 ἤθαάνοῆ 8ηα ἴῃ ϑατίῃβ. Ψ011 0855 δῦνδῦ, 

οἱ δὲ λόγοι μου οὐ παρελεύσονται. 
ἐμ6ὸ Ῥυξ ψοτᾶβ οὔτω πού ΨΊΗΡ 855 ΔΚ. 

82 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ 
ΑΡόαξ ῬῬυῦ. [18 [ἘᾺ τὲ ΟΣ 

τῆς ὥρας οὐδεὶ οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι 
ὯΠϑ ἔρον ὩΟ δ 88 ΚπονΏ, ποϊίμοσ 6 ΔΠΘ6Ι5 

ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ. 
1 ᾿χεονον ΠΟΙ ἰδ ΘΟμ, 1ξ ποὺ ἴθ Ἐδίθοσ. 

88 βλέπετε ἀγρυπνεῖτε, οὐκ 
Β6 τοῦ Ἰοοκίῃρ δ Ὅε τοῦ αὐϑίδιαϊῃβ ἔσοζῃ 5ῖθερ, ποὶ 

οἴδατε γὰρ πότε. ὁ καιρός ἐστιν' 
χοῦ πᾶν ΚΟ ΤΟΥ ΨΒΟᾺ ἴῃ6 δρροϊηϊθα ἰτὴθ 15; 

84 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος 
85 ΤΩΙ. ΘΌΤΘΣ ἔτοτα Ὠἰβ ῬΘΟΡΙΘ 

ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς 
Βανΐπρ τοὶ θῸ ΟἹ 88 ἤοῦυβα οὗ Εἴτα δηᾶ αν κῖνοῃ 

τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ 
τὸ (ὴῪ πῖανεβο οὔ μη ἰμ6 ϑδυϊδουὶν, ἰο δδοῖῦ οὔδ 

Ὰ ἢ 3 Ἂ Ἂ “" »“ 

τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ 
ἐμ 6 ὌΝ οὗ τα, δῃᾶ ἰο ἴῇ 6. ἀοουκρϑοροσ 

ἐνετείλατο ος ἵνα 
Ὧ6 σοχηπιδηαϑα ἴῃ οσᾶοθσ ἰδὲ 

8ὅ γρηγορεῖτε ορῇ. Ι 
ὯΘ “πουϊα νὰ ὙΡΙΙΕ ϑνγαῖκο. Ἐς τοῦ 5ίδυίπε ανακα 

οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ 
ἐπουρέοσο, ὠοΐ ὑοῦ αν Κοα ἔου ΨΏΦη ἴδ8 

κύριο τῆς οἰκίας ἔρχεται ἢ 
τὰ Ν οὗ ἴὰ 6 Βοῖ56 5 σΟτα 6, οί Ὸσ 

ὀψὲ ἢ μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ 
1δΐῖθ οἵ ταὶ θὴῖ ΟΥ̓ οὗ ςοοκΚοσονῖηξ ΟΥ 

προωΐ, 86 μὴ ἐλθὼν ἐξέφνης 
ΘΘΙῚΣ ἴπ [Ὧ6 ΠΟΧΆΪΩΣ, πο δνίπηθ σοὴθ βυαάθ} 

ὑμᾶς καθεύδοντας: 33 ὃ δὲ 
χοῦ βιθορίηξ; νι ὰϊο Ῥαΐ 

πᾶσιν λέγω, 
ἴο 88 Σ δὰ βδσπβ, 

σ᾿ 

εὕρῃ 
με τηἱϊρμὲ Βπᾷ 

ὑμῖν λέγω, 
ἴο χοῦ 1 δΙᾺ 5 τη 

Ὑρηγορεῖτε. 
Β6 τοῦ βίδυϊαξ αν ϑα. 

14 Ἦν δὲ 
85 Ῥαϊ 

ἄζυμα 
ππξοσταθηϊθα [68]Κ65] δέίεσ ἘΜΟ 

ἔρας. Καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
ἡμέρας Απᾶ ψΟΓ͵ βεοκίηβ [86 Β φεῖοβίς δπᾶ 

αμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ 
ὙΡΟΙΝ 5 μΒον ἄἰτὰ ἴπὰ οσγδξίν ἀδνῖσθ 

ἀποκτείνωσιν, 2 ἔλεγον 
{8δν τ ΚΙ, ἴδον ΕΥΘ ΞΘ ἸῺ 5 

. τὰ 
τὰε 

δύο 

πάσχα 
Ῥδϑϑονου 

μετὰ 

τὸ καὶ 
{μ6 δῃᾶ 

οἱ 
τπ6 ΒΟΙΙ65 

κρατήσαντες 
δανὶῃρ βεϊζοᾶ 
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31 θανθὴ δῃα δδγίῃ 
ΜΠ ρ885 δ'αυ, Ὀυὶ 

ΤῺ ψοσὰβ Μ1}1 τοί 

Ῥ855 8.ΝΆΥ. 

32 “Οοπῃοοζηΐηρσ ὑπαὶ 

ἄδυ ΟΥ ὕδ ὨΟῸΣ 

ποροᾶν Καον5, ποῖος 

ἐμὰ δῆρϑι ἰῃ Ὠθάᾶνθῃ 

ΠΟΙ͂ ὕπε6 ϑὅοῦ, Ὀαΐ 

(86 Ἐδίμοσ. 32 Κϑορ 
Ἰοοκίησ, Κααρ δ΄ 8 ΚΕ, 

ΤῸ τοῦ ἅο τοὺ Κῆον 

“θη μ6 δρροϊηϊαὰ 

{τ ἰ5. 84 τὸ ἴα {18 
δι. ΔΩ ὑγδυθιΐης 

δὐτοδα ὑμαὺ ἰοὺ ἰδ 

ἤουδο δηὰ ραν [με 

δανμοῦλον ἴο 818 

βίαγθϑο, ἴοὸ δῇ οὔθ 

Ἠΐδ ψοΥκΚ, δηᾶ οοτϊῃ- 

ταδηρα π6 ἀοογκαθῃ- 

ΕΓ ἰο Κορ οὐ ὑδ8 

αϑίσῃ. 35 ΤΏΘΥΘΙΟΥΘ 

Κορ οὐ ἴῃ ψϑίοῃ, 

ΤΟΥ τοῦ ἄο ποὺ ΚῆΟΥ 

ΜΉΘ 6 τηδϑίθσ οἵ 

[86 πουϑα 15. ΘΟΡ]ΏΡ, 

ΜΏΘΙΒΟΥ ἰαΐθ ἴθ 8 

αν οὐἵ δὖ τοϊδηΐϊρῃΐ 

ΟΥ δὖὺ ΠΟΟΚ-ΟΥΟ ΠΡ ΟΥΓ 

ΘΑΙΥ ἰῇ ὕμ πλοῦ- 

ἰὴρ; 361ὴ ογάᾶθσ ὑμαὺ 

ΜΏΘΩ Ὧ6 ΔΥΓνθ5 δυᾶ- 

ἄδθοιγ, ῃὩΏ6 ἄοθβ ποὺ 

ἰὴ σοῦ 51:6 δ. 

31 Βυὺῤ ψῃδὺ 1 580 ἰὸ 

ὙΟΥ Ι 580 ἴο 411, θοῦ 

οὨ π6 ψϑαίοῃ. 

1 4 Νοὸν ἴῃ Ρᾶϑϑδ- 

ΟΥ̓ δηα 88 

[1οϑὖνα οἵ] αῃΐοῖς- 

ταϑηὐθα οακος 85 ὑ0 

ἅδγβ Ιαἴοσ. Αμᾶ {π6 

οὨΐοῦ ὑγίοϑδὺβ δῃᾶ {μ8 

ΒΟΙΌ65 ψ6Ι6 βϑοκίηςξ 

ΟΝ ο 56 1Ζ6 ἢἷπ 

Ὁ. οἴδῖνν ἅδθνίοθ 

ΔΩ ΚΙ πἰπι; 210Γ 

86 τορϑθδύθαιν 58: 

ἀλκανμο μάρμρν ολμΗΦΆ 

ἀνυναν νέφη Ανὲ πονοὰ ΨΑσ 
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άρ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μή ποτε ἔσται 
γὰρ Νοὶ ἰῇ ἴδ6 ξοβαναί, ποΐ αὐ δὴν ἄχῃωθ 106 

θόρυβος τοῦ λαοῦ. 
ὭρτοαΙ Οοὔίμθ ὑΡββορῖϑ. 

8 Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ 
Δηᾶὰ Ὀεΐῆξ οἔῆπηο ἴθ Βείθϑην ἰἢ [δ6 

οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ 
Βουβθθ οὗ 5ίηοὴὰ ἰῇ Ἰδϑρὲσ Ἰνΐηβ ἄοννῃ οὗ Ὠΐπὶ 

ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον 
ΠΈΤΟΉΤ ΜΟΓΛΔῺ, Ἀανῖηβ ΔΙΑ δδίθσ [6856] 

μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς: 
οὗ ΡεΕΙξυτΑϑᾶ οἱ πδτὰ δβοηυϊηθ νϑὺν δεχρροηβῖνο; 

συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον 
Βανίῃθ οσυβῃοα {6 δΙδαραβίθσ [6856] 

κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 
906 5 ῬΟυΓΙΩΚ ἄοννα οὗ ἔτ οἵδ 6 Β6ϑδᾶ. 

4 ἧσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς 
Ὕετο Ρυϊ βοΐῆθρ δχρδϑδϑῖηρ ἱπαϊσηδίίοη ἰονναχα 

ἑαυτούς Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη τοῦ 
{Ὡρίύβϑοινος Ἷἵΐο ννῆδί ἴδε ἀεοβίχαςιίοη {πὶ ΟἿ ἰῃ6 

μύρου γέγονεν; ὅ ἠδύνατο γὰρ 
ΡῬευξυτηθα Ο11 85 ἔδίκε ρ]δοο Ὑγ85 8018 ἔοτ 

τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω 
115 ἴῃ 6 Ρϑυξυτηθᾶ Ο1] ἰο Ὀ6 53ο1ἃ υρννατά 

δηναρίων τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖς 
οὗ ἀθῃδυῖδ ἰᾷγοα μυηάτοῦ δῃᾶὰ ἰο 6 ρσίνθῃη ἴἰο [8 

πτωχοῖς: καὶ ἐνεβριμῶντο 
Ῥοοῦ; δηα {μὸν ὑνοΥΘ Σεε δ στοαί ἀἰβΊ Θ  ϑιχο δἱ 

αὐτῇ, 6 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν ἔΑΛφετε 
ΤὰῺ6 πὲ 7655 βαϊᾶὰ [σὺ χοῦ βὸ ΟΝἔ 

τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; 
ΨῺΡ ἴο ΘΥ τοῦ] 0165 τοῦ 816 ανὶῃρ Ὀοϑίά6 Ὁ 

ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί: ἴ πάντοτε 
ΟΥΚ 586 νοχκρα ἰὴ Ιη6; δῖνναν5 

τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ 
16 ῬΟΟΙ (ΟΠ 65) τοῦ δῖα δανίῃδ 15} 

καὶ ὅταν θέλητε 
βθῖνεξβ, δρᾶ ΜΏΘΩΘνοΣ τοῦ Τὴ. ΨΊῈΠ 

δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε εὖ ποιῇσαι, 
τοῦ 816. 8016 ἴο [θχὰ δἰ) 5 ΨΥ611 ἴο αο, 

ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε: 8 ὃ 
8 μὰ πού δἱνναῦϑ ὑοῦ ἃῖὸ παν]; ΜΈΣΟΙ 

ἔσχεν ἐποίησεν, προέλαβεν 
586 δα 516 αϊά, 56 υπαφτίοοις ΘΟ ΒΠΩ 

μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν 
ἴο Ῥαΐ Ῥουξυχηεα ΟἹ οα 6 Ῥοᾶὰν οἔιὴβθ ἱ'πίο {μ6 

ἐνταφιασμόν. 9 ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, 
ῬΌΣΙΔΙ. Αἴῆθη ὰξ 181 βαυίῃρ ἴο τοῦ, 

τὸ εὐαγγέλιον 
τ16 βοοῦ ὥφνν5 

ἑαυτῶν, 

ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ 
ΜΏΘΥΘ ἱξανοσ τηϊρμξ Β6 ργθϑοβϑαᾶ 

ΜΑΒΕ 14:8--9 

“Νοὺ δοὖ δ ἔδϑυλναι; 
ῬΟΓΏΔΡ5 ἔθου πχὶρηῦ 
ὈΘ6 8ὴ ὈΡΓΟΔΣ Οὗ ἴδ6 
ῬΘΟΌ]16." 

3 Αῃᾶ ψΏϊ6 ἢ6 85 
αὖ Βείμθ Ὧν ἰῃ [ῃ6 
ΒουδΘ οὗ 5ίηομ ἴῃ 
ἸΘΌΘΙ, 853 ὯὨ6 Ψὰ5 16- 
Οηρ δὖ (886 1168], 
ἃ οϑὴ ΟΠ Μ 1 
δὰ ΘΙ ρδδίου οδϑθθ οὗ 
ῬΟΥΣυΘα ΟἹ, ρϑηϊ- 
ἴὴ6 δᾶ, νον ΘΧΡΘῺ- 
δῖνθ, Βγϑακίῶρ ορϑῇ 
{6 ἰδρϑβῦθι. οαϑθ 586 
Ῥορδὰ ἴο ρου ἰῦ ἸΡΟῺ 
Ὧ15 Ὠδαᾶ, 4ἀλ᾿φλὺ (15 
ὕθγθ ψοῦθ βοὴθ 6χ- 
Ὀγοϑϑίηρσ ἰμαϊρηθύϊοη 
ΘΙΛΟΩΡ ὑῃδ,ΊΒΟΙγ 65: 
ἸΝῺ Ὠδ5 ὑῃϊ5 ψαϑὺθ 
οὗ ὑπ ρούξζυμηθα οἱ] 
ὕδκθὴ μ]δορὴ ὅ ΕΌΓ 
0Ὡϊ5 ρΡουϊαμιθα Οἷἱ 
οουα αν Ὀ6ΘῺ βοϊὰ 
ἴΟ0Γ ὈΡΜΜΑαΙα οὐ ἴῶγοα 
πυπατοα ἀθΔΓ11 
Δ Ὀδθὴ σίγα ἴἰο 
μῃ6 ροοῦ!" Αμᾶ ὑμθν 
ἌΟΥΘ ἔθοιϊηρ φτοῦ 
ΑἸΒΡΙΘαϑῦσο αὖ ὨΘΓ. 
6 Βυὺ σ65ι5 βαϊᾶ: “τοὺ 
ὯΔ δίοῃβ, ΨΨῺΣ ἄο 
γοῦ ΟἹ ἤο τ8Κ6 
ὑΤΟΌΌΙ6 ἔῸΣ ποῦ 586 
αἰᾶὰ ἃ ηθ δρᾶ ἴἰο- 
ψατὰ τῃη6. 7 ἘῸΓ τοῦ 
αἰ 5 Πᾶν [6 ῬΟΟΥ 
αἰ τοῦ, δημα σψπῃθὴ- 
ΟΥΟΣ τὸῦ νδὴῦ ἴίο 
χοῦ δὴ δἰ ἀο 
ἴθι ρμοοᾶ, Ὀυῦ πι6 
χοῦ ἄο ποῦ Ὧδνθ 8ἃ]- 
ΜΆ.5. 8 56 αἱᾶ πρδὺ 
516 οουἹᾶ; 5ὴ6 υπᾶρΓ- 
τοοῖὶς ὈΘΙοσθϑηᾷ ἴο ραῦ 
Ρουθ Οἱ ΟἹ ΧΩ 
Ῥοαάαν ἰῇ νἱίϑν οἵ {6 

Ρυχίαὶ, 9 ΤΥ 1 58. 
ἰο του, ΝῬθεανου {μ6 
σοοα ὩΘῸᾺΒ ἰ5 ὈΓΘΘΟ; θα 



ΜΑΒᾺΕ 14:10---1ὅ 

εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν 
πο ΨΟΙΘ 6 νου, βαἷϑδο ΨὩΙΟΗ αἱ 

αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον 
{115 Γννοῦ8}} ΨΗΠ0Ὸ6 ῬΡΌΟΚοη ἰηΐο ΤΘΙΩΘΙΔΌΤΘΙΟΘ 

» “ πὰ 

αὐτῆς. 
οὗ Βοχ. 

10 Καὶ ᾿Ιούδας ᾿Ισκαριῶὼθ ὁ εἷς τῶν 
Αὐὰ 70ἀξ88 Ἰβοδτὶοῖ 16 οὔθ. οξίῃε 

δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀὄρχιερεῖς 
ὕνεινα τνϑηΐ οἱἔ τοννατά {π6 ΤὨἱοε ὑυίθϑὶβ 

ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. 
πῃ οτᾶϑυ [παῖ ὨᾺ ἢ τϊρὴηΐ ῖνθ ον ἴο ἐῃϑθπι. 

11 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ 
ΤῊΘ (οη655) ας Βεανίηρ Ὠραχὰ το]οϊοθὰ οῃᾶ 

ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ 
Ῥτοσ,Ϊβθα ἴο Εἰ ΞΙΝΘΥ [ΟΏΘΥ] ἴο σῖνθ. Απὰᾶ 

ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως 
Ὧφ νν8 5 βϑροκίηβδ ον Ὠΐγα.. δ΄ ν}861}} δρροϊπίθα {τ6 

παραδοῖ. 
Ὧδ6 τϊρ}!ΐ σὶνα νου. 

12 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν 
Αὐμάὰ ἰοΐῃμο Ἐγβὶ ὅδ᾽ οὗ [ῃ8 
ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα 

ὉΠΙοστηθη θα [0865], ΜΏΘΩ 1τὴ8 ῬΆΒΘΟΝΟΣ 

ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
1λ 6 ν ΕΥΘ 58ΟΥ ΠΟ] Ρ, ΔΥΘ βαρ ἴο ἴση ἴῃ αἰβοὶρθ5 

αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες 
οὗ ἶσα Ν᾽ 41... 8Ὶ6 γοῖὶ ΥΣΠ1Π5 Πανὶ 5οη6 ΟἿ 

ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ 
τνο Βῃο Πα ΡΟΥΘ ἴπ οὐᾶφυ ἐμαὶ ψοὰ ταΐϊροῦ θα. {π6 

πάσχα; 13 καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν 
Ῥαββϑονουῦ Δηᾶ ἨἢθΘ βρη ϑβ  οΩ ἔννο οὗ [ἢ αἰδοΐριθϑ 

αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε 
ΟΕ ἷλ 8πα 15 βανηβ ἴο πϑῖ 6 σοῦ βΟΪῃΡ' ὉΠΑ͂ΘΥ 

εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος 
ἰαίο 16 οἰἱΐν, δῃα Ψ 11 οησοιιηΐοσ σοῦ δε Ἐλοὶ 

κεράμιον ὕδατος βαστάζων: 
Θασμθηννδῦα ν6 5561 οὗ ψναῖθυ ΟΑΥΥΙΩδ; 

ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 14 καὶ ἐὰν 
Ζοῖον τοῦ ἴο Ὠΐτη, δηᾶ Ἰέονοτι 

εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ 
ἢ τἱρἢ! Θηΐοσ δ γοῦ ἴἰο (6 

ὋὉ διδάσκαλος λέγει 
ΤΒ6 ὙΘΔΟΒΟΣ 15 Βα 5 

κατάλυμά μου ὅπου τὸ 
διιθϑί τοοσ οἔτθ ΕΟ ἰῃ6 

μαθητῶν μου 
αἸΒΟΙΌΙ65 ΟΥ̓ τὴ Θ 

δείξει 
1 5σῆονν 

ὅπου 
ΨΈΏΡΘΥΘ 

οἰκοδεσττότῃ 
ΒΟΛΒΘΒΟΙΑ͂ΘΥ 

Ποῦ ἐστὶν 
Ώοσα 5 

πάσχα μετὰ 
Ῥαβϑθονθὸσ συλ 

φάγω; 15 καὶ αὐτὸς 
Ι τηϊρηΐ δαὶ Ἀπᾶ . δ6 

ἀνάγαιον μέγα 
ὌΡΌΘΣΙ ΤΟΟΤῊ Βτοαί 
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1 8}} [6 ψοχ]α, δὲ 
{π15 ψογλϑδῇ αἰᾶ 5081] 
8150 6 ἰοϊὰ ἃ5. 8 
ΓΟΙΠΊΘΙΥΘΉΟΘ ΟὗἨ ΘΓ," 

10 Αηα 9.48.5 15- 
ΟΔΥΊ οὐ, Οοὴ6 οὗ [δ8 
ὕνθιγα, νοῦ οὔ ἰα 

ἔμ οἰίθῦ ὑγίθϑίς ἐπ 
ΟΥ̓Ω͂ΘΥ ἰο Ὀούσαν Ὠΐπῃ 

ἴο ἔμειι. 11 ΨΏΘΩ ἐμον 

Ὠραχά Ὁ, ἴον τζτο- 

Ἰοϊοθρᾶ δια ργομιὶβθα 

ἰο ραἷνθ Ὡΐἷἱ 56. 

ΙΔΟΩΘΥ. 50. Ὧ6 Ρδθσϑῃ 

ϑ6θκίὴρ ΟΜ ἴο Ὀθύσαν 

μἰπὶ σοηνθηϊθηῦν. 

12 Νον οὐ ὑπ Βγϑὶ 

αν οἵ παηξουτηθηϊαᾷ 

σα Κ65, ΨΏΘΩη ὑπ 6 7 
ουδίομιδυν βϑουῦ δορὰ 

8 Ῥϑϑϑουθσ ν]Ἱού, 

5 αἰδοῖ ]θ5 βαϊα ἴο 
πἰ: “ΜΏΘτα ἀο γοὰ 

ποῦ τς Ὁ ΡῸ ϑῃᾶ 

ῬΓΘΡΘΔΥΘ ἴοὉΓ γοὶὶ ἴο 
ροαὺ ὑῃθ ρδϑϑονϑυ 

18 νι ὑμαῦ Ὧ6 βρη 

Ιουῃ ὕνο οὐ ἢϊ5 αἱδβ- 
ΟἶΡΙΘ5 δῃὰ βαἰἃ ἴἰο 

ὑβοὰ: “ο ἰηΐο {μα 

οἷν, δῃᾷ ἃ. Ὡ78η 681- 

Υυϊὴρ 80 δϑυ θα α 
ΨΥΘ556Ὶ οὗ ψϑαίθσ 11 

Θημσοιηΐοῦ γοῦ. ΒΌΠΟΣ 

Ὠΐηλ, 14 δηἃ ΜΏΘΙΘΥΟΣ 

ὯὮΘ βοθβ ἰηβίαάθ 58. 

ἴζο ἤθ8 δου ΘΠΟΙ θυ, 

ὝΏΘ ὙΘΔΟΠΟΙ 5805: 

“ὙΜΏΘΓΟ 56 ὑῃ6 ριοϑί 
ΤΌΟΟΩΣ ΖΟ0Γ 7186 ΜΏΘΓΕ 

ΤΙ τὰν οαὺ [6 ρβ85- 

ΟΥ̓́ νὰ τν αἰϊ5οὶ- 

1659 ̓  15 Αηα 86 

ἍΠΠ1: 5ὴον τοὸῦ 8 
ΙΔ ῖρθὸ ὭΡΡΟΙ Γ͵ΓΟΟΠ,, 

ἐκτὶ ἐφνφανννμενηγονηνι μρυνρμηα 

24 

ἐστρωμένον ἕτοιμον’ καὶ ἐκεῖ 
μανίηξ Ὀθθα ξαγηϑηθα τοϑαν; δᾶ ΕἸ. 15). -} 

ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 18 καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ 
ῬΥΕΡΘΙΘ τοῦ ΦΟΥ͂ 8. ΑΠπα ννεῃὶ ΟἿΣ ἰῃὴ6 αἰβοὶριθβ 

καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς 
δοᾶ οδὴβ ἴΐο ἴῃ 6 οἱΐν διηᾶ Ζουπα ϑοσοσαϊηδ 85 

εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 
μοϑδίᾷ ἴο ίβεια, δῃὰ ἔπον ὑστεραζσεα ἰῇ Ῥϑϑβϑονου. 

11 Καὶ ὀὄὄψίας γενομένης ἔρχεται 
Αμάα οξονοηΐηρ Πανὶηδ ΟσσλΣΥ α ὨΘ 15 ΘΟΥΠΙΩΒ 

μετὰ τῶν δώδεκα. 18 καὶ ἀνακειμένων 
δ ΣΊΡΕ 186 ἴνεῖνθο. .-5Σ Αηά Ἱγ1Ὲ5 ὉΡ αἵ 

αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ ᾿Ιησοῦς 
οὗ ἰὭθτα Δα, ϑαῦπθ 8 7655 

εἶτεν ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν. ὅτι εἴς 
βδϊὰ ΑΙΘΠ [81 5ϑυ ἴο ἡγοῦ δαὶ ΟΩΘ 

ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ 
ουΐ οὗ τοῦ ψ}1}} σὶνθ ονοῦ τὰ τῆ (οτ6) 

ἐσθίων μετ᾽ ἐμοῦ. 1' ἤρξαντο λυπεῖσθαι 
εοαἰΐϊβθ ψνὶ ΤὨΘ. τῆν βἰατσθα ἰο Ὀ6 συϊονρα 

καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς 
δι ἰοθο ϑαυίΐπβ ἴο χωηι οὔθ δοοογαϊηξβ ἴο : ΟἿ 6 

Μήτι ἐγώ; 20 ὁ δὲ εἶπεν 
Νοὶ ννδδὲ Ἵ7 ΤἨῈδ (ομ6) μαΐ δαϊὰ 

αὐτοῖς Εῖς τῶν δώδεκα, ὁ 
ἰο ἴθ ηλ οὔθ οὗ [86 ἵννοῖνθ, 186 (ο6) 

ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὸ ἕν 
αἱρρῖησ ἴα Ν..2415ο Τὴ 6 ἰηῖο {ῃ6᾽ {0}: 

τρύβλιον" 21 ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ῬΟΜΨΊ; ἐπαὲ 6 ἰῃηαθοᾶ ϑοὴ οἵ 8 6 ΤΑ ἢ 

ὑπάγει καθὼς γέγραπται! 
ἰ5 βοϊῃβ αλᾶθυ ΔΟσΟΥΑΙΩΒ 85 1 85 Ῥθθ ἢ νυυϊτίθα 

περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ 
δρουξ ΒΪτΩ, νοθ μυξ ἰο μ6 Τῆ8 

ἐκείνῳ δι᾽ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἰμαῖ. ἔχουσ ψΒοσα (ἢ6 5οῃ οὗ {π6 ΕἸῬΑΒΙΝ 

παραδίδοται" - καλὸν αὐτῷ εἰ: οὐκ 
15 ὈθΙὴ 5 βίνϑῃ ονεσ; ξ9 5.1: ἰο ἰτᾺ 1 ποῖ 

ἐγεννήθη δ᾽ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 
85 σοποσαϊθα 1πμ6 ΤΆΔΙΝ μ8ῖ.. ΐ 

22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν - λαβὼν ἄρτον 
Αμὰᾶ εδϑϊπρ οὗίμετα Βδυ η 5 ἴδ Ιοδὲ 

εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ 
Βανίῃβ ὈΪοββεᾶ 6 ῬσΟΚα δὰ δαᾶνθ ἴο πῶ δῃηαᾶ 

εἶτεν Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 
βιὰ Τάκὸογου, 1Π15 ἐπ 6 Ῥοᾶὰν οἶχῃδ. 

23 καὶ λαβὼν ποτήριον 
Απαᾶ Βαν 5 ἴα ΚΘ "668 

εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς͵ καὶ 
Βανίηξ οξξοσϑᾶ ἔπ 8 515 ΒΘ βανε. ᾿ ἴο ἐποῖα, ΕΟ 

ΜΑΒΕ 14:16--28 

ΣΧ ϊΘα ἴἢ ὈΧΘΌ8- 
Ταύϊοα; 84 ῶοσο 
ῬΤΘΌΔΥΘ ΤΟΥ 115. 16 50 
16 αἰδοΐρίθα ψοηῦ 
οὔ, δηα δον δηϊογοᾶ 
[06 οἱύν δῃάᾶ ἔουπηᾶ 1 
αϑῦὸ 85 6 5εϊα ἴο 
ἴθ; δηᾶ ὑμδν Ὁτθ- 
ῬϑΙΓθα ἴογ [6 ῬϑϑϑΌΟΥΟΥ. 

11 Αἴτοσ δνϑῃΐϊηρ 
8 ἴδιο ὯΘ6 σδθ 

ψῖὶὴ 6 ὑχθῖνα. 
18 ΑΠα δ ὑῃενὺ Ψ6ΙῸ 
ΤΘΟΙ τ] ὴρ οὖ ὕμθ 8016 
Θηα οαὐΐηρ, 9655 
β0ἃ: “ὙἼΤῸΣ Τ 58. 
ἴο χοῦ, Οὔδ. οὗ σοῦ, 

ΨΏΟ ἰ5 οδΐηρ σῖτα 
76, ΠῚ Ῥοῦσαν τι. 
19 ΤΟΥ 5ὐαγίθα ἴο ΡῈ 
᾿τιονοα δῃᾶ ἰο 88. 
ἴο Ὠἰ ΟἿ ὮΨ ΟἿΘ: 
ἼΓ 16 ποὺ 1, 15 102 
20ΗΣ καἱὰ ἰο {μδϑι: 
ὯἼῸ 15 Οοὴ6. οὗ {86 
ὕνοινο, σὯο 15 αἱἷρ- 
ρίῃρ σι τὯὸῪο ἰπίο 
ὑῃ8 σοιμοῃ ΒΟΥ, 
2ΙΎΤιΘ, ὑπ. ὅοῃ οὗ 
ΔΩ ἰἴ5 βοΐηρ δι'ὟΔΥ, 
πιδὺ 85 ἰὉ 15 τύυϊύίθῃ 
σΟὨσΟσηἷΡ Ὠΐὰ, Ῥαΐῦ 
ἍΟῸΘ ἴο ὑοῦ 8 
ΦῬΏΤΟυΡη ψΏοπ [8 
Βοη. οὗ τῇῆϑὴ ἰβ. ΡὈ6- 
ἰγαγθὰ! Τὸ ψουα Ὥδγο 
Ῥδθὰ ΠΟΘΙ ἴὉΓ ὑμδῦ 
8 1 Ὧ6 δᾶ ποῦ 
Ὅθρα Ῥοτα," . 

22 Απα 85 πον οοῦ- 
ἰπυθα φαὐσ, Ὧ6. Τοῦ 

8 Ιοϑδῖ, 5 ἃ 01655- 
δ, Ὅτοῖο Ὁ δηᾷᾶ ραν 

ὧς ἴο θ, δῃᾷ βδϊά: 
“ΤᾺ Κ6. 1, ὉΠ15 ΙΏΘΘΏΒ 

ΤΥ. οάν." 28 Δηᾶ ὑδ- 

ἴῃρ 84 οὑρ, ὯὨΘ6 οἴἴὔοτγρα 

ἐΆΔΏΚ5. δη 4 ρᾶνγθ 

1 ἰο. ὑβθοαὰ, δῃᾶὰ 



ΜΑΒᾺ 14: 234---92 

ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. 24 καὶ 
μον ἄτσϑηὶς οιξ οὗ 1 811 ([π6ν}. 

εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά 
Ὧδ 5αϊδ ἰο βθοθα ἘΤὰΐβ 15 

τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ 
οἷο οσονοθδῦ ἰβα Ὀαΐηρ ρουτχοᾶ οἂΐ ΟΥΕΓ 

πολλῶν: 2 ἀμὴν λέγω 
ΤΑΔῺΝ ; 

οὐ μὴ πίω ἐκ 
πο ποῖ βου ἀσίηῖκ οαΐοῦ μα 

ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
ΟΤΑ, πεονη Ὡς ἯΜΕΡ, ται 

πίνω 
πᾶν Ὅ6 αὐτο 

- 

οταν 

καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 

αὐτὸ [υοὐ 
ΜΏΘΏΘΨΟΙ νεῖν ᾿ὉΏΠῚ ὑμαὺ ἅδὺ ψΏΘΩ 
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μον 81 ἀγβδηξκ οὐ 
Αμάᾶ [οἱ ἰὕ. 24 Αμὰ Ἠθ βδϊᾷ 
ου [ἴο δα: “ἘΠῚ5 τηθδῃς 

{886 ὈΙοοᾶ οἶτῃθ {ν “ὈΙοοά οὗ {886 οογ- 
ρηϑηῦ, ΜΘ ἰα ἴο 
ΡῈ ρῬουγαᾶ ουὐὖὔῦ ἴῃ Ρ6- 

ὑμῖν ὅτι οὐκέτι | 417 οὗἩἉ τῆν. 25 Ὑσαϊν 
ΔΙΏΆΘΩ 1 ΔΙῺ Βαϊ ἰο χοῦ ἐμαὶ πο γεῦ [1 58 ἴο Υοῦ, 1 528} 

τοῦ γενήματος τῆς [ὋΣ 20 τηρϑὴ5 αὐἹης 
Ἶ ὑπιδ αν οὗ ἴδε ᾿ΔῺΥ ΟΓ6 Οὗ [Ὧ6 ὑτοᾶ- 

ΟἿ 886 νἱὶδα 

Ι αἀτῖηκ τ ποὰν ἰὰ [8 
Ὧθον ἴῃ 6 κιηράοσι οὗ [Κἰηράοα οἵ Οοᾶ;," 

θεοῦ. 26 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον [26 ΕἸΏΔΙΙΥ, αἴύθι 5ἰηρ- 
αοά. Αὐμᾶὰ δανὶηρ ΒΌΏ5 γταῦῆβ ἴδον νεπί οἷ [᾿ὴρ Ὀγϑίϑθα, 6. ψϑηὺ 

εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. ουὖὐ ἴο ἐμ6 Μοιυηὺ οὗ 
ἰΐο 186 Μουμίδίη οὔ ἴὯ6 ΟἸῖνα5. ΟἸΙΐνϑα. 

21 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτιΪ 21 ᾿Απά σὕ65ι8. 58] 
Αμᾶ ἰ5 βασίῃβ ἰο ἐβεῖὰ {μ6 ρος μαι [ἴο ποι: “χοῦ ψὶ} 

Πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι [81 Ἀ6 δβιυχηρϊεᾶ, Ὀ6- 
ΑἹ χοῦ Ψ1Π1 6 βιυτὈ]οᾶ, Ῥϑοϑβο [ σϑθδο ἰὑὺ 15 συιίθρῃ, 

Ῥ »»Ἅ ᾿Ὶ ΄ ἧς δε ἧ ἱ ἔγραπται Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ  Ἱ ΜἘΏιΜ 5ύγκα {88 
ἀι μὲς ξυνὰ τυϊτΐθ 1 5881] βγηϊίΐα ἐπ ΒΒΘΡΏοσά, διᾶ ᾿ 5 ποτα, δᾶ ὑῃ8 

τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται: 28 ἀλλὰ [5:660Ρ ΜῈ ΡῈ ϑοδὺ- 
τῃ6 ΒΏΘΘΡ ψΥ111 6 βοδίζοσθα ἰμσουρᾺ; μυΐ [ογϑρὰ δροιιΐ . 28 Β 

ετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ΘἰοΓ 1 ἴδ Ὀθθῃ 
ΠΕΣ ἴ6 ἰοβε μαῖα ὋΡ ἴῶ8 [588}} ὸ Ὀεΐοτο [ συϑ θα Ὁσ0 ΘΖ ψΨ1Π ρῸὸ 

ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 29 ὁ δὲ ᾿ἰΔῃθδά οὗ τοῦ ἰηΐο 
χοῦ πο {86 δι σθα. ΤΏ6 μυϊ] (3411:166.᾽ 29 Βυ Ῥε- 

Πέτρος ἔφη αὐτῷ Εἰ καὶ πάντες [ἴ6᾽ 5814 ὅο Πΐπι; 
Ῥεῖεσ 5814 ἴο ἰστὰ τε 8150 81} “Ἔν ΘΩ 11 811 ὑμ6 οὐὔθυϑ 

σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. 30 καὶ [81:16 5δίυμαρ!οα, γοὺ 1 
186. 11 6 βία θεά, Ῥὰξ ποῖ 1. . ἈΠΑ͂Ὶ ΜΠ ποὺ 6." 930.Χ0 
λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Αμὴν λέγω ὑἐμαῦ ὅὕεϑὰβ βαϊᾶὰ ἰο 

ἷφ βαυϊὴξς ἴο τὰ ἔπ6 Φε5ὰ5 ΑΙΔΘα Σ 81Ὼ ΞΔ ΪΠΒ  Ὠἶτὴ: “ἜΧΟΙ 1 58.0.0 0 
γοῦ, ἴοι. ἰοᾶδυ, ψ68, 

με [σοοὶς οσοννβ ὑνῖοθ, ουθ 

31 Βυΐ 

με [ἔχβοῖν: “ἼΓΙῚ Ὥδνα ἴο 
τὴ [ἃἷθ τὶ γοὰ, 1 ψ}1} 

811 [88 

οἴ εσδὴὰ βασγίῃβ 

3250 μον σϑδῖθ 

σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν 
ἴονοι ἐμαὶ σοὺ ἰοᾶδθν ἰἴο 015 ἐῃη6 πἰρῃὶὶ Ῥαϑἔοτθ 1 {5 ηἰσῦ, ὈΘίοσΘ ἃ 

δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς 
ἴβδὰ ὑνῖοθ ζ 7.1). ἴο Ξδουῃᾷ ἴδταο ἰΐμλαβ τὴθ ἰσοὰ ΜἘῊ1ΠμΕ αἰδοχθ Π18 

ἀπαρνήσῃ. 951 ὁ δὲ ἐκπερισσῶς [τε ὑπ 65.᾿ 
σοὺ Ψ1} ἀΐβονι. ὙΠ6 (οπ6) Ῥυΐ ουΐ ραπάδηον [6 Ῥοσδ ἴο 58. ὕ͵Γ0- 

ἐλάλει ᾽Εὰν δέῃ 
νγὸ5 5  Ιη Ρ ΤΕ ονοΥ ἀξ τϑν Ὀ6 ΘΟσαβδΥν 

συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. [ὉΥ͂ ΠΟ ΙΏ68Δη5 αἰβονῃ 
ἴο ἀἰΘ ΨἘΠΒὮ8ἫὮὋῚ σοῦ, ποῖ ποΐ σγοὰ 158}81 ἄΐϊβονιι. ᾿σοὰ," ΑἸ50, 

ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. 
Αϑοίδυς. Ῥαϊ δ15ὸ 841 δον ψεσθ βου ίηξ. ἐμ βϑύὰθ ἰπῃίησ. 

82 Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ 
Απᾶ ἴδον 81τὰ σοσζηϊῃρ ἰηΐο βροὲ οὗ ψῃϊο με [Ὁ ἃ. βΒροὺῦ ῃϑιμθᾶ 

τ μφῶμον ἐν εφννα νομί ψοτο ἀρ ιμηρβεν γένετο ἀν 

κικλννονι περ ενρν ον σὴ 

349 ΜΔΕΚ 14: 33--- 40 
ὄνομα Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς [δύ "βϑιη 8: ὨΘΙῺΘ Ε αεἰββουγθηθ, δὰ ἢ6 15 ἸΑΕΒΕ το ΛΥΝ 27} πέομα οτος Σ τς μαθηταῖς αὐτοῦ Καθίσατε ὧδε ἕως Ιεθ: “Β᾽ ἀοψα δδῖο αἰξοὶρ εβ ΟΥ̓ ὨᾺ ΞΙ χοῦ ἄοννῃ δ ν.} ὉΠ} ΣΟ Τ ΓΒ." 38 Απαᾶ 
προσεύξωμαι. 38 καὶ παραλαμβάνει [8ὸ ἴσο Ῥδίοσ βδῃηᾶ ΤΥΩΪθ ῬΑ. Απᾶ ἨΘ ἴδικ6θϑβ 8ΔΙοὴ 5 Ζϑηγδ5 8η4 90 δοηρ τὸν Πέτρον καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον [τ|ῖϊὰ Πΐω, δῃᾶ. [8 ἴμθ ὡς 6 ἯΙ , 854 βις , , “δῖε βίατιθα ἴο ῬὈ6 βίπηηρα καὶ τὸν ῳάνην μετ αὐτοῦ, καὶ [ἃπα ἕο Ὀ6 Βοσεὶν ἐγοι- 8ῃ ᾿ 988 ΠΕ ᾿ Βῖτα, δηά ᾿Η]6α, 84 Αημᾶ μα βαϊὰ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν, ἴο ὕμθηι: “ΜῈ δβοὺ] 5 ΒΕ βίαυίεα ἰο Ρ6 βίῃῃπθα 94 ἴο Β6 ΒΟΙΘΙΡ ἰσου 164, 
34 καὶ λέγει αὐτοῖς Περίλυττό ἐ , : ὑττό ἔστι Δα Ἠθ 15 βδαυΐηρ ἰο ἐμουὰ δεεριν ἐπίονθα 15 ἥ 
ἡ Ψυχή μου ἕως θανάτου: μείνατε ὦ 6. 500.1 οὔτηφ πηι ἀφαδία; ᾿Εν χοῦ ὅδε 

καὶ Ὑρηγορεῖτε. 85 καὶ προελθὼν Δα Ὀ6 βἴδαν:πθ ἀυνακο. ΑΙΠΩΑ͂ Βδνἱηρ ΒΌΠ6 Ζοχινατζα 
᾿ μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆ ῆ 1π{16 [ἀϊἰδέδῃσθ] δ τῦδῶβ ΖΑ ὍΡΟΙ ἯΡ 4 

καὶ προσηύχετο. ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν δῃἃὰ τγὰϑ ργαγνίηρ ἴῃ ογχγάᾶρυ ἐπαὲ 1Ὲ ῬΟΒϑῖθΘ ἱἐξ15 
παρέλθῃ ἀπ᾿’ αὐτοῦ ὥ 86 καὶ ταὶ 855 αὐνὰν το πἢΐγα τὴ ρα, ὅκα 
ἔλεγεν ᾿ἌΑββά ὁ πατή ἤ , πάντα [6 νγ85 βαυίωῃρ Αὐὖδα ἐπα Ῥαῖηαρ" 811 (1165) 

δυνατά σοι: παρένεγκε τὸ ή ῦ ν ὁ ποτήριον τοῦτι ῬΟΘΘΙΌΙΘ ἴο γοι; τχτϑῆονθ 18 ἘὰΡ ΡΝ 
ἀπ᾿ ἐμοῦ: ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ ἔτοα 1ῺΏ6; Ῥαξ ποὲ ψῇδὲ Υ δι 15 ὅλα 
τί σύ. 831 καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσ Κει αὶ γψόοι, Αμᾶ Β6 ἐν ΠΟΙ δηὰ ἰ5 ξράμες 

αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ (βοτὰ βιθορίηρ, μὰ ἰβ βαυίῃβ' ἰο ἐδ6 
Πέτρῳ Σίμων, καθεύδεις; οὐκ 
Ῥεοίοσ ΞΟ, ΔΙ ψγοὺ 5ΒΙΘΘΌ ΩΡ 7 Νοὶ 

ἴσχυσας μίαν ὥραν ορῆσαι; σοι ἀϊ]α αν βίσοασίηῃ οὴρ ἘΡῸΣ χρη ορησαις 
48 γρηγορεῖτε καὶ σπροσεύχεσθε, 

ΒΘ Υοῦ βίδψιῃρ αὐνϑῖκα ΕἸοΧο] θ6 χοῦ ὑσδνην, 
᾿ς ἵνα : μὴ ἔλθητε 
ἰῃ ογᾶδσ ἐμδὲ πο τοῦ ταϊσμὶ [5199] 
εἰς πειρασμόν: τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον 

δον ργονθᾶ, δνθ 
ἴο ἀθαΐῃ. ϑίδν ἤθυθ 
δ ΚΟΟΡ οὐ {μ6 
γα ἢ." 35 Αμα ροίηρ 
δ 1016 τῶν Τογνατα 
6. ρσχγοροθαθᾷ ἔο ζ8]] 
ΟἹ ὑῇθ6 ρτοιυημα δηάᾶ 
Ῥθρδὴῆ Ὀγϑγίηρ ἰῃδὶ, 
1 1Ἢ ψοῖθ ροϑβϑὶ- 
Ὁ16, 6 ΒΟΌΣ χηϊρμὶ 
ῬδΩ5 ΔΙΆΥ τότ Ὠΐχῃ, 
0 Δηᾶὰ Ὧ6 ψϑηὺ οὔ 
ἴο 580: “ΑὍϑα, ἘΔΙΠοΥ, 
811 ὑῃίησα δῖθὸ ροϑ- 
ΒΙΌ16 ἴο ψοὰ; χϑηλογο 
ὑῃ15 ΟἿΡ ἴἔτοῃ π16, 
Ὑεῦ ποὺ δῦ 1 ψϑηΐ, 
Ραῦ ψῇδῦ γοὶ πψϑῃΐ." 
87 Αῃηαὰ Π6 σϑγβ δπᾶ 
Σουμαὰ ἴμπθῖὰ βιβορίηρ, 
δα ὯΒ 5δἱα ἴο Ῥαδίεγ: 
“Β,ΆΟΏ, 816 γΟὰ 5166 0- 
5 Ὠϊᾷὰ γοὰ ποὲ 
ἤᾶνθ βίσθηρί ἰο Κθορ 
ου ἰῇθ ψϑίσῃ οὔθ 
Βουγῦῦ 88 Μθῆ, Κϑθρ 
Οὐ πθ ψαίοῃ δῃά 
ῬΓΑΥΩΡ, ἴῃ οτος ἰῃδὲ 
χοῦ ἀο ποῦ οοπα ἰηΐο 
ἑεταρύδίϊομῃ. ὙΠ6 ϑρί γι, 

ἱπίο ἐεχηρίδϊοη; ἐπθ ἱπᾶθοὰ βρέτιὶ ΘΑΘΟΣ Οὗ ὁΟυ186, ἰδ Θασθσ, Ραῤ 
ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 39 καὶ πάλιν ΒΞ 5655 ἰδ τθδκ." ιν ἴθ μέ ΠΕΡῚ ἐλπμίν Απά δϑαίῃ [99 ΑΠα 6 ϑηῦ αν 
᾿ ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον 3531 8ἃΠπ Δ ΡΓαγθᾶ, νης ΒΟΠ 6 ΟΡῈ Ὧδ ὑσγαγεᾶ 1 6 νεὲὰὰὺν φοιτᾷ ἰϑϑυΐηρ [6 5δῖηε 
εἰπών. 40 καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν [ὕοτά. 40 Απά ἀραΐῃ νη βαϊά, Δοᾶ δραίῃ βανίηϑ σοσλα δ ἔουπᾶ [Ὧ6 ΟΔΠΘ. ΔΩΩ͂ Του Πα 



ΜΑΒΕ 14: 41--ΑἹ 

αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ 
{πολ ΒΙθορίηρβ, ἍΕΙΘ ΤῸ οἔίέποῃ [88 

ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ἤδεισαν 
ΘΥΘ5 Ῥείη ννοιὶσμεαᾶ ἄοννῃ, δθμα ποῖ ἴμ 8 . ΚΠΕῪ 

τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 43 καὶ 
χνϑὶ ἴδον τσ ΔΞΥΝΟΥ ἴο ΕΙτᾺ. Δηάᾶ 

ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς 
Ὧρ ἐβ σουΐησ ἐὴ)6 ἰῃἰτα [{{πῚ6] δηα 15 βαυ ὴ; ἴο {61 

Καθεύδετε τὸ λοιπὸν, καὶ 
Ὑοῦ 816 ΒΘ ΌΪ Ρ 1τι8 1οξξονοσ (125) δῃηᾶ 

ἀναπαύεσθε: ἀπέχει’ ἦλθεν ἡ ὥρα, 
χοῦ 816 τοδί Ὁ; 5 αντὴρ ΟΕ; σϑὴθ ἴπθ ΠΟΙΙΓ, 

ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
Ἰοοκ! 15 βοίαρ σίνθῃ ονοσ ἰῇ6 οι οὗ ῃ6 ΤΏΔΩ 

εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 
1ΐο 186 Ὠδμᾶς ΟΣ [6 ΒΙΠΏΘΥΙΒ. 

42 ἐγείρεσθε ἄγωμεν: ἰδοὺ 
Β6 τοῦ οί ἃ θὲ τ 6 βοϊῃϑδ; ἸοοΚ! 

ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν. 
1ὰ86 (οὔ) ὄβίνιηβ ονοσ 6 Ὧδ5 ἀγα ΠΘΑΣ. 

483 Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
Απὰ δὶ οῇοβ σοι οΥ Βΐτα ΕἸΟΣ ΞΜ Φιγ-| 

παραγίνεται ὁ ᾿Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα 
ΠΟΥ65 δου ρδίαθ 6 2185 οὔθ οὔἷῇθε ἔνεϊνε 

καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ 
δά ἢ Ὠϊπὰ οσονὰ νυ ΞΝΟΥα5 δηὰ 

ξύλων “παρὰ τῶν ᾿ἀρχιερέων καὶ 
ννοοάϑ Ῥεϑβιᾶβ τὰς ΟΒΙΘΥ͂ συ ]θϑίβ διὰ 

τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 
168 5ΟΥΙΡ65 δηὰ 18 ΟἹΑ͂ΘΥ σθη. 

44 δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν 
δᾶ βσίνθφῃ ας ἰμ6 (ο 6) εἰν ηδ ΟνῸΣ Βΐτῃ 

σύσσημον αὐτοῖς λέγων Ὃν ἂν φιλήσω 
Δθτθϑᾶ βίσὴ ἴο μθὴλ βϑυ δ ὙΒοτα ἘΚΕΙ͂ ΚΤ ϑηοια Κὶ55 

αὐτός ἐστιν᾿ κρατήσατε αὐτὸν καὶ 
8 1115; 561ΖΘ γοῦ Ηΐτα δηα 

ἀσφαλῶς. 45 καὶ ἐλθὼν ἀπάγετε 
Ὅ6 τοῦ Ιϑϑαάϊῃ δ ΟΕ 5ΦΙ͂ΘΙν. Απα αν] σοΙ 6 

αὐτῷ λέγει εὐθὺς προσελθὼν 
αὖ οὔσθ. Βδν:ὴξδ σοτὴθ ζονγδζα δ δ ρον Ἠ6 15 Βα 5 

αὐτόν. . καὶ . κατεφίλησεν 
διά Ὧδ Κἰβϑρᾷᾶ ἄονγαι Ἡϊτη. 

δὲ ἐπέβαλαν τὰς χεῖρας αὐτῷ 
Ῥαΐξ ἐμλτιιβὸ ΡΟ 6 πδηᾶβ ἰο πίστη 

ἐκράτησαν αὐτόν. 47 εἷς δέ τις 
ἐμὸν ξΞεῖζεαᾶ ἩΪτΩ. ΟμΘ }9}}}} ΔΨ 

τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν 
οὗ [86 (ογ. 65) ανὶηῃρ βἰοοα Ρεβϑθ ανίηρ ἄἀσαυσὰ ἰ[ῃ6 

μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ΄. ἀρχιερέως 
5ινοτὰ Ὠ1 ἰῇ 51:86γ06 οὔίῃμ Ἵμῖθε ὑυὶοϑδί 

48 ο᾽ 
ΤΏ6 (ο165) 

καὶ 
δῃᾶ 

950 

μϑὰ ϑἰθθοΐηθ, ἔου 
Ὁ ΘΙΓΣ Θογὸ9 Μ6ΓᾺ 

νεϊρῃθα ἄονιι, δα 50 

μον αἀἰᾷ ποῦ Κῆος 
δῦ ἰὼ δΏΒΟΙ Ὠΐχῃ, 

41 Αμᾶὰ Ὧθ6 δῖα ἰῇ 
τϊτὰ ππθ δα ϑβαϊὰ 
ἴο ὑπο: “Αὖὐ Βθρῃ 
ὃ ἄμμθ 85 ἰῃΐϊβ στοῦ 
ΘΙῸ διθορίηρ δηᾶ ὑδι- 

ἱὰρ Ὑοῦκ τοϑῦ! Τὸ ἰς 

ΘΩΟΙΡΩ! ΤῊ ΒΟῸΣ 85 
οολθὶ ΤΟΟΚ! ὙῺ6 ϑοὴ 
οὗ 28) ἰἴ5 βεοίγαγρα 
ἱπίῖο ἰῇθ δᾶ οἵ 
ΒΙΏΠΘΥΘ. 42 αοῦ ἀρ, 
ἰοῦ τ ροὸ. Τοοκ! ΜΥ 
ὈΘΟΌΥΓΔΥΘΙ Ὧ85 αἀΥΔΎ 
ΠΘαΓ,"ἢ 

43 Απα ἱχπατηθαάϊδίοιν, 
ΜῺΪΠ6 6 Ψψὰ5 γοῦ 
Βρϑδκίηρ, συᾶδθ, οἠξ 
οὗ 186 ὕψθινθ, δυσγινθα 
δ8η ἃ νιύῇ Ηἰπλ 8 
στον ἰῇ 5σογαβ 
διὰ οἷυρβ ἔγοια [ῃ6 
ΟὨϊοῦ ρὑσχϊοοὺβ δηα [ῃ8 
ΒΟΥΪΌ65. 8δῃηα ὑῃ8 οἱάδθσ 
θη. 44 ΝΟΥ Πὶβ Ρ6- 
ΥΓΘΥΘΙ δᾶ ρμρίνϑη 
ΟΣ 8ὴ ΔρΡΙΘΘα 5ἱρῃ, 
ΒΒ: “ὙὙΒΟΘνοσ ἰὗ 
ἷδ 1 Κ|βϑ, ὑῃἷβ ἰ5. 6; 
ἴδκα μίπι ἰηΐο οἱδ- 
ἰοαν δῃᾶ Ἰθδᾶ Ὠϊὰ 
ΔΙΎΘΥ 58 1}61ν." 45 Ατὰ 
Π6 σᾶαπῖθ βυγαϊρῃᾷ 
ὋΡ δῃᾷ δρρζοδοῆβα 
Εἰμὶ δηάᾶ 5α]ᾶ: “Ἐ88- 
Ὁ1Ρ’ διῃᾶ κΚιϑϑϑᾶ Ὠἱπὶ 
ΘΙ ἰθηάθσν, 4650 
ΠΟΥ αἰ ὑποὶῦ δηάβ 
ὕρου, ἰτ πᾶ ἰοοΚ. 
Ὠῖπὶ ἰηὐο οσπϑύοαγ. 
41 Ἡονθνοσ, ἃ. οογύδίῃ 
ΟἿ οὗ μόδα βίϑηαὶηρ 

ὉΥ ἅτον πιί5. 5ψοσα 

διὰ βἴσαοκ 6 βῖθῦθ 
οὗ (ῇ6 δἰρῃ ργίθϑι 

κλτίσμα νορυνωναφανεννημκοφοφηνκι κοντὰ, οηρϑε νην αρὰν ον 

γα ιρονο ν θκ μια οὐ φμν σέφμφη ον δι γμρραμανα φ νμαηραμονιψηριρνβμνο ἐαμριβινονν ἐπι 

κἈθλ νεμβρ γα ὠρψρράναλενε νος σρανε καρ 

251 

αὐτοῦ. τὸ ὠτάριον. 48 καὶ 
16 1{{{16 681. Αμὰ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ᾿ῶς 
1658 Βαῖϊαὰ ἰο θὰ ἊΑ5 

καὶ ἀφεῖλεν 
απ ἸΙἰξϊρα ὰρ ΟΥ̓ οὗ Εἴτα 

ἀποκριθεὶς ὁ 
μανὶδ ααβννοτοαᾶ {86 

ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε . μετὰ μαχαιρῶν καὶ 
Ὡροὸὰ ΤΟΡΡΟΥ τοῦ οδύὴθ οὐὖὐ ἢ ποτά δῃᾶ 

ξύλων συλλαβεῖν με; 49 καθ᾽ 
“ψοοῦ5 ἴο δυσγεϑί ΤηΘ Δοσοταϊηδ ἴο 

ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱἵἱερῷ 
ἡΡΕΙν 1{Μὰ5 ἰοιννατάᾶ ἀπὰς χὰ ἰδὰ6 ἰδϑλριθ 

διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με' ἀλλ᾽ 
ἐοδο5 δὰ ποῖ τοὺ 561ΖΕᾶ ΙΩ6; μυΐ 

ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. 
ἴῃ οτᾶοσ δαὶ σαϊθηΐ Ρ6 ξ1811.6ἃ ἰπ6 Θοτὶρζαγοϑ. 

δ0 καὶ 
Απὰᾶ 

πάντες. 51 Καὶ 
᾿ 4}. Απμὰ 

συνηκολούθει 
85 ΣοΠοννίη5 ΣῈ 

περιβεβλημένος 
Βανίηβ σον δου Πα Ὠἰχη561Ὲ Βπ6 Το βασταθαΐ 

ἐ καὶ κρατοῦσιν αὐτόν, ἐπὶ γυμνοῦ, 
ὩΡΟΩ πδκρᾶ [Ροάν], δῃᾶὰ {πὸ 816 βεϊζιη δ Ὠΐχα, 

δ2 ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν 
{86 (οπ6) μυΐ Βανίηξ Ιο δὲ θη {3.0 

σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν. 
ΒΠη6 θη βασσαθηῦ νὰ Ηδά. 

δᾷ Καὶ ἀπήγαγον τὸν ᾿Ιησσοῦν πρὸς τὸν 
Δηᾶα ἰμεν Ἰδὰ οὐ 6 {2658.53 ἰοννασὰ ἐπ 

ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται πάντες οἱ 
ΘὨΙΘΕ ᾿υλοϑί, δηα 8:6 σοζωϊῃβ ἰο οί οΣ 41 [540 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ 
ΟΠΙ1ΘΙ͂ ὑτϊοϑίθ δῃηὴ, ἐπ οἱάδθχ σῦθ δὴ 84 ἴδ 

γραμματεῖς. 54. καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ 
ΒΟΥΣΊΡ65. Απὰα 18 Ῥείεσ - δ δ χ9)29} 

ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως 
Ἰοὴσ νὰν ΟΕ Σοϊοννοα ἴο ἴσα Εν τ 158} 

ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ 
ἰπϑίᾶθ ἰἷο ἰῃὰ6 σοισίνασζχαά οὔποθ οὔθ ε ὑυἱοϑῖ, δῃαᾶ 

ἦν συνκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν 
ἢθ ννγ85 (οὔ 6) βι ἰδ ἰοσείμοσ ἢ ἰμ6 βαροταϊηδίοβ 

καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. ὅδ οἱ 
Πα ὑνϑυσωΐϊηδ Ὠΐτη56 15 ἰοννασα {πε ἐν ΤΒ6 

Ψ ᾿Ὶ 

αυτον ἀφέντες 
ΠΣ Βανὶὴδ Ἰεΐ 5ὸ ΟΥ̓ 

νεανίσκος 
ΣψΟΌΠΕ; ΓΔ 

ἔφυγον 
μα Βεα 

τις 
ΔΩΥ 

αὐτῷ 
Ὠϊπὶ 

σινδόνα 

μακρόθεν 

δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον 
Ραξ οσμιθῖ ρυιοθίὶ θᾶ ΨΏΟ]Ὶ6 ἐμε ἘΞ ΤοΥ εἰτιοῦ τε 

ἐζήτουν κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ μαρτυρίαν 
ΣΕΥ βοεκίησ ἀοὰ οα ἰ6 26515 νυνί 6 55 

εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ 
ἰηΐο ἰῇ ἐἰοραΐξ ἴο ἀθβϑίῃ Ὠἶτα, 34 ποῖί 

ΜΑΒΕᾺΚ 14: 48---δῦ 

δια ἰοοὶς Ὠΐθ. 68. ΟΕ. 
48 Βυῦ ἰῇ ΓΟΒΌΟΏΞ6 
σ65ὺ5 5814 ἴο ὑπο: 
“Ὁ1Δ τοῦ σορ οὐΐ 
ΜΠ ὅνοσαβ δα ΟΝ 
85 ϑδρδαίϊηδὺ ὃ ΓΟΌΌΟΥ 
ἴο διτδοὺ τῇδ 49 Δ 
ΔΙοΥ ΔΓ 1 ψὰβ ψιὰ 
ὙΟῸΠΤ ἰῇ 6 ἰβδιῆρ]α 
ὑθϑοηΐηρ, δηα γοὺ σοῦ 
αἰα ποῦ ὕδζα χὴϑδ ἴῃ - 
ἴο συβίοαγ. ΝΕνΘΥΒ6- 
1055, ὦ ἰδ 'ἴῇ ογᾶοῦ 
ἰμαῦὺ ἵῃθ6 'ουϊθύατοβ 
ΙΔ, Ὀ6 ΖΠΗΠ6α.". 

δ0Αηα μον 8]1} 
δρδῃδοηθα ἰλ δηᾶ 
Ηρα. 51 Βιυῦὺ ἃ οογύδίῃ 
γοῦρ ϑὴὰ ψϑδσίηρ 
8. πη ᾿πρῃ δαχχηθηῦ 
ΟΥ̓́ Ὠἰβ πακϑθᾶ Ῥοᾶν 
Ῥεορδὰ ο [ΓΟΙΟΝ ὨΐτῺ 
ΔΘΑΙΌΥ; δῃ 8 86 57 
ὑγ16ἃ ἴἰο 5612 ἩΪπΠῚ, 
δδριιῦ Ὧ6 ἰοὺ ηἰβ 
θη ραχσχηθηῦ θα 
δΘηα σοὺ ὟΔΥ πϑῖζοᾶ. 

δ8 ΤΏΘΥ πον δα ὕ6- 
ΒΚ ΑὟΔΥ ἴο 6 ὨϊρὮ 
Ηχίθσῦ, δα 8} {6 
ΟὨΣΘΙ͂ ὑστὶοδὺβ δηᾶ 
8 οἷά’ ἴθ πᾶ 
0.6 βουῖρθα ΔοϑΘ Ιθ, 
δά Βαὺ Ῥοίογ, ἔσγοσι 8 
βοοά αἀἰϊδύδησα, 101- 
Ἰονθὰ Ὡΐῃλ δ5 [8 8ἃ5 
ἷἴὰ 86 οουγίγατα οὗ 
{ῃ6 Ὠἰϊρῃ ρῥχὶθϑῦ; διῃᾶ 
6 Μὰ δἰὑπηρ ἴο- 
δούμοσ ψιύῃ ὑδ8 
Βοῦδθ αὐνομαδηΐς δηᾶ 
ψϑατηΐϊηρ ὨΪΠΊ56]Σ Ὀ6- 
ἔογθ 8. Ὀυὶρηῦ ἢγαθ. 
δ Μοοιύίιθ ὑμ6 ομἱθε 
Ὁγὶοδὺβ θα 6 ΨΏΟΙΘ 

ΞΘῊ Θ᾽ ἀγτὶη ΜΟΣΧΘ 
Ἰοοκίωρ ἴον ἰδϑυϊοην 

δραίηθυ ὅθθαβ. ο μα 

ἢ ἴἰο αἀδαύῃ, Ὀπὺ 



ΜΑΒΕ 14: ὅ6--θ4 

ηὕρισκον. 50 πολλοὶ 
ἐπον Ψοσο δηάδίησ. ἍΜ ΘΩΥ ΤῸΣ 

3 3 - Ν 

ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐτοῦ, καὶ 
ει. εἰνία 4156 χιϊθθ 55 ἀἄονῃ ΟἹ ἶτα, 

ἴσαι αἱ -μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. 51 καί 
ΘΑΊΔ1 (065) ἰμ6 ἰεοβίχιοηϊθα ἢοΐ ΨΟΓα. ἃ 

τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν 
5οΙλ 6 Βανίῃξ βίοοα ὰὕὉ 

κατ᾽ αὐτοῦ λέγοντες ὅτι ὅ8 Ἡμεῖς ἐκ 
Ε ἄοννῃ οὰ τὰ βαυὴξ (μδῖ νν ἸΘΔΓ 

αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἐγὼ καταλύσω 
οὗ Εἷτὰ ΒΑΣΙ ΔΒ ἴμδὲ 1 

ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον 
αἰϊνίπα μερί ἰαιίοη τ 15 

καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 
ΔΩ͂ το θἢ ἴῶτεθ ΠΈΣ 

ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω: ὅϑ καὶ οὐδὲ 
ῃοὺ ταδᾶρ τ μα 1 5181] 118; 

« Δ ’ 3 -“ 

οὕτως ἴ ν ἡ μαρτυρία αὐτῶν. 
ἐτάλρος σαὶ Ὡν: 1ὴ6 ἰρϑίσαοην Οἱ ἔπρχζη. 

00 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς 
Δηᾶ ανίηδ βίοοα ὰρ. τὰ 6 οὨἰϑε ὑγῖθϑὲ 

μέσον ἐπηρώτησεν τὸν ᾿Ιησοῦν λέγων 
τοϊᾶϑὲ ἱπαυϊγοα προ ἴμ6 65115 ΒΩ ΙΩΒ 

φ; 2 ΄ »» ΦὌ [4 

ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου 
δῖ γοὰ Κρ το ος Ὡοίδίησ αὶ {Π656 

καταμαρτυροῦσιν; 6] ὁ δὲ 
ἅτ ἰβϑνηρ ἄοννγι οὐ 

καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. πάλιν ὁ 
Δ τοὶ Δη Θυοα ποίῃίησ. Αρβδῖα 

ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει 

τὸν 58, ᾿ 

58.811 Ιοοβα ἄουνῃ δα | ἀνῇ ὑμῖ5 ὑΘ 16 ἰδὲ 

1αῖο 1 σοῦ ΤΌΒ6 

Οὐκ |πᾶϑὺ δθὰ αποϑυϊοπρα 
Νοῖ [ 9655, βασηδ: “0 ψγοὰ 

202 

γὰρ [μὸν ψεῖα ποὺ Βῃι 
δ. ὅ6 Μϑῇγν, ἱπαθρᾶ, 
ἍΘΥΘ οἰνίηρ ζαῖδα τὶς- 

δηὰ [ 655 δσϑίηδὺ Ὠἷγα, αὶ 
ὑοῦ ὑθϑυλο θα ΘΓ 
ποῦ ἴθ βδρυθουλθηΐ, 
57 ΑΙβδο, οθγίδαϊη ΟἿ 65 
ΜΟΙ τιβδίηρ δηα Ὀθδγ- 

“ΜΕΥ σίνιωρ 8156 τυ 655 πὰρ 18.158 ψ 6585 

οὔσαμεν | ϑϑαϊηξῦ Ὠἷπὶ, βαϑίηρ: 
δ8 “ὝἘλὺ πδαγὰ ἢϊῃ 

 ΜἹ1 ἰἤτον 

ψ 85 δᾶθ τὶ ϑηδᾶβ 
ἴὰ8 (ο 6) τῆϑᾶθ νἱἢ μδπᾶβ [ δηαἃ ἴῃ το ἀδυϑ 1 

ἄλλον [11 ΟΠ δηούμοσ ποὶ 
διοίμοῦ [τηϑὰθ ἢ Ὠδηᾶβ.᾽᾽ 

δοΒιυΐ ποι. Οἢ 
δῃᾶἃ ποίου [0656 φσγοσηᾶ ΜΔ8 

ὑμὶν ὑοῦ ον ἴῃ 
διρυθουλθηῦ. 

60 ΕἾΠΘΙΙ ὑμ6 Ὠΐρἢ 
ἴῃ ὑμοῖν 

5) Ὡοίῃΐϊηρ ἰῇ τστϑ- 
οὔ νου ᾿ οἷν Νμαῦ 15 1 [688 

ἐσιώπα [81:6 ὑδϑυϊγίηρ, δρϑϊηδὲ 
ΤΏ6 (ο68) Ὀυὲ νψγδϑ βιιθπὶ  γοι9᾽ 61 Βυὺ Ὧδ6 Κορέ 

ΒΙθὴῦ δῃηὰ τηϑᾶθ τῸ 
ἴῃ [ὙΟΡΡ οὖ 811. Αρϑδίῃ 

[8 Εἰρῇ τγὶθϑὺ Ῥδσδῇ 
ΟὨΙΘΕ ᾿σίθϑὶ τ)88 ᾿λα σα ρ ΡΟ ΐὰ δηᾶ 15 βαυίῃς ᾿ Ὁ απδϑύϊοηῃ Ὠἰμ δηάᾶ 

δ πο ἐδ τ ἐτι δ χρίο τος. δ αὐδο ποθι δ φρο τ ΡΝ 
Ἐἰνν  οπόν ἦ πῆς θὲν Ποθα πὰς ΠΥ ΟΡ» ΟΣ ΤΏοΩ ὅδ: 
Εἰ σι το νέρθεν. πον υ ον. ποὺ τ ὐνοβ ίθία δϑ ΓΈΒΙΕ. ῬότοοτΣ 
δ οὗ πε Ὁ ἵϊρασεβ] βαθηγενον οΣ ἴξε ἐὐπὰ ἜΣ "πὰ εἶδ 

ὄρολσεν, ὑπὰ παρήης θτν ἰὰΣ είδυδο, [οὲ δηὰ οσπύης της 
ΝΝ,  ὐο α' 0 το νοροῖ 
Εἰ το χποναιτ ύθ ον λεγε ΓΕ τπροα ΠΡ πδς 
Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν. μαρτύρων; [“ὙὙπαῦ ζαγύμοῦ πθϑὰ 

γαὲ νεῖ τπροᾶ 816 Δ αν 85 οὗ ὙΠΠΠΘΞΞΕΕῚ Ὧἂο ψὸ ὥδγο οἵ με 

ἀπο ηκο Πα πῆρ ΒλασδηρίαοΣ εὐτίς οὐμῖν πθς  ΡΕΥ συ εον 

ἡπρο μκρρελψν οοκοττν μου τ σεν ἐμ μέν ον 

κοι α 

κλλν αι κα κοντα οὶ φγορεφρφαρραιμβναμαρδεμραο, 

νοὴν μμβηιθια άφηρηφ ἀφηέήψαμ. 

ἡ δ 

κμφρομνα μεύννγν νς 

958 ΜΑΒᾺΕ 14: ρὅ---2 

ἰδ δυἱάθηρ ἴο ὑοῦ" 
ΤῊΘΡ 811 οσοῃάοσχηηπρά 
Ὠΐ ἰο 6 8016 ἰο 
ἄθδίῃ. 65 Δηᾶὰ βοχγθ 
βίαγτίθα ἰο 5ρὶϊῦδ ΟἿ 
τὰ 8ῃα4 βοπῖθ ἰὸ 
ΟΟΥ̓ΘΡ Ὠ5 ΨΏΟΙΘ 7868 
δὴ ἢ ἢ πῃ 
ΓΏΘΙ ἢδί δῃ 58. 
ἴο ὨὮϊη: “ῬΓΟΡΏΘΘΥ! 
ΔΗ, βιδρρίηρ Ὠἰπὶ ἴῃ 
768 ἴδορ, 86 οουτγὲ 
αὐϊορδηΐβ οοῖ Ὠΐπ,. 

66 ΝῸΝ ψΏ16 Ῥοίοσ 
ΑΒ ὈΘΙΟΝ ἰῇ {6 
οουγύνγατα, οὯθ. οἵ 

φαίνεται; οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν 
ΡΡΘΔΙΒ᾽ ὙΠῸ (0165) Ῥῃᾳξ 41 Τπάρεα ἄονψα Πΐχα 
ἔνοχον εἶναι θανάτου. θὅ Καὶ ἤρξαντό τινες 
μοι π ἰο ΡῈ οἵ ἀρδαίῃ. Απα πίαχίθ ἃ βδβοζὴθ 
ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτεινν αὐτοῦ ἰο ϑρίῥ οὰ ἰο Ὡἷτλ δηά ἰο Βα σονοσίηρ δροιχξ ΟΣ τω 
τὸ πρόσωπον καὶ κολαφίζεινν αὐτὸν καὶ ἐπ6 ἔδοα δη ἃ ἴο 6 Ὀυξέοιηρ πὰ πᾶ 
λέγειν αὐτῷ Προφήτευσον, καὶ οἱ ἴο 6 5αισπ5 ἴο τα ῬΤΟΡΙΘ6ΒΥ, δῃᾶ 16 

ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον. 
ΞὩροτσαϊηδίρ5 ἴο 51805 οὐ; ἰῃ ἔβδοαθ Ὠϊτα ἴοοκ. 

06 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ Απᾶ Ῥαΐῃε οὐίῃεο Ῥφβίεσ βϑῖον ἴῃ ἐμὲ 
αὐλῇ ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ οουσίψαγα 15 σογηϊηρ Οὔδ οὗ ἕῆο. βογνδηΐ ΕἰΤῚ5. οΟΥἩ ἴῃ 6 

- 

ἀρχιερέως, 67 καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον [{π6 5ογνϑηῦ ρὶτ]β οἵ ΟὨΘΣ ᾿υϊοβί, δ δνίηρ βεα ἰδ Ῥείδσ [{ῃ6 Πίσῃ Ῥυὶθϑὺ σδΠΊ6, 
θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ [67] δῃᾶ, πΒροίῃρ Ῥοίδι ἩΥΔΙΤΆΙΏΡ ὨΪΤΏ561Ὲ Βντὴρ ἸοοΚΕᾶ οἢ ἴο ΒΜ | τγδττΐηρσ ὮὨΣ5ΘΙ7, 586 

λέγει Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ἰοοκρᾶ βὐχαίρῃῦ δἷ Εἴσω 516 5 βαυίῃρ Απαᾶ ψγοὰ τυ ἐπ ΔΩ δδια: “χοι, ἴοο, 

Ναζαρηνοῦ ἦσθα 
ΝΝΖασθῦῆθ ψοσα 

τοῦ ᾿Ιησοῦ’ 68 ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων ψοτα ἩΠῸ ὑμ6 Νδξ. οὐμθ 9655; ἴδε [τη8}] Ρ ἀδθηϊεα βαψίηβ δ΄ ΎΘηΘ', ἐπὶ σοραβ." 
Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί [68 Βιυῦ μὲ ἀθηϊθά 1, ΝΕΙΠΕΣ 1 μανα Κῆοη. ὯΟΡ 1 απμαοτβίδμα σγοὰ Ἡμδῖ ϑαγίησ: “ΝΟ ἄο 

λέγεις, καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ [1 ΚΠΟΥ Πἰΐπὶ ΠΟΥ ΔΟΤ γοὰ Δ΄Ὸ βασίηθ, δηὰ π6 ψεπὶ οὐδ ουἰξίάα, ἰηΐο {π6 πηαθυβίδηα ψῆδὺ γοὶ 
816 βϑυίηρ," δῃᾶ ἢ6 
ψϑηῦ ουὐδίᾶθ ἴο [6 
νοϑυῦραϊθ, 69 ΤΏΘσΘ ἐπ 
βοσνϑδηῦ βἰ], αὖ {π8 
ΒΙρῃῦ οὗ Ηΐπι, κἰδαχίθα 
Θρϑίη ἴο 580 ἴο ὑμποϑθ 
βίδιαϊηρ Ὁγ: “ΤῊΪ 15 
ΟἿΘ οὗ Τθῃλ.᾽" 70 Αρϑίῃ 
ὯΘ ψὰϑ αἀρηγίηρ ἰὐ. 
ΑὨα ΟἿΟΘ ΤΟΥ͂Θ 816 1 
δ 106 ΏΠῸ ἰῇοϑα 
βύδιαϊηρ ὉΥ Ῥδρϑῃ 
ΒϑῺρ ἴο Ῥοίου : “σρὺ- 
ὑϑῖην γοὰ 816 ΟἿ6 
οὗ ἴῃρηι, ἴοσ, ἴῃ ζἔϑοῦ, 
ΨψΟΙ͂ 8.6 8 681:}:16΄ 8." 
11 Βαὺ Ὧ6᾽ ΘοΟΙΙΩΘΩΟΘΩ͂ 
ἴο σ856 δα θα: ΚἸ 
ἄο ποῦ Κῆονν ἐς συ8 
οὗ σοι γοῦ β5ρθβϑῖ." 
12 Αγα ἱτητηθαία θιῦ 

προαύλιον. 69 καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα 
ξοτθ-οοιτέ. Απμά ἐπε βεινδηΐ ΕἸΧῚ Βανίηρ' 5ΘθῺ 

αὐτὸν ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖς 
τὰ βίασίεα δϑαΐη ἰο Ὀ6 βαυνίηρ ἰο ἐπθ (ὁπ65) 
παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν 

αν ηΒ βίοοα θεβϑῖᾶθ πὲ Τῆς (ομ6) ουΐϊοῖ [5 εἴ ἐοἱ 
ἐστίν. 70 ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ 
15. ΤῊ (οπ6) Ῥυΐ δραΐῃ ννᾶϑ ἀθηνγίησ. Απά 

μετὰ μικρὸν πάλιν οἷ 
δἴίου ΗΤΓ6 [ἔτ 6] ΕΤΞ ΕΝ ἐδ (οπμ 65) 
παρεστῶτες ἔλεγον Πέτρῳ 

δανὶὴρ βίοοα Ὀεϑᾶθ το Βα 5 ἰο ἐπα Ῥεοΐοσ 

᾿Αληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ 
τγαϊν οαΐοῖ 7] ψου ὅτε, δῖβδο ΤΟΥ 
Γαλιλαῖος ε΄ ἢ ὁ ἤρξατο 
[ΣΕ ἘΠ ΕΤΟΥ σοῦ ἃζϑ; ἐμ (οτ6) βίδασίθα 
ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι Οὐκ 
ἴο Ὀ6 οσυσϑίορ 8ηἃ ἰοὈΘ 5ψεβδυίηρ Νοῖ 

οἶδα τὸν ἄνθρωπον ὃν 18δνε Κῆο ἐπ ΤΩΘ Ψ Βοχα 
λέγ ετε. 12 καὶ 

τοῦ 8.6 ββυῃσ. Απὰ 

τῷ 

δὲ 
μυὲ 

ὅτι 
ἰδμδὲ 

τοῦτον 
1815 

εὐθὺς 
δ΄ οσ6 



ΜΑΙ 15:1---]] 

ἀλέκτωρ ἐφώνησεν’ καὶ ἀνεμνήσθη 
ςοοκ βΒουχπαραᾶ; δῃηῃὰ σχϑοδιρᾶ 

ἣμα ὡς εἶπεν αὐτῷ: ὁ 
ῥῆμ δ βαίϊᾶὰ ἰο ῖσχῃη ἴδ8 

ἀλέκτορα δὶς 
σοοκ 12 01} 

δευτέρου 
βϑοομα [{{7Ὶ6] 

ὁ Πέτρος τὸ 
1ῃ6 Ῥείεσ 1τὴ6 βαϑίηβ 

᾿Ιησοῦς ὅτι Πρὶν 
ΨΦεβὰβ ἰδδΐ Ἐρέοσα 

φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ, 
ἴο Ξξουπά ἴδτοα ὑἰπλ65 ΤΙῺ6 ψγοῦ 111 ἀϊβδοννῃ, 

καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν., 
Δα Βανίηᾷ σον ΌΟΩ ὯΘ γ)5 ΜΘ ΌἾΩ5. 

εὐθὺς 15 Καὶ ᾿ 
Δηᾷ ος 8΄ΟΠ0Θ ΘΑΥΙ͂Κ ἰῃ ἐᾷ 6 τ οσ 5 

συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ 
σοπϑαϊαιίίοη ανίηβ τϑᾶθ ἴῃ6. Ομ ϑε ρῥγιοσῖθ σ᾿ 

τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ 
16 ΟἸάΟΣ θα δῃά ΒΟΙΙΌΘ65. διὰ 

τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν 
16 5 ρασ Ὠδνίηδ ΡουμπΩ͂ τὰ 6 Φεϑ5 

ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πειλάτῳ. 2 καὶ 
Ὀχουξῶΐ οὐ δῃά Βανθ ον οσ ἴο Ῥῃηδίθ. Δμαᾶ 

ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος Σὺ εἴ ὁ 
ἰλαυϊγοα ροῦ δἰ 186 Ῥιδίθ. τοι δή ἰμ8 

βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; ὁ δὲ 
κιλξ οἵ ἴῃ8 Φενν57 ΤὯΘ (οη6) Ῥαΐ 

ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει Σὺ λέγεις. 
Βανίηβ δηϑυνογθαᾶ ἴο Ὠϊτὰ 15 βαρ ἌΟὰ ΨψΟΣ ΓΙῸ 58 15. 

3. καὶ - κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς 
Αὐᾶὰ νψνοτο δοοιβίης οὔτ 6 ΟΠΙΟΣ ὑυϊθϑῖβ 

πολλά. 4 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν 
ΤΑΒῺΣ (ἰλἰη 55). μν41:} Ῥιΐ Ῥιδίβα δϑϑίῃ 

ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων Οὐκ 
νν85 ᾿Ἰλαυΐ 5 ἸΡΟᾺ Ηΐτα ΒΑ ΊΏΣ. Νοί 

ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα 
816 γοῖ δβυνου Πποίῃϊηρ2 566. ον σϑην ((Ὠ 165) 

σου κατηγοροῦσιν. ὅ ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
οὔ γοα {60 δῖδ δασιυβίη δ. ΤἸὴῺ6 με δΙΞΕΕῚ 

οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν 
πού γοῦ ποίησ δηβιννοσεᾶ, δϑ-ϑδηα ἴο 6 ννοημαουὶηϑ 

τὸν Πειλᾶτον. 

πρωὶ 

ὅλον 
ψν ΏΟΙ]6 

ἐβξὸ ΡΠαῖΐο. | 
[: Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν 

Δοοογάϊης ἰίο ῬἈαΓ ξοϑίννοι δ ννὰβ Ἰοοϑίπρ ΟΥ̓ 

αὐτοῖς. ἕνα δέσμιον ὃν 
ἴο ἐμοῦ ΟὯΘ Ῥουπᾶ οὐδ Ν..2.219}..} 

παρῃτοῦντο. 1 ἦν δὲ ὁ 
ἴδον οτα οὐ το ἔοτ. Ἧ)κεαβ. "υξ ἔπ (ομ6) 

λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν. στασιαστῶν 
Ῥοίηῃνρ βαῖᾶἃὀ ἘΒδύδρθαβσῥ ΜΠ {π6 ὋΣ᾿αραϊιοη ϑίβ 

δεδεμένος οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον 
δανΐηρ Ρ6οὴ οι ον ἰὰ {πμ6 βϑαϊίζο τυ ταοΥ 

φ9ὅ4 

8 ΟΟΟΙκ ογονϑα 8. 866- 
ομᾶἂ ἴθ; δηῃᾷᾶ Ῥρϑίδε 
Το] ὑμ8 βαγίησ 
{88ὺ Φεθὰθ ϑΡοκθ ἴἰοὸ 
Ὠἶ: “ΒΘΙΟΣΤΘ 84 οοοκ 

το 5 ὑνῖσθ, σοὺ Μ}1Π] 

αϊδοσὴ 86 ῆγθα 

{ἰχιθ5." Απᾶ Ὧ6 ὈΓΌΚΒ 
ἄον ρα βῶγθ ΨΥ 

ἴο ψοθρΐηξ. ᾿ 

15 Αμᾶ ἱπηθαϊδίον 
οῦῷ ἄδ ὕδ8 

ΟὨΣΘΙ οχὶθϑβ στὴ 
{16 οἰᾶξδυ θη δ πα ἴῃ 
ΒΟΥ θ6 5, θυ ὑῃ 6 ΨΏΟΙΘ 
ΞΘ ἜΘ. ἀτίη, οοπαποῦ- 
βα ἃ σοηῃϑδυ δύο, δης 
8 }ὺ ὈὈουπμᾷα 6588 
δρᾶ δα Ὠἰτὰ οἵ δῃηὰ 
μδηᾶθα Ὠἰ ΟΥ̓ τὸ 
ῬΙΙαΐθ. 250 Ῥηδίθ ρυὺ 
00ὴ6 αὐδούΐοη ἴο Ηἰμλ: 
“ΑΓ γοὰ ὕμ8 Κίπρ οὗ 
[86 96 52 Τῇ ΘΏΒΨΟΥ 
ἕο ἰῃπ ὯΘ6 βδαϊᾶ: “σοὺ 
ΨΟΌΓΒΟΘΙΣ 580. [10].᾿" 
3 Βυῦ ὕμα οὔϊϑῆ ὑσἱθϑίβ 
Ῥγοσθθαθα ο ϑδοοῖδα 
Ηἰπὶ οὗ ΙὩΔΩΥ ὑξηρϑ. 
4Νον Ῥίϊαύθ Ῥθβϑδῃ 
αποϑυϊοηϊηρ Ὠἰτὰ ἀραὶ; 
Βα η5: “Ἔδγο γοῖ 0 
ΤΟΡΙΣ ἴο τ 62 ΞΞξέίβθ 
ΠΟ ΙὩΒΩΥ ΟἾΘΙΡΒ 
ΏΘΥ ὅἃἅζ1.τ6.- Ὀτίηρίηρ 
ἀϑαϊηδὺ γοι. ὅ Βυ 
9655 τηϑᾶδ ὯῸ ἔμ ΘΓ 

8 ΒΕΥ, 50 ὑμπαῦ Ῥι]δΐθ 
Βδσϑ ὅο ΤΒΓΎΘΒΙ. ε 

ΟὟΤΟΙ], ἔγοση ζαϑο- 
ν81 ο Γοϑύϊνναὶ ἢ6 υϑϑὰ 

ἰἔο τείδαθθ ἴο ἐμπθηὶ 
[οὯ6 ὈΥίβομοσ, - ΠΟΙ 
Θ᾽ Ρουϊυοηρά ἔοτ. 
ΤΑΙ 6 {6 ὑμοτθ 

85 [8 50-608116ἃ Βδ81- 
ΔΌΌ85 ἰῃ Ῥοῃάβ πὶ 
ἴῃ6 βραϊοηϊδβ, Ὑ8Ὸ 
ἴὰ ὑμποῖς βοαϊδίοα. δά 

σκπωταμον ἐμενν ἐνλντμο φαρμσαν᾽αμμλονυν ρηιμνηϑυρνηρηνφαην μον ἀκται 

μαι ἄρη μα μαρδμν ρμνῳ τὴ. Χορ ψιρν. οσαρο μον καν αι 

κὐφροομιονο τ ον 

κε ϑημωνηηαιμηρεαθρνρααρανον μὲ δυο θην σον τὐκίνην ἀῆ σόναια ϑκῷ ἰωῤραατφτν" ἀψφτν ον. πασην νήφειν, 

ον. ΑΝ ΝΟΥΣ 

τ νηψφιφνη ἀμμμφμραν μα φϑαμαν, 

“δέκα 

“δῷ ΟΕ ΜΑΒΡ 1δ: 8---.6 

πεποιήκεισαν. 8 καὶ 
{μ6ν δα ἀοπα. 
» Γιὰ ρξατο 
τ αξυρᾶ 

ἐποίει 
με νγ85 ἀοΐηξ 

ἀπεκρίθη 
Δηϑ γα 

ἀπολύσω 
1 Ξῃουϊα ΙοοΞ6 οὔξ 

᾿Ιουδαίων; 10 
Ζεοννε 

ἀναβὰς ὁ ὄχλο 
Απα Βανὶπρ σοσῖθ πἢΡ' ἐμ6 ὌΧΡΟΥ 

αἰτεῖσθαι καθὼς 
ἴο 6 ρϑί:οηϊησ,. ἀοοο τα] 85 

αὐτοῖς. 9 ὁ Πειλᾶτος 
ἴο ἵβϑσα. Ἐν}. παῖδ 

αὐτοῖς λέγων Θέλετε 
ἴο ἱβϑὰ ἘΕΝ 127: Ασο τοῦ ψ.ΠΠἜἊῺΩΡ 

ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν 
ἴοσοῦυ ἐμ Κίηβ ΟΥ̓ ἴῃ 6 

ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι 
ἘΦ νν85 Κπον της ΤΟΥ πὲ 

διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν 
ΤΟ ἢ ϑῆνν δᾶ βίνϑῃ ονεσ Δΐτη 
οἱ ἀρχιερεῖς. -.11 οἱ δὲ ἀρχιερεῖ. 
.ὼ6 ΟΕΣΘΕ ὑχἱοβῖβ, ΤἸΒΘ μαΐ οὨξρε ἙΉΣις 

ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν 
βσσεα ὰρΡ {π6 οτονᾶ ἴῃ ογᾶου ἐπαὰὲ χαΐβοσ Ἐῆε 

Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 12 ὁ 
ΒΔΥΔΌΡΔ5 ἢ6 5ῃοιυ]α Ιοοβ6 οἱ ἴο ἰμοϑσὰ. ΤῊΘ 
δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν 
ρυξ Ἐπί δθαῖλ ΒΑΝΙΏ ΔΒ υ δα τῦϑϑ Βα Ὡ5 

Ψ, -" , 5 ᾿ αὐτοῖς Τί οὖν ποιήσω ὃν 
ἰο ἰπϑῖὰ ας {πουθῖοσθ ΜΕΥ [νψ 1] ψνοσι 

λέγετε, τὸν βασιλξα τῶν ᾿] ουδαίων; 
Υγοῦ ΔΙῸ Ξδι σὴ 5 [ῃ6 ΚΙΠΩ ΟΥ ἴῃ 6 ΖΘ νν57 

13 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον 
ΤῈ (Ομ 65), θπξ ἀραίῃ οτὐὶθαᾶ οὐ ῥα οὐ {π6 σίϑδϊκα το : ἀρ ΘΠ 88 Ειαῖς, 

αὐτόν. 14 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἔλεγεν . αὐτοῖ 
Ἀϊγὴ. Ἰὴ6 Ριξ ΕΠεδαῖΘ να5 Ἄ ΑΛ Β ἴο Ἰβοῖα 

Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν; οἱ 
δὲ (Δ 5) 1οὸΥ αϊὰ πο ὅο ΠΥ ἸἨΠ6 (Ομ 65) 

δὲ περισσῶς ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν. 
θα δριυμαδηθν οτὶθᾶ ουέ - Ῥαΐ οὴ {86 ξίδκθ Ἀγτη. 

σοτηχαὶ 64 ταυγᾶρχ. 
8 5ο πῃ ὀγοννᾶᾷ οϑιὴθ 
ΟἹ ὮἘΡ 8ηα βἰαγίβα ἴοὸ 
τ ΚΘ θουϊθοῃ δοοογᾶ- 
15 ἴο δῦ Ὧ6 πδοᾶ 
ἴο ἄο᾽ ἔοῦ ὑπρθῃι. 9 ἘΪ- 
Ιϑδύθ γτϑϑροηαθα ἕο 
ὕμθιη, βαυίπσ: “Ὧο 
γοὸῦ ψδὴῦ τὴ ἰο ζσ6- 
Ι0856 ἴο του {ἢ 
Κίῃρ οἵ ἴμ6 ζΖ6ν5᾽᾽ 
10 ἘῸΓ 88 δὲ δινᾶσο 
ὑμαῦ ὕαοδῖιβα οἵ δῆνν 
6. ΟἾΙΘΙ͂ ροσίθϑδῦβ 
Π8δα πδηᾶθβθβα ϊχῃ 
ονοῦ. 11: Βπὖὺ ἐπ6 οηϊδῦ 
Ῥγιθοὺβ βυστθᾶ ῸΡ {6 
οὐονψα ἴοὸ Ὥδγε ἢΐῃ 
ΤΘΙΘδ 86 ΒΘΥ ΘΡθ85 
ἴο ὕἤμποιι, ἰηβδύθϑα. 
12 Αβϑῖῃ ἰὼ τορὶν Ἐὶ- 
ΙαΐὶΘ ψὰϑ βϑαγίῃρ ἴο 
ὕμθηι: “γωϑι, ἤρθη, 
5281 Τ' ἀο ψι Πἰμὴ 
ΏΟΙΩ ὙΟὺ 0811 {π6 
Κιρ οἵ πῃ σ6ν59᾽ 
18 Οὔδ6. ΤΟΣΘ- ΠΟῪ 
οτϊθα οὐῦ: “ἼΠΊΡ816 
ὮσῺ!" 14Βυὺ ῬΙΙαία 
μοῦ οὐ ἴο 58... ἴο 
θα: “Ώγ, νμϑὺ 
Ἀϑα ἰηΐϊηρ αἰᾷ 6 09 
5. μον οτἱθᾶ ουὐ 
811 [6 πιόχϑ: “ἹΠΊ0816 

δὲ 
θυ 

“ ἕὰς ὅδε Ππλαος βονηόμες οἷς ὄχλῳ, Ἀμαιν ἀξ Αν μων δι. μ ς Χ ΩΣ Ε ΄ 3 . ᾿ Η δ. ἄδικο εὐὔδοιηι Το θθ. ἀοεν τὴν Θ ας 1’ ὅδ οτοπά, τοϊσαιοὰ 
ἧς Ἔαρδ, τὲ ταβέρνα τὸν κπα ατιο μανῖπε 
ἡπθ,͵. ΘΟ}; ἐριχλήσῦ, οἶδ, μρράοα μπα ονάς ἕο Ὀ6 ᾿πρϑὶθᾶ. 

16 ΤΠ6 βοϊαϊουβ ὩΟΝ 
σταυρωθῇ. 

Β6 ταϊρρ!ς: 6 Ραΐ οἱ ἐμ6 βίβκο. 
1εἃ Ὠΐπι ΟἿ ἱπίο {ἐπ 16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπή ὑτὸ αγον αὐτὸν , ΤμῈ Ῥὰξ βοϊάϊοτβξ Ἰο ἀμη οαγίγατά, ὑπαὺ 15, 

»ἩΆ “  ὰ “ ΄΄΄ 3 ΄ Ϊ ᾿ ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅὃὅ ἐστιν πραιτώριον, ἰαΐο 886 ΒΌΝΘΥΠΟΣ 5 ἰμβίᾶβ {π6΄. σουτίνετα, Βα. 15 Ῥχδοίοσίπμωη, ιϑίϑοθ; δηᾶὰ ὕὑμον 
Οδ1164 [6 ψΏΟΙ6 ὑοᾶν καὶ συνκαλοῦσιν . ὅλην 
ΟΣ ὑτοορβ δορϑύμοσ, 

τὴν σπεῖραν. 
8η4 ἐῆδν 68}} ἐοξείῃοσ ψθοα ᾿ δ 86. Ῥοὰν οὗ ἰσοορβ. 
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11 δὰ μον ἀδθοκρὰ 
δῖα νι ΡυΡΙ6 δῃᾶ 
Ῥγαϊαθαὰ ἃ οζόῃ οὗ 
ΠΟΤῚ δηά μρυὺ ἰὲ 
Ομ Ἀΐ. 18 Απα {μὸν 
5ὐατίθα ρτθοίϊηρ Ὠΐηι: 
“Αοοῦ αἄδΥ, γοὰ Κίηρ 
οὗ 88 σον!" 19 ΑἸ50, 
706 7ὺ μου Ὠϊ  Ὠΐτη 
οὐ ἰμ6 ποδὰ υἱῷ 8 
τορᾶ δρᾶ βρὶῦ ὕροὴ 
Ὡἶ δῃᾶ, ὑϑηῃάϊηρ 
ἰοῦ Κῆθθϑ, ὑπον 
μοῦ] ἂο ορϑίϑϑδῃσα ἴὸ 
ἶσα. 20 ΕἾΠΑ, ΘΗ 
{πθνὺ δᾶ τδᾶθ ἔσῃ 

οὗ ἴτω, πον δυσὶ ροθᾶ 
πὰ οὗὐ ἴζ6 ΡῬυσΡΙΘ 
δηὰ ρυῦὺ δῖ5 οὔδεσ 
βασταθηΐβ ὉΡροὰ Ὠΐπ,. 
Αὐηᾶὰ μον 1θὰ ἢὩϊπὰ 
οοὖῦὐ ἴο ᾿ρα]6 τη, 
21 ΑΙ150, ὕπουν ἰπ- 
ὈΓΟσϑθα ἰηο ϑουνίοθ 8 
ῬΆΞΘΟΥ -ὍΥ, ἃ οσογύδη 
5ίαοη οὗὐ ΟΥ͵ΘΏΒ, 
σοχιΐηρ ἔσο ὑῃμ8 

πορφύραν καὶ 
ῬΌΧΣΘΙΘ δηὰ 

ἀκάνθινον 
1οσὴν 

ἀσπάζεσθαι 
ἴο Ὀ6 σιθοῖηϑ 

βασιλεῦ τῶν Ιουδαίων" 
ΚΙ οὗ ἰδ8 “εν; 

αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν 
τε μθδᾶ 

17 καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν 
Αὐᾶ πον ἄθοῖ Ηἷτὰ 

περιτιθέασιν αὐτῷ 
ὉΪδοΘ δγουμᾶ 91,4} 

ς Ἂ 

στέφανον’ 18 καὶ 
τόν; δηάᾶ 

αὐτόν Χαῖρε, 
δὶ Ἐφ σϑίοϊοη δ, 

19 καὶ ἔτυπτον ς 
Δα [πὸ ΟΙΘ συ ρ οὗ μὰ 

καλάμῳ καὶ ἐνέτττυον αὐτῷ, καὶ 
ἴο τερὰ διᾷ Ὑν 6 οὶ Πρ οα Ὠΐτα, δᾶ 

τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν. 
ῬΙδοίης 16 Κῆθοθ ἴδον εχ ἀοίηξ οὈϑίβϑδσα 

αὐτῷ. 29 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, 
ἴο μἴτα. Αμὰ ψθ ἔδπον τϑᾶθ ἔπ ΟΕ 

ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν 
ἴμεν βρροα Ἡϊμλ τὰ6 ῬΌΓΡΌΙΘ 

ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια 
λον οἸοίῃμοαᾶ Εἷχα τῃς6 οαἴον βαστωθαΐβ 

αὐτοῦ. Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν 
οὗ ζω, Δῃᾶάᾷ {πον 1ϑδᾶ ουΐϊ ἴσα 

σταυρώσωσιν αὐτόν’ 21 καὶ 
{μεν ταῖθμὶ Ῥὰξ οα {6 Ξί8 6 ἈΠ; δηάᾶ 

ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα 
ἘΒΟΝ ᾿ΤΡΓΘ55 ᾿ἴο βαυνίος σοΐϊῃρ θθϑιάθ δὴν Ξίσηλοα 

Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ, τὸν τατέρα 

πλέξαντες 
Βανίῃξ Ὀγαϊαεᾶ 

ἤρξαντο 
εἴρξ βἰδτίρα 

καὶ 
δηὰ 

ἵνα 
ἴῃ ογάᾶφυ ἰδὲ 

Ονσθαΐδα Θογηΐηθ ἔτοω 861, ἰπθ ἔδαίμθε. ἰρραηίτυ, 86 ξαύμεχ οὗ 

᾿Αλεξάνδρου καὶ “Ῥούφου, ο ἵνα ΑἸΟΧΘΉάΟΙ πα Ἐξ, 
ΟΕ ΑἸΘΧΘΉΔΕΥ 8ηα οΥ Βυξα, ἴῃ οτᾶου ἱπαὶ ᾿ἐηαοῦ πὸ 5Βοῃτα 17 

ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. ἋΡ Πὶ5. ἰοχγύατα βίδῖκθ." 
Ὧδ6 5μοιια δὲ ὰρ [86 βίδκα ΟΕ τα. 25.350. ὑπ Ῥτουρῃξ 

22 καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Ηίτη ἰο [π6 ΡΙ8οθ (ο1- 
Αμα πον 8:6 Ὀθδυϊηβ [5.9] ὭΡΟΩ ἰπ6 βο-μδ, ψἘΙΟΩ ΤΏ68Π8, 

Γολγοθὰν τόπον, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενος | ψΏΘΗ ἐτδηϑὶαἰθα, 5ΚῸῚ 
αοϊβοῖμα Ρῖδοθ,ρ, ΒΟ. ἰ5 Ῥείη ἰχσϑαῃϑιαίθα ῬΙασΘ. 25 Ηδτθ {67 

Ικρανίου Τόπος. 23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ | το ἰο ρὶνθ Ὠϊπ 
Αμᾶ πον νγοσα βίνηρ ἴἰο Πΐγα 

οἶνον, ὃς δὲ οὐκ 

ῬΊδςβθ. 

ἐσμυρνισμένον 
οὗ ΒΚ} πὶηθ ἀτυσροὰ τὶ 

ΩΤ, Ὀᾳὰὺ μ6 μψουἹά 
Βανῖθ 66 α ααβεος ΙΓ ΤΥ ΊΏΘ6, 89 Ῥα ποὶ ποὶ ἰακα ἴξ 24 Αμᾶ 

ἰδίοις, ὀ ἀδὰἠ μον οεδτοδηπα δὴ δι δίακο ἴμο. ἱπαραῖοὰ πὶ 
πες ἀπ δια τυ οὐ τοι ἔπ αὐτο βαιτορηὲς ουὗθῦ βδτταθηῦβ ὈΥ͂ 

αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ’ αὐτὰ τίς 3 πε ἴδ Ιοῦ ΟΥΘΓ 
οὗ ἴτω, σβϑίηδ Ἰοὲ Ὥροθ βοῶ ψ}μ2Ὸὸ] ὑΘΙῺ ἃ5 0 ΜΨΏΟ ἴδκεϑ 

τί ἄρ 25 ἣν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ψΏδῦ. 25 τὴ 85 ΠΟΥ͂ 
νπαὶ τοϊρν πὲ ἀρ. νας Ῥυξ ποὺς ἰἐπίτα δηᾶ ὑπ ἰμϊτᾶ ΒΟΌΣ, δπᾶ 

213 566 ἴ86 ΔρΡΡοπαϊχ ὑπᾶοσ Μϑαίζμονν 10:38. 

251 

ἐσταύρωσαν αὐτόν. 26 καὶ ἦν ἡ 
ἐμὸν Ρυΐ οἱ {86 βίδΚὸ έτη. Δηάὰ νὰ ἰδ 

ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ 
1πϑοσιρίϊοι. ΟΥ ἴῆ 8 [} ἘἘΕ ψ τ] ΟΥ Ηἰἷμὰ 

ἐπιγεγραμμένη Ὃ Βασιλεὺς τῶν 
μανίηδ Ῥθο νχιῖθη προ ΤΏΘ Κιησ οὗ ἴῃ 68 

᾿Ιουδαίων. 21 Καὶ σὺν αὐτῷ 
2εν5. Αὐὰ ἐοσοίμοσ τυ Ηἰτὰ 

σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ 
ΠῈΣ ἀ’6 Ρυϊεηρ οἱ βίδιτεβο ἔνγο στόρθοσβ, οὔθ οαὲ οὗ 

δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων 
τβ  - πδηὰ [ῥρατίβ] δῃάὰ ομ οαΐὸοῦ 16 -Παηᾶ [ραγί5] 

αὐτοῦ. 29 Καὶ οἷ παραπορευόμενοι 
οὗ Ὠϊτα. Απᾶ {86 (οπ 65) Ἑοῖϊηῃδ ἐμοῖσ γᾶν ὉΣ 

ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς 
ΜΟΙΘ ὈΙΘΒΡ ϑτηΐη τον ἰὰ6 

αὐτῶν καὶ λέγοντες Οὐὰ ὁ 
οὗ ποσὰ δπὰ 

τὸν ναὸν 
186 αἰνίῃα μαριἑαίΐϊοα δῃθά Ὀυϊ]άΐην 1 

ἡμέραις, 30 σῶσον σεαυτὸν καταβὰς 
ἄδυϑ, 5Βᾶν 6 Χ ΟΌΓΒΕΙΣ Πανὶ σοχὴβ ἅοννῃ 

ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 81 ὁμοίως καὶ οἷ 
Ζτοτα, 1ῃ6 βίδκο. Τὐκονν δα 8150 

ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους 
ΟἾΙΘΕ ᾿σὶθϑί ΠΤ Φ ΡΤ Φ ον ον ΟἿ δποΐῃμου 

μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον ἔΆλλους 
Μὰ ἐπ6 ᾿ ΒΟΧΊΌ65 ὙΕΥΘ ΒΑΣΙ ΟΥμου5 

ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι: 32 ὁ 
ΒΘ βανθᾶ, Ὠἰηβθ δ ποῖ ἨΘ 5 ΔΌΡ16 ἴο βᾶνθ; τὰ 

χριστὸς ὃ βασιλεὺ ᾿Ισραὴλ 
[Ὁ 9 1} 1ῃ6 ΚΙίηβ ὡ οὗ Ἰδγαεῖ 

καταβάτω νῦν τοῦ σταυροῦ, 
1ϑὲ Είσχη σοσῆβ ἄοννῃ πον τμ6 βίδκο, 

ο ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ 
ἴῃ οσᾶοσ ἰβαξ νὰ τηϊβ: 8 ξθα δῃά τστηϊρῃξ θϑ]ίθνο Αμα 

οἵ συνεσταυρωμένοι σὺν 
ἰλ6 (οὔ 65) Βανίηρ θθθὰ ρα Οἱ βίδικθ ἰοσεῖμοσ ψ ἢ 

αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 
τὰ τγεσο σορσοβομίηρ Ὠΐτη. 

83 Καὶ ενομένης 
Δηά μανίος ΟΟΙΏ6Θ ἴο 6 

Ὠθβδᾶς 

καταλύων 

1 ν- 

ἀπὸ 
δὶ χ6)44} 

ἕκτης 
ἐμὸς Ε}᾽ 4ἡ ΟΣ σὰ 

σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως 
ἀδυκπθϑββ σϑῖὴθ ο θ6. Ὄροῦ ΨΏΟΙΘ {π6 ϑασίβ τὶ] 

ὥρας ἐνάτης. 84 καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ 
ΒΟῸΣ ἰηίῃ. Απά ἴο ἰδ 8 αἰπίῃ ΒΟῸΣ 

ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦ φωνῇ μεγάλῃ 
σαΠθα οὐξ 1321: 7655 Ξ ἕο νοΐοθ δτϑαῖ 

ΒΩ - Ἅ͵ὯὌα! ΤΏΘ (ομ6) Ἰοοβίηρ ἀοννῃ 

καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν 

{540} 

ΜΑΒΕ 15: 26---84 

πον ἰτρϑὶθαὰ Ηἰχα. 
28 Απὰ [6 ἰπβουϊουϊοη 
Οὗ 8 οῆβσρε δρϑίῃηδέ 
δἰ ψ89 ὙΓ1 06 
ΘΡΟΥ͂Θ, “6 Κίηρ οὗ 
[186 ὅδονβ." 217 Μοῖδ- 
ΟΥ̓ΘΥΙ͂, ΠΟΥ ἱπρϑ16α 
ὕνο ΤΟΌΌΘΥΒ. τ ἰ ἢ Ὠΐτη, 
ΟὯΘ ΟἹ Ὠἷ5 τὶρηῦ δῃᾶ 
ΟἿΘ ΟἹ Ηἰξ [1οεξ. 
28 4. 29 Αῃᾶ ἰποβο 
Βοϊῃρ ὉΥ ψολ]ἃ ΞρΘ8Κ 
ΘΡΌΒίνοΙν ὅο Ὠΐμ, 
ψασρίηρ ὑῃθ ὶ Ὠθδακ 
δηα βαγίηρσ: “Β8Η! 
Ὑοὰ ψΟου]α-Ὅ6 τον - 
οΥ-ἀονῃ οὗ ὑῃ6 θ}16 
δα ΡΟΣ οὗ Ὁ ἰῃ 
ὮσΘΘ ἀδΥδ᾽ ὑΐπλα, 
30 5αν8 γΟΊΓΘΘΙΣ ὉΥ 
σομλλρ ἀονν ΟΥ̓ ὑῃ8 
ογύασο βίβκο.» 51 ΤῊ 
ΚΘ ΤΏ ΏΘΙ 8150 ὑῃ8 
ΟὨΙΘέ ργυιθϑί ψ6ΓΥΘ 
ταϑκίηρ ἢ δοηρ 
ὑμθυβοῖνο Μὰ {86 
ΒΟΣΙΡΕ5 δηὰ βδυίηρ: 
“ΟΥ̓ΔΘΥΒ Ὧ6. 5ϑνθᾶ; 
ΗἰΒΟΙΥ 6 σϑδηποῦ 
586,06: 32 Τιοῦ ὕπ σῃ σίϑὺ 
76 Κίηρ οὗὐ Ι5786] 
ΠΟ σοθΒ ον ΟἿ 
6 ὑοτύμτο δύακο, μαῦὺ 
ἍΘ ΙΔ 566 8η6 Ὀ6- 
δνθ." Ἐνθὴ ἔμοβο 1π|- 
ρδϊθᾶά ἰορσϑίμοσ σι 

Ὠΐμὶ ΜΟΥ ΤΘΡΓΟΘΟΏΪηΡ 

Ὠΐμ,. 

33 ΜΜΏΘΩ ἰδ Ὀϑοδιηθ 
[868 5ἰχίϑθ ΠΟ 8ἃ 

ἀδύκηθοβ [61] Ονοσ (86 
ἍΠΏΟΙΘ ἸδΔηα τ] [Ὧ6 
ὨΪΗμ Ώ ΠΟΙΪ͵Γ. 84 Αηᾷ 

αῷ 86 ἰῇ ὨΟὰΣ 

055 ΟΔ]]ρΩ͂ οὐΐ 
ἢ ἃ Ιου νοϊσθ: 

ἐπεθεο νε τε σενίξες Φοσε. τς Ξ ΞΞ Σέ τε τ ὦ, πα θεοῦ πο πε ταν στὴ τὴς 

28: ΤῊΪΒ νΕΥΒ6 15 οτηϊ θα ἴῃ {π6 γεβίοοια δῃα Ἡογὲ ασϑοκ ἰθχί. 
ἴῃ8 Αρρϑῃᾶϊχ ὑπᾶοσ Μαίίπμονν 10:38. 

300 566 



ΜΑΒᾺ 15: 8ὅ---4 

Ἔλωΐ ἐλωΐ λαμὰ σαβαχθανεί; ὅ ἐστιν 
ΕἸἰοὶ Εποὶ ἴατια αθαϊομίμπατπῖ ΨΏΪΟΒ ΠῚ 

εθερμηνευόμεον Ὃ θεός μοῦ ὁ θεός 
Ὰ μαίας ἰχδηβιδίθα τὸ Οαοα οἵτηρ ἰᾷαὸ ὅἀοά 

μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με; 85 καὶ 
οὔτηθ, ἰπίΐο ψ μα [Ιοξΐ σοὺ ἄοννῃ ὰ ταθ τ Δηα 

τινες τῶν παρεστηκότων. 

5βοῖπδ οὗ {π6 (ΟΠ65) μανίηρ βίοοα δ᾽οηββϑίᾶθ 

ἀκούσαντες ἔλεγον Ἴδε Ἠλείαν 
Βανίῃρ Ἀοδσά ὝΨΟΧΘ ΒΑΣΙ 566! ἘΠ27ΔῈ 

ὠνεῖ. 36 δραμὼν δέ τις 
ἨΘ 15 βουμπαϊηξ ἴο. Ἡ αν ὶη 5 τὰ ρυϊ ΞΟΙΏΘΟΙΘ 

γεμίσας σπόγγον ὄξους. 
μανίηρ ΕΠ1ρα ΒΡΟΏΡΘ ΟΥ 5οὰῦ 16 

περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν 
μανίπῃρ ρα διουηαά τροα τα σδυυπὶηρ ἴἰο ἅτ! ηῖκ 

αὐτόν, λέγων ἴΑφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται 
Ἡΐπι, βαϑίηρ 1ιοὐ χοῦ 5Ὸ ΟΕ 1οὖ 5 5666. 1Ὲ 15 οογχηϊῃρ 

Ἠλείας καθελεῖν αὐτόν. 87 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
ἘΠῚ84 8} ἴἰοὸ ἰακ ἄοννῃ ἱπι. ΤῊ Ρεζ {726505 

ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν. 
Βανΐῃ 1οΐ ΡῸ ΟΕ νοΐοα δτοαῖὶ οχρὶσοα. 

38 Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ 
Αμᾶ ἰδ6 αυγίαϊῃ οὗ π6 αἰνίης Ὠδοἰ βίοι 

ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω. 
85 01 ἰηΐο ἵψνο ἔγτοαυα αὔόονθ ὑπ} ὈβΙον. 

39 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ 
Ἡδνίηρ βθὸῦ Ῥὰς ἰβθὸ σδηζασοηθ ἰδ6 (0Π6) 

παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ 
μανίηδ ϑἰοοᾶ δ᾽Ἱοηβϑιᾶθ. οαΐ οὗ ορροβιὶί οὗ Πΐτα 

ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν ᾿Αληθῶς οὗτος 
πα τὰ5 Ὧφ6 οχρίσχϑᾶ βοᾷ ὙΤχαςν 1815 

ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν. 
[}:} ΤΏΔΕ Ξοὴ οξαοα 85. 

40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν 
ἵνεσθ Ῥυΐ δἰδὸ ννοσθθλ ἔχοχμ ΔΙ͂ΔΥ 

θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαριὰμ ἡ 
νον 8, ἴῃ ΜΏΪΟΩ ΟἿΘ5. 8150 Μϑυύν 16 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ ᾿Ιακώβου τοῦ 
Μαβξάδιθῃθ δρᾶ ΨΥ 1τμ6 ΟΥ̓ Ταῖὰθ5 {π6 

καὶ ᾿Ιωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη, 
Δ. οΟΥοβοβ τοίου δῃηᾷὰ ΘδΊοσηΘ, 

41 αἵ ὅτε ἦν ἐν ᾿τῇ Γαλιλαίᾳ 
ΨΜΏΟ ΜΈΡΗ 6 88 τῃμ6 4116 6 

ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, 
Ὑν6χ6 ΖομΠοννίηρ ἴἰο πὰ ἃπμαὰ ΨΕ1Ὸ βαυνίηβ ἴο Πίστη, 

ἄλλαι 
οἰμουθ 

μικροῦ 
Ἡ6 (ο6) 

1Ώ 

ε 
πολλαὶ αἱ 
ΤΑΒΘΏΝ τῆ6 [νοσ 6] 

καὶ 
ΕΥεῖο 

---------ς-ς---ς-.----.--Ῥ.-.-.-------ς---ῥ-Ῥ--------ς----ςς---- ᾿ Ε" 
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“ΕἸ, ΕἼ, ἰαΐπια.. ξΞα. 

ϑαοπ-ἐπμα’πῖϑ᾽ ΜΌλρῃ 
ΙΏΆΘΘΏ5, ΨΏΘΩ ἔχϑης. 

Ιεθ: “ΜΥῪ Οοᾶ, τὴν 

αοᾶ, ΜῊ πδᾶνθ γοὰ 
ΤοΥΞΘ ΚΘ πι69᾽ 35 Απὰ 
ΒΟ ΟΥἨ ποβθ 5ἰδηᾶ: 
ἴὴσ ΠΘΩΥ, ΟἿ Βϑϑτίην 

0, Ὀθσδὰ ἴο 58.0.0: “Ξ3566! 

ἨδΘδ ἰ5 οδπϊὴσ ἘΠῊΝ 

6.5 06: Βιῦ ἃ ὁδ- 

ἰαῖὰ ΟἿΘ τ, βοβκβᾷ 
8 ϑροῶρε ἱ βοὰν 

ψίθο, ρὰῦ ὁ οὐ ἃ 

τοοῦ, δηᾷ Ὀδθσϑῇ ρἷν- 

ἴῖὴ5 πω 8 ἀγηκ, 
ΒΌΣΙΏΡ: ἼΕΥ [ὨΠ] 
86! Τοῦ ὰ5 566 ψ ΘΟ Σ 
Ἐπ 11 2} 8} σομλθα ἴο 
[ακ6 δῖα ἀοπνη."» 

81: Βυὺ “655 ἰοῦ οὐ 

8ὁι ἰοπα οἷν δῃᾶ δχ- 

οἱσγθᾶ. 38 πᾶ {π8 
οὐτίαίη οὗ ὑπ 5800: 

Δ }0 χα τοῦ ἴῃ 

ὑνοὸ ἔσο ἴορ ἴο ῬὈοὺ: 
ἤοα. ὅϑ Νον, ψ ΏΘῈ 
{Π6 ΘΙΊΩΥ οἴ σοΥ ὑμαὶ 

ν 5 5ίδμαϊηρ Ὁ ΜΙ 

ἶσα ἴῃ ΥἹΟῚ 58. δὰ 

μ8δ) οχρίτοα ὑπάδὲ 

ἐθ56 αἰγουπιϑῦθ 665, 
Ὧ8 βαἰᾶ: “Οεγίβί νυ 

{ῃ15 τᾶ Μὰ ΟΟΟΒβ 

ΞΟΠ. 

40 ΤΏΘΙΟ 616 8150 

ΜΟΠΊΘ ὙἱΘΎ ΩΡ ᾿ἸΓΌΙΙ 

8 αἰδύθῃοθ, ϑιηοὴδ 

μοὶ Μϑὺ Μδρ Ὧ8- 

Ιθ0ὴ 8 85 Ψ6Ὶ] 85 ΜΆ 
{π6 τπούρου οἵ ὕϑδιθβ8 

86 1685 δῃᾷ 9088, 

δρᾶ 58 ]ἸοΟΊαΘ, Δ4ἘΕπ80 

αϑο ἰο ΘΟΙΊΡΘΙΗΥ͂ 
ἢ δρᾷ τοἰϊηϊβύθῦ 

ἰο δἰπὶ 6 86 

τὰς ἰὰ Θ811 166, δδᾶ 

ΤΏΘΩΥ Οὗ ΜΌΙΏΕΒ 

535, 361. ἘΠῚ] ἢ, «Π|||18,31,. χῃραηΐϊηρ “ΜΥ Οοσᾶ 15 986}.᾿ ἐξὸν, δ ἸΣ 

τα νρομανα φληνοιννανμν για θη ΗΙΗ 

με ραυαρ νμον κυνμαρφρη νος, σρλαμηρρμφφνρμμηφω ὧν μωρά σιν υϑορόον ᾿᾿ σγδαμφαηραμμμῃμθνφμααμημϑιμιρισωμθμηρηπισα αρηκυσο νυν μιραναμθμρνμίμριμ βφανσνε δὐν να τα φφι δου τ τον 

“59 

συναναβᾶσαι. αὐτῷ εἰς Ιεροσόλυμα. 
μανίηδ ΒΟ 6 ἃν δ 2151 Ὠἰγα ἱπίο ΖΕΥ ΒΊ σὴ. 

42 Καὶ ἤδη ὀψίας ενομένης͵ 
Απμᾶ δἸγεδαν οὗ δνθῃτὴδ ἘΝ ΤΗΝ ΟΌΤΩΘ ἐό ὍΘ, 

ἐπεὶ . ἦν παρασκευή, ὅ ἐστιν 
ΜΟΥ͂ 1 νγδ5 Ἐχοραδατζδαίίοῃ, δ. 24} 1ώ}.] 15 

προσάββατον, 43 ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ 
(ομ6) Ὀθέοσθ ὯΘ Βα δίῃ, 

ἀπὸ ᾿Ἀριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής, ὃς 
ἔτσι Ασϊσηδίηθα ΤΟΡ Δ 016 ΠΟΌΏΞΘΙΟΥ, νΟ 

καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν 
αἴὸ ΕΙΣ ΜὰΒ (ΟὯ6) ΔΊ Ὴ᾽ ἴῃς Κιηράοτῃ 

τοῦ θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν 
οἱΐῃα οα, ανῖηρβ ἀδτεᾶ Βα ψϑηΐ ᾿ὰ ἰονναχάᾶ- ἴμ6 

Πειλᾶτον καὶ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ 
ῬΠΑΐΘ Δα δϑκθα ὸ 1ῃ6 Ῥοαγν οὗ [86 

᾿Ιησοῦ. 44 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ 
Ζεϑυϑ. ΤῊ6 Ρυΐ ἘΠαῖΐρ ννοηᾶοτοα 1 

ἤδη τέθνηκεν, καὶ 
αἰτοδαν 6 Ὧ85 ἀϊεα, διηᾶ 

προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα 
βανίηδ σ4116 ἑοννατγά Ὠϊχήβο ξ΄ πὰ 6 σφρητυσίοι 

ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ ἤδη ἀπέθανεν: 
δ παυϊρα προ Ὠΐ [18 δ᾽τοδᾶαν Πα αἰρφᾶ; 

45 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος 
8ηἃ αν ὴβ Κῆονὰ ἔσο {6 σραϊασίοι 

ἐδωρήσατο τὸ. πτῶμα τῷ ᾿ἰΙωσήφ. 46 καὶ 
6 στδαπίεα ἰῇ οοῦρϑα ἴο ἐμ 9Όβθρῇ. Δηὰ 

ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν 
Βανί Ρουσῃϊ Βὴ6 πο Βανίηϑ ἴδ ἄονν 

αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ 
δ 1109} Β6 ψταρροα ἢ {6 ΒΚηρ Ἰθθὴ οἱοί ἢ πᾶ 

ἔθηκεν ἐν μνήματι ὃ ἦν 
ρὰϊ 1 ΤΩΘΙΠΟΧΙΔ] (ἰογ Ὁ) ὙΨΏΘΗ. τνὰ8 

λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ 
δανίηρβ Ὀ6ΘῺ αὐϑδεχὶθα ουξ οὗ ΤΌΟΙΚ-ΤΆΔ 585, δηᾶ 

προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ 
ὃ το!ϑα ἐοασαὰ βδἴοθθ ροὴ 6 ἀοοὺῦ οξίμα 

μνημείουι 41Ἢ ἫἩ δὲ Μαρία ἡ 
ΤΑΘΙΏΟΙΊΘ] τοΙᾺ Ὁ. ἐν: μαΐ Μδγν τὰ 6 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ ᾿Ιωσῆτος 
Μαεαβάβδιθῃθ διὰ Μϑδῦν ἔδ6 [σοῖο] οὗ ἐμ υῶς 

ἐθεώρουν ποῦ τέθειται. 
ΠΟΤῈ υἱοί ΏΕΥΘ. Π6 885 θξε ρμυἷ. 

1 Καὶ 
Αμαᾶ 

σαββάτου 
δαθϑίῃ 

μανὶπϑ οοσὴδ Φοξορ ἢ 

αὐτὸν 
ὨᾺ 

διαγενομένου τοῦ 
ανίηρ σογὴθ ἕο Ρ6 ΤΟ οἵ τῆς 

ἡ Μαρία ἡ Μμαγδαληνὴ καὶ 
1ῃθ ΜδτΥ ἤ6 Μαράβδιθηθ δπὰ 

ΜΑΒᾺῈ 15: 42---160:1 

ΜΏΟ δα σοὶ ῸὌῸῸ 
ἐοσούμοσ τὶ Ὠἰπὰὶ ἴο 
δ: ΡΝ 

Δ2ΝΟΝ δὃδ5 ἴὺ νὰ5 
Θἰτοδᾶν 1αΐθα ἰῇ ἰδ 
Δ οοΟ, 8η4 βἰδοθ 
Φ ψἡὃ8 ῬῬΥθραχδύο, 

{μαῦ 15, (8 ὅδν ὈΘἕΟΓΘ 
[26 βδρραίΐῃ, 483 [θυ 
σϑῦθ ΦΟσθΘΡῺ οὐ ΑΤ1- 
τϑ 68, ἃ. ΤΟρυὐΘ 016 
ΤΩΘΙΏΆΡΟΙ οὗ {ῃ6 581’- 
ὯΘ΄ τὶ, ΜΏΟ 8150 Ὠἰπὶ- 
561 νὰβ τϑϊνηρ ΤῸΣ 
86 Κίηραομῃ οἵ Οοά. 
Ἐ6 ἴοοῖς σουταρα ἴο ΡῸ 
ἴῃ Ὀοΐοσθ Ῥιαίθ δρᾶ 
Θϑοα ἔοὸσ ἰῇ Ὀοάγν 
οὗὐ ὅθι. 44 Βυὺ Ρὶ- 
1δΐθ ψοηαογθα ψὩθῦμοΥ 
ὯΘ6 Ψψὰ5 διγθαᾶαν αθϑδᾶ, 
84, δυμιχαοηϊορ ὑῃ8 
ΘΔΙΙΕΨ ΟΥ̓ΟΘΥ, ὯΘ6 ϑϑκοᾶ 
τὰ ΜΏΘΙΒΟΥΙ Ὧ6 πᾶ 
ΘΙσοδαν ἀϊθᾶ, 4550 
ἰοῦ πιακίηρ σογύαλῃ 
ἔτοσι 8 ΔΊ ΟΠΊΘΟΥ, 
ὯδΘ ρυδηϊρᾷ [6 ΘΟΥΌ56 
ἴο 9οϑΘΡρἢ. 46 Αοοοτά- 
ΩΡ, πα Ῥχγοιρῃῦ ἤΔ6 
ἸΘη 8Π6Π1 ἴοοκ Ηἰπὶ 
ἄονψ, ψταρροα Ὠϊΐηὶ 

πὰ ὑῃ8 ὅπη θα 8ηᾶ 
Ιαἰᾶ Ὠἶση ἴῃ ἃ ἰοῦ 
ΜΏΪΟΩ ψ͵ὸὼῸῈ8 απδιτὶθα 
οἂὖὺ οὗ ἃ ΤΟΟΘΚ-ΙΏΔ 55; 

δα ὯΘ το] δα 84. δύοῃμῃβ 
ρ.. ἴο μ6 ἅἄοο οἵ 
[506 τπϑυλοῦδὶ ὑοϊη. 

41 Βα Μϑῖν Μδρ ἀδ- 

Ι6ὴ6 δῃἃὰ Μὴν ἰῃ6 

τοῦθ οὗ σ9ΟΈ65 σο 

ὑἱη θα Ἰοοκίηρ αὖ 

ΏΘΙΘ. Ὧ6 δᾶ ἤθθὴ 

Ἰ1αϊᾶ. 

1 50 ΜΏΘΩ {6 580- 

Βα δᾶ ρμαδϑϑβθᾷ, 

ΜϑΙΥν Μδρ' δ ἼΘΏ6, δηᾶ 



ΜΑΒᾺΕ 16: 2--ὃ 

τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη 
Ζαῖθθ δρᾶ ϑ'ϑδίοσῃβ 

ἐλθοῦσαι 

Μαρία ἧ 
Μδσν μ6 [τοί 6] οὗ ἴ88 

ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ᾿ 
Ὀουσῃΐ ΒΌΪΓς65 ἰὴ ογχάφυ ἱβαῖ πανὶηδβ σοῦλα 

ἀλείψωσιν αὐτόν. 2 καὶ λίαν πρωὶ 
μον ταϊρί σῦεαθθο Ὠἰτη. Απα δὌχοθοϑάϊσηδ]ν ΔΕ 

τῇ ιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται. 
ἰο ἔμθ οὔθ [ἅ8.}] οἵἰῃῇε βδρραηβ ἔπῈγν 816 σοσα 

ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ 
ΡΟ ἴῃ τὩΘΓΊΟΣΊΔ] ἰὴ αν δ τἴβε ἊΡ οξ τς 

ἡλίου. 8 καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς 
5... Απα μον ΨοΥ βασίηβ ἰονγασα ὑποιηβοινοϑ 

Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς 
ὍΠΟ ΨΠῚΓΟΙ αὐνὰν ἴουβ ἰῇ6 δίομθθ οὐδοῦ ἰδπ8 

τοῦ μνημείου; 4 καὶ 
οὗ [86 ΤΩΑΘΙΩΟΥΊΔΙ ἰοΙΔ Ὁ ἢ ᾿Απά 

ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι 
Ὠανίηξ Ἰοοκρᾶ ἃ ον ἀχὸ νὴ 5 τμαὶ 

ἀνακεκύλισται ὁ λίθοςκ, ἦν γὰρ μέγας 
885 Ῥ6θὴ γοθᾶ αν ἴθ εἴοῃθ, ἰὖννα ΦῸΥ βτεδῖ 

σφόδρα. ὅ καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ 
Θχύσοπιθῖν. Διηᾶ Βανὶπδ οαἰογεᾶ ἰηῖο {μ8 

μνημεῖον εἶδον νεανίσκον 
ΤΑΘΙΔΟΙΊΔΙ ΟΩΔῸ ἴδον δὰνν ψΟΌΩΡ ΤΆΒ 

καθήμενον τοῖ δεξιοῖς 
πα ἡ νν τῖση- Βαμα [Ρ]8665] 

περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ 
Ἠανίμδ ἑτοννηι ἀσουπμα Ὠἰτηβο 15 το ννϊία, δμᾶ 

ἐξεθαμβήθησαν. 6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς 
μον ννοῖο βίαπηθα. 186 (ομ6) Ῥαΐ 15 βαυτηθ ἴο μοῖὰ 

Μὴ ἐκθαμβεῖσθε: ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν 
νοὶ Ῥε τοῦ βίῃμῃηξα; {655 σοῦ 816 βοοκὶὴρξ. ἰῃ8 

Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον: 
ΝΆΖΑΙΘΩΘ ἰδ6 (ομθ) πμανΐηρ Ῥ6οα ρα ΟἹ [86 5ἴδικε; 

ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε: ἴδε ὁ τόπος 
ἢ ᾿να5 ταϊβεᾶ υρ, ποῖ 615 μοσθ; 566: ἐμῇ ρῖβϑεβ 

ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 7 ἀλλὰ ὑπάγετε 
ὙΜΏΘτο μον ρα Ὠἰχα; μιιὶ ὍὈς τοῦ ΒοΟΙΩ5 ππᾶθχ 

εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ 
ΒΒ) ἰοίμε ἀϊβοῖρ!θβ οὐ ἴση δῃάᾶ ἴο 186 Ῥεῖροσ 

ὅτι Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν" 
ἐμαὶ δ 15 δοΐῃπρ θϑῖοστα: χοῦ ἰηΐο ἴῃ6 [ἘΠΕ 

ὄψεσθε, ἐκεῖ αὐτὸν καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 
ἔβοσθ ἴα τοῦ Ψ1Π566, δοςοχάϊῃβ 85 ἢΘ βαία ἰο χοῦ. 

θύρας 
ἄοοτῦ 

ἐν 
τὰ 

8 καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ 
Αμὰ Βανΐηῃρ σογὴθ οοὖἱὐ ὀἌΑ{δὸν 86 τόσα 186 

μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος 
ΤΑΘΙΏΟΥΔΙ ἰοΡρ, Ὑγ85 μανίπβ ἴἔοῦ ἴμριη ἐγεσαθι δ 

2600 

ΜδΙΥ ὑμθ τοῦθ υ οὗ 
ὥαϊηθϑ, δῃᾷ 584 ]ἸΟΊΩβ 

Ῥουρῃῦ 5ρίσθθ ἰῇ οἵ- 

ΘΙ ἴο οομθ πὰ 
ΡΊθαθθ Ὠἰπι. 2 Αμά 
ΨΕΙΥ ΟΟΥΡ ΟἹ ἴῃ 

Βγϑὺ ἀδὺν οὗ 8 ψϑοκ 

ὑπ 7ὺ οὗθ ἴο {πῃ 

τιϑυλοσὶδὶ το, ΨΏΘΩ 
ῇὼβ δ δα υίβθῃ, 

δΑμα πον Ψ 66 β8γ- 
ἴὰρ οὔθ ἴο ϑῃοΐῃαγ: 

ΜΏΟ ΨΜ}ῺῈΠ ΤῸ] [8 

βῇοῃθ δι ἴσοι [ὴ8 

ἄοοῦ οὗ [Ππ6 τῃϑιηοσἧδὶ 

το ῖ0Γἡὁ 5) 48Βι 

ΜΏΘΩ ὕπο υ Ἰοοκβϑᾶ υὑΡ, 

ὑΏ6Υ Ὀρμοιᾶ ὑμπαὺ [Ὧ6 

βίομῃθ δᾶ Ὀδθϑὴ σοϊδὰ 

ΘΙΘ 5, Θ᾿ μου ΡῺ Ὁ 85 

ΨΟΙΥ ἰἴᾶτρθ. ὅ θα 

μον οηὐεγοᾶ ἰηΐο ἰμ8 

ταθυηουίαὶ ὑοχαρ, ὑπ6γ 

588.ΝΚἬ 8 γουηρ πλδῃ 

οἰὐθρ οὐ ὑμ σἱὶρῃὺ 

δἷᾶθ οἹούμβορα ἰῇ ἃ 

ΜὨΪ6 τοῦθ, δηᾶ [Ὧ6Υ 

ΨΟΥΘ δυυηπρᾶ. 6Ὲ8 

βαἰὰ ἴο ὕπο: “Βύορ 

Ῥοίησρ δίυαμμθα. Ὑοῦ 

816 Ιοοκίηρ ἴοσ “6518 

ἐὰθὸ ΝαζΖ' δ᾽ τϑηθ, ψΠῸ 

ψ͵ὰ5 ρϑιθᾶ. Ἠθ γδ8 

Ταἰϊσοαᾶ ὑρ, Ὧ6 5 ποὺ 

Πθγθ. Ξ'68' ὙΠ6 ΡὈΙ808 

ΜΏΘΥΘ μον 1δἰα Ὠ1Π1. 

ἡ Βιυὺ φο, [611 Ὠϊ5. ἀϊ8- 

Οἶριθ5 δῃᾶ Ῥείθσγ, Ἢ8 

ἰς φσοΐῃρ ϑδμῃβδᾶ. οἱ 

σπου ἰηΐο 6811:166; 

ποθ σὸν ΨΜῚ11 5860 

Βα, αϑὺ 85 πα οϊά 

του. 8 50 ψΏΘΠ ὑΠΘΥ͂ 

σϑὰθ οὐδ {μεν 8εά 

ἔγτοια ὑδ8 ταϑιλοσἑδὶ 

ἰοῦ, ἴἤοῦ ὑγθι θη 
γεν μανμδμυθρ μην νρῳμημονρινρήν τ ψαψηβῃᾳ μαρννφμμδ μαμὰ μι θμαβφθη μλνκυυυϑλημέμμλα μι κρήνη! Ἀμφμβρυμηθαμβαρθημηρηδρθαα οι μραμθυψραμρα ὉΠ. Σφρσνστνς Φρυ αβμροφαφρωνασο τήῦνμην. σγίγετνς πο ναρε κι αν Ε κάτ ας ἀν ομ 
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καὶ ἔκστασις" καὶ οὐδενὶ οὐδὲν 
απᾶ βοϑίδϑνυ; δηᾶ ἴο πο ΟἿΒ ποϊμίηϑ 

εἶπαν, ἐφοβοῦντο γάρ: 
(860 5δἰά, ἴμεν ννοσε ἔθδυϊηβ Τοτ; 

85 ΤΌΟΝΟῸ ΟΟΝΟΙΌΞΙΟΝ 

ΜΑΒᾺ 16:8 

δὰ δἰσοῶρ βού οῃ 
ΨΈΥΘ δΥρΡρίηρ ὑπ. 
Απᾶ 8 γν το! ποροὰν 
δὴ σ, ἰοῦ 6 
ἍΘΙΘ ἴῃ ἔθ 

σετίδαϊη δποίθηϊς τηδηπβοῦῖρίβ (ΑὉὉ) δπᾶ νουβίους (ὕε9ν5.) δἀᾶ ἰῃθ 
(ον Ἰοπρ οΟΠΟΙβίοη, Ὀὰὺ νη ΒΘ ΒΑΥχα 

9 { ̓Αναστὰς δὲ προὶ πρώτῃ σαθδάτου 
[νης βἰοοᾶ ᾧἃρ θυ ΘΑΡΙΡ ἰο ἢγεὺ [ἀΔ7}}] οἵ 58 αι ἢ 

ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ᾽ 
μ9 ἀρρθᾶχθα Βυϑὺ (0 ΜᾶΥΥ ἰδ Μαράδ]θηθ, Ὀ6514 8 

ἐκθεδλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 10 ἐκείνη 
αῃοηὶ Π0 ῃδα ἑῃγονγη οὐδ 50ΎΘῃ ἀθιηοΠ8. Τα (089) 

πορευϑεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ 
μαγ Π8 509 ὨΘΥ ΜᾺ γϑρογίθα δος ἰο ἰη8 (οη658) νἱΐ δία 

γενομένοις πενϑοῦσι καὶ κλαίουσιν' 711] κἀκεῖνοι 
ματίηϑ ΘΟἢ19 ἰὼ Ὁ0 πιουσηΐϊηθ δηὰ ψθθρῖηρ; δηᾶ (ῃο56 

ἀχούσαντες ὅτι τῇ καὶ ἐϑεάϑη ὑπ’ αὐτῆς 
μαῦΐπς θα {πᾶὰῦ ἨθΘ γο38, ἃηὰ Μὰ γἱθγεῦ ὈΥ : 1... 

ἠπίστησαν. 12 Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ 
ἀϊφοο!θγθᾶ, Αἴοσ δὰ {μθ56 ((Πϊπ539) ἰο ὕνο οαΐ οὗ 

αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώϑη ἐν ἑτέρᾳ 
{π8πὶ ψαϊκίηρ ἀῦουῦ Ἠἢθ γὰ5 πηδαθ πηδηϊζοϑὲ ἱπ αἰ ζοτθηὺ 

μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν" 18 κἀκεῖνοι 
το ροΐηρ ὑπο Ὑ γα ἱπίο δρΙά; Δηα {Π086 (0Π65) 

ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς" οὐδὲ 
μαγίης σ0η8 οὔ τϑρογίθα Ὀδοκ [τὸ [Π6 ἸΘίοΟΥοΣ (0η695) ; ποί- δας 

ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 14 “ὕστερον δὲ 
ἰὸ ἰῃο56 (0505) {Π 6. θ6Π1θνρᾷ. Ταΐοῦ Ρυι 

ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα 
το [0η65) Ἰγἱ Πρ 0 ἴο Ποιὰ τὸ {π6 ΠΌΣ 

ἐφανερώϑη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν 
ἢ0 5 1868 ᾿Ἰπαηϊοβῖ, ἅμ Π6 γϑρσζοόδοηθαὰ ὑπΠὺῸ [κοῖς οὗἨ ἔα! (ἢ 

αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς 
οἵ (ἢθπι ἃηὰ ΒΑγαμθαγίθη658 Ὀθοδι150 ἰο ῃ9 (0Π68) 

ϑεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν 
ματίης γἱοθα πὶ δανῖηρ θ66ὴ γαϊβθᾶ υρ ουὐἱ οὗὨἨὨ (684 (0Π65) 

οὔκ ἐπίστευσαν. Ἵ5 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
{} {πὸ ὈοΙἐογϑᾷ. Απὰ 9 βαϊὰ ἴο ὑπ6Πὶ 

Πορευϑέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε 
Βανίης σοὴθ σοῦκ ὕἵὙὰὼν ἰηΐο [Π9 ΠΧ ΟἹ 8} ὈΓΘΔΟἢ τοῦ 

τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 16 ὁ 
ἰ88 βορὰ ΠΘῸ5 ἰο ἃ} 9 ογθαϊίοη. ΤῊΘ (0Π6) 

πιστεύσας καὶ θαπτισϑεὶς σωϑήσεται, 
μαγίης 61 16γθὰ αῃᾶ Βαυίηρ 66 η Ὀδρ(ϊΖοα 11} 6 βαγϑὰ, 

ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριϑήσεται. 
39. (008) ΕΠ μανῖὴς αἰ]: γα ψ0 1} 09 ἀρ θα ἄονγη. 

17 σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ἀκολουϑήσει 
ϑῖσης δι ἰο ἐπ6 (οη685) Ππανίηδ 6] θγθᾶ {11 ΓΟ]]ΟΥ, 

ταῦτα, ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκθαλοῦσιν, 
ἴθεβθ, ἴῃ ἐῃ8 Πᾶπθ οὗπθ ἀἀθιοηῦβ {ΠῸ0γ 111 ΓΠΓΟῪ Οὐΐ, 

ἡλώσσαις λαλήσουσιν, 18 καὶ ἐν ταῖς χερσὶν 
ἰο ἰθῆσιθ5 ΤΠΘΥ ΜΠῚ βρβᾶϊς, θὰ ἰπ ἴἢ9 πμδηᾶβ 

ογαῖί: 

9 ΑΘ Ὧ6. ὕοβθθ ΘδΥΙΡ 
οὐ ἰῃ6 βυβί ὧἀδν ΟΕ τῆ 6 
ΘΟ 6. δρρϑαζϑᾶ ἢγχγϑβὶ 
ἰἷο Μϑὺνὺ Μδρ'ἅβ-:1θη6, 
ἔγούω ΨΏΟΙα ἢ6 δᾶ 6Χχ- 
ρϑ θὰ βονεθ ἅσδυλοηβ. 
10. 5ὴς ψοηΐ πα το- 
Ῥοχίρά ἰὸ ἰῆοβρ Ψῇο 
δα Ὅθθὴ νυἱτὰ Ὠΐτι, 89 
{πον ΨΟΙΘ ΤΟΠΓΏΪΩΒ 
δηἃ νροορίηρ. 88} 
πον, ΨΏΘΩ (Ὁ ν ρασᾶ 
Ὧδ6. εοᾶ οούῆθ ἴο [116 
δα δὰ θοῇ νἱονθα 
Ὁν ΟΣ, αἰὰ ποὺ ὈφθΊθνο. 
15 Μογθονθι, δξίθσ [π658 
1158 Ὧ6 Δρρθδιθάα ἰῇ 
ΔΠΟΐΙΠΘΙ ἔουα ἰὼ ὑνὸ 
ΟΥ πὰρ ὑνδικίη 5 ΔΙΟῺΡ, 
8ἃ5 ἴον ψεσθ βοϊὴβ ἴῃ - 
ἴ1Ἢο με σουπίτγ; 18 δῃάᾶ 
ἴον οδπῖθ δος μὰ 
γϑρογίεα ἰο ἐμ σϑβί. 
Νοιίμοσ αἱᾶᾷ {μὸν Ρ6- 
θνα μεθα. τ. Βυΐϊ Ἰδαίου 
6 δρρθδαιεα ἰοὸ ἰῃ8 
ΘΙοσνθὴ ἐμοίθοῖνοϑ ἃ5 
12) ν} “νοῦ τϑοϊηϊηρ δἵ 
186 ἔδρ!θ, δῃηὰ Ὧθ τϑ- 
Ῥτγοδοῃρα {6 Ιδοῖκ οὗ 
ἔα δα Ὠδσγαμρεασίθα- 
Ὥθ655, Ὀθοβϑῖιβα πον αἱά 
ποὺ Ὀθιθνα ἰμοσα ῆΟ 
μὰ ῬὈθῃρθιαα ἢ πον 
ταϊβθοᾶ ἃρ ἔσοη ἴπ6 

ἄερδᾶ. θαῦμα ἢ. δὶ 
ἴἰο ποῖ: “ἀο ἰπΐο 31] 
16 ννουα δηᾶά ἤσγθδοῆ 
6 ροοὰᾶ θὰ ἰο 811 
οτϑαίίζοη. 1986 ἰδ Ὀθ6- 
ἤθνεθ δηῃᾶ 15 Ῥαρίϊζοα 
Ψ}1}1 ἫὈ6 5ανϑθᾶ, νὰ Ὧ6 
αὶ ἄοεοϑ τοὶ Ῥεῖθνα 
Ψ11Ὶ ὍὈ6 σοπαριτημθᾷ, 
11 ἘΠΟΡΓΠΘΥΤΊΟΥΘ, ἔῃ 656 
ΒΊΏ5 ΨΠ1Ιι δοσοῖλθδ- 
ὮΣ ἰμβοβθα ει θνίηδ: 
Βν [ἴ6 5865. ΟΥ ζῶν 

Ὥδϑιη6 ἐδεν ΜΠ ὃχ- 
ὍὯ61Ὶ ἀσριοηϑ, ἐπὰν ΨῈΠ 

ΞΘ. νι ἰοηθθθ5, 
18 δηἃ Ὁ] ἰποῖς παρᾶ 
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ῦ ἴΟς ὌΡ 5 ι ἀροῦσιν κἂν ϑανάσιμόν τι ἐμὲν ΜΗ] ΡΣ ΞΕ Σ- 
ὄφεις, ΠΟΥ ΠῚ Παρ δ8πηᾶ { ανὸ σ ἄφααι!ν δησίΐης ὈΘΏ ΓΘ, βῃ6 τς λον ἄτης 

πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς ὀλάψῃ, : ἐπὶ ἘΣ ἩΠΕῚ ΤΠ αν, κα ΨΠ 
ΠῸῪ Βῃου]ὰ ἄτης ποῦ ποί {π|1:|..} ΐ ἀ ὙΩΙ μὲ Ξ ἀκὴν Ὑπὲρ ΜΠ αν. ΠΩ 

ἀρρώστους χεῖρας ἐπιϑήσουσιν καὶ καλῶς ουσιν. παπᾶς ὩΡΟῺ δβιοῖς θροῦς 
«ξ ΠΟ ἀΑΡΤᾺ 6 Ψ 11 ἱπῆροδθ 8:84 Β.Π6]}0 (Π0} ΜΠ }ᾶγ6. Ξ0η5, δά ᾿ ΠῚ ὙΠῊ 

Ν ἐν οὖν κύριος ᾿Ιησοῦς μετὰ τὸ [Ὀεοογη6. ΨΕΙ]. 19 τὰν ιλάοοα ἐποροΐοσο 1οτὰ 2058 αἴξ πὸ} 19 90, μου, ἴμπθ Τιοτὰ 
ῇσ ὑτοῖς ἀνελήμφϑη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ] 7165115, ΔΕΙΟΙ ΠΑνΊΏΡ 5ρο- 

δὰ τῆρον ἐδ τους νγὰ8 ΤΑκΘα ᾳιρ ἱπίο [89 πθᾶγθῶ πᾶ δῇ ἴο τβθταν ἀνϑδ᾽ ἴδκοὴ 

ἐκάϑισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ δεοῦ. ἩΒοΟ δὲ {πὸ τίβῃὲ ἘΞΠῚ 
βαὺ ον ουὖ οὗ τἰση-μαμᾶ [ρᾶν(5] οΥὨ [η86 Ὁ Δ ἸΙοξ (οαά. ΦΟΎΜΟΣ, δεὲ 

20 ἐκεῖνυ δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, | ξοχά!ηρΊν, νοΐ οαὲ δηᾷ 
Πμο59 (0π65) Ὀᾳὰὺ αγὶηβ ΒῸΠ6 οὐΐ Ὀτγθδοηθᾶ ΘΥΘΓΥΜΏΘΓΘ, Ῥγοβορϑά Θνουσ ΠΏ Θ σα, 

τοῦ κυρίου συνεογοῦντος καὶ τὸν λόγον δεδαιοῦντος | ΜΏ16Ε ἰμᾷ6 Τιοτὰ τνοσκοὰ 
οὔθ ἴοτᾶ ποικίηρ πῃ ὅπ [9 πογὰ βιδθιἰσίης νι ἰθθὰ δπᾶ ἐπωτηος 

δὰ , 1Ρρ ἐπ 6 τθϑϑαϑα [5}}15|} διὰ τῶν ἐπακολουϑούντων σημείων.]] ΒΞ ἶ 
τυχοισα 6 [190]Πονης ἃροι 5[651}.5.1] [Ὧ8 δοσοῃιρδησίῃβ ΒΡ Ὼ5, 

ΞΗΟΒΤ ΟΟΝΟΙΌΞΙΟΝ 

ΞΟΙΔΘ ΙαΐΘ στ ηπϑοσὶρῖβ 814 νουβίοπβ σοπίδὶη 8 

Μδιὶκ 16:8, 85 19}Ο]]ονν8ὲ 

5ΠΟΥΕ σοποϊαβίο αὔζου 

Βυΐ 811 ἐπα πὶ δ5 ἰῃαὶ Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα 
[Π ΤΑΙ δυΐ [89 ((μ1η 68) δανῖπρ ὈΘΘη οογαπηλη θα 1 ῃ8ἃ Ῥφθὼ ὄσοχητηθϑπᾶρα 
τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. [πον χτοϊδίθα Ὀχιθν ἰο 

ἰὸ 1:19 (009) δῦοιῦ ἰῃθ Ῥρῖθε ὈΥΙΘΗ͂Υ ΤΏΟΥ Το αἰθά. ἐβοβο δτουπᾶ Ῥείοϑυ, 

Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸὸῤἨ ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ |πΓΈΉΘΡ, δέξου [μ68ὲ 
Δέος δαΐ ΡΝ ἐδ) ΜΝ ἀρ ΡΝ ΣΝ ΤῊΝ ἐμίησβ, δεδὰβ ΒἸΤΉΒΘΗ 

ἤ ι υὕσδώ ἀπέστειλεν ΕἿΣ 
ἀνατολῆς ἀρ ὙΚΗΙ νγοϑὺ 5 ὯΘ 5θῃηῦ οὔ οὐὐ τῃτουσὴ ΞεθΣ, ον ἐρπτα μὲ Τορτῷ 

ῶ ὁ ἱερὸν καὶ ἄφϑαοτον κήρυγμα τῆς 
αὐτῶν ἴμο αὐτὰ ΔΑ ἱποοχταρι!}}]0 ρτγθαομΐπρ οἵ 118 ϑεβί {Π86 ΠΟΙ δπᾶ ἴπ- 

Ἰωνίου σωτηρίας. 7]7] : ΠΟΥΤΌΡἐ016 Ῥγοοδτηδίοηῃ 
ἀνδεαδηπς Ὡτηρίας. ἢ Οὗ φνουϊαϑίξ 5Ιν δ ]οῃ, 

᾿ 

Μαμαβουϊοῦ 1, ((οᾶθχ Βδρίαβ, οὐ ὑπ 8. σϑηΐαγν) σοηΐδίης θοΐῃ οοη- 

ΟἸυδίομϑ δίίοσ Μδϑῖὶς 16:8; εἰνίηρ ἢγϑὲ {πὸ ϑῃοσίοσ σοποϊυβίοη δηᾶ ἴμρη 

{ῃ6 Ιοηροῦ, ὑσϑῆχίηρ ἴο φῦ σοποϊαβίοι ἃ Ὡοΐθ τὸ βὰν {παῖ ἴπ658. Ρ88- 

ΒΆΡΟΚ ΔΙΘ ΟΟΥΥΘΗΣ ἴῃ 5οΟΙὴ6 αὐδιίθυβ, Ψ Ώ1Ὸ6 ον θην ποῖ ΤΘΟοΟΡΏΪΖΙηΡ 

ΟΙἸΓΠΟΥ οοποϊυβίοη 85 δυίϊμογιίδίϊνο. ἧ . 

ἐρολολι Κα οὐνρνϑα μυσον κ δφρ κννηνς ον 

ιν μεν φε ἃ γμνοδθονην νεμμνλφρννν ὑὐμῦν. 

ναρσμροιν κντδοο μον, 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ΑΟΟΟΒΌΙΝαα ΤῸ 10] κὲ 

πολλοὶ 
ΧΩΘΗΥ 

ΜΏΆΘΥΘΔΚ ΤΘΩΥ 
δνθ πησουῦβ θη 

ἴο σοΟΙΏΡΙ6 8. βἰβδίδβ- 
Ιηθηῦ οὗὐ 86 ἔβδοϊβ 
ὑμαῦ δ8΄6 σίνθῃ [1] 
Οὐθάθῃοθ ϑ:ΟηΡ 115, 
Φ͵᾽αδῦ 8δ5 ἴποβθο ψΠῸ 
ἔγοσῃ [{Π6] Βορίηηΐηρ 
Ὀδοϑηθ δυο θϑ5θ5 
8 οὐἰζοηαδηΐβ οὗ [ῃ8 
τχοῦϑαροῦ ἀροιϊνογρά 
μθθθ ἴο 85, 31 το- 
ΒοΙνοᾶ δ15οὸ, Ὀδόβϑιδο 
: δᾶῦθ ὑγϑοθά 41] 
ὑμϊπρα ἔστομι ὑπ βίαγὺ 
νι δοσυσϑον, ἴο 
ψυτὶΐθ ὑΠο ἰὼ Ἰορῖοδ] 
ΟΥΘΥ ἰο γοῖ, πιοσὺ 
ΘΧΟΘΙΙθηῦ ΤῊΘ’ ΟΡ ́ - 
1.15, 4 ὑμπαῦ γοῖϊ ΤηΔΥ 
ΚΩΟΝ 017 ὑῃθ οοϑυ- 
ὑαϊαίν οὐ ἐδ ἐῃίηρϑ 
ὑμαῦ γοὰ ἤδγθ Ὀθθῃ 
ἤαασηῦ ΟΥΘΠ]ν. 

5Ι2ἊἋἜΩ ἴῃ ἅδγ οὗ 
Ἡδτοᾶ, Κίηρ οὔ σὰ- 
θα, ὕμποῖθ αρρϑηθα 
ὕἤο ΡῈ ἃ οογίδίῃ Ὀσιθϑὺ 
ΠδΙΏΘα ΖΘΟ “8 Ὑἰ 8.Ὁ 
ΟΥ 6 αϊνίϑίοη οὗ 
Α΄ ὈἸ7Δ ἢ, δᾶ μ6 δὰ 
8 Μία ἔσοῖλ ὅῃ8 
αἀδυρηνοιθ οὐ Αδ͵οῃ, 
δ ΘΓ πδθ ΜᾺ 
ἘΠ σαθθίῃ. 6 ΤΏΘΥ Ῥοΐῃ 
ὝΘΓΘ τἱσηΐθουβ Ὀθέοτο 
αοα Ὀθοδιιβα οἵ σψε]κ- 
ΪὩ 5 ὈΪΔΙΘΙΘΘΒΙΥ ἴῃ 
ϑοοοὰ σὰ 81 [88 
σοΙΆΤ δ αἀτηθηῦβ 814 
Ιθρῶὶ σθαι! ἢ ὑδ 

ἐπεχείρησαν 
ἵοοῖϊς ἴῃ μ8ηᾶ 

διήγησιν περὶ τῶν 
βίδίθσηθηξ δρουΐ τὴς 

πετιληροφορημένων ἐν ἡμῖν 
μανῖηδ ῬΘθὴ σαυγὶθα [ὨχΟῸσ ἰο ἐπ 81] Εο 5 
πραγμάτων, 2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ 

οἱ ᾿δοῖβ, ΘΟΟΘΟΥΩΙΏΚ 8.5 ϑβϑνθ ον ἴο ἃ5 {πὸ 

ἀπ’ ἀρχῆς - αὐτόπται καὶ ὑπηρέται 
ποῦ Ῥαριηχηὴρ ουεννίηθβθος δη6 ϑιροζαϊηδίος 
γενόμενοι τοῦ λόγου, 8 ἔδοξε 

ΔΑΥΙΠΒ Ὀθοοὴβ οὔ πνοσᾶ, 11 βθοιῃθα [50οὐ] 

κἀμοὶ τταρηκολουθηκότι ἄνωθεν 
αἶ5ο ἴο 6 ΒΑνΊῺ 5 ΣΟΙ] οννϑα ΟἸΟΚΞΕΙν ἔτούὰ ρον 

πᾶσιν ϑ καθεξῆς ἀκριβῶς 
ἰο 81}1 (155) δοσυτζαίθιν δοςοταϊηρ ἴο Βα ϑοαῦθηος 

σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 
ἰογοὰ ἴο νυεῖΐρ, ταοϑβὺ χα σαῖν ἸἘΠΘΟΡΏΙΠΙ5, 

4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν 
ἴῃ οτᾶου ἰπαὲ σψοὺ τηϊρῃΐ κῆονν ροὰ δροὰξ ΨΉΪΟΗ 

λόγων τὴν 
οΣΥ ννοχᾶβ 18 

1 ᾿Επειδήπερ 
5ίμοθ ὄνϑῃ 

ἀνατάξασθαι 
ἰο σοι 

κατηχήθης 
γοὰ αν Ῥθθὴ ἐδ ΟΥ̓Δ 

ἀσφάλειαν. 
56 6 655. 

Ἡρῴδου ὅ Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις 
[ε οὗ ΒοτοΩ͂ ἩδΡρρθηδᾶ το Ρ6 ἢ ἐῆ6 δΥ 5 

βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας ἱερεύς τις 
Κίὴ δ οὗ Π8 Τυᾶσα ῬΥΪθϑῦ. ΒΟΙΏΘΟΩΘ 

ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας 
ἴο δὰ δ ΖΘρΟΒδγίθ ἢ ουΐ οὗ προ -αδν [5ουνΐσ6] 

᾿Αβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν 
οὐ Δ 28, ΕΥ̓ το ΨΟΙΉΘ. ἴο Ὠἰχὰ οι οΥ (ἢ6 

θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνο μα αὐτῆς 
ἀδυρσῃΐοτβ. οὔ Δαγχγοῦ, δῇ ἐπα ὭθηΘ ΟΥ̓ΠΟΡ 

Ἐλεισάβετ. 6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι 
ΕΠ ΖΑΒ 6 ἢ. Ἅγεσα Ῥὰΐ τστἱβῃίΐθου ὈῬοΐῃ (οῃ 65) 

ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις 
ἰλ ἑτοαὶ οὔίῃες Οοα, μοίηρ πον ΩΣ ἴὰ 8} 

ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν. 
ἴπ6΄ σογητηϑηατθυί ἀπά τἱσα θοῦ σοαυιτοαθηΐβ 

δι ΤῊΘ τηβββαρο, ΚΒΑΤΙΤ, ΤΟμονδη 5 ψοσά, 518, δ᾽ ΖΘΕΟΠ 8. ἢ, 6τι18,2:. 
ΖΔΟ 8. Ὑἴ 85, ΒΑ; ΤηΘΘ ΠἾρ “᾿ΒΠΙΘΙΠΟΥρα Ὁ. 98}. 5. Α΄ ΡΙ ΔΉ, 471-:18,51:. 
ΑΔΌ 6, ΒΑ; τηραπίηρ “ΜΣ ἔδίμοῦ ἰ5 98}.᾽" 
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202 ΜΑΕΙΕ 

ἀροῦσιν κἂν ϑανάσιμόν τι ἐμποῦν Ψ1 Τἱοκ ἂρ 56}- 
ὄφεις [2,1 ΨΠῚ Ηρ δηὰ ἰΓ δνοσ θααὶν δησίΐης θεῖαι. 886 4: ὅλον δτῖακ 

πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς δλάψῃ, ᾿ ἐπὶ ΒΥ ΠΕΣ ἜΞΗΣ ΤΑΣ ὑτὰ 
[ΠῸ} ὁπουϊᾷ ἄγῖηκ πού ποῖ [:{:}.0 ι 1 πὐθὸ " Ἂ ᾿Ν τ Ὑπὲν ΜΠ αν ἘΠΕΙΣ 

ἀρρώστους χεῖρας ἐπιϑήσουσιν καὶ καλῶς ουσιν. βδηᾶβ ὌΡΟΩ βίος Ῥρϑῃ- 
“ἴα ὍΡΘΟ ἜΤ ἔῃ 00 1711] ΠΡΟ50 ἃἀηἃ ΒΠῈῚν [Π6Υ 0711 Πᾶγθ. ΞΌΏ5, 818 ἐπθβθ ὙΠῈ 

Ἰησοῦς μετὰ τὸ | Ὀεασογὴθ νν}6Ὲ11.᾽ ὉΘὉΘ ἐν οὖν κύριος 19. ἼΠΘ τδοσά ἐμθγθέοσθ [ἷζογᾶ 1058 ΔΕ ὑπὸ 19 80, ὑπιθη: ἴῃ8 Τιοχὰ 

ῆ ὑτοῖς ἀνελήμφϑ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ [7165.1.5, δἴίεον Πανὶπε' 5ρο- 
τὰ ἀῖθος τ ἐμποῦν γγὰ8 ἴοι ἿΝ ἐπίο 89 πϑᾶγθθὴ δηᾶὰ θῇ (ο ἔμετα, ὙΠ. ἴδεη 

ἐκάϑισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ ϑεοῦ. Ρ σον πο τισι ξαῖ 
βαὺ ἄονπ ουὐ οὗ τἰαπ- μαμὰ [ρβσί8]. οὗἉ [6 Ο δ. [δὲ Ὗ ΠΝ ἃ. 80 ΠΟΥ, βαπὰ 

20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, | φογχαϊηρ]ν, ψεηΐ οαξ δηᾷ 
πποξο (0π68) θὲ διαγίησ βοπθ οὐ ὈΓΘΔΟΠΘΩῦ, θΥΘΥΥΜΏΘΓΘ, Ῥιθβδομεάᾶ ὃν αν ΒΕ χε, 

ΜΈΣ ἐμὰ Τιοσὰ τνοσκρὰ 
τὶ ἔθ δηα Ῥδοκρὰ 
ὯΡ ἐμ6 τθββαϑα ἰχουρῃ 
[86 δοσοπιρδησίηβ 5 58, 

τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον θεθδαιοῦντος 
οὗ {89 Τοτὰ ποτκίηρ ἢ μπᾶ ἰἢὼ9 ποτὰ ΒιαὈ1Π1 σης 

διὰ τῶν ἐπακολουϑούντων σημείων. ] 7] 
πσουσθῃ ἰὼ6 ζΟΙ] ον ΡῸπ 85155.]] 

ΞΗΟΒΤ ΟΟΝΟΠΌΞΙΟΝ 

Ξοὴθ Ιαΐθ τπδηπβοσῖρίβ δηἃ νουβίουϑ σοῃίφίη ἃ 

Μᾶϑσγκ 16:8, δ5. 1Ζοϊοννδὲ 

5ῃογσίὶ σοποιυβίοη δῆξον 

Βαϊ 841 {π6 {πη θ5 ἰῃαὶ ἄντα δὲ τὰ παρηγγελμένα 
ΜΗΝῚ νυΐ {Π6 ({Π1Π65) Βανίηβ Ὀ6θη οοἸππηαπᾶθα ᾿ ῃ984. Ῥφθὼ σοχητηδπηᾶρα 

τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. πον χτριαίθα Ὀτι θην. ἰο 
ἴο ἔθ (0208) δῦουῦ ἐῃθ ῬϑοΡ θΥγἰθΗν [ὯΘΥ το] αἰθά. ἐμόβθ δτουπμᾷ Ῥείδι, 

Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸῤςἨ ὁ ᾿’Ιησοῦς ἀπὸ Εὰτίμον, δέξοσ ἐμϑβὲ 
Αἴλοσ δῦ μπῇ ἀρ μ66) ἐν ἐέη; Κα ἘΗΙΡΤ ρον θυ Ἐπίηδβ, δεβὰβ ΒἰπΊΒΘΙΝ 

Ἢ . ὕσεῶ 
ἀνατολῆς μα ἀΛΏΙ" τοδὶ 5 8 56ηΐ ΟΥ̓͂ οὐὐ [τοι σἢ Ἡβ θυ ἘΠΉΠΕΙ, Βα τς 
αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφϑαρτον κήρυγμα τῆς Ἐ (Ὧ8. πον πᾶ ἱπ 
πὸ ἐΠ0 ϑεοτθά πα ἱποουσαρυ! 018 ὑχθαθῃΐηρ οἵ {π6} ΜῈΞ 16 δ ᾿ 

αἰωνίου σωτηρίας.77] σουτι τ 16 Ῥσοοϊδχηϑέϊοῃ 
ΟΥ δνϑυϊαϑῦξ, βδῖνδίοῃ, Θγου απ δβαϊγαί!οη.]} 

Μαῃυβουὶρῦ Τὶ, ((οᾶθχ Βρορίυβ, οὐ {πὸ 8. σϑηΐιγν) σοηΐδίηβ Ῥοΐῃ οοπ- 

ΟἸυδίοηβ δέίοσ Μϑῦὶς 16:8; βἰνίηρ ἢγϑὲ [π6 βῃοσίος σοποϊυβίοη δηᾶ ἔπθα 
{η6 Ἰοηβοῦ, ὑσθῆχίηρ ἴο οδοὴ σοποϊαβίοη ἃ ποῖΐθ ἰὸ δᾷὰν {παῖ ἴπ658. Ρδδ- 

5505 816 Οσυγσγοηΐ ἴῃ βοῃὶθ αὐδγίουβ, 16 ον θην ποῖ σροορ Ζίηρ 

ΟἰἸΓΠΘΙ σοποϊ βίο 85 δυϊδογιίδίϊνθο. 

ἐελόνηα δῶν ξαψμμομησνε μι δαν κκον πυφιν 

Ὑ μδκ αὐγήν αι θνυμν ἡβννρ. ταν 

ναμμοννιγανι δήμων 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ΑΟΟΟΒΡΙΝα ἸῸ 100Κ 

1 ᾿Επειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν 1 ΠΏ ΘτΘα5. ΠΛΘῺΥ Θίησθ ον ΤΏΒΩΝ ἴοοῖκ ἴῃ Βδηᾶα αν ππηάουύθκοη 
ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν [ἴο ΟΟΙΏΡΙ6. ἃ βίαϊθ- [ο σορί]6 βίδίθσηθηΐ δον 16 ἄρας Οὗ {88 Τθ0 1 ϑ Ν Ἀ δῦ 816 ροίνθῃ πὰ πετληροφορημένων ἐν ἡμῖν ογδάθησβ δποηρ 8, 
δανη8 ὈΘΘῺ σδτιγῖθα ζὨτΟυ ΡῈ ἰο {π6 ξ1] Εν} τ5 

πραγμάτων, 2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ 
ΟἿ ἔδοίξ, ΘΟσογ 85 ϑανθ ΟΕ ἴουβ ἐπα 

ἀπ᾽ ἀρχῆς - αὐτόπται καὶ ὑπηρέται 
πο Ὀορηηηρ ονονν ἑθβθε δῃα ϑροχαπιαΐξοβ 

γενόμενοι τοῦ λόγου, 3 ἔδοξε 
δανίΒ Ὀθοοσὴθ οὔἷῇθςθ ννοζᾶ, 1 ββεσηθᾶ [5004] 

κἀμοὶ πιαρηκολουθηκότι ἄνωθεν 
αἰϑο ἴο τῶϑ ΒΝ 5 ΣΟ]]ονν δα οΟἸΟσοΙν τόσα ἄρον 6 

πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς 
10 811 (155) δϑοουσαίθν δοοοσγάϊηρ ἰο Ξα ρϑθαῦθησα 

σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 
ἴογοὰ ἴο νγϊΐο, τηοϑὺ τσ τ ΤΠΘΟΡΒΔλ5, 
4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν 

ἴῃ ογᾶϑυ ἐπί σοὺ ταϊρῃΐ Καον ροὰ δροὰδ ῬΨΏΣΟΏ 

κατηχήθης λόγων τὴν 
γοὰ ᾶνα 66 ἰδ βσμ!ξ Οσϑν ΟΥ ννογάβ ἴὰ8 

ἀσφάλειαν. 
58 ἔθ 6855. 

ὅ Ἐγένετο ἐν ταῖς 
Ἡδρρϑηρὰ ἰορθᾳςᾳ. ἢ ἐδ6 

βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας 
Κη 5 οὗ 6 ΨΦυᾶρα 

ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ 
ἴο Ὥϑτὰ8 γα τ ἐσ εν ΓῚ ε ουΐ οὗ 

᾿Αβιά, καὶ γυνὴ 
οὐ ΑὈ 76, δηὰ ννοσαϑ 

θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς 
ἀδυθ λίθου. οὔδσοη, 86 ἐδθ ὭθϑΘ ΟΥ̓ΠΟΙ 

Ἐλεισάβετ. 6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι 
ἘΠ ΖΑ βίῃ. ὕγεσα αὶ τιβῃίθοιι Ῥοίῃ (Ομ 65) 

ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις 
ἰλ χοῦ οὔίῃμθεο Οοα, βοίῃρβ ΘΓ νὰν ἰπ 81 

ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν. 
16 σοχατηδηδχηθηίΐσ δπα τἱβηΐθοι γοαυσοαθὴ β 

Φ͵υδῦ ἃ5 ὕθοθσθ ψ0 
ἔγοσυ [{Π8] Ῥθρι μηΐηρ 
Ὀθοδθηθ δγαν ὶ θ 5585 
δηα αὐἰΐοηαδηΐθα ΟΥἨ μ8 
Τρ ϑαροῦ ἀρ]! νουθα 
μθ86 ἴὉ τι5, 31 το- 
ΒΟΙνραάᾶ 8150, Ὀθοϑι58 
: Ὠδνθ ὑτϑορθᾶ 411 
ὑῃίηρβ τόσ ὑπ βία 
ΜΙ ΘοσουΣϑοῦν, ἴο 
ψυϊῦα ὕμθια ἴῃ Ιορῖοδὶ 
ΟΥΘΥ ἴο γοι, πιοδὺ 
ΘΧΟΘΙΙΘηῦ ΤΏΘ’ ΟΡ “- 
1.15, 4 ῃμδὺ γοὰ ΤΩΔΥ 
ΚΗΘ ΣᾺ] 7 ὕὑῃθ οογ- 
ῥαϊν οὗὐ ἐῃ6 ὑμίηρα 
ὑπαῦ γοὺὰ Ὥδνθ Ὀθθῃ 
ἰδρῦ ΟΥ̓Δ]]ν. 

5... ἴμθ6 ὅδγβ οἵ 
Ἡδτοᾶ, Κίηρ οὗ ὕσπ- 
ἄθ, ὕμποσθ μδρρθῃρα 
ἴο Ὀ6 ἃ οογίαίῃ ῥσίθϑῦ 
ΠΘΙΏΘα ΖΘΟῚ "8. ΟἹ δὴ" 
ΟΥ ὑὴθ ἀϊνίβίοῃ οὗ 
Α΄ Θ1ἼΔ,Σ δῃηᾶ δ δά 
8 ΨΜὶιῖθ ἔσο {ῃ6 
ἀδιρῦοσσ οὗ Αβσζοῃ, 
8 ἃ ΠΟΙ πϑῖὴθδ ΜᾺ 
ἘΜΠΙΖαρϑίῃ. 6 ΤΟΥ Ροϊῃ 
ΕΓ τὶρηύθουβ Ῥδίοτθ 
αοὰ Ρϑοϑίιβα οἵ ψεκ- 
ἰῃρ' ὈΙΔΙΆΘΙΘΘΘΙν ἰπ 
ΘΟσΟΙ τ 811 6 
σοι ϑηστχθηῦ δ πὰ 
160581 τϑαυϊθιλθὐβ 

Ἡρῴδου 
ΟΥ̓ ἩδΓΙΟΩ͂ 

ἱερεύς τις 
Ὀτίοϑ ΒΟΙΊΘΟῺΘ 

ἐφημερίας. 
ὉΡροὴ-αδν [βοσνὶσθ] 

αὐτῷ ἐκ τῶν 
ἴο ἢ οὐδοῦ {ῃ6 

ἡμέραις 
ἄδν5 

δ᾽ ΤῊΘ τηθϑβαρθ, ΒΑΖ, ΖΟΠονδῃ "5 ννοτά, 7185. ΒΡ ΖρΟῃ ΔιΓ ἢ, {1-18,31. 
Ζὰ(ἢ..-8.-τῖ"85, ΝΒΑ;; πιθϑηίηρ “ἘΘΙΠΘΙΠθΟΓ θα ὃ. σ8ῃ." δ. ΑὝΡ1 3136, 118,51. 
ΑἸ, ΒΔΑ; τηραπίηρ “ΜῪ Τδίμποσ ἰς σδῃ." 
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1{{ΚῈ: 1: γ---ἰδ 264 

ῦ ΐ ἄ ὶ οὐ Ζ Φεμονθῃ." 78 το κυρίου ἄμεμπτοι. 7 καὶ οὐκ ἦν [0 5 
οὗ δε ΝΣ] υἱαταεῖοας ί(ομῈ5). ἀπ πού ψνδβ  ἐῇθν δὰ ἢ0 ΟΒΠα, 

ῖ έ ό ἡ 6 ΕΠ ΖΑΌΘ πὰς ὁτοῖ τέκνον καθότι ἦν ἡ [Ὀοσᾶὰϑ 
Ὁ πὰ ΟΠ, ᾿ δοοοχάϊηξ ἰο νυ ΜῈ {δε [ΡΘΎΘΏ, δηα ΤΏΘΥ Ῥοίῃ 

; ά ῖ ὶ χμφό ΜῈ] 8]10ὴθ ἴῃ λεισάβετ στεῖρα καὶ ἀμφότεροι | ΟΓΘ 
ΠΕΙῸ δε ἀὐαίοα δηᾶ Ῥοίῃ (0.65) 1 γ68Ὑ5. 

2 ων ε Ἂ Σ» “ “4 προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.) 85͵ΝῸὸ 85 ἮΘ ψὰς 
ΤΡΟΡΙ Ἐαγδαοοῖ ἴχ 6. ἄδγβ οὗ ἰμεπὶ ὝΈΕΣΘ. οςηρ 85 ῬΙϊοϑῦ ἴῃ 

8ὃ Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ Ἰτὴ6 δϑϑιρηγαθηῦ Οὗ Ὠϊς 
Τὸ Βαρρεῃθᾶ ἰο Ὀ68 Ῥαϊ ἴῃ [6 αἰνιβίοθ. ὈΘίοτα αοὰ, 
ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς [9 αοοογαϊηρ ὅο τὴθ 

ἴο ὍΘ ΒοΥνΙῺ 5 85 ὑγίεδί δὰ ἴῃ ἰδ οτάξγ ὑ ἸῈΘ Βοίθιῃ ργϑούϊοα οὗ ἔῃ 
ἐ ΐ ὑτοῦ ἔναντι τοῦ Ἔοὺ 1 ᾿υἱθϑονγ οὔὔἕοθ ἰὖ δ06- 

ἀρος ΜΈ ΟῚ ο ΡΣ ἴπ ἔγοῶὶ οδίῆθο ἄαοᾶ ἄνα Μ Υ Ηἰβ στη ἴοὸ 

9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατίας [οὔον ἱποθῆβα ΨΏΘΩ ἢδ 
Δοοογάϊηθ ἴο ἰῃ8 συδίοτα οὗἴῃ8 ῬυθβῊν ΟΥΠΟΘ. οηζογδα ἱπίο ἐπ 58η0. 

ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι [ἔματν οἵ σαμονδῃ!» 86 οδίαίπθα ὃν 1οΐ οὗ ἐμ6 ἴο οἴξοτ ᾿ποθη 86} 10 δῃᾷ 811 ὑπ6 ταιη]- 
εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ ᾿ξμθ οὗ ἐμ Ῥβοβὶβ 

Βανὶηῃρβ δηἰοσραᾶ ἱπίο [πὰς αἰνίμο, Βδριϊαίίοη οὗ 108 85 ΡῬγδσίηρ οὔ δβίαβ 
κυρίου, 10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ ἰδ: (η8 Βουτγ οἵ οδει. 
ΙΤιοτᾶ, δὴ 81 [86 τουμίυαα δ 85 ὉΠ 6 ἴῶρ ἰμβόθῆβθ. 11 ΤῸ 

λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ]ῃπη σεμονδῃ᾽ 5 δηροὶ ΡΘΟΡ]Θ Ῥσασὶπρ ουὐδίάθ ἰοίπθ ΒΟΌΣ ορρραχοά, βιαπαϊηρ δὲ 
τοῦ θυμιάματος 11: ὥφθη δὲ αὐτῷ [6 χὶρῃΐ βἰᾶβθ οἵ ἰὴ 
ΟΕΒΘ [ΔΟΘΏΒΙΩΕ; Μ βθθὴ Ῥὰξ ἴο ἈΠ σρῃβθ ἰζαγ, 12 Βαϊ » Η στὰ ξκ «αοτῦοὁἭ 
ὄγχελος ἐς, Ῥοά πλττον εἰδοᾶ ουΐ οὗ ΖΘΟΒ "8 ΤΠ Δ ὈΘΟΔΠΊΘ 

ὃ τ θ ; ποῦ ἰχουθιθα δὖ ῃ8 5ιρῃηί, 
εξιῶν τοῦ υσιαστηρίου 

Ἡρμύ εν [ρ]δο658] οἔίμβ ὉΠῸΓ οεἴμε 8παά ἔβα 61 Ὄροῃ 
Ν ᾽ ; ἢ ΐ νΘ6Γ, {18 θυμιάματος. 12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ] δἴπα, 12 Ἠονενεσ, ὙΠῈ 

πσθῆβθ. Αηάα Ὀροδσηθ ἰσουθ]οα ΖΕοΟμαγίθῃ [ΘΏΘΟΙ δῖα ἴο Πΐτ: 

ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. [“Ἤδνα ὯῸ ἔδθαγ, Ζβοῆ- 
πανὶ δ βοο, ἃπ ἔδασ Φ6]] ον προὰ Πῖπι. τ, Ῥθοδυβθ ψου 

18 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ ΒΌΡΡΙσϑΐοα Ὧδ5. ὈΘ6Π 
ΒεδιάΔ, παῖ τοννδσζ ἫΝ τὴ 6 ἘΘΆΒΕΙ 8 ο ΤἈΝΟΥΘΌΙΥ μρατά, πὰ 

οβοῦ Ζοχαρία ιότι εἰσηκούσθη τ Ἰχδ δίῃ 
»: ἐρθνις πουλαριαῖ, Ῥεβοδαβθ τνὰβ ῃϑατά τυτ μη λιβρῇ νὰ ξινου κι 

ΕΥ ΄ Δ} 
δέησί σου, καὶ ἡ γυνή σου 

ἐ βὐσρησοιϊδῃ οὗ ψού, Δα ἰῃς οσαδη οὔ γοι [ ο ἃ 50ὴ ἴο γοὰ, πὰ 

᾿Ελεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ [γοὰ 818 ἴο 6811 5 
ἘΠ ΖΑ Ια ψ ἘΠ σθαθταΐα 50) ἴογου, ϑ884 "ὴρ Φο,π. ἃ 14 Απὰ 

καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάνην" 14 καὶ [γου ΜΠ πᾶνθ.. 107 
σοῦ ΠῚ 4} ἐπ παῖ οὐ τὰ 2οΠα; 856 δᾶ ρτθαῦ ρβδάπθδϑθ, 

ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ [ κηα ἸΑΒΩΥ ΜΠ τα- 
ΜΙ ῸΘ. 20» ἴογοι δη εχ βοη, 804ὀ᾿ ΤΏΘΩΥ Ἰοῖθβ ονεσ ἢ Ὀἰτία; 

ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται: 15 ἔσται , μῶν τὴ 
ὌΡΟΣΝ ΚΕῚ Ὑδεδτα ΟΥ ίτσα ΨΜ1Π τοήοϊςθ; Βενὶηθ6 1ὅ Ζο 6 ΨΜ11 8 

4 Ζοπονδῃ, {τι:17, ἐῃὴ6 Τιογά, ΒΑ. 9890 Ταμοόονδῆ, 091-18. ἐπ Τιογστᾶ, ΒΑ. 
ἮΣ Το ον} 5, σ1ιιβ,16ταδ. Τὴ6 Τιογᾶ᾽ 5, ΒΑ, 134 5.6. Μαίπον 3:1, ξοοίποξθ", 

τ νι νεμμβρῃν 

γὰρ μέγας ἐνώπιον Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ 
ΔΩ τῦῖθθο αδαπὰ 

καὶ πνεύματος 
δια ΟΥ̓ βρ  οἱὶ 

κοιλίας μητρὸς 
ΘΑ ΟΥ̓ ΤΩΟἾΠΟΥ 

τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ 
οΥ ἰῃ6 βοὴϑ 

Κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν: 
Το ἱἐμα (οά οἔ πρία; 

11 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν 
α ἴῃ βίρῃξ οἵ Ὠϊσῃὰ ἰῃ 

᾿ μὴ η ΘΙ ΓΟᾺΡΒ ἀΥΙΩΚ ποὲ ἢοὲ ἢ6 ταϊρΐ ἀσίηκ, 

ἁγίου πλησθήσεται ἔτι 
ΒΟ ἨΘΨἹΙΡα ΒΙ1οα ψοὶ ουὲ οὗ 

αὐτοῦ, 16 καὶ πολλοὺς 

Β6 ΨΈΕΗ1 ἔσῃ 80 κ Ὡροὰ 

Ψ1Π1 Βο δῃεβά 

ἴο ἔπτη Ῥ8οκ 

ἀἰϊδορεβαϊθηαΐ (ο165) 

οἱ εἰσ; δοιιβ (ο 65), 

κατεσκευασμένον. 
μανίπρ θθϑῶ ξυτηϑηθα ἄοννῃ, 

18 καὶ εἶπεν Ζα 
ΔΑῃὰ εαϊὰ Ζϑ 

ἴο Γοτά Ῥδορὶθ 

χαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον 
ΟΠδτίδα ἰοννατὰ ἐπ ΥΥ 

Ύνι 
ΔΑοοογαϊηρ ἰο δὲ 5,11 Κηονν 

εἶμι πρεσβύτης 
81 δρᾶ 

προβεβηκυῖα ἐν ταῖ ἔραις αὐτῆς. 19 καὶ 
Ἀν 85 ϑανδηςρα ἰῇ ἢ ᾿ ὡ- 5 ἡ 

Ὕγελος εἶπεν αὐτῷ 
μανίπε δηϑυνοσθα ἐδο βαίϊα ἴο Ὠΐῃχ 

παρεστηκὼς 
Ἀδντηρ ὈΘΘη βίδησίηρ δ]οηρβίαθ 

θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι 
Θά 1 νγ85 βϑηΐ οἱ ἴο βῦθαεικ ἰοννασχᾶ ψγου δηᾷᾶ 

εὐαγγελίσασθαί 
ἰο ἀβεΐϑσα σοοᾶ πϑννβ 

πρὸς σὲ καὶ 

ἔμλθβο (ἐπῖηρ5); 

(ΟΠ 6) δέῃ βοὴ δηᾶ 

Βμουα ἰ8Κ6 Ρ]δορ ἔπ656 (1.55) , ᾿ῃδιοδᾶ οἵ 

οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις 
σοῖς με! ονεὰ ἴο ἰῃ6 

ον 
ΜΈΙΟΩ. ({Π]Ππ 65) 

1585. Σβῆονδῃ, 01,8,10-16. 
ΒΑ, 175 ἘΠ4}’ 5, 

; 
᾿ 
Ϊ 
Ξ 
Η 

ΕΌΚΕΙ, 1:16---20 

5τθαῦ Ῥθίογθ ΤΟ ον." 
Βιυῦ Ὧδ6 χῃδὺ αὐίηῖς 
ΠΟ ΨΙῺΒ δηᾶ βύγοηῃρ 
ΥΩ αὖ 411, δῃᾶ Ὧδ 
Ἅ1Π Β6 ΕΠρά τἰῃ 
ΠΟΙΡ βρίγιῦ σὶρ ἔτΟΣᾺ 
ΔΙ πιούμοσβ ΨΟΙΩΡ; 
1θ πα ἸῺ οὗ {π6 
ΒΟΤΠ5. ΟΥἨ Τἴϑυύϑοὶ Ψ{ΠῚι Ὧ86 
σι Ὅ80Κ ίο Ζεῆο- 
νὴ" ὑποὶν αοά, 17 ΔΑ1- 
50, ἢ6 Ψ1ΠΠ ρὸ δϑίοσθ 
ἢ τ ἘΠ ΗΔ} 8ς 
Βρ 8πα ῬονοΥ, ἰὸ 
ὑὰ 86 Κ {π6 ραχὺϑ 
Οὗ ξαΐμουϑ ἴο οὨ]Ἱάσρη 
δα {86 ἀϊδορραϊθηΐ 
ΟἿΘΡ ἴο ἴῃ6 γυδοίίσαὶ 
νἱβάοη οἵ στὶρῃΐθοιβ 
ΟἾΘ5, ἴἰἴο ραεὺῦ χρϑδᾶν 
ἴοΥ Φεμονϑὴῦ" 4. ὑσθ- 
Ῥατθᾶ Ῥθορῖβθ. 

18 Απἃ Ζθομ 8. τ 8 Ὁ 
Βαϊάὰ ἰο πῃ δῆρβι: 
“ἭΝ δ 1 ἰο ἢ6 
ΒΌΓΘ οὗ 82 ἘῸΌΣ 1 
δὼ ϑθθάᾶ 8δῃ [Ὧν 
16 156. Ψ61 δοῃρ ἰὼ 
ϑΘδΥΒ.᾽ 1910 ὙΘΌΙΪΡ 
[6 ϑῆρϑὶ βαἰᾷ ο Ὠἰμι: 
Δ 8 ϑὉΌΥ 61, ψὯῸ 
βῦδησαβ ΘΔ ὈΘΙΟΥΘ 
αοᾶ, δη  ψὰ5 βοΐ 
ἔοσίῃ το βρϑακ ψίῃ 
γο δῃᾶ ἄθοῖατα ἐδ 
Βοοὰ πὴ οἵ ῆθεθ 
ὑμίηρβ ὕο νοι. 20 Βιιὺ, 
ἸΟΟΚΙ γοὰὰ ΨΠΠ]1 6 5ἰ- 
Ιϑὴῦ δῃᾶὰ ποῦ 8016 ἴο 
βΌΘαΙς ὉΠῺῸ1] τῃ6 ὅἂν 
ὑμαῦ ὑμ688 ὑμηρα ἰδ κὸ 
Ῥΐίδοθ, Ὀθοβϑῖιδα νοι αΙα 
τοῦ ὈΘΙθνΘ τὴν τοσαξ, 

ἀπε Τιογά, ΒΑ. 16, 11» Τοποόνδῃ, στ-18; (ῃ8 Τιοχά, “1 ππιιθι3ι χῃραπὶπρ “Μν Αοα 15 δῇ." 



ΓΠΌΚΕ 1: 21---2 

μου, οἵτινες ππληρωθήσονται εἰς τὸν 
οἔτηθ, ΨΏΪΘΗ ὙΨ111 6 ἔὰ18}16α ἰηΐο 16 

καιρὸν αὐτῶν. 21 καὶ ἦν ὁ λαὸς 
δρροϊηϊρα τὰ οἱ ἐμϑσὰ. Αηᾶα νὰβ ἴΐὰ6 ΡθΟρὶθ 

προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον 
ΜΘ ΏΡ ΟΣ τἴῃ6 Ζεομασγίδῃ, δη Ψνοσα νοηο Υὴ5᾽ 

ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ 
1ῃ τῃ68 ἴο 6 ἰδικίαρ [Π151] εἰσ ἴῃ {6 

᾿ αὐτόν. 22 ἐξελθὼν δὲ 
Ὠϊγὰ. Ἡδνὶὴθβ σοῖς οαὐ Ρὰϊ 

λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ 
ἴο 506 δκ το μϑσα, δπᾶ 

ὀπτασίαν ἑώρακεν 
βιρ!θμ!Βς ἢ δᾶ βεϑὰ 

καὶ αὐτὸὲὸφῤ ἠ ἦν 
δ ηα 1: 85 

διέμενεν 
τ 85 Το δὶ η5 

ἐπλήσθησαν 
ἵν ΟΥΘ ΣᾺ] ΔΠ11οα 

αὐτοῦ, 
οὗ Εἶχα, 

ναῷ 
αἰϊνίπο Βαρἑ δία 

οὐκ ἐδύνατο 
ποῖ 6 νγ85 ΔΌ16 

ἐπέγνωσαν ὅτι 
ἴον χεοοσηϊζοα ἰπδῖ 

ἐν -τῷ ναῷ" 
'γ ἰζ6 ἀϊνίηρ παρ δίοι; 

διανεύων αὐτοῖς, 
(οπ6) τλδκίηρ β'σὼ5 ἴο ἰμθ τι, 

κωφός. 28 Καὶ ἐγένετο 
ἀυτρ. Αμᾶ 1 μαρρθηρα 

αἱ ἀἥἡἧἡμέραι τῆς λειτουργίας 
168 ἄδν5 ΟΥ̓ 186 ῬΌΡΙ βούνοθ 

ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 
Ὧδ νεητ οΥ ἱπΐο ἴῃ6 ουβα οὗ Ὠΐπι. 

24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν 
Αξίοσ ΡῃῷξςΞ μεοβϑβθὸ. [τῃμ6 ἄδλυ5 σαοποοϊνεα 

᾿Ελεισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ: καὶ 
ἘΠΖΑΡ ΟΣ 16 γνΟΤΏ δ. ΟΥ̓ Ὠϊτα; δηὰᾶ 

περιέκρυβεν ἑαυτὴν 
56 ννδ5 πἰάϊηρ τουπμα ἀροὰς ἘΘ ΒΟ] 

πέντε, λέγουσα ὅτι 25 Οὕτως μοι πεποίηκεν 

καὶ 
δηὰ 

ὡς 
δ5 

ἢνα 
ΤΟΝ 
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ΜΗΐσῃ Μῃ|Π1 6 1116 ὰ 
ἷπη ὑπ ϑδρροϊῃϊρα 
εἶχ 6." 21 Μοδη  ΏΣ18 
[26 ῬΘΟΡῚ6 σοῃύϊπιρα 

μνολῦηρ ΤΟΥ ΖΕΟΠ 8ἃ- 
τ Δ, δη6 πον Ῥθσϑῃ 
ἴο ΜΟΠΩ͂ΟΙ αὖ ἢΐβ 
ἀριϑυίηρ ἴῃ 6 58:6- 
ὕπατγ. 22 Βυὺ ψ θη 
Ὧ6 σϑὴβ οὔ ὯὨ6 τᾶβ 
ποῦ 8016 ἴο ϑρθδκ ἴο 
θα, δῃᾶὰ ον Ρδῖ- 
οοἰνρά ὑμπῶῦ 6 δᾶ 

δῦ 500 ἃ βροι- 
πϑύσσαὶ 5ῖρῃῦ ἰῇ [18 
βΒϑοησίιπαγν; δια Ὧδ 
Κϑορῦὺ χτῃδκίηρ βίρῃβ ἴο 
μοι, Ὀὰὺ τοριϑὶ θᾶ 

ἄστη. 28 ϑϑνΏΘη, ποῦ, 
[6 ἄδυνβ οὗ πὶβ ρυῦὺ- 
1ὶς βούνίοα. ψοθ ζὰ- 
ΒΙιοᾶ, ὯὮ6 νοῦ οἜ 
ἰο ὯῚ5 ὨΟΙΠΘ6. 

24 Βυὺῦ «αἴθ ὕμθϑβθ 
ἄδνγ5. ΕΠΙΖαθοἢ ἰδ 
16. Ῥθοδπθ ὈΓΘ6Ρ- 
δῦ; δῃὰ 5ῃὴ86 Κοϑρὺ 
ὮΘΙΒΘΙ βϑθοια θᾶ ἴογ 
ἤνθ τῃορθῶϑ, βϑϑὶηρ: 

20 “ἼΤΩΪ5 15 ὕῃ6 ΜᾺ 
Φοῃμονϑ" 85 αδα]ῦ 
ψ 6 ἷἰἱῃὰ ζψθϑα 
ἄδαγβ ΜΏΘη Ὧ6 Ὧ88 
ϑσίνθῃ ἴζ6 ἢἷ5 δἰθῃ- 

ἀΐζοῃ ἴο ἴβξθ αν 
ΤΥ ΥΒΘΟΓΌΟΒΟΩ 805 

Τ6 0." 

Ἔνϑθ, βΒϑυβ ἰμδῖ ΤᾺΣ ἴοτῃθ ἢδ5 ἀοῇθ 

Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν 
Τιογᾶ ἴῃ ἄδν5 ἴο νν Δ ἢ ἢ 6 ἸοοΚρᾶ προῦ 

ἀφελεῖν ὄνειδς μου ἐν ἀνθρώποις. 
ἴο 180 ὉΡ ΟἿ τοργόβϑοῦ οὔτ ἰὴ τηθῇ. 

26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλ 
Ιῃ Ἀιυΐ μ6 τιοηΐῇ ἴῃ βἰχ ψναϑ βεῆΐο 

ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς 
τῃ6 ΘΏΒΘΙ Οαρτῖθὶ ἔτοῦ ἰὼ ἀαοά [ηΐἴο 

πόλιν τῆς Γαλιλαίας ἧ ὄνομα 
οἷν ΟΥ [86 σδ]68 ἴο ΜΏΪΟΙ [οἰ] πϑύὴθ 

Ναζαρὲτ 21 πρὸς παρθένον 
ΝζΖαύϑίῃ ον διὰ 5 Π 

ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ 
Βανί θδθῃ Ῥτοσαϊβθα 1 ΤΥ σα ἴο τὴ816 Ῥθύβοῦ 

ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυείδ, 
ἴον οα ὥϑῆθ ὥώοόοβερὴ ουΐοῦ ποῖιιθα οἵ Πδνία, 

2ΘΙΠ ΠΕ6Ι6 ἰσχύῃ 
τοῦ 86 8686] 
Θ΄ ὉΓ1-61Ὶ νὰ β5ϑηΐ 
Τοῦ ἴἔτοη ὅοα ἴο 

ιε οαἰύν οὗ 6811: 

1686 πϑιηθᾶ ΝΖ σε, 

21 ἴο 8. νἱγοὶῃ φσοχὰ- 

ϑρα ἴῃ χϑυυΐασο ἴο ἃ 

8) ὨΘΙΠΘΩ6 σΟΒΘΡὮ 

οὗ Ῥανίᾶ᾽5 Βοῦϑδα; 

95ι Φοπόονδῃ, 67π|8: {6 Τιοχᾶ, ΒΑ. 

νἀ δε μην θη μρῃνν ἐν μα 

τυωαοϑννων κα κα. 
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καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 238 καὶ 
δῃᾶ ἴὰ6 πϑῖὴβ οὐ ίβε νἱτρίῃ ΜᾶδτΣν. Αὐὰα 

εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε, 
μανῖπξ οοσεαᾶ ἰονγασχᾶ Ὦθὺ Ὧρθβαϊα ΒΘ ΤΟ] ΟΊ σ 5, 

κεχαριτωμένη ὁ κύριο (οπ6) πανίῃβ Ῥ6θῺ ΒΙΒΉΙΨ ἑανοσαά, [πδ ἐστοὴς 
μετὰ σοῦ. 29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ 
νὴ γοα. ΤῊΘ (056) Ῥαξ ροὰ ἐπ το 

διεταράχθη καὶ διελογίζετ, ; Ὁ 
τῦδ8 ἀδορὶν αἀἰπέυχορα δηᾶ νγ͵85 ΕἸ ΟΥ̓ ἐΕῚ ουΐ 

ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 
οὗ ΜΒαΐ δοῦὶ ψουϊᾶρο ἐδ βηδυτάκρις τὐδμς 
30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ οβοῦ 

Απμᾶ βαϊᾶ ἰῇ 6 δῆρειὶ) ᾿ἐο πεν Νοί μοῦ. 

Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ 
Μίατν, σοὺ ἔουμὰ ἴον ἙΔΝΟΥ πὐτε κῊΝ ἀν 

θεῷ: 31 καὶ ἰδοὺ συλλή ἐν γαστρὶ 
αοάᾶ; Δα ἸΟΟΚΙ γοὰ ὙαΣ έσο 1ὰᾺ ὙΠΕΡ 

καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσει 
84 γψοῖ ν}11}} αῖνο ἰσίῃ ἴο ΒοΏ, δΔΛά γοῖϊ ὉΝ11] ἈΝ 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 32 οὗτος ἔσται 
6. πϑδῦθ οὔ πη Φ923651.5. ΤῊΪθ οθ6Θ. ΨἘ60Ὸ6 
μέγας καὶ υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ ατεδὲ δῃὰ 5οη οὗ Μοβὶ Ἡϊβῃ ΜΊΠ ΡΟ οδ166, δηὰ 
δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον 
ΜῈ] δῖνθ ἰο τη Τιοσὰ 1. αοά ἱπμῸ ἕῆσομς 
Δαυεὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ ἶ οὔ καὶ 
οὗ αν ΟΥ̓ [Π6 ξαῖμοΣ Ὁ οὗ Βΐτα, Δ 
βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς. τοὺς 
ὯΘ 1 τοῖση ἀροῦ ἰῃ6 μΒοῦϑε οὔ ὔβδοορ ἰπίο ἐπὸ 

αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ 
8565, , δι οὔέδο Κη ράοχῃ ΟΥ τω ποί 

ἔσται τέλος. 
ΨΜ1Π1Ὸ6 επᾶ. 

84 εἶπεν δὲ Μαριὰ ὸ ὸν ἄ , μ πρὸς τὸν ἄγγελον 
Ξαῖὰ Ῥυὲ Μδσν ἰονασάὰ τ 6 ὝΕΣ 

Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ 
ον ΨΜ1ΠΡῸΘ 15, βΒίῃοσθ χῇβϑ]θ ὥρσβοῦ ρὲ 

γινώσκω; 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
81 Καοννὶπ 57 Αμά ΠΑΝῚ Δ πννοσθα με 

ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον 
ἘΉ ΟΝ 5814 ἴο ΔΘΥ [Ξ)ολέν τη ΠΟΙΨν 

ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις 
Ψ11 σοχὰθ ονοσ ὌΡοΟΠ ψοῦ, δηᾶ Ροννου 

Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι, διὸ 
οὗ Μοϑὲ ΗΠ". Ὑ{1Π1Ονευδμδάον σόα; ἸῃχΟΌΞΗ. ΨΏΔΟΒ 
καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται 
8150 86 ([ΠΐΏ5) Ρείηρ βεπουδίθα ΒΟΙν ὩΑῸ δ σδηΘα, 

ΤΠΌΚΕ 1:28---ὅ 

δηἃ (ῃ6 Ὡϑῖηθ οἵ 
8 νἱγρίῃ ψ85 Μαν. 
28 ΑΠΩ6Λ ψΏΘΩ Ὧδ6 ψαὰξ 
1ὴ ὈΘΙΌΤΘ ὯΘΙ 6 5814: 
“Αοοα ἄδν, ΠΙΡΏΙΥ 
ἔανοσθαὰ οὔθ, ὕδϑῃο- 
νϑὮ" ἰ5 ἢ γοι." 
29 Βυΐ 58ὴ6 5 ἄθθρὶν 
αἰδύασθοα αὖ (ῃ86 58. - 
ἴῃ 854 Ὀδσϑῃ . ἴο 
ΤΘΘΒΟΩ Οὐὐ  ψῃδὺ βοχὺ 
οὗ ρτϑοϑίϊηρ (Π15 τηϊραῦ 
086. ὅθ5ο 6 8ῆρειὶ 
581 ἴτὉ ποῦ: “Ἤδγνγε 
ὯῸ ἔδδυ, Μϑυν, [Ἃ0Υ 
γοι Ὥδνθ ἔουπηᾶ ἔϑνου 
ΜΙ Οαοῦ; 81 δῃᾶ, 
ἸΟΟΙ ! γοὶ “011 σοῃοοῖνο 
ΪῺ ΥὙΟῸΣ ψΟΙΡ ηᾶ 
Βῖνθ Οἱγίῃ ἰο ἃ. βοῇ, 
δὴ γοὰ 8΄ῖ6 ἴο 681] 
Ἠ15. δὴ6. ὕθϑα5." 
32 ΤῊΪ5 οὔθ. ΜΠ Ρ6 
δτθαῦ δ: ΜΠ 6 
8116 5οὴ οἵ {ῃ6 
Μοβῦύ ἩϊΡῺ; δηᾶ 96- 
Ὠονϑῇς Οοὐ Ψ1]1 ρον 
ἢ {ῃ6 ἰπσομα οἵ 
Βαανὰ Ὠϊ5 ἔδύμδσ, 
88 δΔηα Ὧδ᾽ ΜΠΠ1 σΤῸ16 85 
Κιηρ οΟΥ̓Σ 6 Βοιβθ 
ΟΥἨ σῶσον ἔογδνοσ, δηᾶ 
[ΏΘΥΘ ΨΠῚ Ὅ6. πὸ ὁπᾶ 
οὗ ἰδ Κἰῃράοῃι,» 

᾿ ϑ4 Βα ΜΑΙ 58 ἴο 
ἴθ ϑδῆρϑι: “ὺὸν ἰδ 
ὑμἰϊ5 ἴο 6, 5ἷποβ ταὶ 
δ ὨΔνῺΡ ὯῸ ἱἰηΐογ- 
ΟΟΙ56. ΙΓ 8. πλ8}}}᾽" 
2Θ5ΙΩ . ΒΏΒΞΨΘΙ ῃ6 
ΘΔΩΡΘΙ βοἰᾶὰ ἴο ἢρογ: 
“ἬἭΟΙΥ Ββρίτὶῦ ψ11 
ΟΟΙΏΘ ΡΟ γψοῖ, 816 
ῬΟΝΟΥΙ οὗ {ῇ8 Μορὺ 
ΠΡ 11 Ονουβηϑᾶον 
ψγοι. ἘῸΓ ἰπμϑὺ γϑϑβοὴ 
αἰδὸ ψῆϑὺ ἰ5 ῬΟΓῺ 
ΜΠ ὯΒ6 Οοδ]]16 ἃ ΠΟΪΨ, 

28. Το ονδϑῃ, {71-14,16-18. 
ποίρρ, 82. Τοῃονδη, 051-18: 16 Τιοτᾶ, ΒΑ. 

ἴῃ8 Ἰιογᾶ, ΒΑ. 310 ὅοθὸ Μαίξῃονν 1:21, 1οοί- 



1{Κ8 1: 36--44 

υἱὸς θεοῦ: 36 καὶ ἰδοὺ ᾿Ελεισάβετ ἡ 

208 

συγγενίς [αοἄ᾽5 501. 86 Αῃᾷ, 

5ου οὗ σοᾶ; δα Ἰοοκ' ΕἸ χαροίῃ {π6 τσοϊαίϊίνα [Ἰοοϊ! ἘΠ Ζαρθ ψΟῸΣ 

ὶ ὑτὴ ΐ ἰὸ ἐ Ἰαύϊΐνθ Ὧ85 δἷβο Ὦθυ- 
καὶ αὐτ συνείληφεν υἱὸν ἐν]τῈ : 

δέ γπὰ ἔϊδο ἐνόν 516 85 σοῃοανεα β0Ὰ ἴὰ [5615 σοῃοεοὶνοα 8. βοῇ, 

ή ὑτῆ ὶ οὗ ὴ ἕ ἐστὶν ἴῃ ΠΟΙ οἱᾶ ἃρβ, δῃὰ 
ὕτ' καὶ οὔτο μὴν ἕκτος ἐστιν ᾿ ἢ ἔν 

αἰα το οἕ δα δῃάᾶ ἀπ᾿ ταοηΐῃ 5ἰχίῃ 15 ἐῆἰϊς ἰ5 6 5ιχίῃ 

αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ: 38. ὅτι ᾿πιοηΐῃ ἴῸΓ ΠΟΙ, ἴμδ 

ἴο μὸσ ἐπε ἴουθ) Ῥεΐῃϑ οδθα Ῥδυυθα; 

ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ 
Ὑ{ῸῸ6 ἱτωροββδίθῖς Ὀεβϑίᾶβ τς 

ἣμα. 38 εἶπεν δὲ Μαριάμ ἰδοὺ 
ὑήμαν ϑαϊᾶ Ῥυΐ Μαγν ΤοοΚ! 

δούλ Κυρίου" γένοιτό μοι 
51ανθ ΙΝ ΟΥΤΙΟΓΩ͂; ΤΩΔΥ 10 ἰδ κ6 Ὁ]δ68 

κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ 
δοοογάϊασ ἰο ἰῇ βδασῶβ οὔὗψου, Απὰ 

ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 
τόσα Ὧ6, ἴἴμα ΘΏΒΕΙ. 

89 ᾿Αναστᾶσα δὲ 
Ἡδνίης βίοοά υρΡ Ῥυΐ 

΄ ἂν 3 ΄ 3 

έραι ταύταις ἐπορεύθη εἰς 
ἀρετὴν 5 ἴπ6568 τυϑηΐ ΠΟΥ ΔΚ ἰηΐο 

ὀρινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς 
χαουπίδϊπμουβ [σου] ὙΠῸ Βαβὶρ ἰπῖο 

᾿Ιούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν 
οὗ Ζυάδῃ, δηᾶ δῃαξοτραά 1ἰηῖο 18 

Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν 
ΟΕ  ΜΜΜΝ δ ῃηᾶ βυςοιοα 168 

41 καὶ ἐγένετο, 
Αμᾶ {παρρεηοᾶ, 885 

τῆς Μαρίας ἡ εξ 
οὗτῆε Μῶν 86 ἘΠ Ζαοθίῃ, 

» ’ ΓΑ Ἂ ΝῚ ΕΣ [4 

έφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλ σθη 
βρέφος 1ὰ ΩΝ ᾿ανϊν οὗ ΝΙΝ δὴ ννδβ8 δ11ςα 

πνεύματος ἁγίου ἡ 
ΟΥ βρι τι ΠΟΙ͂ τὴ8 

ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ 
8906 βοιιπαρᾷ πὸ ἴο Οὐ ΟΥΥ δτοδῖ 

Εὐλογημένη σὺ ἐν 
(Ομ 6) μανίπρ θ6θὴ Ὀϊεβϑθᾶ ψγου ἰπ 

εὐλογημένος ὁ 
(ομ6) βανίὴβ βέξα ὈΙΘσβοαᾶ {δ 6 

σου. 48 καὶ πόθεν 
οἔ νου. Διά ΖΥΟΥΩ ΜΏΘΥΘ 

- 32} 

τοῦτο ἵνα Ἶ ἡ μήτηρ 
τιῖβ ((ἰπ5) ἰὰ οσγᾶου ἰμαΐς βποι]ᾶ σογθ {86 τοοΐδου 

μου πρὸς ἐμέ; 44 ἰδοὺ 
οἔτὴθ ἰοννατὰ ἐοΥΣ 

οὐκ 
μοῦ 

ἐν ταῖς Μαριὰμ αἷς 
Μδυν ἴῃ 

πόλιν 
οἷν 

οἶκον 

ἘΠΙΖΑ οί. 

Ὠρασχαὰ [88 

Ἰθαρθᾶ τμε 

ἘΠΙΖΔΌΘΙΗ, 

καὶ 
δηᾶ βαϊα 

νοτηΘ, 

Ν 
καὶ 
δᾶ 

κοιλίας 
σανὶν 

ἕτυϊὶ οὗ 

μοι 
ἴο τὴ 68 

τοῦ 
οὗ ἐπα 

κυρίου 
Τιοτὰ 

381 Τοπονα 5, 71-18: ἰη6 ΤοΓᾶ' 5, ΒΑ. 

τὴν [Ἰὼ ὑῃι686 

δουβο συ αἀϑ, 

᾿Ἐλεισάβετ. ᾿ Θμζεγοᾶ 1τηἴο 86 ΠΟΤΔΘ 

Ῥδοδαβθ 1 5ο τα] ὈΔΥΥΘῺ ΜΟΙα- 

θεοῦ πᾶν [8πη; 
αοἅ Ενεῖῦ [ἰ αοὰ 0 

ἡ [|ψ11 Ὅ6. δῃ ἱπιροβϑὶ- 
ΤῊΘ 1 ὈΠΠ1ν." 38 ΤΟ Μϑῖγ 

37 Ὀθοδϑθ 1 
ἀθοϊαγϑίϊζοῃ 

δαϊᾶ: “οΟΚ! Φ9680- 
ἴο ΤὯΘ να 5 5Ιανθ β'ῖυ1} ΜΑΥ 

ἀπῆλθεν [ἰὉ 
πνεῖ ΟΥ̓ ᾿γη6 δοσοσαάϊῃρ ἴο γοὺ 

Κ6 Ρ'δὸθ ἰῇ 

Αὐ ῃδὺ 

ἀορατίρα 
ἀροϊαγαύοη." 

ἐπ 6 8168] 

ἵτοπὶ ὮΘΓ. 

3950 ΜΑΙ ΤΟΒ6 

ἄδγ5 ῃᾶ 

ποηὺ ἰηὐο ὕ.86 τοὰῃ- 

ἰαϊῃουβ σου ὙΠ] 

Ὠδβίθ, ἰοὸ 8. οἷδν. οἱ 

40 δῃἃ 5818 

οἵ Ζρομ"  Ύ ἢ μά 

ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν ᾿ρσγοούθα ἘΕΠΙΖΑΌΘΙΆ. 
, ΒτΘοΏΕ. [4] Υ7611, 85 ἘΠ Ζα δίῃ 

᾿Ελεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ Ιπμρατᾶ ὑμ6 στϑοῦϊηξ 

οὗ Μϑῦγυ, 88 ἱπέδῃὺ 

ἴῃ ΘΙ ψοχ [ἰΘαρθᾶ; 

᾿Ελεισάβετ, 42 καὶ δὰ ἘΠ σχαροῦ ψὰϑ 

πα 1 ΒΠ1οα ἢ ΠΟΙ βρ τ, 

εἶττεν [ 42 αῃ 586 οδιθὰ ουὐ 

αὶ ἃ Ἰἰουᾶ οἷν μὰ 

γυναιξίν, 1 56,4: “ΒΙο556α ἅτ γοὰ 

ϑιθοαρ ΜολθΩ, δᾶ 

καρπὸς τῆς: ὈΙεσβθὰ ἰδ {πὸ ἔν 
οὗ γουγ Μομθ! 48 50 

ΠΟ ἰ5 1 ὑμαῦ (μ 15 

[ὈΥΣΥΙΘΡ6Ὶ 15. τἷΠ6, 

ἰ(ο Ὧδγθ ὑμθ τηοΐῃ- 

ΕΥ̓ οὗ ΤῈ Ιιογὰ ΟΟΠῚθ 

Τιοοκ! [ἰο 1169 44 ΕΌΣ, ΙΟΟΚ! 
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ἀρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ 
Ο 85 Οὐσυσγοα ἐμ νοΐςζα οἕίῃθφ ρυθϑίηρ 

σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν 
οἶγοὰα ἱπίΐο ἰῇ δϑὺβ ΟΣ͵ΏΘ, Ἰεαρϑὰ πὶ 

ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 
δῆσαι 16 ἰπξδηξ ἰῇ ἔπ σαν οἔτηδ. 

45 καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα 
Απμὰάᾶ ὮΔΡΟΣ ἰδ [ψνοχ8ὴ} Πανίηρ Ὀο!ονοάᾶ 

ἔσται τελείωσις 
ΨΠ 6 ςοσρ᾽δίθ ὈΘΥζοστήϑῆσα 

λελαλημένοις αὐτῇ 
Βανὶηρ ΒΕΈΘ ΞΡΟΚΘα ἴο ὨΕΥ 

ὅτι 
Ρεοδῦβθ 

τοῖς, 
ἰὸ μα (8155) 

παρὰ Κυρίου. 
ρε5148 Ιοτα, 

46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ Μεγαλύνει ἡ 
Δηάᾶ καϊα Μϑυν Μϑαβηϊῆςθ ἐμ 

μου τὸν Κύριον, 47 καὶ ἠγαλλίασεν 
οὗ τὰθ τὴ 8 Ιοτὰ, ΕἸ οτο εχαϊρα 6120: 

πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου; 
βρίσὶς οἔταθ ὕροῦ ἰῇ αοα ἰπῇθ ϑβϑανίοσ οὔτω; 

48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 
Ὀδοδιϑθ ΒΘ Ιοοκοᾶ ονοσ ἀροὰ ἰῃ6 Ιονν ροβίϊ οι 

τῆς δούλης αὐτοῦ, ἰδοὸὸ γὰρ ἀπὸ τοῦ 
οὗ 6 Β5Ι8νθ 511] οὔξθίτη, Ἰοοκ' 0 ἤτοι ἐπ6 

νῦν  μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ 
ὩΟΥ Ὑ11  ῬΥΟΠΟΌΠΟΘ ΘΔΡῸΨ ΥΤᾺΘ 811 1τὴ8 

γενεαί: 49 ὅτι ἐποίησέν μοι 
φοηοχαίίϊοιϑβ; Ῥεοδῦβα ἀϊὰ ἴο πὰ 

μεγάλα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ 
στοαὶ (155) 6 Ῥουνογα] (Οη6), θη ΟῚ ἰῃπ6 

ὄνομα αὐτοῦ, ὅθ καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς 

ψυχή 
5081} 

τὸ 

δὴ οὗ Βΐτη, δηθὰ 86 ζάθστου οξῃί ἰηΐο 

γενεὰς καὶ γενεάς τοῖς 
ΓΙ ΚΞ ΣΕΥ {0}: δηᾶ ΘΘΩΘΥΔΈΊΟΩΚΞ ἴο ἐμ6 (ο} 65) 

φοβουμένοις αὐτόν. 51 ᾿Εποίησεν κράτος 
θαυ 5 Πίσῃ. Ης αἱϊὰ ταῖϊσῃμξ 

ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους 
ἴῃ ΔΥΤΩ. ΟΣ ΕΙτὴ, Π6 βοδίίοσθα δΒΌΡΘΕΙΟΥ (Ομ 65) 

καρδίας 
ΟΕ φασί 

καθεῖλεν 
ἢ ἴοοῖκ ἄοννῃ 

δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς, 
φῬοϊθιαΐαίθα γοσα ἐῇχσοΟμ65 8Πα δχϑιίθα Ἰοννν (Ομ 65), 

αὐτῶν: δ2 
οὗ ἐποσα; 

διανοίᾳ 
ἰο ἰηοη τοι 

ὅϑε πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν 
ΒΡ υϊηΒ (65) Π6 1 8ΠΠδα οὗ ροοα (165) 

καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 
διὰ (ο 65) Ρεΐῃξρ ΣΙ ἢ Β6 βρη ΟΕ ουὐξ εζαρίν. 

δ ἀντελάβετο ᾿Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, 
ἘΔ σϑῖὴθ ἴο ἔπε αἱᾶὀὀ οἔἶἴβιβοι Ῥον ΟΥ̓ Βΐτα, 

{{{Ὲ} 1: 4δ---δ4 

τοῦ ἀσπασμοῦ [85 ἐμ βουηά οἵ γοι 
βγθούϊρ 1611 ὩροῺ Τὰν 
ΘΑΥσ, ὑῃῇ6 ἰπξδηῦ ἰὴ 
Ψ ΜΟΩΡ ᾿δαρϑᾶ 
ὙΠ ροτοαῦ ρἸΔαΏ655. 
4 ΉΘΡΡΥ ἴοο ἰ5 588 
ὑῃϑδὺ ὈρΙθνθά, Ῥδοϑιιθα 
ΠΘΙΘ Μὴ] ΡῈ ἃ σοιὰ- 
θΙ]οΐα Ῥουουγήϑηοθ οὗ 
ὕχοβα ἰμΐηρα ΒΡΟΚΘη 
ἴζο πε ἔτοῃ ὕ6ῆο- 
γν 8." 

40 Αηα ΜϑῚν δϑϊά: 
“Μϑ,» 5001] ζσηδρ θα 
Φθῆονδῃ,, 47 δηα τὴν 
Βρίσῦ σδηηοῦ ΚααρΡ 
ἔγοτη Ῥδίηρ ονϑυ]ογθαᾶ 
αὖῇ Οαοά ΧὩ Θ'δνίοσ; 
48 Ὀβδοϑῖϑα ἢ6 88 
ἸΙοοκρᾶ Ὡροὴ 6 Ἰοΐχ 
Ροσίοη οὐ ΐ5. 518 γ6 
Εἰσὶ, ἘῸΓ, Ἰοοῖς! ἔχοιμι 
ΟΝ ΟἹ 811} σρῆθγϑ- 
το 5 Μ11 Ῥτοποῦησθ 
6 ὨΔΡΡΌΥ; 49 Ὀδοϑιιβα 
86 ῬΡον ΘΓ] ΟἿ6 Πδ5 
ἀοηθ ρυθαῦ ἀθϑθᾶβ ἴὼ τ 
Ιῆ6, Δ ΠΟΙ ἰβ ὮΪ5 
ὭδλΘ; ὄθϑδηα ἤἔοσ 
ΘΘΏΘΥΟΩ 5. ἰδοὺ ρ6ῃ- 
ΘΥΔΟΙΟΩΒ ὨἾδ ΙΏΘΥΟΥ ἰδ 
ὍὭΡΟΩ ἴποϑθ ψὯΟ ἴθ 
Ὦζη, 1 ΗΘ Ὧδ5 Ὧ6Γ- 
Τοσθα χρη ν ψἱῃ 
ὯΒ δ΄, Ὧ6 Ὧδ8 
βοαύογρα δργοδά ὕοβα 
ΨῺΟ 816 παυρηΐν ἢ 
[86 ἰηὐθηὐίοη οὗ 6 ὶν 
Ὠρᾶύβ. ὅ2}8πο 85 
Ῥτουραῦ ἄονῃ τΏ6 ἢ 
οἵ ΡΟΣ ΤΤΟΪ ὑΠΓΌΏΘΘ 
8ηἋ οχϑϊθα ἸΟΥῚΥ 
ΟμΘ5; ὅϑ 8 Ὧ85 {ΠῚ 
βου βῆθα ὨΌΏΡΥΨ ΟἿΘ5 
ψὶ σοοά (δπρα δηὰ 
ὯΘ Ὧδ85 β5θὴὼῦὺ ἅν Ὲ 
Οΐν ἰζοθο ψΏΟ δᾶ 
ΘΑ, ὅ4 7Πὸ Ὧδ5 
σοθ ἴο Ὧ8 αἱα οὗ 
151861 ἶἰβ βογνϑηῦ, 

45, 461. Τοποόνδῃ, 911-18: (ῃ6 Τιογά, ΒΑ. 



ΤΌ ῈῈ 1: δὅ---ο8 “0 

ἐλάλησεν [ὕο 6811 ἰο ταϊηα τχθγ- 
ΟΥ̓, δ5 δῦ 85 Π6 φοϊ]ᾷ 

δ καθὼς ῆναι ἐλέου 
μνησθῇ οἱ δοσογάϊηρ 85 6 5Ρ0Κ6 ἴο 6811 ἴο ΤΠ ΟΣ ΤΆΘΙΟΨ, 

ΠΝ 
ὶ ὺ έ ῷ ᾿Αβραὰμ [ἰο οἷκ ξογοίδίμθυβ, ἴο πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ ; 

ἱοννατά 16 ξαῖϊουβ οἵ 15, τὸ 1πε᾿ ἈΡΎΒΉΒΗι ἈΡιϑηθμλ δπᾶ ἴο Ἠὶβ 

ὶ Ω πέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. Ἔ Ἢ 5 : 
μέν το ἔμ ἕ ἜΘΗ οὗ ἰχα ἰηΐό 6 886. Ὑ ἘΝ ον Ἰσὸν ΠΝ 

Ἂ 3 .- ἃ. 

δ εν δὲ Μαριὰ σὺν αὐτῇ 
᾿Ὁ ΣἘΠΕΙΜΕν Ῥαΐ ΠΑ ΝΝ ἰορείμευ ἢ μοῦ ἸΏΒ 8ροχῦ ὮΓΘ68 

ὡς μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν τηοῃξ5, δμά τουιγηθὰ 
8ἃ5 τποηΐ8 ἴξγθο, δπῃά τεϊσσηρα ἰηῖο [{π8 ᾿ΙἔοΘ ὭΘΥ ΟὟ ΠΟΙ,δ. 

οἶκον αὐτῆς. 51 ὙὯ6 ὑΐϊβ ον 

ἘΠ ΡΡΣ ΝΣ β ἐπ ιτῶς 6 . ΤὈθσϑθ ἄπ ἴον. ἘΠ|- 
δ Τῇ δὲ ᾿ἘἘλεισάβετ ἐπ ἤσ ὁ ΙΑροίῃ ἴο σίγα Ὀἰγίῃ 

: ἱ πεὰ ἐπε - , 
Ἐ6 ἘΠΕ ἸΡΌΙ ἘΠΣΒΒΕΙΩ αὐτὴν Ἰξοὶ ΒΠΩ 5.6 ὈΘΟδχΏΘ τοίῃ- 

ὄνο τοῦ τεκεῖν ὐ 
Χρονος οὗ με ἴο βῖνα Ὀϊσία μοῦ, δαπᾶ Ε᾿ ἴο 8, οἴοι 58 λὰβ 

σἱ, 2 2 ᾿ “ ΐ 6. ΠΟΘΙρΏΡοΟΙα. 8ῃ σεν υἱόν. ὅ8 καὶ κουσαν οἷ ἶ 
ἀρ τ μη ίρα 50. Δηὰα τα 186 [ὯΘΣΥ τοϊαύϊγοο ὨΘΑσὰά 

περίοικοι “καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἰὑμαὺ ΖΘ πον δὰ 
ὨΘΙΘΉΒΟΥΒ ἃ {ὰ8 τοιαύϊνοϑ ΟἿ ΘΥ ται ταθρυῆεα ἰδ ΠΊΒΓΟΥ 

΄ »Ἤ Ἀ 27 5 - 

ἐμεγάλυνεν Κύριος. τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ΄ Ι(ρ Πεῦ, διά (Π6Υ Ὅ6- 
χταδβηϊβρα Τιοτὰ , 16. τἌΘΤΟΥ ἀὐημ ᾿ ̓ ξδ ἰο ταίοίθαδ: σία 

ὑτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. α 
αρεῆν 854 μον νοσα σο]οϊοίηβ ἢ Ποτὶ Αμᾶ Ἀπ κε πνάρανι 

ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθαν |8}8 7 ΠΥ ; 
1 οσσυχτεᾶ ἴῃ 6 ἂἅδὺ ἰῇ εἰβμίῃ ἔμον δὴ Ὁ Οἰγουμλοθ6 [ῃ8 

περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν γουῖρ; ομΠά, ΘῊ [Π6. 
ἴο αοἰτουχησίβα ἰἢ6 1:{{| ον, δηὰ ἴμδν νγο τα ΟΊ 06 | γα γα σοϊῶρ ἰο οδὶ]} 

αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 1 ΡΥ μ8 πϑπῖθ οἵ 
ἀϊ ΡΟΣ 6 δῖὴθ οΟΥ 16 ξαΐμεοσ ΟἿ 1ιἰ5 ξαΐμεσ, Ζβομ 8: 

Ζαχαρίαν. 60 καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ (πῃ, 60 Βαξ 15 ταοίῃ- ᾿ ἷ α {86 τοῖο Υ 5 ΕΝ ΖΘΟΠΑΡΙΔᾺ. Πα ΒΑΌΙΒΕ Θηθνίθτα ΕΓ Θυβνοσεα δηᾶ βαά: 
ποῦ ἐῆξῳ οὐχὶ, ἘΡΙΩΝΝ Τ ἀμ ν τνως ΝΣ “Νο, ἰπᾶβθβα! Ῥαῦ. ΒΘ 
᾿Ιωάνης. 6] καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι | 5118} Ὀ6 οαθᾶ σομῃ." 
όΒῃ. . ἈΠπαᾶὰῖ ἴδεν βαίϊδ ἴονασγάα ποῦ ἰἱμαΐ ᾿61 Αὖὐ ὑμὶβ μον δὰ 

Οὐδεὶς ἔστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς [ἴἪ 6: “ἼΠΘΙΘ [5 
Νο οὔθ 15 οαδ οῦ τὰ στριδαύ οὶ οἵου νὰΟ ΠῸ ΟὯ8. 8πιοὴρ τοι 

καλεῖται ὀνόματι τούτῳ. ἰτεΙαῦϊγεβ ὑμαῦ 18 
15 θϑίῃρ οΔ116 ΠΘΙῺΘ 15. οδθα ὉΡ {πῖ5 ὨΒΙη6." 

62 “ἐνένευν δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ 65 ΤΏΘη ὑμπὲνῦ σοὶ 
ΤῆΘν ννοσο ποααϊηρσ η Ὀμὰαΐξ ἴο ἴ6 ζβδίμοσ δρκίηρ ἰὲβ ζαΐμοῦ Ῥ Υ̓́ οὔἱξ 

ἂν θέλοι καλεῖσθαι οἱ τοὰ : : ΒῺ5 ψηδὺ 88 ψϑῃΐθ 1ᾶ 111 6. νῆαρ Ἰἰκοῖὶν πὸνοιμαᾶν] τὸ ἴο μὲ οαϊβᾶ, 63 ἅ ἴο ΡῈ Ῥϑῖῃρ σβ]]θὰ 

αὐτό. 68 καὶ αἰτήσα πινακίδιον ἔγραψεν 
Τὸ. πὰ μανΐηα ἀδκϑὰ ἑοῦ ἴδθιθι.: δονχοίς, 8 δϑκΘ ἴον 8. ὑββ]θῦ 

ει ψτοῖθ: “σοῇ ἰδ λέγων ᾿Ιωάν ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἢ : 
ἐτεν ἔδαις 15 ὭΔΙΩΘ οὐ. Απά ἢ πϑη18. Αὐ {15 

τῷ 
ἴο ἴὰ 8 

τὸ τί 

δ8ι σομπονδῆ, 091-18, τῆς Τιοχᾶ, ΒΑ. 

ΟΜΝ 

“271 ΕἐΌΚΕΙ 1: θ4---..8 

ἐθαύμασαν πάντες. θ66 ἀνεῴχθη δὲ τὸ [88 }0 5411 τῃϑυνοιθᾶ, “ψοηοχεα 81]. Ὗγα8 ορεῃεᾶὰ βμαΐ ἐπ) θά Τηρίβητ]ν Ὠἰβ τη οι τἢ 
όμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ λῶσσα | )αε͵ο ΤὈρθηθάᾶ δηᾶ Ἠΐβ5 στα. δὲ έτη πη ἐμ ΝΣ ἐξ μὲ ΤΟΏΒΊΙΘ Ἰοοβεᾶ δηᾶ Ἠθ 

αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. Ὀαβδῃ ὧρ 5θ68Κ, Β]655- ἵπρ αοα, 65 Αῃα ἔρδας οὗ ἴτα, δα Ὧ6 νγδβ βρεακίῃρ Ὀ]εθδίηρ ἰῇ Οοά. 6 1} 
ὌΡΟΩ 41 ἰῆοβρ θ6 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς [νίπρ ἴπ ἐμοῖν ποὶρῃ- Αμᾶ δῖα ΡῈ ὡροὰ 811 ἔθ 186 Ῥοσῃοοᾶ; δῃᾷάᾶ ἰῷ [6 

περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ {|ἷ])ἘΏΟΙΘ ταοπηὐαίποιϑβ (ομ 65) ἄἀννοιρ του πα ἴσα, 808 ἴῃ ψΠοΐΪΘ σον οἵ σι’ αρθ΄α νὴ ἃ Ν Ἢ Ὁπ686 ὑμίηρα Ὀ6- : ὀρινῇ τ Ιουδαίας [8 τ τηουῃίδίηοαπ ᾿σουέγν] οΣ ἴδε Ζυᾶρα ὴ ὅϑηι ἴο 6 ὑδὶκβᾶ διελαλεῖ ἕ ς ν δτομηᾶ, 66 δῃηᾷ 4]1 διελαλεῖτο πᾶντα τὰ ῥήματα [ζηδὲ πρατὰ χυδᾶδ ποΐθ τῦδϑ ὈΘΙΩ 5 ΒΡΟΚΘΩ ΠΥΟῸ ΒΡ. 841 {πῃ 6 ΒΨ ΊΏΘ5 οὗἨ ἰδ ἴῃ {πϑὶς μδαυίβ 
ταῦτα, θ6 καὶ ἔθεντο πάντε οἱ ἴἸὩρ: “ἍΤΗ ᾿ 
ἴμ6βθ, 8 Πα, φαΐ 811 ὡ [86 (ΟΠ 65) ΒΑ ΤΆΔΕ: ἃ ΤΟΔῚ 11 ὑῃΐς. γοὰσπρ ΟὨΠα 

Ρ6᾽᾽ ἘῸῚ ἰῃβ6ὸ μδῃηᾶ 
Οὗ Φεποναῦ ψγὰ5 ἴῃ- 
ἀρρᾶ σψῆ ἰὐ. 

ΟἹ Απμὰ Ζροθ 8. ἰδ ἢ 
15 ἔδύῃθσ σχῶ Ἡ]Θά 
ΜΠ ΠΟΥ βρίτὶν, δηᾶ 
ἮΘ ῬΓΟΡΗΘΒΙθΩ͂, ῥαγίηρ: 
68 “ΒΙοββθά μὲ ὅθῇο- 
νὴ" 6 αοά οἵ 
Τ518.61, Ὀδοϑϑ6. ὯΘ6 Ὧδ5 
ὑαγηθα Ὧἰθ αὐξδη οι 
84 ρϑυτοσσηθα αον- 
ΘΥΘΏΟΘ ὑονψαῖὰ Ὠΐδ 
ῬΘΟΡΙΘ. 69 Απῆ 6 Ὧδ5 
Γαδ ὋρΡ ἃ ΠΟΥ οἵ 
ον ῦῖοη ΤΟΥ ἃ ἴῃ 
ἴῆ8β ποιθδα οἵ Ὀαδνία 
15. βαυνδηῦ, 7θ 15. 
85 6, ὑξτοσρῃ {μ6 
το οἵὗἱ Ὧΐβ6 ΠΟΙ͂ 
ΒΓΟΘΙΘἷβ ἔσο οἱἨ οἱά, 
Ὧδ5 βροκθὴ ῖοῖ 84 
5 Ιν δ ιῦϊου :ἾΤΟΙ ΟἿΓ 
Θηθηχίθ5 δηα ἴγοχ [6 
δηᾶ οὔ 811 {ῃοβὸ 
Ἠδύϊηρ τ; 1210 Ῥογ- 
ἴοσὰ ἴμβθ τΏΘΓΟΥ ἴῃ 
σοησπιθοίίοῃ. τὴ ΟἿΣ 
Του ἔδύμουβ. δηα ἴο 
08} ἴο πηϊπα Ὠΐ5 ΠΟΙΡν 
σονθηϑαῦ, 73 [6 οὐδ 
ὑμαῦ ὯὮ6 5. ΟΥΘ. ἰο 

ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, 
μανὶὴ8 Πρασὰ ἴὰ πὸ μααγχὲ οὐτϑχῃ, 

ἄρα τὸ “παιδίον τοῦτο ἔσται; 
ΤΟΔῚ ἐπα Ἰ{{ΠῸΘ ῬῸΥ ἐπηἰϊβ τν11]1 067 

Κυρίου ἦν. μετ᾽ αὐτοῦ. 
ΟΥΤοσὰ νὰ ἢ 1, 

λέγοντες Τί 
βαυὶπρ Ὑῃαδϊὶ 

καὶ γὰρ χεὶρ 
ΑΠα ΖῸΣ Βεαμῃᾶ 

67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθ 
Αμᾶ Ζαοομδσῖδα ἐπθ ἔδίμου οὐἱξδ νγὰβ ἢ116 

πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων 
οὗ βρὶσιῖῖ ΠΟΙΣ πὰ ῬΓΟΘΘϑορα ΒΑΣΙ 

θ8 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ θεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ ΒΙεδεθᾶ " Τοτά " [π6 αοά οὐίπε ΤΟΈδα 
ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν 

ἢ Ἰοοκρᾶ ὕβροῃ ἘῊἴ6} αἰα 

τῷ λαῷ αὐτοῦ, 69 καὶ 
ἴο ἴῃ 8 ῬΘΟΡΙΘ ΟΣ Ὠΐπὴ, βηᾶα 

ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ 
ἢ Υϑῖθδθα Ρ. Ὠοχση Οὗ Ξαϊναίίοῃ ἴοι ἴῃ μοι 

Δαυεὶδ παιδὸς αὐτοῦ, 70 καθὼς ἐλάλησεν 
ΟΣ αν ἃ ῬὸῸν οἶδῃῖτη, Δοσοχαάϊηθ 85 6 ΒΡΟΚΘ 

διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ’ αἰῶνος 
[σοῦ ΤΟ οὗ 6 ποῖν ΖΥΌΤᾺ 856 

προφητῶν αὐτοῦ, 71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν 
Ῥτορῃποῖί οἵ Ηΐπι, βαϊναίίου οἷ ΟΥὨἨἁ ΦΘ,θτῖο5 

ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων. τῶν 
οἷυβϑ. δηὰ οὐδοῦ ἢαπᾶ ΟΣ 811 ἴδ (οὔ 65) 

μισούντων ἡμᾶς, 72 ποιῆσαι ἔλεος -- μετὰ 
δ. 5 115, ἴο ἀο ΤΆΘΥΟΝ ψΠ 

τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης 
Ὧθ ξαίΐμειβ οὔὰβ δῃᾶ ἴο 621] ἰο τηϊπᾶ ΟΕ σονοπαπέ 

ἁγίας αὐτοῦ, 13 ὅρκον ὃν ὥμοσεν πρὸς 
ΠΟΙ ΟΕ, 5 οδίῃ ΨΈΪΟη Π6 5. ΟΥΘ ἴονναγα 

ὅτι 
Ῥϑοδβο 

λύτρωσιν 
ἀθ!ν σδῆσα 

06, 68: Το μόνδῇ, {11-18.-. {86 Τιοστά, ΒΑ... 



Τὺῦκὰῃὴ 1: 74---ὦ 2 ΦῚΦ 

᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, 14 τοῦ δοῦναι [ΑὈΥΘΏΘΙΩ ΟἿΪΓ ἔογδἕδ- 
ΟΣ ἐβ ἰο βῖνβ [ἐπὸῦ, 1410 βύϑδηδ ὑ, ἈΡΥδθ ἐἰβθὸ Ζδίηεοσ Οὔ 5, 

ἡμῖν ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν [δἴξεγ ψ πᾶν Ὀθθῃ 
ἴο ὰϑ ΤΘΑΥΊΘΘΒΙΝ ουΐ οὗ Βαμα ΟΥ Θιαθχαΐθα  γοϑουθαὰ ἔγοθ. ἢ 

ῥυσθέντας Τὅ λατρεύειν Βδηαβ οὗὁἨ βηθηλθθ, ὑῃ8 
ἴο ὑε τε πἀθγίπε βδοσθᾶ βαυνίσε {ΥΊνΠ]θρα οὗ ἔΘΘΥΊΘΒΕΙν δεανίηβ ἤθθὴ ἄσανψῃ 

δικαιοσύνῃ ἐνώπιον [τοπάσγίηρ βϑοσθαᾶ ξοῖ- αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ ἐ 
το γα ἴὰ ΙἸουαν μα σιρηίθουξηθθθ ἴἢ βΒίρῃξ {σἱὸαὰ ἰὸ δὴ 15 ψἱἢ 

αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν. 16 Καὶ σὺ |1ογαὶῦν ἀηὰ τιρῃὐθοιε- 
οὗ ἰσα ἴο 81 {ἰῃ6 ἄδυ5 ΟΥ υ5. Αμά γοὰ [ Ὧρβ5 οίοσγθ Ὠΐϊὰ 8]] 

δέ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου [οὐὐ ἄδνβ. 76 Βαῦ ἃς 
Ῥυΐ, 1{{1Ὸ ῬΟν, Ῥτορῃδῖ οὗ Μοβὶ ΒΙΡῈ 1 ΤΟΥ σοι, γοῦηρ ΟὨΣ]ά, 

κληθήσῃ, προτπορεύσῃ γὰρ] γοῦ ΨῚΠ1 Ὧ6. οδἸθᾶ 8 
σοῦ νυ 111 06 σα]]6α, γψοὰ ΨῺΠ 80 γουσ νναν Ῥθῖοσα ἔοσ ἐργορῃμθῦ οὗὐ μὰ Μοβὲ 

ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ,  ΗΙΡΏ, οὸ᾽ χοῦ ΜῈ} 
ἰὴ βίϑῃ οὔοσα ἰοτμλδκα σον νὰσβθ Οὗ Βίγα, σοὺ ἰὴ ϑάνϑῃοθ ὈΘἕοσθ 

7 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ |9}6μονϑ" ἴο τἸη8Κ6 ἢἰβ 
Οἵ ἴο βῖνβα Κηον]θασα οἔϑϑινδο ἴοτη6) γανα τάν, 77 ἴο ρἷγα 

ἁμαρτιῶν αὐτῶν, | Κπον]εᾶρα οὗὁἨἁ 56ϊῖνα- 
οἱ 52:8. ΟἔἔμΘηι, {το 0 ἰδ ΡΘΟΡΙΘ Ὦγ 
θεοῦ ἡμῶν, ἐν [ογρίνθῃθθ οἵ ὑπδὶν 

18 Ὀθοδϑθ οἱ 
σΟΥΏ85- 

λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει 
ῬΘΟΒΙΘ οἕ δῖγχη ἰὰ ᾿Ἰφεϊηρ βὸ ΟΕ 

8 διὰ σπλάγχνα ἐλέους Ξ 
«τοι σὴ ἰπίρϑίϊπο οὔταθσον οὐ αοα οὔαϑ, ἰπ βίῃ, 

ἐξ ὕψους, [6 ὕσμπαδυ οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ς 
ΨΒΙΘΗ ΨὉ1Π ἸΟΟΚ ΡΟ ἃ5 ἀδυργθϑκ οὐδόν ᾿οιρῃΐ, ὥρῃ οὗ οὖν αοά. ἢ 

19 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ] ἐπὶ [σοχῃρδβϑίο ἢ} ἃ 
χὰ ἀδυκῆθϑβ ἴο ϑῃίηθ ροὰθ ἴο [ῃ8 (0.65) 80α } ΠΥ ΌΥΘΘαΚ Ψ{1 γἱδὶῦ τ 

τοῦ [ἔτογα οὐ πὶρῃ, 7910 σκιᾷ θανάτου καθημένοις, 
Βῃδᾶονν" οΥ ἀδδῖῃ δἰ, ΟΥ [88 οἰνα ᾿ἰρῃῦ ἰο ᾧοϑδ 

κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν ᾿ 5ἰἐὐΐηρ ἴῃ ἀβιυκΚηθ85 
ἴο βἰσαϊβ ϊθῃ ἄοννῃ [ἊῖΠ6 ξί- τὴ οὔ ἰηΐο νὰ δὰ ἀδαὶῃβ βῃϑᾶονυ, 

εἰρήνης. ἰο αἰτοοῦ οἷ. ἔθαδὶ 
ΟΕ Ῥ8δΩβ. ὈΓΟΒΡΘΓΟΙΒΙΥ ἴῃ [Ὲ8 

80 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ [Ὑὰ} οὗ Ρθδοθ." 
τὴς μΐ πτς ον “Μὰ5 στονῖπδ απᾶ 80 Αμὰ 6 γοῦῃσ 

ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς [οὐ ψοηῦ οἡ ρτοῦ- 
νγ85 βού Ὡ ρν ἰο βρίτιΐ, δηά δ ὰ5 ἴθ ἐμ {1τὴρ δῃηά σοί βύσοης 

ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ | ἴῃ δρίτιῦ, ἀη Π6 σοη- 
οὗ Βπο νη ἂρ ΟΣ Βίτη | ὑϊπιιθα ἴῃ (6 ἀδϑοσίβ 

ΓΝ. 

ἐρήμοις 
ἄδϑο]ϊϑίθ [Ὀ]8Δ6651 Ὁ} δ 

πρὸς τὸν ᾿Ισραήλ. ὉΠῸΙ] [ῃ6 ἄδν οὗ βῃον- 
ἰοναχὰ 6 [5186]. ἰῃρ ὨΪΤΞΘΙΕ ΟὈΘΏΪΥ [0 

ὅῆξο ὦ ΜΝ κι κκς ᾽ Τ5Γ86]. 
2 γένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ' 

ΤΠ Βαρρεηθά μα ἴθ ἐξα 8.5 ἕβοβα Νοῦν ἴῃ ἔμοβο ἀδΥϑ 

ἃ ἀφδοῦθθ ψοαΐ 

ξοτύ8ΒἨ ἔγσοτπλυ Οβϑδδασ 

Δ ΡΟΒ .5 ΓΙῸΣ 811 088 

Καΐσαρος Αὐγούστου ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ 
τῇ ἐδ ξ Οβοϑϑῦ Αυριβίαβ ψΘηΓ ουΣ αἄξοσθθ Ὀρδίαθ 

ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην: [4 1 
το Ὀ6 βεϊιηρ τορϑίοσθα 841 ἰμ6 ἱῃμβαριεα [φαγί]; ᾿μδο θα βδσίῃ. {ο μὲ 

2 αὖτ ἀπογραφὴ πρώ ἐγένετο ] το εἰδῦοσθα; 2 (ὑ15 ΓΞ 
ΣῊΝ τορι ϑίχαϊ οι ἜΣ οςουχτοά | ταρὶ δυγαθίοη ἰοῦ Ὀ1808 

7θ5 ΦΖοἤονδῃ, “118: {η6 Τιογχᾶ, ΒΔ. 

μα ον σοι κυ τ τ δρβοπι κε κατ κικακιν 

218 
ΕΕῈ 2: 3---10 

ἡγεμονεύοντος τῇ ἢ ἽΝ .Ν ὕω εονετοοῦ οἱ ἰῆο Βριας υβηνίου, (πρδῃ ΘῈ] την] αα πιας Η . " ᾽ ΕΟ οὗὐἨ ϑυχίδ; 3 καὶ ἐπορεύοντο ξ ῶ Ὑ718.} ἱ ᾿ πάντε δια 811] ΡΘΟῸ] 
δδᾷ , προ πο νθ ΒΟΒΙ ΘΒ Ἔμοισανεν Ὁ ὑτανθ]ηρ Ἧ ̓ ποδυταν ἀπογράφεσ! αι, ἕκαστο ᾽ τ Γασθᾶ ΘΔ ΟῚ ΟἹ Ϊ 

[ ᾿ ε » 6 ἴο δὶ [0.88 βϑἔϊιια τορίξίοτεά, βϑοῇῃ (δα τῷ τὰ ὩΣ οἷν. 4 ΟΣ φοιίξο, ἑαυτοῦ πόλιν, 4 ᾿Ανέ δ καὶ ᾿Ιωσὴφ 70 5ΞΡΒ 8150 ψϑηΐ ὑρ οὗ ἈΪΤΏΞΘΙΣ οἰέν. φίενέβη εἰ μοὶ τῶσο Ἰλρῶν ΟΒΠΠΕΕ, οὐ οὗ 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πό τί τοῖν, ες Οἱ ἴαφα- ὅσα Ὁ ἀαρας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ, τοέῃ, ἰπΐο 7. ἀϑ 8. ἴο τος δος γςς ουΐοξ οἷν  Ναζατϑίῃ  Ὀδνία 5 οἰδγ, ΠΗ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις {5 ξαπσα βοί νη ππαϑα ᾿ ἢ εδ8. ἰηΐο οἷν οὐ θανὰ πῆΐοι ὈθΟθ56 ΟΥὁἨ Ηἷσ Βαοίῃσ καλεῖται Βηθλεέ ὸ ὸ Ὁ ἸΠΘΙΛΒΌΒΥ οὗ ἰ5 Ῥϑίῃβ οδι θᾶ ἐμ, διὰ τὸ εἶναι ΟΓ τῈ68 1506 τὶ ΒεἰΒΊθηθη, ἐῃσοῦσῃ. {πὸ ἴο ΡῈ δος ΤῊΝ ΤΑΥΩΔΙΥ οὗ αὐτὸν ἐ οἴκ ὶ 5 ᾿ Υ. δϑὺ τϑρὶβ- τον" οι τος Ῥικοῦ καὶ πατριᾶς Δαυείδ,  ἑδτεὰ ὙΠῊ ΜΕΣ τ᾿ Εν ὩΔ ξαίμον [ρ]δ68] οἱ αν, | μβαά ΓΩΝ πΙγον Μη 

ὅ ἀπογρά ᾿ : Ξ : : ΝΠ ὙΠ ΠῚ ἐμ το ἰοξείμεν νὰ Μὰ ἐπ (0η6) | 564, δ Ὀχδβθῃὶ Ὦθανν Ε νηστευμένῃ "τῶ ὄ "2 15} Ϊ ἢ βᾶν]Ὼ 8 ῬΘΘῺ βίνϑῃ ἰπ τηδυσίαρο ΤΙΣ Ὁ [6 γ᾽ δισεν πω Ἴ 
» 

ἀδνβ σα πλθ ἴο ἐπ :.}1 
ἴῸΓ ὨΘῚ ἴο ρῖνθ ΙΣΤ. 
7 ΑΠΩ͂ 586 ἔϑνδ Ὀἰσ ἢ 

ἐνκύῳ. 6 Ἐγένετο δὲ ἐ ι ὲ ἐ ριοβααχί. Τὸ οοουχτοᾶ Ραξ ἣν 
ἐκεῖ ἐπλήσθησαν 

τῷ εἶναι αὐτοὺ 
ἴῃ 8 ἴο Ὀ6 Ἔπειτα 

αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν ἐδὼ αν ον ξα ΙΗ Π6α ἴδ δ οξίῃε ἰοὸ αῖνϑ μίχέῃ ἴο ΠΣ 501}, ὅπ Εγϑὺ- ἣν, καὶ ξτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς ῬΟΙῺ, δῃὰ 586 Βουμᾷ ΒΕΓ, ἢ “, δηὰ 886 ξανε Ὀἰμ ἰο ἐπ βοὴ ὈμαΡ] Ὠΐπὰ τ ῃ ΟἹΟίΗ βαπάᾶς ἄς πη τοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ [884 64 Ηἰπὶ π΄ 8 ΤῸ το τ α8 6 586 βινβαάϊθα Ὠΐα δα ΤΩΒΏΡΘΙ, ΒΘΟΘι56 ἔμθγδ 
τάδ ἐν ο “Ἔν τ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν [ἅὲδ ΠῸ Ηίδοθ ἔον ἜΣ : , ΜΔ ΤΉΒΏΘΘΥ, Ὀβοδιιξα ποὲ τνδβ | ὑμθηιὶ 1 (6 Ἰοάρίηρ 
αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύ ΤΟΟΤΏ. ἴο μθύθ ριδοθ ἴῃ {ἢ ἱ μάτι: ᾿ τὰ ἴῃ6 Ἰοοβίπρ- ἄονγῃ [Ρ]ΔΟοΘ]. 8 ΤΉΘΙΒ ΨΈΙΘ 8150 8 Καὶ ἼτΟΙ ἔν: ἐ τῇ Ἔ ἰῃ Ὧϑ ἌΧΔΘ. ΟΟΙΠῺ ἐν 

μενες ἦσαν εν Ὧ χώρᾳ ἢ ὑ ὑ 5 ὕ 
; ᾿ Αμὰ ΒΞ, Ρμοχαξ Μεθ ἰῃ ἴῃ6 σου πίχν ΓΟΥ͂Ν ΒΏΘΡΏΘταΝ Πνὶηρ οιχἷὖ αὐτῇ ̓ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς [οἱ ἄσογβ͵ δηα Καοδρίηρ : ᾿ Ν βεϊάς ΔΛ ρυδγάϊηνσ ὑναίομοβ | γδύσῃθθ ἰὴ ἐμ ηἰσἣξ ΔΕ γετὸς Ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν, 9. καὶ [ὈΥΘΓ ὑποθῖν ἤοοϊκο. 9 Απὰ πον σρο ΡΟΩ πὸ Βοος. οξίμετα, Απὰ| 5 ΔΑΘῺ]Υ ΦΘ μον ΔΒ κ 5 τγγελὸς Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα ͵ 8.868] 5ἰσοά ᾿γ ὑθθ 1, ὅτ οτ βίοοῦ ἄροι ἴθ δα β)όσυ  δῃα “Ζοπονϑὴ ἘΡ ΒΙΟΥ͂Ν ρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν | 8]θαπιοα Δτοσ μα [ΠθπΣ, ἴβεση, η8 ἔμον ἔθρατθά | δῃηᾷᾶ ὕπον Ὀθοδηλθ ΨΟΙΥ͂ 

οὐ Τοχὰ αἸρατηθα ϑοὰπα 
φόβον μέγαν: 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος [ΘΆΤΤᾺΙ, 10 Βυῦ ὑπ 
᾿ ᾿ ἢ Ἣν δτϑαί; Ἀμά 5814 ἴο ἐμβογὰὴ ἐπα 8,561 ΘΏΒΘΙ κβαἱά ἰο ἐῃϑχη: ἡὴ ᾿ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ] “ἜανΘΒ Ὧο ἔθασ, ἴῸΣ ᾿ Θυοῦ ΘΩΙΣΙΏ, Ἰοοκ! Ζοσ [ἸΟΟΚῚ Τ 810 ἄροϊασ- του ὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἴδ ἴο τοῦ βοοά 155 Βοοᾶ πο ἰο τοῦ ΖΟΥ Ετεαὶ ἸὭΘΒ οὗ 8. στϑαῖ ἦον 

8ι Το Πονβ ἢ 5, 71τ-18,16,171- 
ἰογᾶ᾽ 5, ΒΑ. Η ἴ88 Τιοσγᾶβ, ΒΑ. 90 6 ῃονδη᾽ 5, 71.8,10-18.. [ῃ6 



ΤὈὙἘῈ 2:11---19 

ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 1! ὅτι 

ΜΏΪ Ψ1Π}ῸῸ ἴο 31} 16 ῬῬθορίε, ἸΞΞΊΡΕΙΞΙ 

ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν 

85 Ὀοσ ἴοντου τοάδ υ ΘΞΑΝΊΟΥ ἍἜΈΟ 15 

ἐν πόλει Δαυείδ: 12 καὶ τοῦτο 
ἴὰ οἷν οὔ θδνᾷ; δὴ τηϊ5 

εὑρήσετε βρέφος 

ἰο τοῦ βίδυι, σοῦ 11 Βα δ εν ἐῚ ὁ γη 

ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ. 

μανίην Ῥϑρὴ βυνδ α]εὰ δπᾶ μι 2 7:2 ἀπ ΙΘΔΏΘΞΘΥ, 

13 καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ 
Απὰ βυδάρηιὶν οδῖὰθ ἴο "6 πὶ τῃ6 ΔΏΒΘΙ 

πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων. 

τυ ΟΥ̓ ΔΙ᾽ ἩΘΑνΘΏΙΝ - Οὗ (ΟΠ65) ὈΥΔΙΒΙΩΒ 

τὸν θεὸν καὶ λεγόντων 14 Δόξα ἐν 

τπ6 αοὰ ΕἸοζοι Ξασ ΟἿΟΥΥ 1ῃ 

ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη 

Ἡϊρηρϑδὺ [ΡΙΔ 665] ἴο αοὰ ειᾶ ὕὑροῦ φϑαγίῃ Ῥ6δοθ 

ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. 
πῃ [41:9] οὗὨἉ Ψ 61 ἰὨΙΚΊΙΏ 5. 

15 Καὶ ἐγένετο 
Αὐᾶὰ ἰἰ οςουγτεᾶ 

αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν 
ἐβεα ἰπο ἰὼ6 ὄρθάνε 

ποιμένες ἐλάλουν 
ΒΡ ογαβ ἍΟΙΘ ϑρεδκίηϑ 

Διέλθωμεν 

χριστὸς κύριος 
ΟὨσῖο Τιογὰά 

ὑμῖν σημεῖον, 

ἀπ᾽ 

ἀπῆλθον 
ἘΥΟΤᾺ ἔμεν ψνεηΐ ΟΕ 

οἱ ἄγγελοι, οἱ 
τὴ 6 Δ 5615, “ 

πρὸς ἀλλήλους 
ἰονναχά Οὔ δηοί Υ 

δ ἕως Βηθλεὲμ 
Τιοῦ 5 Εὸ ΟΌΡΕ δοίην ἀι011 "ΞΟ Δ 4Ἐ 1:2 60:76] 

καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς 
«οὰ Ιοξ 5566 {πὸ βαϑίηβ (15 ἐπ6 αν οσουγχγοα 

ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16 καὶ 

Μὰ (6 Το τηϑᾶθ Κῆοὴ ἴο 5. Αμά 

ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε 
ἴπον οδὴθ πανὶπξ ταϑᾶθ μαϑία δῃᾶ Ζουσπα ἂρ πὸ δηᾶ 

Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον 
Ἱγ15 

ὡς 
85 

Μδυν αμᾶ [86 “ΖΟϑθΡἢ διά τῃῇ6 1ξϑηΐ 

ἐν τῇ φάτνῃ: 117 ἰδόντες δὲ 
1ῃ ΠῚ ΤΆΘΔΏΒΕΓΣ; Βανὶη 5 566 ἢ Ρμυὲ 

ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ 
ἰδδν τοϑδᾶθ πον δρουΐ 1π6 Βα 15 κπ 61} 

λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου 
Ὠδνληρ ΡΈ θα ΒΡΟΚο ἴἰο [ποτὰ δροιΐ 6 ἈΠῸ ον 

τούτου. 18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες 
1815. Αμάᾶ 811 168. (οτ65) ανὶπξ Βοασὰ 

ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων 

214 

ἐμαῦ 811 ὕμθ Ὀθορὶβ 

ψΠ1 ανο, 11 Ὀθοδιβα 

{8θγα 5 Ῥοσὴ ὅο Ὑοτὶ 

ἰ(οᾶαν ἃ ϑϑνίοσ, ΨὮΟ 

15. Ομ σὶβὺ ὕμ6 Τιοτά, ἰὴ 

Ὁανα 5 οἷν. 12 Απὰ 

εἰ 15. ἃ 5:5 ΤῸΥ τοῦ: 

χοῦ ΨΜἘΠΠ' πᾶ δὴ [ἴὴ- 

ἔα Ὀουμᾶ ἰῇ οἸοίῃ 

Ῥϑηῃᾶθ δηᾶ ᾿γίηρ ἴἢ 8 

τϑηρον." 13 ΑΒ 5υᾶ- 

θην ὑμοθ οαθ ἴοὸ 

86 πῖΐῃ ὑμθ δῆρβ 8 

τααϊυϊυυᾶθ οἵ ὑπὲ 

ΘΑΥΘΏΙΪΥ ΘΙΤΏΥ, ὈΓδΙβ- 

ἴὼσς Οαοα πᾶ ϑβὰγ- 

ἴῃρ: 14 “ΑἸΟΥν ἰῃ ἰῃ8 

ποὶρῃὺβ ἄρον ἰο Οοά, 

δα ὑροῦ θαυ Ῥθδοβ 

ποῦς πλθ ΟἹἱΓἨ δορὰ 

Μ}}1.᾽ 

15. 50 ΜΆΘΩ ἰμ6. δῃ- 

σοὶβ δεῖ ἀδρατγίθα 

ἔγοσα ὑίθαι πο ἤθᾶγ- 

Θῃ, ὅμβ β5ῃθρμοσᾶβ 

Ῥασδῃ βασίαρ ὕο. 018 

ϑαοίμπε: “τοὺ 5. ὮΥ 

411 ταθϑὴϑ ΡῸ ΟΙΘΑΓ [0 

ΒΕΙΊΘ: πολ 8η4 568 

(Ὡῖ5 ὑπίῃρ ὑμαῦ [88 

{8κθ ρῖϑοθ, ψῇῃΐο 

σον 885 πτιϑᾶδ 

κηονῃ ἰο 5. 16 Απμᾶ 

πὲ ψοαὺῦ Ιῦ ἢ αδίθ 

δαοᾶᾷ ἴουμὰ ΜΑΙ ἃ5 

Μ61 8δ5 ὕοόοβθρῃ, μὰ 

ἐμ ἰμπίαπῦ ἱγίπρ. ἴῃ 

ἰὴ6 πιϑῆρετ. 11 θα 

ἐὯ6Υ 58} ἰδ, ἐμϑν ταϑᾶθ 

Κηόν 88 βαϑίηρ ὑμαὺ 

8 66. ΒΡΟΚΘΩ 

ἰο ὑμθηὶ οοησοοτ πη 

ὑπῖ5 σουῃρ οὨΠά. 

18 Αμᾶ 811 ὑμαὺ μεδγά 

ταδυνθιθᾶ οὐοσ ὑμὲ 
τπουάοσορα δροιὲ δα (ἰλ:55) πανίηρβ ῬΕθα ΞΡΟΚΟΘΩ 

ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς, 19 ἡ δὲ 
Ὅν με βῃβορῃοσᾶβ. ἰοννασᾶ {μθ, 16 υΐ 

15: Τομονδῃ, σ71.8,108. ἴη6 Τιοτᾶ, ΒΑ. 

ἐμϊηρβ ἰοϊα ὑμαπῖ. ἩΥ͂ 

{86 5ΏΘΡὨΘΓΑ͂Β, 1900} 

ἘΣ νὰ: 

91 ΕΌΚΕ; 2: 30---2 5 

Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτ 
ΜΔΙΥ 82 ννδϑβ ὑγεβούνίῃβρ [ῃμ6 βήματα τῆδθς. 

συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 20 καὶ 
(τόνδ ἰοσοίμοσ ἴθ 6 ἤθατὺ ΟΕ ΠΟΥ. Απαᾶ 

ὑπέστρεφαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ 
ξυσηρα ὑπο 86 ββθρῃοχαβ ὅξαι ὀὐτεξ δηᾶ 

αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἵ 
φῬγδι βίῃ τ-6 αοα τῷροὸρ 81] ([πϊπ55}ὲ ΡΟΝ 

ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼ ἐλαλήθ 
{πηὸν ραζᾶὰ δὰ δὲν ἀδουταιοα 85 ἰδ ννδβ ΑΑΣΜΕΝ 

πρὸς αὐτούς. 
τονατᾶ ἔδεῖα. 

21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ 
Απᾶ ΏΘη νγοτα ξὰ]Π]Π16 ἃ ἀδὺ85 εοἰβῃξ οὗ 88 

Μὴν Ὀδραὴ ἰο Ὁ1716- 
5ΕΥΥΘ 81} [656 βϑυ]ρ5, 
ἀγα ρ ΘΟΠΟΙ ΙΒ ΟῺΒ 
ἴῃ ὨΘΥΓ Ὠδαχῦ. 20 ΤΏΘΩ 
6 βῇῃθρηθσαβ ψορῦὺ 
Ῥ8οκ, ρ)οσιγίηρ διά 
ὈΓαϊπὴρ αοα [ΟΥΓ 8} 
[86 ἰῃΐηρβ [6 Ὁ Ὠθαγὰ 
δια δῶν, ᾿ιδὺ 85 686 
δὰ Ὀθθὴ ἰἰοϊἃ ἐμθλ. 

2 ΝΟ θη οαἰρἣῦ 
αδΥβ σα ἰο ἔμθ ὅ1}1 
ἔοΥ οἰτουχηοϊδίηρ ΠΪΤΩ, 
Ηἰβ Ὡϑὴθ 85 8150 

περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθ ὸ ὄ 
τὸ οἰσοσςῖθβθ Ὠϊτη, ἡ δια νν 85 ΔΊ ὧς ἜΡΘΕΣΣ οα!θὰ 6585," [88 

τ ΔΆΡν τὸς - Η ἥ ἔπ Ὰ ΔΘ Οοδ] θὰ Ὧν [6 
αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς͵ τὸ κληθὲν Υ 
οὗ ἰτὰ “6515, ΄ {6 [8126] «ἀμ οα Ἔν, ΠΝ 8ΏΒΙ Ρ Θἴοσθ Δ6. ψᾺΒ 

ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ οπσθι ε8. 157 8 
8681 Ῥϑέοσθ 8 ἰο 6 ΠΡ ὭΡΟῚ Ὠΐϊὰ ἴα ας ΌΤΙ. 

κοιλίᾳ. 22 ΑἸδο, ψῇθῃ [8 

οαν τ. "Σ ΔΥ5 ΤΟΥ ῬΡυγίνὶης 

22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ | ὑμθαι Δοροχαϊηρ ἴο {π6 
Απμὰᾶ υυὼ δυο ΦᾺ15 64 ἰῃ6 ἀδυὺ οὐίμο) 'ὰ ΟἵἱἨ Μόβθ5 σϑῖῶβδ ἴῸὸ 

καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον ἕ 
Ρυτ ποδίῖοα ΟΥ ἴθ δοοογάϊησ ίο ἐμπ6 ΆΚΗ͂Ν ὑπο ἡπα, " ἐν το “Ἢ ἐν 

Μωυσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ᾿Ιεροσό ἘρΘὰ 
οὗ Μοβ65, ΄ {πον Ιρᾶ ρῷ Ὠΐτα δῶ Ε ΡΟΡῸ ΠΒΕ ἴο Ργεβθὴῦ 8πὼ ἴὸ 

- -“" Ὁ Ἷ 

παραστῆσαι τῷ κυρίῳ, 28 καθὼς ἼΘΏΟ ὑ8Π," 28 7αδῦ δ8 
1ὸ ὑσδβδεῃΐ ἴο ἐπ6 Τιοχὰ, δοσοσαίηρ ας ᾧ 156. ὑτιίθῃ ἴῃ 96- 

γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι Πᾶν ΒΟνΔΠ 55 ἰδ: “ἜΘΟΣ 
[ἘΠ85 Ῥθθὴ νυυϊίΐθη ἢ ἴὼν ΟΣΤΙΟχαᾶ ἰμαὲξ Ἐνουν 

ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ 
ΤΆΔ 16 ΟΡΘΏΙΠΚ ὙΝΟΓΆΡ ὮΟΙν ἰο 6 [Ιιοτὰ 

κληθήσεται, 24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν 
ΜΠ10Ὸ6 “4116, δὰ οὔθ ἰἴορῖνε 5ΔΟΣΙΗ͂ΘΘ 

κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ 
ἀροογδίησ ἰο ἐπ Βανίπβ 6 θη βϑαϊαῖ ἰῇ μα ΠΡ 

Κυρίου, Ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς 
ΟΥΙογᾶ, Ῥδῖσ οὗ ἰυὐγ]ράονοα οὐ ἧννο ᾿ρθϑίϊηρβ 

Χ816 ΟὈΘΏΪρ ἃ ΜΟΠῚΌ 

τὺ 6. ΟοΔ]1ρα ΠΟῚΥ 

ἴο ὅδῃονδῃ,» 24 δϑὰ 

ἴἢ0 ΟἿΟΣ βδοσϊῆοθ 86- 

οογαϊηρ ἰὼ ψῇῇαὺῦ ἰ5 

βοὰ ἴθ μ8͵ ἰᾶὰΐ οὗ 

σον: “Δ ρϑδΐν οἵ 

ὑαγύοάονος ΟΥΓΥὁΥ̓ ὑνχο 

τρί στεβον. ψγοΟυ ΩΡ Ρἱ ΟΊ." 

25 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπ' ᾿κ ρηνν τς “25 Δηα, ΙοΟΙ! ῃθ γα 
ὃς ἦν ἐν ᾿Ιερουσαλ : 

ἈΘΉΊΟς, ρα ΚΠ οσ. τορι ἐν ἀπ ΡΟ στ ΠΗ ἡδ αὶ 8 ἸΘῺ ἴὰ σοΓι- 
- ΕΣ ΄ ἢ ᾳις »᾿; Ϊ 68- 

οϑ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος ἜΠΟΣ ὩΒΧΌΕΟ. ΘΙΠ 
ψῆο ϑῦθ ΞΠΏσΟΩ, δθἃ {π6 ταῦθ 101, 8η4Δ ὑπὶθ τηδΔῃ 

οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβή ὅμ γα τἰρῃΐθο ᾶ τος ὦ λαβής, προσδεχόμενος - 15. 8 
[815 τισρῃίθουβ δηᾷᾶ Βο]άϊηρ ὙΓΕΙΙ, τϑὶ λὴ 85 οΥ χονυθυθηῦ, ψνοϊθηρ ἔοΥ 

215) 5.66. Μαίίζμον 1:21, Σοοϊποίθρ. 22, 23, 240 σϑμπονδη, 0118; 
ΒΑ, 285 σϑῃπονδη᾽ 5, 71-|8; ἐπ Ἰιογᾶ᾽ 5, ἘΒΑ. ἴπ6. Τιογά, 



ΤῦκΚῈ, 2:26--84 

παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ πνεῦμα 
σοηβοϊβίϊοη ΟΕ ἴδ6 15186], δῇ ρίτιῖ 

ἅγιον ἐπ’ αὐτόν: 28 καὶ ἢν αὐτῷ 
ΒΟΙ͂Ν ΡΟΣ Ὦϊτα; δηᾶ νγ 85 ἰο Πἰπὶ 

κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος 

μανΐηθ 6 οῺ ἀἰνλ νῦν τονοαιοά ΡΣ {με βρίσις 

τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἂν 

οὔἴμο ποῖν ποῖ ἴίοϑεαα ἀβαΐᾳ φτίοχ ἴο οσὐ 1106] 

ἴδῃ τὸν χριστὸν Κυρίου. 27 καὶ ἦλθεν 

μ6 5μου!ᾶ βθο6ὸ ἴδε Ομ σῖβδὶ οἱ Τιοτά. Δηᾶ ὨΘ6 σϑγα 

ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν: καὶ ἐν τῷ 
ἴῆῖο ἔπ ἰθαριθ; δπᾶ θὰ ἰδ8 

γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν 
φαχϑΐβ ἴδ {16 ῬΟΥ ΒΙΞΕΕῚ 

αὐτοὺς κατὰ τὸ 
16 πὶ δοοοσάϊηρ ἴο ἰμ6 (186) 

εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ 

μανίπε Ῥθθα ταϑᾶθ οαδίοσα Οὗ ἴπ6 Ιδν ὅροῖΐ [1 

28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας 

αὐ Β6 τοορίνεσα ὁ ἰηπΐο [ὴ6 85 

εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν 29 Νῦν 

"ΟΣ ΞΈΕΙΞΟΙ τὴ6 ἀοᾶὰ δμᾶὰ διὰ Νον 

ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, 

σοῦ 816 Ἰοοβίῃξ οΕἕ ἰδ8 ϑῖανθ οἴνου, ϑονοσζείβῃᾳ Τιοτᾶ, 

ἀπ {μ6 ΕἼΣ: Σ11 

εἰσαγαγεῖν τοὺς 
ἰο 168 18 {μ6 

τοῦ ποιῆσαι 
οὐ [μ6 ο 0 

καὶ 
δια 

κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ" 

δοοοσάϊηβ ὦ ἴζ86 δβϑϑῖηϑ οὗ γοῦὰ χὰ Ῥϑϑδςβ; 

39 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ 

Ῥβοδῖιβα 88 [π8 6 865 οὔθ 1.1: 

σωτήριόν σου 31 ὃ ἡτοίμασας 

τάθδῃβ οὐ βανίηβό οῦῖνου “νϊο σοῦ ταδᾶρ ΓΤαϑαν 

κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, 

δοοογάᾶϊηρ ἴο ξδοθ οὗ 81} ἴθ ᾧῳθοόρίεϑ, 

82 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν 

τρὶς ἰηΐο ποονοχίηβ οὗ πδίϊουβ δῃὰ ΒΊΟΥΥ 

λαοῦ σου ᾿Ισραήλ. 338 καὶ ἦν ὁ πατὴρ 

οἔ βεορὶς οἔσγου ΟἿ ἼΞΙΔΘΙ. Απᾶ Μὲ [6 ἔβδίμου 

αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ 

οὔτ δὴᾶἃ ἴπμθ6 ταροΐῃοῦ τνομαθυη 5 ὌΡΟΣ 

τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 834 καὶ 

μ6 (55) Ῥοίμδ ΒΡΟΚΘα δρουΐ 1, Απὰα 

εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς 

ΕΣ ΠΈΈΊΣΟΟΙ ἔπεα. ϑ5ηεοθ δῃᾶά ϑαϊᾶ ἰονατζὰα 

Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ ᾿Ιδοὸὺ οὗτος 
ἽἍΑΥΥ τὴοὸ τοοῖίμοσ οὐἱδ Τοοκ!ὶ ΤῊΐ5 (ο6) 

κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν 

15 Ἰσθβ ἱπίο 3411} δά κβἰδηάϊῃρ Ρ Οὗ ΔΩ 

ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ εἰς σημεῖον 

1ῃ τῃὴ6 1βσϑϑὶ δια ἀηΐο 5ίδστι 

26. Τοῆοναα, 571-18 

δονδῺ, {75.18, 
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ἦν [151861᾽5 ΘΟΠΒΟΙΔΙΟΣ, 
τνναΞ ᾿ δη ἃ ὨΟΙΡ 

Ὁροὶ Ὠἷπι. 26 ΕὈΓΙΠοΣ- 

ΙΏΟΓΘ, 
Αἰνίηθῖν τονδὶ ἴο 

Βρὶτῦ ΜῸ5 

τ δᾶ Ὀθθη 

Ηΐπι ὉΥ͂ ὑὯ ὨΟΙ͂Υ Ξρ τὶς 

{παῦὺ Ὧ6 ψουϊὰ ποῦ 5868 

ἄραι Ὀοίοσθ Ὧ6 δὰ 

βϑϑὴ ὑπ Ομ τίδὺ οὗ 56- 

Ὡονυδῇ."} 21 μα σ ἰδθ 

ῬΟΜΘΙ οὗ {μ8 ΒΌΪ 

Ὧ6 ΟῸΟΨ σϑὰθ ἰηΐο 

{π6 ἰοριθ; δᾶ 85 ὕΠ8 

φαγθηΐρ Ὀσουσῦ {πα 

γουὴρ ΟὨΠΠα “6515. ἴῃ 

ἰο ἄο ἴοσ ἰὖ δοοογχᾶ- 

ἴὴσ ἴο ὑπ8 ουδίοπιθυυ 

φγϑοίϊοα οἵ ὑπ ἰᾶν, 

928 6 Ὠϊ561 τοοοὶνϑα 

1 ἰηἴο ἰδ δτη5 δῃηᾶ 

μὈΙοοβοᾶ αοᾶ δῃᾶ ϑβϑδ)ᾷᾶ: 

29 “ΝΟΥ͂, Θονθτθ ρθη 

Τιοχᾶ,» γοὰ δ 1ϑυθησ 

γοὺ 5ῖδνθ 80 ἐν κ-}:} 

ἴῃ ρῬϑϑοθ δοοοζάϊῃ 

ἰο γοι ἀφοϊαγαίίοι; 

30 Ὀδοδ56 ΙΩΥ̓ ΘΥγ68 

ὭδνΘ 566 ψοῦ ΘΔ Ὼ5 

οὗ βανίῃρ 31 μαῦ γοὰ 

Ὦδυθ τηδᾶθ τοϑᾶν ἴῃ 

(86 5ἰσῃῦ οὐ 8}1 {88 

φϑορῖββ, 328 Ἰἰϑηῦ ΤῸ 

τοιηονίηρ ὑπ νγϑὶὶ 

ἔγοσῃ ὑμ6 πδύϊοῃβ δπὰ 

8, ῬΊΟΥΥ οὗ γοὺ Ῥθ0- 

16 151881.᾽᾿ 33 Απά 

τ5 ΤΟΥ δηᾶ ταοί- 

δ σοπυϊῃυοα σποηᾶθῦ- 

ἴῶὼ δὖ ὑμθ ὑμ1η68 

Ῥοΐῃρ βρόκϑθὰ δου 

τ. 344150, 5΄μγ τ 0ῃ 

ῬΙοοϑθὰ ὕμοα, δαυΐ 

βεἰὰ ἴο ΜΒΘΦΙΥ [ἐδ 

ταούμου: “ὩΟΟΚ! ΤῸ 

οὔθ ἰ5 ἰϑἱϊᾶὰ ἴοῦ {μὲ 

81 δηα ὑμ σίβὶμξ 

ἀρϑῖῃ ΟὗἨ ΤΩΘΩΥ͂ ἴῃ 15. 

Υ861 δῃᾷ ἴοῦ 8 5δᾷ 

[6 Τιοχᾶ, ΒΑ. 29» βονθγείβῃ Τοτᾶ, ΒΑ Ι, 76 

Φ ΤΌΚΕ, 2: 8ὅ---41 

ἀντιλεγόμενονν 35 καὶ σοῦ ὑτῆ ὴ ἷ 
εἰηβ ἰαΠκεα δϑαῖποί, δηᾶὰ οἔγοιχ εὐλν ἴπὸ δδ 5: ως 
ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως | ΜΙ Ὧ6 τὰ ΓὨτουθ 
5. ᾿ «011 5ο σοῦ θ ἢ Ιοῃβ βιυνοτά, 5ο ἐμὲ 8 50.1 οὗἠἨ γοῖὶ γΟῸΓ- 

ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν Ἐα Ἐι ἘΣ οοΣ ὑκὰβ 5.0 ἩΚΘΙ͂ΥΡ ΙΔΔΥ ΡῈ ἀποονοσθὰ οαΐοῦ τῆΔΩΥ Ἀρατίβ 

διαλογισμοί. 
ΤΏΘΩΥ Ὠθδτβ ΤᾺΘΥ Ὧ8 
πποονοσχϑᾶ, 

τοδβϑοιΐηβϑ. Ρ ᾿ Ε ᾿ ᾿ ΝΟΣ ὑμοῖθ τᾶ5 
3, Καὶ ἦν Αννα; προφῆτις, θυγάτηρ [ Αηὰ 8. ΡῬτορῃοίθβα 

λ 5 ὭΏΘ8 ὑτορηῃρίοσβ, ἀδαυρῃίον ] ΏΔΠΊ ΘΙ 5 ἀδυρηϊου, 
φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ, αὕτη οἱ ΑΒΠ΄Θτ᾽Β ἐγ06 (815 
ο ΠΣ ες ουΐ οὗ ἐτῖρα οὗ Α5ΠΘΥ, τη ΌΤΛΘ 5 Μ761} 8ΙΟΙΡ; 

προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖ ή ἴῃ δθᾶϊθ, 8:4 πᾷ 
μανίῃξβ δεἀνδησοα ἢ αἀδὺ5 ὴ ΡΑΜΑ τ σοῦ. ἌΣ ΜΙ ἃ Ὠαβρδηά εἰσι  υεδ ἐςψαν ἐξ πον νος ἐκ ρες ΟΣ Σ ΟΥ̓ 56 6 ΥΘΟΥΒ τὺ 
μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς πα Ἰεσίοΐ τᾷ 
ψΠ5, ἐύροὶ ῬΘΥΒΟῺ Κ ΘΓ αν ἔσγοσα ΤΣ τρΡενιΘε ΤΩΣ ΓΕΑ εὐ ἀτ 

αὐτῆς, Ἷ καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν εἰρμὺν-ἔουν γθαγβ ΟἹ) 
ο ἷ 588 , νιον ὉΠ γε ἍῺΟ Μᾶβ ΠΘΥΘΥ τα ΐβ5- 

ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ [ἰῃ8'΄ ἴτοι ὕμθ ἴθπι- εἷε ἰἶγ- Ἐσατ, ΠΡΟ ΤΣ ποι ᾿ ΡΪθ6, το ηάθυϊηρ βϑογθᾶ 

ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαι 1 3 τ ῖσθ ΙθαΡ ϑηᾶ 
ψ}85 ΓΒ ΠΕ ΤΟΥ 88 ἐπθον. τ ἐπειιρας Ρ ΤῊ ΟΣ ὐν θην με μα τὴς 

δεήσεσιν λατρεύο Ἷ ὶ Ἐοοσξο: σεσ ς υσα νυκτα καὶ ἱ 
τὐΡΡΗΟΒΉΘΟΒ ΤΟΠΟΘΥΙΩΒ 5δοτϑά βουνῖςσθ πἰρηΐ ἀπ ἐὰ ἴδος ξῳ ἐν ἧδΣ 

ἡμέραν. 38 καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ  δμιά Ῥοϑβϑὴ τϑίυγῃϊηρ' 
σ᾽. ᾿ ἰο νεῖν {π8 ΒΟῸΣ Κα ἴἤο Οαοὔξ βδῃά 

ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ  ΞΡΘΔΚίηθ. ἀροὰῦ [[186 : Ν [ΟἿ] ἴο 841] ἔἤοϑα δανὶπϑ βίοοα Ὁροὼ νν 88 τα ΣΤ 5 Δ ΠΚ5 ἰο 6 αοά 

καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν. τοῖς 
Δη ννὰβ βρθακίηῃβ δρουὺΐ 1 ἴο 811 ἰῃς (ΟΠ 65) 

προσδεχομένοις λύτρωσιν ᾿ἱερουσαλήμ. 

ψοαλθὶηρ ἴὉΥ ὅὕοτιϑδ- 
105 ἀδΙνούϑησθ, 

3ϑ9ϑ50ο θη ὑμαν 
Δα οδιυϊθα οὖ 811 ΔΙ ἔοτ ἀοιζνοσοῆοα οὗ σοσυβδίοσζη. 

89 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ ὅπ ὑπίηρβ δοοογαϊησ 
Απὰ θ΄ πον εῃᾷθά 81  {π6 (ἰπΐηρ5) Ὁ [Π6 Ια οὗὐ Φ68ο- 

κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ἐπέστρεψαν γϑὮ," ὕΏΕΥ ψϑαῦ Βδοὶς 
βοοοτάϊη 5 ἰο ἰδα ῖθν οΥοτᾶ, {πὸν σρετον ἰηὔο 6811:166 ἴο {πεῖν 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶ ον ΟἿ Ναζ" : ᾿ αὐτῶν τοί. 
ἰηΐο Ἐπε α81116 6 ἰηῖ οἷν οξἰποιηβοινο [40 πὰ ὕμθ σγοὰῦῃρ 

Ναζαρέτ. 40 Τὸ δὲ πταιδίον ηὔξανεν |8Πἃ ὁομπαθᾷ ρτον- 
} ἀζατείμ. Τῆς Ἀαΐ ἴον νγᾶβ σζτονηρ ἰΏ65᾽ 8η6 ρεοὐξίηρ βύσοηρ, 

καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον ] ὈΘΐμ8 Π1Π6ἀ ὙΠ} τ]5- 
᾿ τνᾶ5 βεϊεηρ πὶρμίν Ῥοΐῃρ βπεὰ |αοπμ, 8η6 ΟΟα᾽ 5 ἔδνοῦ 

σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό. οομύίηυθα ἃ ἷ 4 ὁτό. Ῥοῦ Ὠϊη. 

ων ΒηΩΔ ἔανοῦ οξαοᾶ νγβ Ὁρὸ [. 4 Νοῦν ὨΪ5 Ῥδυθηῦΐβ 

αἱ ᾿ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὕεῖθ δοοσιδβίομιθα ἴο 
ΩΝ Ἰνὼ δοίη ἰΏΘῚΣ Τὰν {μ6 Ρασθηῖβ οὐ  [“ὃ5»ῸΟ ἔσο γ68:. ἴο 

κατ ἔτος εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ [887 ἴἤο ΦΘΥΆΒΆΙΘΤΩ 
ἀξρογαίηρ ἰο γϑᾶῦ ἰηΐο ογαβαῖθπὶλ ἰὸ ἐπ οϑεναι [0 ὁ ὑπ ἔδρθβυϊνδι 

388. αοᾶ, ΞΒσ18; Ζαπονδῃ, “71:θιτατῖδιτ, ἐῃ6 Τιοχά, ΑΥ̓ΕΞυ 5». 890 σε πονδῇ, 
1πι8.. [ὴ6. Τιογᾶ, ΒΑ. 



ΤΠ 2: 42--.-.-50 

τοῦ πάσχα. 42 Καὶ ὅτε ἐγένετο 
οΥ [8 Ῥδϑββονϑσ. Δηὰ ΨΏΘΩ Β6 οδίὴθ ἴο 6 

ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν 
ΟΥ νβ8χ8 ἔνοῖνε, Βοῖηβ θΡ οὗ [θὰ 

κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς 438 καὶ 
δοσοτάϊηρ τ ἰῃῆ6 οὐπίοη οὔἕῃθ ζεϑβίϊνϑδι δρᾶ 

τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν 
μανίηξβ Βηϊσμοεαὰ 6 ἄδυβ, 10 μα ἰο Ὀ6 γϑίυσηϊιϑ 

αὐτοὺς ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὁ παῖς ἐν 
ἴθ γχολδῖηθα ὈΘῃΪ1η4 7695 16. ὍῸΟΥ ἰἱπ 

᾿Ιερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς 
σΟΥΒΘΊΘΤα, δᾶ ποὲ κηρνν 16 ρμδγρηΐβ 

αὐτοῦ, 44 νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν 
ΟΕ Ὠϊπη. Ἡδνίῃδ ορὶπεα ὑαΐ δ εἘ εἴ 1Τ΄ο Ὁ ς ἰὰ 

τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ 
ἴῃ 6 σουρϑον {δ οδχθ οἵ ἅδ᾽ ΜΑΥ δῃᾶ 

ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς 
ἴσο σο βαοκίὴς Ὁ Ἡΐγὴ "121 τς 

συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς, 4 καὶ μὴ 
τοιαίϊνοϑ ΔΩ͂ 16 δοπδίηΐϑμοθϑ, δὰ ποῖ 

εὑρόντες . ὑπέστρεψαν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ 
Βανὶηβ δου ἔμπον γοϊασηεσα ἰηΐο Φογ βαΊθση 

ἀναζητοῦντες αὐτόν. 46 καὶ ἐγένετο μετὰ 
ϑϑϑιζίλε ᾧὉ Ἀλσλ. Αμᾶ ἰϊξοσουτγεα δέου 

ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ 
ἄδν5 ἴχοθ ἴδον ἔουῃᾶὰ ἰτα πὰ [μ8 τοῦθ] 8 

καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ 
Ε)} 1582 13) ἴῃ τηϊᾶαβέ οἵ ῃ6 ἘΞ ο .1:}..} ϑδῃηάᾶ 

ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς: 
ΠΘΑΥΪΩΚ5 [327-722] δὴ ἱπαῦγὴρ ὉΡΟῚ ΘΙ; 

41 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ 
ὝΟΓΟ ῬΘΙὴ5 δηδζοαα Ριΐ 41 ἴὰ6 (ΟΠ 65) 

ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ 
ΠΥ ΣΛεγΞ Βΐτα Ὅροη ἰὰᾷ6. υπαουβίδησϊηρ δηᾶ 

ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48 καὶ ἰδόντες 
τὴ 6 ΔΘ ΘΥΒ οὗ ὨΪτὰ. Αὐα μανίηξ βοὴ 

αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς 
Ἡΐτὰ λον νοῖα δϑἰουπαρφα, δηᾶ 541 ἰοννδζᾶ 

αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον, τί ἐποίησας 
Ἀπ {πῃ6 χποίθοσ οὔ είτη Ομ]Πᾶ, ψὴν αἱά γοιῖ ἄο 

ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καὶ ἐγὼ 
ἴου8ϑ ἰπυ57 ΤΟΟΚ! ὙΠῸ ξαίμπου οὔ νοι δπα 11 

ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν σε. 49 καὶ εἶπεν 
Ῥοίηξβ Ρδϊπθᾶ να 8516 βϑθοικίῃρ σόοι. ᾿Απα Β6 ξΞϑια 

πρὸς αὐτούς Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; 
ἰονναῖὰά ἔβα ΣΝ {πα υοῦ όσα βοοκίηρ τὴ 62 

οὐκ ἤδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ 
Νοΐ αᾶ τοῦ Κῆονηῃη. ἐπα ἴθ ἐδα (55) οὗ ἐδ 

πατρός μου δεῖ εἶναί με; δθ καὶ 
ἘΔΊΠΟΥΣ οὔτηθ 1015 Πρσθϑϑῦν ἴἰο 6 τῇ Δῃάᾶ 
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Οὗ [88 Ρδϑϑούδχ, 
42 Αηα ψΏΘη Ὧδ Ὀ6. 
οϑ6 ὕΘΙν 6 γ ΘΔ, Ο]α, 
μον ψοηῦ ΠΡ ϑοοοχᾶ. 
ἴρ ἴο 86 σαδβίομῃ 
οὗ ἴπ ἔοϑῦννϑι 48 δηὰ 
οσοηριθίθα ἰμ6 ἄδγς, 
Βα ΨΏΘΩ ὑοῦ Ψψθῖ 
τού Ἷηρ, [6 ὍΟΥ 28. 
ΒᾺ5 τοιϑίηθα ὈΘΏΪηΑ 
1 σΦοΥ βίο, δηα ἢἰς 
ραζϑηΐβ αἱα ποῦ ἴο- 
(6 1Ὁ, 44 Αβϑυτηίην 
ἰαῦ Ὧἢ6 5 ἱπ [ὴ8 
ΘΟΙΠΌΒΩΥ ὑχανϑιηρ ἴο- 
ϑούμθσ, ἔμπον οονογρα 
ὃ αν 5 αϊβδίδῃοθ. δηὰ 
θη Ὀδθραὴ ἴὺ Ὠπμηΐ 
Ηἰὰ ὉὋΡ - ϑιῆοηρ {π8 
τοιαύϊνοα δῃᾶ 80- 
αυϑίηύϑηοθβ, 45 Βαϊ, 
ποὺ Βημαϊηρ Ὠἰπὶ, ὑΠ6γ 
τοσηθα ἰὸ ὅογιδδ- 
Ιθι, τηϑκίηρ 84 αἱ- 
Βοωῦ βϑασοῖῦ ἴοσ Ὠἑτα, 
46 611, αδὐύοσ ῆσβε 
ἄδν5 ὕμον ἴουῃμᾶ Ὠΐμ 
ἴῃ {πμ6 ὕἤθιῃριθ, δἰὐίηρ 
ἴῃ ὋὯ6 τηϊαϑὺ οὐ {ῃ6 
ὕβϑομθῦβ δῃᾶ 11ϑύθηϊησ 
ἴο ὑπο 8ὃπᾶὰ α68- 
τἰοηΐησ ὕπο. 47 Βυΐ 
811 μοξθ 1ἰϑύθηϊηρ ἴο 
Ὠΐϊπὶ ΟΥΘ ἴῃ σοηδύδην 
διηθοαθηῦ δὖἡ Ὧἰ 
απαογούθπαϊηρ Δηα ἰδ 
ΒΏΞΜΘΙΓΒ. 48 Νὸν Μ ΏΘη 
ἴθν 58. ᾿ἰσλ {πῸγ 
616 δδίομηαθα, δπὰ 
Ὡς τού 58] ἃ ἴο 
Ὠΐμι: “μπᾶ, ἣν αἱά 
ψοῦ ὑγϑαῦ τ ὑηἷ5. ψᾶγῦ 
Ἐρτα γοὰ ζαῦμου δηὰ 
Ι ἴῃ τιϑηΐαὶ αἰ 655 
Ὦδνθ Ὀθϑῃ Ἰοοκὶηρ ΤΟΥ 
γοιι." 49 Βυῤ Ππ6 58. 
ἴο ἔμϑῆι: “ΨῺΣ ἀϊά 
χοῦ Ὦβ8ν6 ἴο ΡῸ Ιοοκίῃρ 
ΤΟΥ τιθῦ 14 τοῦ ποὺ 

Κῆον ἰαῦ 1 υιϑὺ 8 
ἴῃ 86 [Ποῦ56] οὗὨ ΣῊ 
ἘΒΙΏΘΥ 9" δ0 Ἡονενοῖ, 

τκαμυνεδοραραθαμνιμθἪνμρυννυρηρφμρμ 
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αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ 
1Π }) ποὺ ὄδοιηρσθῃποῃάρα ἰβθ Ξαϑῖθβ ΜΏΪΟΕ 

ἐλάλησεν αὐτοῖς. 
86 5ΡΟΚ6 ἴο μεσ. 

51 καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν 
Αμᾶ Βα νεηΐ ἄοννῃ νὰ ποῖ δῃη δβῖηθ 

εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος. 
ἰοΐο Ναζδαχϑίῃ, δη6 6 νγδδβ. (οη6) β οί ϊηρ ΠἰχΩ561Ὲ 

αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
ἰο {πϑπλ. Απμὰ 1.92: τα οί θ᾽ ΟΥ̓ ὨΪτὰ 

διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ 
ν)85 ᾿ΠΟΥΟΌΒΙΝ ΚΘΘΡΣΣ 2411. ἰδ βϑυἱηρα ἴῃ τπ6 

καρδίᾳ αὐτῆς. δὅ2 Καὶ ᾿Ιησοῦς προέκοπτεν 
μραῦΐ οἔ βοσ. Αμὰ ὅεβδυβ ννδ8 οὐ τπ]ὴρ Ῥοξότ 

τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι 
ἰο ἴῃς ννίβαογα δηῃᾶὰ ἴο ὑῬηγνψϑἝοδὶ σσουυνίῃ δηα ἴο ἔδνοσ 

παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις. 
ροϑίᾶθ οᾶάᾶ δῃὰ χΏΘῃ. 

Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ 
δε γΘΔΥ Ῥαξ ἔνθ δηῃᾷ ἐθηίῃ οὗ ἴῃ 6 

ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, 
ΕἸ 15} 22 10} 05} 6880] ΟΥ ΤΙΡοσυι5 Οδθβδσ, 

ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πειλάτου τῆς 
Ῥϑῖη 5 ον συ ΟΥ οὗ Ρουίϊας ῬΙαῖα ΟΥ̓ [6 

᾿Ιουδαίας, καὶ τετρααρχοῦντος τῆς Γαλιλαία 
υάᾶρδ, “ βη4 Ῥϑίηρ ἐδίσασ ἢ » οὗ ἴὴς ΟδΙθο ἢ 

Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 
ΟΣ δτοᾶ, οὐ βῬῆρ Ἀαΐ ἐπε ῬὈσοΐθοσ οὗ Ηΐτη 

τετρααρχοῦντος τῆς ᾿Ιτουραίας καὶ 
Ραὶηβ ᾿ρίσαυοῃ οὗ τὴς Τῖαγαθα δηα 

Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς 
οὗ ΤΥδομοῦῖ 5 ΟἿ σουμῃέγν, Δα ΟΥ̓ νϑϑηΐδα ΟΣ [π6 

᾿Αβειληνῆς τετρααρχοῦντος, 2 ἐπὶ ἀρχιερέως 
ΑὈΣΙΘη6 Ῥοληρ ἰοσδσοῃ, προ ΟὨΙΘΕ ᾿σὶοϑῖ 

Ἄννα καὶ Καιάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ 
ΔῆΏΩ5 8δη4 Οδίορῃδθ, σδῖὴθ ἴο 6 Βα Ί ΟΥ αοα 

ἐπὶ ᾿Ιωάνην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν 
ΡΟΙ ὥομπι 1ὴ6 οὗ Ζροῃδυῖδῃ ᾿ 50). ἴῃ 

τῇ 
μὰ 6 

ἐρήμῳ. 
ἀρβοϊαίθ [Ρ1866]. 

38 καὶ ἦλθεν εἰς 
ΔΑῃάᾶ Β6 οϑῖῆθ ἰηΐο 

Ιορδάνου 
Ψοτάδῃ 

εἰς 
᾿αΐο 

πᾶσαν 
84}} 

κηρύσσων 
[2 1: {22 28} 21 

ἄφεσιν 
Ἰοξηρ δὸ ΟΕ 

περίχωρον 
σοιυῖσν δεουπα 

βάπτισμα 
ὈΔΡ στη 

ἁμαρτιῶν, 
οὗ βἴῃηβ, 

τοῦ 
οὗ [ὰ 6 

μετανοίας 
οὗ τρρεπίδησο 

4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων 
85 1 85 Ρθϑθῃ υιτθθ ἴπ ῬΟΟΙ οὗ νοταᾶβ 

Ἠσαίου τοῦ προφήτου Φωνὴ βοῶντος 
ΟΣ Ἰβαίϑδῃ [6 φσορῃοὲ Ψοῖςθ οἷ (οπθ) σβ!ΐηρ οὧἱ 

ΓΠΟΚῈ; 2: ὅ1---8: 4 

ἔην αἰά οὐ φυύβϑρ 
6 ϑαγίηρ ἰπ8ῦὺ ὯθΘ 
5ΡΌΟΚΘ ἴο ἔρχῃ. 

81 Αηὰ πὸ ποῦ 
ἄονσα Μἰ ἔθ δῃᾶ 
σϑὴθ ἴο Νααζἃ Ὑϑίῃ, 
ϑηα ὯΘ6 σοῃυϊηϊιδα 510- 
θοῦ ἰο ἔμθῃη. ΑἸΪϑο, 
ἨΪ5 τιούμου ΟΔΥΘΙΆΠΥ 
Κορὺ 8411] μοβθ β8γ- 
ἴὴρ5 'ἴὰ ΘΙ δῦ. 
δ2 Απα 9655 ψ θοῦ οἱ 
ὈΓΟΡΤΘδίηρ ἴῃ ψ| ὶδ- 
ἄοτῃ δηᾶὰ ἴθ ῬΏγ ΒΟ] 
ρουονίῃ δηᾶ ἴῃ ἔδνου 
ΜΙ Οαοα δα πιϑῇ, 

ΙΔ [Ἃ0ὼ6 ἤϊἰίθθηςῃ 
γΘ8 οὗ ἰῶθ γϑίρῃ 

οὗ ΤΟΎΣ 5 Οβοϑόδι, 
ΜΉΘ Ῥορύϊια Ὀιαὺθ 
5 ΡΌΨΘΓΏΟΥ οὗ ὕ1- 
ἄθ, δῃηᾷ Ἡδργοᾶ ν88 
αἰδίχϊοῦ σΤΌ]ΘΓ οὗ 61Δ]΄- 
1.166, πὸ ῬΏΣΠΡ ὨΪ5 
Ὀγούρθ ψῶβ. αἰβύγιοὺ 
ΧΟΡ ΟΥἨ 6 ΘΟΙΠΌΙ 
Οὗ Τὐ 868. ϑῃᾶ 
ἸΣΘΟΏ ΟἾὨἰ 5, δα 
1 58 185 85 αἱδ- 
ὑσϊοῦ ΤΌΪΘΥ. οὗὐ Αδ.ϊ- 
ΙΘΒΏ6, 2΄1΄ὼὴ Ἂῷἢ6 ἅδν5 
οὗ ΟὨϊοῖ ρῥυἱοσῦ ΔΩ ῺΔ85 
δημαὰ οὗ Οδ'ϊδ  ΡΏ 85, 
αοα᾽» ἀδοϊδγδύϊοῃ 
Οϑχὰθ ᾧο 9ΟΠ 6 508 
οἵ Ζροῦ "8 ὙΠ ΘὮ ἴῃ. [8 
ΜΠΘΥΤΙΘ55. 

50 Ὧ6 οσϑῆιθ ἰηΐο 

811 [8 σον δου θᾶ 

[1886 Ψογάβθῃ, Ὀγθϑοὰ- 

ἴῃ Ῥαρύϊθσα [1 βυχὰ- 

ὈΟ]] Οὗ τορδηύδϑῃσθ 

ΟῚ τογρίνθηθθβ οὗ 

Β'ηβ, 4ϊυϑὺ ἃ5 Ὁ ἰδ 

ὐΥῖνίθη ἰῇ (6 ῬοΟΟΙ 

οὗ [86 ψογαβ οὗ Τϑϑῖδϑῃ 

[26 ὑτορῃθὺ; “᾿ἠδύθ ἢ 

ΘΟΙΠΘΟΏΘ 15. οὐνίηρ οαὖῦ 



{858 8: ὅ-- 

ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν 
ἰὰ 86 ἀρβοϊαίΐίθ [0186] Μϑδᾷκε τοῦ τβεῖᾶν ἰῇεςε νὰν 

Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε. τὰς τρίβους 
ΟΣΙοτά, πβἰχαίσῃς δ τοῦ τυδκίηϑ τὰ6 τοδαᾶϑ 

αὐτοῦ. ὅ πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ 
ΟΥ Ηἰτὰ, ἘνοΥν ΒΞΌΠν - 11 Ὀ6Ὲ ΒΠρὰ δρᾶ 

πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, 
δνοσν ταουΐδίη δηά Ὧ11 ἍΠ1 Ὀ6 τηδᾶφ Ἰονν, 

καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας 
δῃᾶ ψ11Ὀ᾽)Ὸ ἰδ οσοοκρᾶ (ἰϊη 55) ἰηἴο σἰγαίσ!ς (ο 65) 

καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας: 6 καὶ 
δηα [6 σου (οη65) ἰμίο ψνὰν5 ιποοίῃ; Ἐτετοὶ 

ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ. 
11 566 41 ΒβΒ6εὴ ἰδ βανὶηθ ΤΘ8ὴ5 οὐ πῃ Οοά. 

1 ὋἜἜλεγεν οὖν τοῖς 
Ἐφ γγ85 βξαυ πογϑέοτα ἴο ἴμ6 

ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ᾽ 
Βοῖϊῃρ ἐμοὶ νὰν ουὧἵὐ σζοννᾶ ἴο Ρε θαρίϊζεᾶῦ ὉΡ 

αὐτοῦ Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν 
χὰ Ορφμηροεδῖθα (Ομ 65) οἵ νίρευβ, ο μον οᾶ 

ὑμῖν υγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 
ἐονὸῦ ὅλα βθο.ς. ἴσο ἋΦἢ6 δρουτίοῦρς ναί 

8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς 
ΜΕρῖεν χοῦ ἰμοθέοσθ ἔγαϊῖβ ψοτγίην ΟΣ ἴπε 

ἐν μετανοίας: καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐ 
τορρηΐϑηςθ; δηά ποῖ βίαγτί χοῦ ἴίο 6 βαυίπθ. ἴῃ 

ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ, 
56Ινθ5 Ἑαΐοσ να 816 ανίῆβθρ 6 ΑὈΓΥΘΏΒΙΩ, 

λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς 
1 δ ΒΥ ΙΟΥ ἰοτου {παῤ 15 8015. ἰῇ αοά 

ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ 
οὐδοῦ (λὰ6 βίομῃο-.᾽. ἴχοβθ ἴο γαῖθθ τῷ οὨλ]άσρῃ ἰο [π6 
ΝΜ “ Ά ᾿ ",ς’ ᾿ 
᾿Αβραάμ. 9 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς 
Αὐτάμαται ΔΑΙσοααν Ὀὰΐ 8150 6. ὃδὃζ ἰοννασζγὰ 

τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται" πᾶν 
τὴ 6 τοοῦ. ΟΥ̓ [86 ἔχθοβ5 15 ἱγ1η8; ΘΟ 

οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
1ποσοζοσθ ἔτος ῃοΐ τηδκίηθ ἔγυϊ Ἐπ6 

ἐκκότττεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 
15 θφίηρ σαξοαϊ δὴ ἱπΐο ἔγθ 15 θείῃ ἴσον. 

10 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι 
Αμᾶ Ψψοχο ἱπαυσηβ ροῦ Ὠϊ ἰῃ6 οχονγαβ 

λέγοντες τί οὖν ποιήσωμεν; 
ΒΆΣΊΩΒ ΜΩδί ἐπογεΐογα ϑῃουϊα ννα ἅἀο᾽ 

11 ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς 
ἙἩδνίηρ δσυνοσθα θὰξ ΠῸ ν88 βασίη ἴο ἤρθση 

᾿ ἔχων δύο χιτῶνας 
ΤΏ6 (ΟΠ 6) Βανὶηξ ἔνο δου βαστηθηὶβ 
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ἴῃ μπθ ψ]ΠΔΘΓΏΘΑΩ5 
ἜτΘΡασΘ ὑμ8 ψ8γ 
οἵ σθβονδῃ,, τοῦ Ὁθο.- 
Ὁ]Ι6, 8 Κ6 Ηΐ5. σοϑᾶς 
βυγαιρῦ. ὅ ΕΨΘΙῪ ΘῸΠ]ν 
ταυδὺ 6 8|1δα τῷ, 
8η ἃ ΘΟΥΟΙΥ πιουηΐξαίῃ 
διλᾶ ΠῚ] Ἰονεϊθα ἀοψῃ, 
δια ὑπ ουγναα τυ 
Ὀθοο8 βγαρῦ τγᾶγς 
8.54 6 στο Ρ ὈΙϑοας 
βιαοούῃ ψ855; 6 δηὰ 
84} 65 ΨΜΠ)1 568 
[6 βανίηρ ὕθϑ 5. οἱ 
αοὰ.᾽" 

1 τὨογοίοσθ 6 Ὁ6- 
δ ἴἰο 58.Υὺ ἴο Ἂμ 

οὔοναβ οουΐηρ οἂὐ ἴο 
6 ὈδρυϊΖοα ὉΡ Ὠἱμη: 
“Του Οὗ. οὗ 

ψΊΡΘΥ5, ὯΟ Ὧδ5 5Βῃοψῃ 
Ὑοῦ ὨΟΝ ἴο ἢδθ ἔγοχῃ 
06 οομχΐηρ ψτϑύῃ 
8 Ὑμοσθΐοσθ ρχοᾶμορ 
ἔτυϊϊθ ὑπαῦ Ὀθδὺ τστὸ- 
ρϑηύϑῃσθ, πᾶ ἀὸ 
ῃοῦ βὕαχὺ βαγὶηρ ὶϊ}- 
ἰῇ ψουγβοινοθ, (Α5 ἃ 

ξαῦμου 6 Ὦδγνθ ΑΡτἃ- 
δῖα. ΕΌΓ 11 580 ἴὸ 
χοῦ ἰμαὺ αοαὰ 88 
ῬΟΜΟΙ ο Γϑίθθ ἃ 
ΟὨΠΙάγθ ἰὼ ΑὈΥ̓ΘΏΔΙΙ, 
ἔσο ὕμοδϑε ϑύοῃθβ. 
ΘΙμπᾶροα, ὕβθ δἃχ ἰ8 
Θὐσοθαν ἴῃ Ὀοδιυίοη 8ὺ 
{π6 τοοῦ οὗ μθ ὑγϑθϑ; 
ΘΟΥΟΙΥ ἴχθ6θ6, ὑξουθίοσο, 

ῃοῦ φτοαποΐηρ {ϊπ8 

ἔγυϊ ἴθ ἴο ΡῈ οὐ 
ἄονῃ 84 γον ἰῃ- 

ὧο ὑπ Ητθ.᾽ 

10 Αημὰ {π6 ογοναϑ 

που]ὰ 85Κ τα: “ΝΠ δΐ, 
ὕμθῃ, 5881 ψ ἀο" 
ΔΙΊΏ ΤΟΌΙΥ δ6 ψοιυὰ 
ΒῈ) ἴο ἔμο: “Τοῦ 
ὴ6 πῖϑὴὰ ὑμαὺ [Πᾶϑ 
νψο τυηδουρασπιθηΐβ 

4. ον, {1-10,.12-6,17,18. {ῃ6 Τιοχά, ΒΑ. 

πποησσουατ τ πέυυνυνυυν  ν οπυτασσρέέκε το τών. ,πὦρ....--οοὃ}ὲὌὄἌννο.,... 
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μεταδότω τῷ μὴ 
τὲ μὲπὶ 5πᾶτα νὴ ἰῃ6 (οη6) ποῖ 

ὁ ἔχων βρώματα 
[86 (οπ6) Βανίηρ ΤΏΣΩΒ5 ἰο δαὶ ᾿Κονίβα 

ποιείτω Ὶ2ὧ ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι 
1οἐ Βίγα ΡῈ ἀοίΐηῃξ. Οαπια Ῥαξ 8150 ἰδχ σοΠδοΐοσβ 
βαπτισθῆναι καὶ εἶπαν πρὸ αὐτόν ἰο 6 ὈδρἐΖοαά 841 ἔδον βία ΩΣ τὰ 
Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν; 13 ὁ δὲ 
ΤΈΔΟΠΟΣ, ΞῸ Βῃουμά κε ἀοῦ ἼὯ6 (ομ6) Ραΐ 

εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδὲν πλέον παρὰ οαἰὰ ἰοννασὰ θη ΝοίΒΙΩσ ΤΏΟΥΘ Ῥφϑβϑιᾶς 
τὸ διατεταγμένον ὑμῖν 

ιτ-16 (15) Βδνίηδ Ῥθθὴ ρχοζδα θα ἴο ΠΝ 
πράσσετε. 14 ἐπηρώτων δὲ Ὁ6 Υοῦ Ῥϑυ οστηΐῃ δ, Ὕετα παύση ἀρο Ῥμαΐ 

αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες 
ἈΠ 8180 [160] Ξασνίηρ ἴῃ ἐπ 6 δύτὴν δα ῖηδ 
Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς; καὶ εἶττεν αὐτοῖ αὐτοῖ ἡμαΐ που ἄἂο δἰξὸ νοῦ Απᾶ Βὸ 5814 ἴο Ἰπειὰ 

Νο οὔθ Υου 5ΞὨΟ;]α ὨδΥΘ55 ΠΟΥ 

συκοφαντήσητε καὶ ἀρκεῖσθε 
5ῃοι ἃ χοῦ ἴδκα Ὁν Β6-5 πον, δὰ 6 προ βα ϑῆφα 
τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν. 
ἰο 6 ὑγονίβίοηβ οἵ χου. 

ἔχοντι, καὶ 
Βανίηθ, δῃὰ 

ὁμοίως 

15 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ 
ἘΙΧρεοίπ5 Ῥυξ οξίῃβο ρϑορῖθ μπᾶ 

διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις 
ΤΟΑΒΟΠΣΩΒ ΟΥ 81} (ο 65) ἴθ {πὸ Ὠρασχγίβς 

αὐτῶν περὶ τοῦ ᾿Ιωάνου ή ποτε 
οὐ ἴβεα δροὰδ ἐπὸ Τοῆ, ᾿ ἔκ δὲ βογιθίζχηρ 

αὐτὸς εἴ ὁ αχριστός, 16 ἀπεκρίνατο 
Β6 ταϊσ Ρ6 ἔπ ΓΟ σιϑβί, : 91 βλλεῥοσας 

λέγων πᾶσιν ὁ ᾿[Ιωάν Ἐγὼ ὲ ἐν 
ΒΩ ἸὩ5 ἴο 411 1.1} ΝΙ μάλ τ ἐάσθτα 
ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς: ἔρχεται δὲ 

ἰο νγαίοθυ δὰ ῬαρτϊζΖίησ χοῦ; 15. ΠΟΥ 5 μαΐ 

ὁ ἰσχυρότερός μουύ, οὗ οὐκ εἰμὶ 
ἴῃ6. (οπ6) ΒΟΟΣ ΟΥτηθ, ΨΏΟΞΟ ποῖ [181 
ε Ἂ “ ΒῚ ΄ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων 
ϑυβηοϊοῦ ἴο ἸΙοοσεὰ ἰῇ6 Ιδοθὸ' οὗ πα ἀοαπ δῆς 

αὐτοῦ: αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι 
οὐ ίτη; Ὧ6 χοῦ Ψ]ΙΕ»ὈδοίΖαο ἴῃ ΒΡΙΣΙ 

ἀγίῳ καὶ πυρί: 17 οὗ τὸ πτύον 
ΒΟΙΡ πᾶ 8το; ψΏοβΘ ἰμθ ον μον 6] 
ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ διακαθᾶραι τὴν ἢ [τἢ6 Βαμα οὔ ηῃίηυ ἰἴο οἸθβὴ ἸΒοτοῦσΙν ἐπὸ 

ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον 
ἰπγεβῃίηρ Εοου οὗ μΐπν δηά 

ΓΌΞΚΕ 8:12---Ἰἴ 

ΒΏΔΙΘ ὙΠ {ῃ6 τ80 
ἰμαῦ Ὧδ5 πόπθ, δηᾶ 
ἰΙδοὺ ἢ ὑπαὶ 85 
ὑμίηρβ ἰο δαὺ ἄο ἐμ 
ΒΘΙΏΘ,᾿ 12 Βυΐ δνθὴ 
ἴδιχ σοι ]θοίουβ Οδηθ 
ἴο Ὀ6 Ὀαρύϊζοα, δῃὰ 
6 5814 ἰοὸ Ἠϊη: 
ὝΘΒΟΠΘΥ, ψῇδὺ 5181] 
8 ἀοῦ᾽ 138 }81|6ὸ κβαϊὰ 
ἴο ὑπριι: “Ὧο ποῦ ἀ6- 
ΙΔ Θηνυΐηρ ΤΔΟΤΘ 
δὴ 6 ἰὰχ γσαΐθ. 
14 ΑἸδο, ὑοβθ ἴῃ χλ]]- 
ΕΔΥΥ Βούνίοθ ποιά 
Θιδὶς Ἡἷπι: “ὙνΏδὶ 50.811 
6 αἷδὸ ἀοϑ᾽ Απᾶ ἢ 
βοα ἰο ὑοα: “0 
ποῦ ἤδσϑῆὲθ ΘΏΨΟΩΥ 
ΟΥ̓ δόοίϑθ δηνθοῦν 
ἔα βοῖν, αὖ Ὀ6 βαθιβῆρα 
ΜΙ χοῦυκ Ὀτου 5] 5." 

15 ΝΟΥ 85 ὑμ6 ρβο- 
Ὁ ψδῖθ ἰῇ βδχρθο- 
ὑδῦϊου 8η64 81 τΟΙΘ 
ΤΓΘαϑΟ ρ ἴῃ ὑπο ὶγ 
Ὠθαγύβ δροιῦ “9Ο0Ώη; 
“ΜΔ 6 ῬΘΙΏΔΡ5. 6 
ὑμῃθ6 ΟὨ γ᾽" 16 90. 
ϑδγ86 [6 ΘΏΒΥΘΙ, 585 - 
ἷἴὴρ ἴο 811: “Ἴ, ἴοὸσ 
ΤῺ δύ, Ὀϑρύϊζο τοῦ 
Μιὰ ψαίοσ; ας ὑμ8 
ΟὯΘ βἴχοηρου ἤδη 1 
Δ ἴδ οομχίηρ, {ῃθ6 
ΙΔ086 οὗ ψΏοβΘ β5δῃᾶα]α 
1 δὰ ποὺ ὺ ἰοὸ πη- 
ἐἰΘ. Ἠδ ΨΠῚ2 Ὀδρύϊχθ 
χοῦ Ῥθορὶθ πὶ ΠΟΙ 
ΒΌΪΓ δῃᾶ Ηγο, 17 ΗἨΙς 
ΜΙΏΟΥΩΡ ΒΏΟΥΘΙ ἰ5 
ἴῃ ὨΪΐβδ Ὠϑηᾷᾶ ἴἰο. ΟἸθδἢ 
ὉΡ δἰβ. ὑμτοβϑῃίηρ ΗοοΣ 
ΘΟΙΩΘΙΘΙΘΙΥ δα ἴἰο 

ἴο Ἰθϑὰ ἱοραίμεσ ἰδ ψμεαὶ  ρσαύμου ὑμ6 ψῃρϑαΐ 



ΚΕ 5:18-.ῷώ06 

ἄχυρον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ 
ΟἾΔΕ ἰαΐο ἰῇ βίοσθρῃοιιβε οὔῃίη, ἱῇε ᾳΐ 

κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 
Ὧ6 ΜΠ Ρυσα ἄοννῃ ἴο ἔσθ ἱϑο Χο 5ΏΔΌΙ6, 

18 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα 
δον [551] ᾿πᾶθεοα {πουοέοσο δᾶ αἀἰξογθηΐ 

παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν 
Θχμουίηβ Ὧφ νγ85 ἀθοϊδσυίηξ βοοα ἤθνν ἴο {με 

λαόν: 1. ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης, 
ῬΘΟΡΙΘ; ἴῃε »υΐ Ἡδγοά {ῃ8 ταίγασοῃ, 

ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς 
Ὀροίπϑ τορσονρα ΡΣ πὰ δροῦϊΐ Ἡδτγοάϊδ5 16 

γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ 
τνοσλϑἢ ΟΥ̓ ἴμὰ6 ῬὈτοῖμοσς ΟΥ πᾶ 

πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν 
81} οὗ ψΨΏΪΟΩ ἀϊὰ οὗ νν ἱςκεοα (185) 

ὁ Ἡρῴδης, 20 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ 

περὶ 
δρουΐϊ 

186 Ἡροτοᾶ, δάάᾶρα 8150 815. ὑροὴ 

πᾶσιν, κατέκλεισεν τὸν ᾿[ωάνην ἐν φυλακῇ. 
811 [ἄφθα51], 6 Ἰοσϊκρα ἄοννῃ 6 ΖΟοΏ ἴῃ φυΐβοῃ. 

21 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι 
τὶ οασυχγτοᾶ πὶ ἴῃ 186 ἴο Ὀ6 Ὀαρίϊζρα 

ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ ᾿Ἰησοῦ 
8} τὴ8 ῬΘΟΡΙΘ 8150 οὗ 5655 

βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου 
Βανίαρ θη Ὀϑρ ϊζϑα δηὰᾶ ῬΙΑΣΊΠΞ 

ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν 22 καὶ 
ἴο Ὀ6 ορϑῃρᾶ 1ῃ6 ἤθανθα δηαᾶ 

καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ 
ἴο σοπὶο ἄοννὰ 16 βρίσις ἰἴῇ6 ΠΟΙ͂ ἰο ὈοάτΙν 

ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ φωνὴν 
83 ἅἄονϑ ὭροΟοα Ὠΐγη, πᾷ νοῖΐορ 

οὐρανοῦ γενέσθαι Σὺ εἶ ὁ 
ἤρανθῃ ἴο οοῖὴθ ἴο '6ὶ. Υοου δὃὸ ἴπ6 

ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 
Ἰονεά, χὰ ψχγόι 1ἰπουρσῃΐ ΜΜΕ]]. 

εἴδει 
ΞΏΔΌΘ 

ἐξ 
ουΐ 

υἱός μου 
5ορ οἶτηθ. ἴῃ8 

23 Καὶ αὐτὸς ἦν ᾿Ιησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ 
Απᾶ Ὧ6 ἍΆ5 ὥοθθαθ σΟΙΩΤΏΘΠΟΙΩΡ Δ5 1 

ἐτῶν τριάκοντα, ὧν υἱός, ὡς 
οὗ γνϑδύβ «εἰσίν, Ῥοῖπσ 50, 885 

ἐνομίζετο, ᾿Ιωσήφ τοῦ Ἡλεί 
ἀξ ννϑβ μοί ορἱ θᾶ, ΟΥ ὅοβθρᾷ οὔίμβε. - ἘΙ 

24 τοῦ Ματθάτ τοῦ Λευεί τοῦ Μελχεί τοῦ 
οΥ ἴῃς Μαίϊμεϊ οὗ ἐπ Τιονὶ οὗ 6 ΜδΙσοΩΣ οὗ ἴμ8 

᾿ΙἼανναί τοῦ ᾿Ιωσήφ 242ὅ τοῦ Ματταθίου τοῦ 
σαληδὶ Οὗ 6 ΦΌΞΟΡἢ ΟΥ 6 Μαίαίῃαθ οὗ ἴῃ 6 

᾿Αμῶς τοῦ Ναούμ τοῦ Ἐσλεί τοῦ Ναγγαί 
ΔΙῶοβ οζίδε Νβῆσση οὗἴμθ. ἘΞ οὐΐπθ Ναρξαὶ 

25 τοῦ Μαάθ τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεείν 
οΥ ἐμ Μϑείῃ οἵ [6 Μαϊἰδίμίαβ οὗ Ὡς ϑειιείῃ 
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ἱπίο ἰδ βοσθῃοιβο, 
Ραῦ [26 ομϑῆ ἢ6 ψῈ] 
Ὀυχ ἃΡ ψιὺὰ ἢγα ἰδὲ 
οοθηοῦ Ὀ6 ρΡαὺ ουΐ.» 

18 ΤὨογθέοσγα Ὧ6 8]- 
580 θᾶνγ6 ΓῺ ΟὗΘΙ 
Θχδογίαίίουϑ δῃᾶ σοὴ- 
ὑπο ἀροϊαγίηρ, σοοὰ 
θα ἴο 8 ῬῬΘΟΡΙΟ, 
ΔοΒυὺῦ ἩΗδτοᾶα [88 
αἰδπύχοῦ στ]θΥ, ῸΣ Ὀ6- 
ἴὴρ τϑρτονθα ὉΥ Ὠϊτη 
οοποογηΐηρ ἘΤΟ ΤΟΣ "85 
τὴ6 ψῖὲῖ6 οὗ Ὠἰβ Ὀγοίῃ- 
ΕΓ 8δηα σοηοογηΐηρ 8]] 

ῃ6 ψὶιοκοᾶ ἀθρᾶς (μι 
Ἡδογοᾶ αἱϊᾶ, 20 δαἀαρὰ 
8150 ὑῃὶβδ ἴο 811 ὑποβθ 
[6645]: 86 ἸΙοοκρβά 
Φο Ὁ ᾿ἴὰ ργΐϑοη. ὁ 

21 ΝῸΝ ψΏΘΩ 811 [6 
ῬΘΟΘΪΘ ψοτθ ὈδρυϊΖαᾶ, 
σοθὰβ 8150 ψὰ5 ὍὈδ0- 
ὑϊσχβᾶ δῃᾶ, 85 ἢ86 85 
ταν, ὑῃ6 Ὠθανθῆ 
τναϑ ΟΡΘΙΠΘα ὉΡ 22 δῃᾶ 
086 Πποῖν 5ρίσγὶ ἴῃ 
ῬοΟδν βϑῆδρθ Ικθ: 8 
ἄονα οϑβ ἀονῇ ὩΡΟᾺ 
Ὠἶα, δῃᾶἃ 8ἃ. νοΐσδ 
οϑῖὰθ οὖ οἵ Ὠθδύθῃ: 
“ΟΙ ΔΘ ΤΥ ΘΟΏ, {Π68 
Ῥεβιονθᾶ; 1 Ὥδνθ δ0- 
Ῥχτονθα γοι." 

28 ἘΠ ΘΙΥΔΟΥ͂Θ, 068- 
515 ὨΠΠη56Ιζ, ΜΏΘΠ 
Ὧ6 οοτηχηθηοθά [Γΐδ 
ΜΟΣΚΊ, 85 δρουΐ 
ΟΣ γὑ6815 οΟἹα, Ρ6- 

ἴὴσ ὑῇθ βϑοῦ, 85 ὑῃ8 
οὐἰῃίοθ Ψψ85, οἵ 90- 

ΒΘΡὮ, [5081] οὗ ΗΘ, 

24 [500] οὗ Μαῦ τ πδῦ, 
[5002] οὗ. ΤιΘ  νἱ, [508] 

οὐ ΜϑοΙΌΒΙ, [5021 οἱ 
σα 8.Ϊ, [500] οὗ 90- 
5ΘΡΏ, 25 [50Π] οὗ Μϑῦ-. 
ῥα ϊ 85, [5081 οἵ 

ΑἼΩοβ, [502] οὗ Να- 
στα, [500] οἵ ἘΪΒΊ; 
[8002] οὗ Ναρ΄ 88}, 
26 [5058] οὗ Μϑι δ, 
[5011] οὗ Μαῦ-ἰδ ὑπ ϊ- 
85, [502] οΥἨ ΞΘ, 61, 

ΠΟ σ πε πρεραμημηθαγθαῶ τιμαρῃρφειθμρῖαι 

νη σον ἀπρανφμρυσενθνσροφσσν οὐνμφνιν ἀσφιννμεφησαονν ΦῚς κατε 

ἐν δινδ σρο. θρόνον λα μκαα νι ρομρ υλασι 

τρρκινενιν σπρτέκοιοιμηροο 

μντσα τασραν ἐνλρνν φοκον ἡδον τε νιν νήρμωσ να, 
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τοῦ ᾿Ιωσήχ τοῦ ᾿Ιωδά 21 τοῦ ᾿Ιωανάν |[50}] οὗ ΖΟΈΘ, 
οἐίβαο δοβεοῦθ; οξίῃθ 7208 οὐἰμβαὸ Ζοδπδα [οὗ 920΄ὯἋ8, 27 τ 6] 
τοῦ Ῥησά τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιήλ πνν αι ἯΕ ΣῈ σοί οὐΐβθοὸ Ἐμοθα οὐΐῃθ ΖΟΥΧΌΡΕΡΕΙ ᾿ ; ᾿ οὔθ 5, θϑ] οὶ ΤΌΡῬ8:Ρεϊ, [502] οὗ 

τοῦ Νηρεί 28 τοῦ Μελχεί τοῦ ᾿Αδδεί τοῦ | 5188: 811:81, [β0η1} οὗ οἐίμο ΝαΣΙ  οξίμα ΜΗΙΘΩΙ οἐίμβ Αἀάϊ! οἔέμο ΝΘΊΙ, “ἢ [506] οὗ Με]- ᾿ το ᾿ ἈΣΟΩΝ ΟΕ, [502] οὐ ΑΔ, Κωσάμ τοῦ ᾿Ελμαδάμ τοῦ Ἤρ 29 τοῦ | [50}] οὗ Οοἴβϑῶ), [50}}} Οοβαα οξίμθ ἘἸ]τηδάδῃ) οὔίῃθ Ἐ ΟΕ ἴπ [ΟΓ ἘΠ. Ἰῆ8΄ ἅδη, [5001 
Ἴησοῦ τοῦ Ἐλιέζερ τοῦ ᾿Ιωρείμ τοῦ ͵9ζ. ξ΄, 39 [801] οὗ 
Φοϑὰὺβϑ οὔ ἐμ6 ἘπενοεΡ οὗ ἴῃ6 ἔκηνΝς οὗ τπὸ Ἡ βάρ ον δ κα " ἘΠ: 

᾽ κα ΄“ ΄ »“ εἰ ᾿ Μαθθάτ τοῦ Λευεί 30. τοῦ Συμεών [Τἶπ, [501] οἵἱἠἨἁ ἁἩΜαί"- Μαϊίμδὲ οὗ ἐμ6 1ιονὶ οὗἴῃβαὸ ϑστωδοῃ ἰδ [5061]. οὗὨἨἁ ΤιΘνὶ, ἀ  ύοΣ ᾿ ᾿ παν ᾿ Ἅ ΒΟΏ1 ΟΥἨ ΒΥ ΊΩΘ:ΟΏ, τοῦ Ἰούδα τοῦ ᾿Ιωσήφ τοῦ ᾿Ιωνάμ τοῦ |[50}] οὗ οἱ Σ᾽ [508] οὗ ἴῃ 6 " 85 οξίῃθ ὕοβθρῃῇ οξίῃθ Ζοῆδὰ οὗ ἐμ ἰοῦ ΦΟΒΘΡΕ, [508}} 
Ἐλιακείμ 8: τοῦ Μελεά τοῦ Μεννά τοῦ οΓ ΦοΏΔμα, [8001 οὗ ἘΠ-11΄ 8. Κίπη, 81 [500] Ἐπδκίτη οὔθ Μοϑῖθφα οξίῃθ Μι : ΟΣ Ἶ Ξ ᾿ εηπᾶ οὗ ἰπ8 [Ὃς ΜΡΘΊΘ:8, [5002] οἵ 
Ματταθά τοῦ Ναθάμ τοῦ Δαυείδ [ ΜΘοΏΓη8, [508] οἵ Μαϊέαίμα οὔ ας. Ναίδβαῃ οἕίδο Θανιᾶ δΤΑΈΘΕΤΗΘ᾽ [501] οὗ ε ἐτκος εἶν Ν Ἐπ ὦ " κ' ᾿ αὐμδῃ, [50] οἵ Ὁ8- δὰ τοῦ ᾿Ιεσσαί τοῦ ᾿Ιωβήλ τοῦ Βοός | νἱᾶ, 32 [50}} Ἢ 6586 οὔθ {26856 οείβεα ορεὰ οξίμβ Βοδζ] [500] οἵ ΟἾΘδα,. [50] 
τοῦ Σαλά τοῦ Ναασσών 38 τοῦ οἵ ἘσΣ, [50η] οἱ οὗἵμβθο ϑαθοα οἶίῃ Ν ΒδΙ λοι, [800] οὗ ἷ , ᾿ΕΝ ἣὶ μὰ να ΟΥ̓ τὴ 6 ΝΕΠΈΒΟΙ, 32 [5051 οὗἉ 

Αδμείν τοῦ ᾿Αρνεῖ τοῦ Ἑσρών τοῦ |ΔΕλ"ΤαΪπ΄' 8: ἀ80, [50}] Ατασαϊηδ θα οὗ ῃ6 Αὐτοὶ οὔίῃεο Ἠδζοη οὗμο τς ,ΑΥ, [5021] οὗ ͵ πνδ ων ον ΠΝ, ᾿ ΕΖΤΟΩ, [500] οὗ ἘΒδ’΄- Φαρές τοῦ ᾿Ιούδα 84 τοῦ ᾿Ιακώβ τοῦ ΓΕΖ, ἬΝ οἱ ιάδῃ Ῥεῖεζ οξίμε 78 οξίμε ὕδοορ οξίμθ 84 [β0}1 οὗ ΤΟΘΟΡ᾽ 
[5002] ΟΥἨ Ιβαϑο, [50}} 
Οὗὐ ΑΡΥδηϑη, [500] οἵ 
ἸΘΎΔΩ, [5021] οὗ Να- 

᾿Ισαάκ τοῦ ᾿Αδραάμ τοῦ Θαρά τοῦ Ναχώρ 
Ιδδας οὗ Αρύδῆδσα οὗ 6. ΤΟΥΔῺ οὗ 6 ΝΆΠΟΥ 

δῦ τοῦ Σερούχ τοῦ Ῥαγαύ τοῦ Φάλεκ Ποῦ, 35 [5Βοῃ}] οἵ 568΄- 
οξίῃθο ϑοὰς οξίπο Εεαὰ οὗ [ῇς. Ῥεῖθς ΤΕΣ ᾿ΡΕῚ πὰ ἘθΊι, ὙΠ ᾿Ν Ἵ " ᾿ ΒΟΏ1 Ο ἥ τοῦ Εβερ τοῦ Σαλά 86 τοῦ . Καινάμ [07 ἘΓΌΕΓ ᾿ ΠΑ μὰν οὗἴῃθεο ἘΡΕΥ οξίμπθεο ΘΏΘΙΔΕ οὔίβε Οδίπθῃ | Ξ,ΘΊΔΩ, ᾽28 [5021] οὗ 

τοῦ ᾿Αρφαξάδ τοῦ Σήμ᾽ τοῦ Νῷε τοῦ | 8 1 ΘΠ, [500] οΥὗἨ ΑΤ- οὐίμα Ατὐρβαχϑά οξίμε ὅμπθῖα οἱίπθ ΝΌΔΗ οὗ ἐπα ἘΠῸΣ τ αἱ ΠΕΣ ἣν ᾿ ᾿ β Ἂς. ε ᾽ ΟϑΏ, Λάμεχ 57 τοῦ Μαθουσαλά τοῦ. Ἑνώχ [501] οὗὨἨὨ ΙΒ ΏΘΟΉ, 
ΤΩ ΟΥ̓ δὰ 6 ΕΥ̓ ΤΥΝ ἐν ἘΠῚ ΚΕ Ὶ Ὶ οὗ ἴδ8 Ἐ ποι |87 [500] οὗ Μαι{πμῸ56- 
τοῦ ᾿Ιάρετ τοῦ Μαλελεήλ τοῦ Καινάμ͵ ἰ88, [500] οἵ ἘΜ ποοὶ, 
οἔίμῃε Δεατεᾶ οξίῃθ ΜβῃδΙ816ῈῚ οξίμῃε Οδίηδη | [3508] οὗ 7ΖατΕεα, [500] 
48. τοῦ Ἐνώς τοῦ Σήθ τοῦ ᾿Αδάμ τοῦ [οἷ 43 8Β8΄18.16.:0], θ τοῦ ᾿Αδάμ τοῦ τ 

οξίμῃθ Ἐποβ οζίῃπθρ ϑείῃ οὗ ἐμδ Αὐππὶ οἵ (86 ἘΟΣΙΝΣ Ϊ πλα πυιαὶ 

ἔδυ. ᾿ [5081 οὗ Ξϑίἢ, [5081 οὗ 
οὔ, Αάἄβῃ), [50] οὐ Οοά. 

295 716βι5, ΒΥ Ξυ5718; σΖο’Ἐ6 (9), Ασηιϑιξνν, 



ΤΌΚΕ 4:1-- 

᾽ . . ΄ » ε. 
4 Ιησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου 

7655 Ῥυΐ 5.11 οὗ βρισὶΐ ΒοΙ͂ν 

ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου, καὶ 
τυασηθα πη αοΥ δ γ2}29] [3.0 Φοτάβῃ, δῃὰ 

ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ 
ννὰ5 Ὀοΐηᾷβ ρα 1Ώ {με ΕἸ ΟΣ χη 1 6541: 

ἐρήμῳ 2 ἡμέρας τεσσεράκοντα 
ἀδεοϊαίθ [Ρ]866] δ .5 Φοτῖν 

πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Καὶ οὐκ 
Ὀφὶηρ ἰρηρίθα Όν τὰ 6 Ὧν}. Αημᾶ τοὶ 

ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ 
τὰε ἄδν5 6 αοἱ::ηοίημϊησ ἴῃ ἴῃοϑβο, δηᾶ 

συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν. 
Βανίῃϑβ θθϑῇ σοποϊααδα ΟΣ ποσὰ ἢ ροὺ Κα ΏΡΥν. 

3 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος Εἰ υἱὸς εἶ 
ΘΑ, αὶ ἰο χη ἐῃ6 6.1} 1 βοὴ σοὺ 8:6 

τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα 
οἔίῃθ αοᾶ, δὲν ἰο δε δίοῃθ ἰμὶθ ἴῃ ογᾶδϑγ ἰμδὲ 

γένηται ἄρτος. 4 καὶ ἀπεκρίθη 
1 τὴδν Ὀθοοσηθ 1085 [οΟΓ ὈΣΓΘδα]. θὰ δηβδνοσγεᾶ 

πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿ἰησοῦ Γέγραπται 
τοννασὰ Ὦπη, τὰς δΙ ἐδημο 1 Ὧδ85 Ῥδϑὴ νυυσιθα 

ὅτι Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ 
{τ Νοῖὺ ΡΟ Ὀγτοδᾶά δίοῦθ ΨΠῚΠΏην6 1ῃ6 

ἄνθρωπος. 
ΤΆΔ. 

ὃ Καὶ ἀναγαγὼν 
Απα ανίωε 166] ὰΡ 

πάσας τὰς βασιλείας 
81} τὰς κίηραοχιβ 

ἐν στιγμῇ χρόνου: 6 καὶ αὐτῷῷΏ ὁ 
πὰ Ῥαῃμοίΐασγα οὗἩ Ὠγὴθ; δᾶ ἴο ἰὶση [6 

διάβολος Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην 
Ὅθν!1 Το νοῦ 1 5881 βκίνθ ἴῇ 6 διϊμοσιν {815 

ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ 
811 δηα ἴῃ ΒΊΟΥ οξίμοτῃη, Ὅδοδῦθθ ἴο 8 

παραδέδοται ὦ ἂ θέλω 

ἔδειξεν αὐτῷ 
Ὦφ 5ῃονοαᾶ ἴο Ὠἰπὶ 

οἰκουμένης 
1 δὈ 64 [Θαυΐἢ ] 

αὐτὸν 
2812] 

τῆς 
[51.3.21 

εἶπεν 
5814 

καὶ ᾧ ἂν 
10 85 Ῥθϑὴ βίνθῃ δῃά ἰο νἤοση ΠΚΟῚῪ 1 διὰ ΠΝ 

δίδωμι αὐτήν: 7 σὺ οὖν ἐὰν 
Ι δὰ βἰνϊῃθ 1; σου Ἰμοσοΐουθ 1 ὄνὲσ 

προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ 
χοῦ 5ῃου α νου] ἴῃ βρῆς οὔγχῆθ, 106 οὗ γοῦ 

πᾶσα. 8. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 
811. Απὰ Ἀδνίηρ δηβυνουοα ἴῃ 2655 

εἶπεν αὐτῷ Γέγραπται Κύριον τὸν θεόν 
Βαϊ ἴο χη 10 Π85 Ῥθεὴ ψυϊίθη Ιοχγὰ ἰδ αοά 
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4 ΝΟΥ Φ265.5, [811 οὗ 
ΟΡ δρίγιῦ, ὑσηρα 

ΘΊΨΘΥ ἴτγοσα {Π6 σοτάδϑῃ, 
δὴ ὯὨ6 ψ85 θᾶ δρου 
Ὧν 8 βρίγιὺ ἰῇ ἰὴ 
ΜΠ] άΘΓΘ55. 2 ΤΟΥ ζογίν 
ἄδν5, ΨΏΪ16 Ῥοϑίηρ 
ἐουιοθα Ὁ 6 Τ.6}]]. 
ἘΌΙΘοσο, Ὧ6 δ([8 

ποίῃίηρ 'ἱῃ ὕμοϑα ἄδυϑ, 
διὰ 50, θα ὕδμον 
ἍΘΙΘ οοποϊααρα, Ὧ 
ἔο]ῦὺ ὨΏρΥΥ. 3. Αὐ (5 

[86 ΠΟΥ 5δαϊᾶ ἴο 

Ὠἰῶι: “Ἰὖ γοὰ 816 8 

500 οἵ Ααοῦᾶ, {6}} ἐῃὶκ 

δίοῃθ ἰο Ὀθοοθ ἃ 

1οδῖ οὗ Ὀγρδᾶ." 4Βυϊ 

Φοβιβ τορ!θα ἰο Ὠἰπλ: 

“0 ἰ5 ντιρίεη, 80 

ταϊιϑῦ ποὺ ἦν Ὁν Ὀγθδὰ 

8ΔΙ0Π 6. "ἢ 

5. 50 Ὧ6 Ὀγοπρσῃῦ ὩΣ 

ἋΡ δῃᾷ δῃονθα Ὠ]η 

811 ἴθ κΚιηράομῃβ οὗ 

[88 ἰπμμϑριθα ρατὶῃ 

ΪΏ 8ὲ. ἰπδύϑηῦ οἱ 

ἰϊαθ; 6 δὰ πμ6 6 

5814 ἴὸ Ὠΐπι: “Ἃ νὶ} 

σῖὶνθ ψνόοὰ 811 πὶ δ- 

ὑοῦ δηᾶα [6 δἹΟΥΥ 

ΟΥ μϑθιι, ἤθοϑῖιδθ ἴΐ 

85 Ὀθθὴ ἀδιϊνοσθᾶ 

ἴο πι6, 8ηα ἴο ψῃοΙα- 

Εν 1 ψ ἢ 1 ρἷνθ 

Ὁ. Του, ὑξθσθζοσθ, 

1 γοὺὰὺ ἄἀο δὴ ϑοῦ 

Οὗ ψοϑαΐρ Ὀοϑἕοσθ 

6, ὦ ΨΜΠ20 41 Ὀ8 

γΟΌ͵ΓΒ.᾽ 810 ΓΟΡΪΥ 

ΦασῚ5 βϑϑϊᾷ ἴἰο ὮΪΠ: 

ΤΌ 15 τυτιίθη, “Ἰὖὸ 15 

Φομονδὴν γοὰνγ αοά 

4. ΑὌνΝΕϑυν δᾶ: “Βυΐ Ὁ δνϑὺῦν ννοζᾷ οἵ (οά. {17.8,10,14,15,117 δᾶ: (Ῥυΐ 
ὮΥ ονοσυίίηρ Ῥγοσοθαϊηρ Τ͵ᾺΌΤΩ ΤΟΠονδ ἢ 5. ταοατῃ.")) 80 σοῃονδῃ, {1:1 
1π6 ἸΤιογσγᾶ, ΒΑ. 

μδδδμεύς, ε μενρος ἡ ὦ Ὡς τκν δα ἀνα αὰ βυκῶμε, 

ΤΣ 

ππκιδυρέσεν αρώφννν, νμαφιμῳρφοηορ νυνοημκήρις φ᾿ πον αϑημμνμναγω ἡσρννν, Μανβι η λρην μη υνυιφυράνηυν.. ἐλλφμμμραμαμα,ανηραρμηβουφφμενμμνως ατρα γαν Ασομ τ παν ὑπο 
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καὶ 
δηᾶ 

προσκυνήσεις 
γοῦ 5881] νγνοσβϑῃϊρ 

λατρεύσεις. 
γοῦ 588}} σϑ πάδσ βδογϑα βεύνῖςθ. 

μόνῳ 
8Ίὁ 6 

αὐτῷ 
ἰο Βίτῃ 

σου 
οὗ γοῦυ 

9 Ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ 
ἨοΙθὰ νυ μὰ ἰπΐο Φ9εγαβδίθ πᾶ 

ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ 
οἰαἰἰοηθα ἀρο ἐμ Μ]Ω5 οὗ ἴθ ἰθζῶρ]6θ, δηᾶ 

εἶπεν αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε 
βοϊὰ ἴἰομα 1 50ὴ σοι δῖα οξίμε αοά, δυτὶ 

σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω: 1 γέγραπται 
ΨΟΌΓΒΘΕΣ ἔτοι ἤθχε ἄονψῃ; Δ 85 Ῥθθὰ ντιέθη 

γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 
ΟΣ ἰδὲ ἴο 168 ΘΏΒΘΙ5 ΟἿ Ὠΐτὰ 

ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι 
86 ΜἘῈῺὶ ξῖνθ σοὔδτθε δροὺὰδ γοὰ οὗ {με ἰο σιιαχαᾶ 

σε, 11 καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε 
γοῦ, δηα ἐμεῦ προὰ πδηᾶβ πὸγν Ψν11] δὶ σψοῖ 

μ ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν 
ποΐ δ δὴν ὕϊτηθ ψοὺ 5ῃου]α βίσῖκο ἐονναζα βϑίομθ [6 

πόδα σου. 12 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ 
οοῖ οἴ νου. Απὰ Βανίηῃβ δηβννεσθα βαϊᾷ ἴο Ὠΐτη 

ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι Εἴρηται Οὐκ 
[ῃ6 7 6505 1ῃδῖ Τῇ Ὧδ5 Ὀ6θὴ 58] Νοί 

ἐκπειράσεις Κύριον τὸν θεόν σου. 18 Καὶ 
γοῦ 558}} ἑβδβέ οαἱἠ Τογά ἐμ αοά οἔνου. Απά 

συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ 
Βανίηξ σοπο]μαθα Δ ἰεσαρίδίιοῃ. [321: 

διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι 
ΕΡΓΞ..2}} Βίοοα ΟΥ̓́ ΖΥΟΙῺ τὰ Ὁ. 

καιροῦ. 
δοροϊηϊρα ἐπα. 

14 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ ᾿ἰΙησοῦς ἐν τῇ 
ἈΑμα τυγηρᾶ ὑμᾶσ ἰῃ6 ΠΙΕΕΙΕῚ 1 {86 

δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
ῬονΕ οὔθ Ε)οΣεϑκὴ 1ῖοὸ τῃ6 [ἘΠῚ 

καὶ φή ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς μη 
Αμα [5004] ἰ81κ ψϑηΐ οαὧὐ ἄοννῃ ἐπτοι σὴ τνβοϊθ (6 

περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 15 καὶ αὐτὸς 
ΞΌΣΣΟΌΠΑΣΩΚ σον ρου Ὠΐτη. Απμᾶ Ὦ8 

ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, 
Ψὰ5 [δον 1. 16 5 ΠΩ 5ΟΒῸΘς5 οὗ ἴμϑῖὰ, 

δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. 
Ὀρίης βΙοσιῆθα Ὁν 411. 

16 Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν 
Αμὰ ἢ σϑηθ ἰΐο Ναζδοίῃ, ΨΏΈσο 6 ννδ5 

τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ 
Βανίηρ Ῥθθὴ χϑαΐϑᾶ, 864 πὸ δ ἰπ δοςοχάξηρ ἰο ἴ8 6 

ΓΌΚΕ 4: 9---16 

σοὶ χτδῦ ΜΟΓΒΏΪΡ, 
δὰ ὁ 15 ἐο τ 
ΒΙΟΩΏΘ γοιχ χαϊιδὺ σΤΘη- 
ΟΑΟΡ 5ϑουθα βϑυνίσα. " 

ΘΝΟΝ Ὧδ6 ρα, Ὠἰϊη 
ἰλΐο ΦοΥ 58] 6 8ηᾶ 
βὐαύϊοηθαά Ὠΐ ὌΡΟΣ 
Ὅ6 θαυ θηθηῦ οὗ [88 
[016 δηᾷ βαϊαά ἰο 
Ηἷἶπι: “ἼΪ ψγοὰ δῖα 8 
50ὴ οὗ σα, ΠΌΓΣῚ γου- 
561 ἀονῃ ἔσο ΠΘΓ6; 
1010. ὁ ἰ5 τύυϊίθῃ, 
6 ΨΜΙ1 ρσίνθο Ὡἰβ 
ΘΏΡΘ]5 ἃ ΟἾΔΙΡα ὁ6οἢ- 
σογηΐηρ γοῖ, ἴο ττθ- 
ΘΓ. γοι,᾽ 11 δηᾶ, 
“ΤΘΥ ΜΠ] ΟΔΥΓΥ 
γοι οὐ μοὶ ϑηᾶϑ, 
μοῦ γΟῚ 8} 8ὺ Ὧο 
ϊπι6 βύσῖκο γουγ Ιοοῦ 
αθαϊηδῦ ἃ 5ύοῃβ., "᾿ 
121ὴ ΔΆΒΜΘΙ σ6511.5 
Βοϊά ἰο Ὠϊὰ: “Τὸ 15 
βΒαϊᾶ, “Χο τχϑὺ ποῦ 
Ῥραῦ σοῃονϑῃ" ΨψΟῸΓΣ 
αοά ἴο μθ ἰρεαῦ. 
13 5ο με 6 .:, μᾶν- 
1ὰρ σοῃοϊααρα 8411 [86 
ἰριηρύαύϊοη, τϑὐϊγοα 
ἔγοὰ Ἀπ ὉΣ]1 80- 
ΟὔΘΣ σοηνϑηϊθηῦ ὑΐηλθ. 

ἸάΝον 96515 στὸ- 
ἰυσηθδα ἴῃ ἢ βοῦν 
ΟΥ 8 βρισὶῦ ἰηὔο 
6411:1286δ. Απμᾷ ροοάᾶ 
ὍΔ 1Κ σοῃοογηΐηρ Ὠλη 
ϑργθδα ουὖύ ὑγοΡ 811 
[8 βυτγου αῖηρ σου - 
ὑσν. 15 ΑΙβο, ἢ8 Ῥθρδὰ 
ἴο ἰθϑοῦ 1 ὑπο 5γὴ- 
δδορίιθθ, Ῥϑίῃρ ὨοΙᾶ 

1 ΠΟΙΟΥ͂ ὮΥ͂ 8]. 

16 Απὰ Ὧδ6 σδιῇθ ἰὸ 
ΝαζΖ' το, ψ ΘΟ Ὧδ6 

μΒδὰ Ῥθθὴ σϑϑυϑθᾶ; 
δηα, δοοοζάϊῃρ ἴο 

π----------.-----.--- - τ -ο-ςςςςςς-ς-ςςςςςς..΄.͵.Ἥα- .ο.... 

124 Τομοόνδῃ, 971-19, τ1ῃ6 Τιογᾶ, ΒΑ. 
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εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων [ἰ58 οὐδίοη οὐ τῃ8 
ουὐδίοπι ἴο ἰτα 'ἰπ 6 ἅν οὔίῃθ δβδρραί8 ΒΑΘ ἄδΥ, 6. οῃ- 

εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη [ἰοτοᾶ ἱπίο ὍπΠ6 5γη8- 
ἰητὸ τῆ ΒΥ ΏΔΒΟΡΌΘ, δᾶ 86 βίοοα ἂρ ἱρορίίδα, δῃᾶὰ π6 ίοοά 

ἀναγνῶναι. 11 καὶ , ἐπεδόθη ἋΡ [ο τεϑᾶ. 17 50 (ῃ8 
το τϑϑᾶ. Αμᾶ νν 85 βῖνϑη Ὁροὴ [84]  50ΙῸ ΟΥἨἁ {πΠ6 ὨὈτορῃϑὲ 

αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου ᾿Ησαίου, καὶ [1ϑαῖδῃ ψὰ5 δηᾶβρα 
ἴο ἷἰπι 50ΧῸ) οὔίῃα Ῥεορῇθι Ἰβαϊδῇ, δᾶ [Ὠἶτη, δ Ὧ6 ορϑηρᾶ 

ἀνοίξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον [8 50ΓῸ11 δῃᾶ ἴουπᾶ 
Βανίηβ Ορθηθᾶ ἴ6 5ΞΟῸΠ πείΐουμα [ῃ6 Ρῖδοα ᾿ὴ8 ὉΪδοθ ψΏΘΓΘ ἐξ 

οὗ ἦν γεγραμμένον 18 Πνεῦμα  ὲῈδ ψυιίθη: 18.“98- 
νΏΘΥΘ 6] Βαντὰρ θθοὴ υϊ θη ΞΡ [ον 55 δρὶσιῦ ἰ5. ὉΡ- 

Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν [οῃ 126, Ὀϑσϑῖιιβθ ἢρὺ 
ΟΕ Τιοτὰ ὍΡΟΝ ΤᾺΘ, οὗ νν δῖ οα οἱ δοσοοῦῃΐξ  δηοϊηἰθα 6 ἰὼ ἀδ- 

ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, [οἷδσχθὸ σροοᾶ δ ἴο 
Ἦθ δηοίπἰθα τὴρ ἰο ἄβοϊδγα βοοα παννβ ἰο ῬΟῸΣ (0.685), [6 ῬΟΟΥΙ͂, Ὧ6 βϑῃῦ τη 

ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις | ἔοτίῃΒ!. ἰο ΡΥΈΔΟΣΠ 8 
Ὧ6 Ὧ85 5ϑηΐ ΟΕ ΤῺΘ ἴο Ργθϑοῖ ἴο σαρζνεβ [σρίθϑϑβθ ἰο π6 οϑρύϊννοα 

ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ᾿δηᾶ ἃ ΓΘΟΟΥΘΙΥ οὗ 
Ἰου δ ρΡῸ ΟΥ̓ διῇ ἴο Ὀ]Ϊ)α (ο695) ἸΙἸοοκίηξ δϑϑίῃ, δἰσῃῦ ἰο ὑμ Ὀ]ηᾶ, 

ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, [ἴο ϑ6η8 {π6 οὔιβηρα 
ἴο 56 ΟἹ (0165) Βανί Ῥθθῃ οσυβῃςβᾶ 1 ταῖθαβα, ἰρῃθ9 αν ἢ 8. τὸ- 

19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν. 20 καὶ 16656, 190 ῬΓΙΘΘΟῊ 
ἴο Ῥσθᾶοβθδ γϑὰῦ ΟΣΤΟχά δοσθρίδριθ.Ό Ααπᾶ! Ἰρῃονθῃ᾽ 59 δοσθούθο]δ 

πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς γϑατ." 20 νι ὑμαὺ ὯὨΘ 
Βανὶηδβ το]]ρα Ρ τῃ8 ΒΟΙῸΠ αν ηβ εἴνϑῃ ὈΔΟῈ | πο Πρ ὉΡ {π 56ΓῸ}; 

τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν: καὶ πάντων οἱ [πεπαρά ὃ Ῥδοὶς ἰὸ 
ἴο ἴπ6 βυροχαϊημϑία Ὧδ βαΐ ἄοψῃι; δρᾷ οἵδ ἰ{π6 [ ὴᾳ δἰϊοπάδηξς δηᾶ βαῦ 

ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν ᾿ἄονψῃ; 8πᾷ [μ8 δρᾶ 
δυ65 1ῃ {πμ6 5) ὨδθοΌσα ΜΕΙΘΙ ΟΥ 8 ἰῃ [ῃ6 5γὴ8- 

ἀτενίζοντες αὐτῷ. 21 ἤρξατο δὲ ἰρορῃβ σοῦ ἱηύθ αν 
Ἰοοκίηξ αν ἴο ΠἰτῺ. Ἐφ βίασίβαᾶ 1} ΙΧ ρος δἰπι; 

λέγειν πρὸὸξ αὐτοὺς ὅτι Σήμερον 21 ΤΏΘΩ μα 5Βἰατγίθα ἴὸ 
ἴο 6 βαστῶ τον διὰ πο ἴοιοοῖ τῆηδὲ Ἰοάδν 58) ἴο ὑμδῖα: “Ἰοάδὺ 

815 βοσϊρύπτο ὑμαὺ τοῦ 

᾿αϑὺ Ὠϑαγᾶ ἰ5 18}168,᾽ 

πεττλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν 
85 ὈΘ6Ὼ ἔ]1ΕΠ64 ἰῃ6 βουϊρτίαστα {πὶ 'π ἴῃ 6 Θδσβ 

δενὸν, 22 ΑΠα 6} 8}1 Ρ6- 

22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ 885: ἴο βῖνθ ξβνόυϑθὶδ 
Απαά 81 ἍΜΘΥΘ νυ ποβϑίηρ ἴὸ πὰ δπᾶ ᾿ ὶζηθϑ5 δρομὲ δα 

ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις. τῆς ᾿8ῃα ἰο ΙΏΘΔΥΘΙ αὖ {88 
νν γα οπάθυῖηρ ὕροι, Ὧ:ξ οραδ ΟΣ τας ΜΊΏΘΟΙΩΘ τοΙαᾶΚ Ρὑτο- 

χάριτος τοις εκτοόορευομενοις εκ οοράϊηρ οὖ οὗ Ὧἰ 
Οσοϑϑαϊηῃρ ζοσίῃ οἱΐ οὗ ος 

κνν ἔλεγοι Οὐχὶ του, δηα ὑμον ψ6ῚΘ 
ὶ ν ΑΜΗΠΤΑ ἐὐτα 

{μ8 ταοαΐῃ ΟΕ Πα, δῃἃ ὑψοσα βαυῖηβ Νοΐ  ΒΆ ἼΩΒ: “ἼΒΙ5 ἿΒ ΟΝ 

υἱός ἐστιν ᾿Ιωσὴφ οὗτος; 88 καὶ εἶπεν ] οἵὗὨ 9ΌΞΘΡΕ, 15. ἴὺ ποὺ! 
ΒΟ. 5. οὔϑοβθρῇ ἐπῃ1ῖ5 (οτ 6) 7 βϑϊά 

Ἐτδοϊοιιβθϑβ ἰο ἴὰ6 (065) 

τοῦ στόματος αὐτοῦ, 

, ἈΑπᾶ μα 8εϊα} 23 Α ὑῃϊ5 Ὧθ 

4τ-ι8,ιο, τα, βταατειαθ, (6. ἙΟΥ͂ 5, ΒΑ, 180 Ηο, ΒΑ; 96: 
19: Το ον 5, 91-9. τὴ6 Τιοχᾶ᾽ 5, ΒΑ. .- 

18. εμονδ᾽ 5, 
Βόονδῃ, 718πιατεῖα, 

ν πνεφαραναννσαν. αν 

Ν᾿ 

281 ΓΌΚΕ 4: 34----50 
. 3 » ΄ πρὸς αὐτούς Πάντως ἐρεῖτέ οἱ τὴν [ἴο ἐμοῖὰ: “ ἰοννατά ἰμποπὶ Αἱ 81} δνεηΐβ ὑοῦ ὙΨ1 58ν εἰ ΤᾺΘ ἴδὲ χοῦ 91] ΠΣ δὴ παραβολὴν ταύτην ᾿Ϊατρέ, θεράπευσον |1ϑύταύίοη τὸ πιο, ῬΆΥΘΌΙΘ τη 15 ἘΘΔΙΘΙ, ουτα Ῥ Πγβίρίαη; ΟὟΓΕ γοιτ- δξαυχόὺυ: ὅσα ἐκούσ, 561; 186 ἰμίῃρβ ψ 

ψγουτξειξ; 85 θην ([}1Π|65) 8.5 ἐξ ἘδαΜΕν ΩΣ ἘΠΕ μδρ- τς δ ᾿ ᾿ Ὰ 8 “ΘΓ Ὧ8- γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον |Ὡτα Α Βα 85 ΒαΡρΡροηθα ἰηΐο ἰδὸ ΟΔΡΘΥΘΌχΩ ἀν ς γΟῸΓ Ἀπ Υ ομπ ἣ" . κ 3 “- ΄ 
: 

καὶ ὧδε ἐν τῇὟῪ πατρίδι σου. 324 εἶπεν ) 24 Βυὺ Πθ 5αἰά; “ὙΤΌΙΣ 4150 ΒΘχα ἴῃ ἴῃ ξαίῃον [ρ1866]. οὗ νοῦ, Ηδβαά [1 [6811 χοῦ ἐμαὶ πὸ δέ ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης ῬιΌΡΒΘὐ 15 δοσθρῥθα 1ἢ ραΐ ΑΠΘΩ 1 81 απ ἰο ἡγοῦ ἐπαὲ Ὧο ἀκ ρΟφῆ της δεν ἀϑάνο ὑθυυιύοσν. ᾿ δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ τας το πον τοὰ ΒΟΟΘΡΙΔΡ16 "ΠῚ ἴχ ἰὰδ ταύμααυ ΓοΙο 6] οΥ Ὠΐη, ἘΌΝ ἀπ ΠΤ ΉΒΕΣ 25 ἐπ ἀληθείας δὲ λέγω. ὑμῖν, πολλαὶ [1786] 1ῃὴ ἘΠ6 ἄδν5 οὗ Ῥοη ἔχσαῖῃ Ὀιὺ 1ϑβτὴ βανίηρ ἰο χοῦ, ΤΩΘῺΣ [Ἐ]-118}, ὙΨΏΘΗ {68 
χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραι 
ψιάοβ ΕΘ ἰὼ πον Ὧμερα 9 

᾿Ισραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ 
15Υ86], ΜΉΘ) ννᾶϑ Βα ἃρ ἐδ6 

ἪἬλείου ἐν τῷ [μονὴ ψαβ βῃπὶ τ 
οὗ Ἐπ76Ὰ ἴχ ἐπθ [ῆγθθ υϑᾶσρ δηαᾶ εἷχ 
οὐρανὸς ἔτη [τηοηῦῃ8, 50 ἐπί. 8 
Ἀθανθὴ ᾿ς ὙΨΘ8ΙΒ᾽ ργραΐ ἔϑΏ} 5 1611 ὭΡΟΙ τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς [811 ἐπ Ιδ πὰ ἴσα ἀὐτὴν το ἢ 5 5, 85 οοσσαστοα ΝΣ ἘΠῊ Δ. νὰ ἈΦ ἡ 

μέγας ἔπι. πᾶσαν τὴν γῆν, 26 καὶ πρὸς [ὩΟΩΘ6 οὗ ὑμοῖθ [ποχὰ- δῖεαύ Ὄρος : 8]] 186 φδυΐῃ, δρᾶ ἰοννασά [ ρῃ], Ὀπὺ ΟἿ ἴο Ζϑδτ"- 
οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλείας εἰ μὴ εἰς [Θ-Ῥμδίῃ ἴῃ ἋΗ πού οὔθ. οἰ μθὴ νν8β βϑηΐ ἘΠΠΟΝ᾽ 1 ἐδ πὸ ΡΥΧΣΉΡΗΝ το ᾿ μᾶς χρὴ 
Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας τἐρὸς γυναῖκα χήραν. [27 ΑἸδο, πεῖ Ψ6ΓΘ Ζατθρμδίῃ οξίῃμβ. 5ιάοῃ ᾿ἐοννασαᾷ τψοχωϑα ὑγιᾶονν. ᾿ἸηΘῺ ἸΘΌΘΥΚ ἰῇ Τγϑοὶ 21] καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ {᾿π ὑπ6 ἄπι6 οὗ ἘΠ 5.8 Αμᾶὰ ΤὭΘΩΥ Ἰϑθρθῖχβ. θα. ἴῃ 16 ΙΒΥΔΘῚ [26 ῬΓΟΡΘύ, νοῦ τοὺ 
ἐπὶ ᾿Ελισαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶ 

ς ς]Οη6 οὗ ὕὑμθὴ 885 ρου ἘΠΊ ἃ 16 Ῥτχζορῇβρϑί, " δὴ Ὧο ΟἿΘ οἰθϑηῃβραᾶ, δαΐὺ Νδ΄- 

οἱ ίῶδα, γψος οἰοσσας ὲ ἐοὶ ᾿ξαμαν οὐ Σύρος, 8.παα ἕως πῆρα, οἱ “ ἀδὰ ὄγειναπκα, ταῖς οἶνον ἐν’ Τῇ, ἐιοτο πατιας, ἐμοῖο 
βοόορυδ ὠραεῖοά. ΞΟ πες (μπόο), ἀπὸ δηέμν, ρροαπιο πο 
μνῖαᾳ δὐοσὰ ἂρ τον ἔξεύγουι “πον οὐδίας τίς. ἐ8ὲν τοι ἂρ αηᾷ πὰς. 
πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ |εἷΐγ, δά (ῃ6 Οἰἴν, . δῃά ἴδον 1Ιεἃὰ ἢΐτα : ΟΣ [86 [[ο δες πεν ἈᾺ ἡμὴ ὍΠὮῺΙ ῬῬχοῖν 
ὄρους ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις οφκοδόμητο |πιοπῃμέθίηῃ ρος ψἘὶ τλουίαλα ἀροὰ Ὁ {π6 οἷν μδάβρϑρῃ ΣΝ {δον οἰδν ΡΕΊ ρεποὺ 

αὐτῶν, κατακρημνίσαι αὐτόν᾽ 1 ῬαΔΠ10ῦ, ἴἢ οτᾶρσ οἔ ἴβθσα, ἴο ἑμτον ἀοννῃ μδδάϊουῦρ Ὠΐτη; γον Εἰτπα ἀονψῃ τὰν 
80 αὐτὸς δὲ ᾿ διελθὼν διὰ ἰοῃρ. ὃ0 Βαῦ πὸ τψϑηῦ Β6 μΡυαυξ Βδνῖηβ βόα ΤΟΊ ΡΒ ΤὨτΟυ ΘᾺ 1 ὑΠΥΟαΡ ὑμ6 τηϊᾶθὲ οἵ μέσου αὐτῶν ἴθ ῃᾶα σοῃύϊηπρα Ἕ : ἐπορεύετο. 
ταλάβῦ οὗ ἐβϑτὰ Β6 υγὰβ σοίῃρβ Ὠΐβ Ων. Οῃ ἰδ ψανγ. 

συναγωγῇ 

ὥστε 
δ5-δηᾷᾶ 



Τῦκᾷᾳ, 4: 81---98 

31 Καὶ κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν 
Αμὰ δ νοηΐ ἀονν ᾿ἴο Οδρουηδῦζα οἷν 

τῆς Γ.αλιλαίας. Καὶ ἦν διδάσκων 
ΟΣ ἴὴ6 Ο811166. Δηὰ 6 νν85 τοϑοθῖης 

αὐτοὺ ἐν τοῖς σάββασιν: 32 καὶ 
τἰκεας δτοῖ τε ΒΑ ὈΡδίΏ5; δρᾶ 

ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ διδαχῇ αὐτοῦ, 
ψνοτΘ Ροίηρ δοίοππ θὰ ὑροῦ τὴ ἰδδομῖμε οὗ Εἰπὰ, 

ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ. 
Ῥοοδαῦβα ἴθ δὐϊμουϊν ψ͵ὰθ 6 νοζὰ ΟΣ τη. 

88. καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων 
Αμπὰ ἴῃ [6 β5βνῃδβοθσιθ ννᾷ5 ΤΩΒΙΝ Βανίηϑ 

πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν 
Βρὶσιῦ ΟΥ ἄρχοι ὍΠΟΊΘδΏ, ἂμ ἢ 5ῃουϊρα 

ὠνῇ εἐγάλῃ 34 Ἔα τί ἡμῖν καὶ 
δὲ νοΐοθ μ δτραῖ Αἱ ψθας ἰοῦβ δομᾶ 

σοΐ, ᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέξ ἦλθες ἀπολέσαι 
ἴο οι, Φοθῦὺβ ΝδζΖζϑύθηθῦ Οϑζὴθ γοῖΣ. ἰἴο ἀφβϑίσουν 
ς “-“ "» ΄ 

ἡμᾶς; οἷδά σε τίς εἴ ὁ 
ἔν  Ὑμανο Κῆοψῃ σου ψῆ0 γὑοὰ Ἄχθ, ἰῃς 

ἅγιος τοῦ θεοῦ. 35 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ 
Δηᾶ βανε σορακα ἰο 

ἔξελθε ἀπ᾽ 
ΗοΙν (Ομ 6) οὗ ἐπε αοά. 
ὁ ᾿[Ιησοῦς λέγων Φιμώθητι καὶ 
16 Φοθὺβ ϑανίηρβ Β6 τα ζΖιοα δηα σοχὴθ οἷέ ἔγοτῃ 

αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ 
Ὠΐτλ. Αμὰ Βδνὶηρ σον Εἰμὶ ἐδ 

δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ἄθθωοῃ. ἰηΐο 1 6 πᾶ σδῖὴθ οὧὐὐ ἔγοϊω Ὠΐπ 

μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 86 καὶ ἐγένετο 
ῃούπϊηρ ανίῃρ δυσὶ Ἀΐτη. Αμα σϑηὴθ ἴο θ6 

θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ 
δου βηχηθηξ ὌΡΟΣ 81}, δηὰᾶ 

συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες 
ἰδδν οσα οουνοσυβίηβ ἰοννασχά ΟἿΘ δ ποΐμο τ βδσῖηϑ 

Τίς ὁ λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ 
γμαῦ 16 ψοσάα {μϊθ Ὀφοδαβθα ἴὰ δυϊμουὶν δαᾶ 

δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις 
Ῥοννοσ Ὦφ ρῖνθϑβ ογάθυβξ ἴο ἴῃ 6 ὉΔΟΙΘ8 

πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται; 31 Καὶ 
ΒΌΪτΙσ, ϑδηάᾶ 1πμ6ν σοοχὴς ουἱῇ Δηᾶ 

ἐξεπορεύετο χος περὶ αὐτοῦ εἰς 
ν85 ΒΟΙΩΡ 1(5 ΔΥ οὐδ τεβουῃάα δροὰδλ στὰ ἰἴο 

περιχώρου. 
βαγχοπηάαϊπρ σουπέγνυ. 

πάντα τόπον 
Εν τἶδϑοβ 

38 

τῆς 
ὍΝ 

᾿Αναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς 
Ἡδνίηρ βιοοῦ ἃρΡ Ῥπὸ ἔσγοτα ἰῇ 6 ΞυπδΡοΟΡαΘ 

εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος. πενθερὰ 
μὲ ἀρέσεοῦ πο πὸ οῦβα οἵ 5ίσαοῃ. Μοίμοτν-π-Ἰὸνν 

δὲ Σίμωνος ἦν συνεχομένη 
Ῥυΐ ΒΙΣΊΟῺ, νὰ Ῥοίῃρ ΠΕ6Ι6 ἰοβεῖμοσ 

τοῦ 
οὗἩ ἰδ 6 

“88 

ΦΙΑηα πὸ ψϑης 
ἄονψῃ ἴο Οδϑ' δΕΓΎΏ8- 
πὰ, ἃ οἷν οἱ αδ.-. 
1.166θ. Αμὰ ἤἢθ6 νὰ 
τοδοῆϊηρ, ὕποαλ ΟἹ [ἢ8 
Βϑραΐῃ; 32 δῃᾷ ἰῆδν 
ΘΓ δϑιοπηαρα δὖ ἢ 
ΨΥ ΟΣὗὨ ἰθδοῆϊηρ, Ὀ6- 
ΟϑΊ56 ὨΪ5 ΒΌΘΘΟΩ 85 
μὰ δαὐμπογὶνν. 33 ΝΟ 
ἰὰ ΄Ἢῇ΄86 5βυῆδρορὰβ 
ποτ 88 ἃ τῦδῃ στὰ 
8, 50:10, ΔῺ τὑποϊϑϑῃ 
ἀσηλοη, δα ὯΘ6 βδοιυν- 
ρα νι ἃ Ἰουᾶ νοΐοθ: 
ὅ4ΑΏ! ΨΜΜῬΏηαὺ ἤδγε 
6 ἴο ἀο ψιτ ψου, 96- 

585 γοὶ ΝῶαΖ'᾽ ἃ ΤΘΩΘ6 
Ὡϊὰ ψνοὺὰ σοῖα ἴο 
ἀοδίσου υ59ϑ 1 ΚηοΝ 
ΘΧΘΟΌΥ ψΜΏΟ γοὰ 816, 
{6 ΗοΙν ΟἿ οὗ αοᾶ." 
ϑῦ Βυῦ σοϑθὰ5 τορυκοα 
10, βαυίηρ: “Β8 ϑι!θηῦ, 
δῃηῃὰ οσοθ οὐδ οῖ 
Ὠΐπ.᾽" 50, αἰἴΐϑσ Ὥτον- 
ἱῃρ ἴἢὼ6. ἴζϑῃ ἄονῃ 
πῃ ὑῃθ Ὁ τηϊᾶβῦ, {μ6 
ἄθθοῃ οϑὰθ οὔ οὗ 
μὰ ψϊύμοαῦ Ἀυγίηρ 
τη. 6 Αὖ ὑῃῖ5, 85- 
Ὁοηϑησηθηῦ, 1611 ὉΡΟΩ 
8411, δῃὰ ὑμον Ρ6- 

ὅδ ἴο σοίνοσεθ ψ ἢ 
ΟἿΒ ϑδῃούμῖ, ϑβδυϊῃρ: 
“ΥἼΒμαὺ βογὺ οἵ ϑρθθοῦ 
5 ὑμῖ5, θδθοδυῦβα πὰ 
ϑαύμοῦιν δα ΡΟΜΟΥ 
ὯΘ οΥᾶἄθσβ [86 ὑπο ῖθδα 
ΒΌΙΙ5, δα ουῦ ὍΠΟΥ 
οοΙη 6} 37 50 ὑμ6 ΠΟῸ5 
σΟμσΟΥΪρ Ὠλτα. Καρὺ 

δοίη οὖ ἰπΐο ΘΥΘΙ͂ 
ΟΟΥΏΘΥ οὗὐ ὑπ ᾶ- 
τουπηαίΐηρσ σου ΥΥ. 

38 ΑΥΟΥ ρσούθηρ ὺὕὉ 
οαὺ οὗ [8 νη αρΌρτθ 
Β6 οηΐξοσρᾶ ἰηΐο 5:- 
ΙΏΟὨ᾽ 5 Ποῖθ. ΝΟΥ͂ 

ΒΟ 5 τού -ἰἢ- 

1.7 ψὰ5 ἀἰϊδύτγοϑβθά 

289 

πυρετῷ μεγάλῳ, καὶ 
ἰὸ ἔδνθσ ᾿ δεεβϑῖ, 

αὐτῆς. 39 καὶ 

Π6σ. 

ἐπετίμησεν 
Βε ββανϑ σθῦυκα 

ἐπιστὰς 

καὶ 
δᾶ 

ἀναστᾶσα 

τῷ 
ἴο 186 

παραχρῆμα 
᾿ ΠΑ έ ΥΝ 

αὐτοῖς. 
ἴο ζοχῃ. 

δὲ 
Ρυξ 

εἶχον 
ΈΓΘ Βανῖη5 

«πυρετῷ, 
ἔδνοσ, 

δὲ 
μαΐ 

ἀφῆκεν 

αὐτήν" 
ΠΕΣ; 

διηκόνει 
56 ὰ5 Βασν δ 

40. Δύνοντος 
ΞΟΙ ΩΝ 

τοῦ ἡλίου 
οὗ ἴῃ 6 " 5. 

ὅσοι ἀσθενοῦντας 
458 ΔΩ 8.5 

νόσοις ᾿ 
ἰο ἀΐδθϑϑϑς. 

αὐτόν" ὁ 
γα; ἰ{δ6 (οῃ 6) 

τὰς χεῖρας 
{ἢ δηᾶβ 

41 

ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς 
νϑύϊοῦβ 1ςα ἐμθῦλ 

δὲ ἑνὶ 
θα ἴἰο οὔθ 

ἐπιτιθεὶς 
Ρυϊςζ 5 ὑΡΟᾺ γνγ85 ΟὈΣΙΩΚ ΕΝ 

ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ 
ὝΨεσα σοσηΐηβ οαὐ θὰ 8150 ἀΘΥΟΩ5 

πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι 
ΤΛΔῺΣ, ΟΥ̓ΙΠΒ οὐ δ βδυίηδ 

ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ: καὶ 
.ἷ6. 5ὅοῦ οὔ αοάᾶ; ἀμ σορυκίΩρ 

εἴα. αὐτὰ λαλεῖν, 
86 γγἃβ ῬΟΥΤΆΙΓΠΏΣ ἴθ ἴοθο ΒΌΘΔΚΙ,, 

ἤδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 
ἴδεν μδᾶ Κπόοννὰ {86 ΟἸχίδὲ τὰ το Ὀ6. 

δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν 

ἑκάστῳ αὐτῶν 
[- τὼ οἵ 

Σὺ εἶ 

- 
οτι 

42 Γενομένης 
Ηδνῖηβ Ῥθσοαθ ΡὰΣ οὗ ἄδν μανίηρ βοῶ οὐ 

ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον: καὶ οἱ 
Ἀ8 νυϑΐ 5 γὰν ἰπίο ἸΟΠΘΙΡ ῬΙΔΟΘ; ᾿ δηᾶὰ ἐπα 

ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ 
ΟΝ 5 ἍΈΕΙΘ βϑο Κη ΠΡΟΣ ΕΣπλ, δηᾶ 

ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον 
λον οπὴδ τηΐ] Ὠΐτη, ΕἸ οτοὶ ὑνοΓ6 ἀοίδιηϊησ 

αὐτὸν τοῦ πορεύεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν. 
μλ οὔίμθ ποί ἰο Ρ6 βοίηρ ἢὲ5 ΑΚ ἔσογη ἰπϑῦλ. 

43 ὁ- δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ 
ΤῊΘ (οη6) Ῥυαΐξ 5Βαίᾶὰ ἰονγασὰᾷᾶ ἰμεὰ ἐπδαὲ ΑἸξοὸ 

ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί, με 
ἰὸ δε ἀἰδοσθης οἱξίεβ ἰο ἄθοϊδσθ [86 Βοοᾶ πονν5 ΟΥ̓ 
ος δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι 
[Ε15 Ὠβοθϑϑδυν {8 Κιησάογη οξίῃε αοᾶ, Ῥδοδιβε 

ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 44 Καὶ ἦν 
ἄρουθὰ ἐῃΐβ ([πΠ: 5) Ιτνγὰ5 βεῃΐ ΟἹ, ΑΠα ἢ νγ85 

κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς. τῆς ᾿Ιουδαίας. 
ῬΡΕδομίη 5. ἰπίο [Ὡ6 5σῃδσοσίθ5 ΗΛ ὑπάσαν 

ἠρώτησαν. αὐτὸν περὶ 
δια ἔπον χτεαποβίσα τὰ δρουΐ 

3 ᾿ ἊΣ -“ 

ξἐπανὼ αὖὺ 
Αμα Βανίηρ βἰίοοα ΡΟ οα ἴορ οὗ μα 

ἐξ Ἰδὲ βὸ ΟΕ 

Ὠδνϊηρ βίοοα 0 

ἅπαντες 
811 

(ΟΠ 65) Ῥείη βίοῖς 

ἰοννασὰ 

οὗ [θλ 

ἐθεράπευεν αὐτούς: 

ἔΤΟΤῺᾺ 

μα Ὑοὰ ὅσα 

ἐπιτιμῶν οὐκ 
ποΐ. 

Ῥδοδῖιδο 

1{ὝΚΕ 4: 39---44 

ΜΙ ἃ Ὠἰρῃ ἔδυοῦ, 
δηα. (μον χηβᾶρ χϑ- 
αποϑὺ οὗ Ὠἰτη ῸΣ ΘΓ, 
3950 6 5ἰοοά οὐδσ 
ΠΟΙ 8πηὰ στϑρυκοᾶ ἰῃ6 
ἔδνοσ, ϑῃηᾷα Ὁ ΘΕ δ. 
ΤΑΒΌΔΩΟΥ 506. ΓΤΟΒ8 
δηἃ Ῥορδὴ τηϊηΐδίθυ- 
πὰρ ἴο θ). 

40Βπ0 ψΏΘ ἰμ6 
ΒΌΩ ψγβ βού, 411 
ἴμοβθ ψῆο δᾶ Ῥθορ]8 
510 Κ ψἱ ΠΏ ναγίουβ ἀἰ5- 
68,565 Ῥγουρηῦ ὑμθιὰ τὸ 
τη. ΒΥ ᾿ἰαυίῃρ ἢἰβ 

Βδηαβ ὩΡΟῺ ΘΔΟ ΟΠ6 
οὗ πὴ Ὧθ6 ψουᾶ 
Οὕτ6 ἔθη, 41 ΠΟΙ ΟῺΒ 
8150 σου σομλθ ουἱΐ 
οὗ Τδν, οτγίηρ οὐ 
ΒΩ βαυίηρ: “Χου 816 
[88 ϑοῃ οὗ αοά," Βαυΐ, 
Τα Κι. ῆθα, Ὧ6 
ΨΜουϊὰ ποῦ ρΡοσχχὶὐ 
ὕμοιῃ ἰο ϑρθδκ, [6- 
Οϑιιδα πον ΚΘ Ὠΐπὰ 
ἴο Ὀ6 μ8 Ομτίβί. 

42 ἩΟΥΕΥΟΙ, ΜΘ 1 
Ῥβθοϑῖὴθ ὅδ, ὯὨ6 νοῦ 
ουὗῦ δῃηᾶ ὑχγοοσθοᾶρα ἰὸ 
8. ἸοΏΘν ὈΙδοθ. Βευὺ 
8 ογτονψαὰς Ὀθϑρϑδῃ 
Δυρύϊηρ. αροιῦ ἔοτ 
ἮὮΐ δηὰ οϑὴθ οΐ 
85 ἴᾺΥ 85 Ὧ6. 85, δηά 
ἴον ὑγιᾶ ἴο ἀοίαϊῃ 
Ὠΐτα ἔστοσὴ σοϊῃρ αν 
ἔσο ἴθι, 43 Βιιὺ 6 
Βοϊὰ ἴο ἰΐϑηι; “ΑΙδο 
ἴο οὐχ οἱδίθβ 1 τχιϑὺ 
ἄθοιασο [6 βοοᾶ θὰ 
Οὗ ἴἢ6 κιἰηρᾶομλ οὗ 
Αοῦᾶ, Ὀϑδσοδαβο ἴοσ ὑμῖβ 

Ὶ1 νὰβ βϑοῃῦ ζογίῃ." 
44 Αοοοταϊηῃρὶν Ὧ8 
ψϑηῦ ΟἹ Ὀχδδοηΐϊηρ ἴῃ 
ὕ8μ6 δυνῆβροσαος οἵ 
σα δ. 



ΕὺΚΒῈ ὅ:1--ὃὃ 

ἐν τῷ τὸν ὄχλον 
πη ἰδ6 [6] ἰῇ οσχονὰᾷ 

καὶ ἀκούειν τὸν 
δὴ ον βεαγίηξ - 186 

5 ᾿Εγένετο δὲ" 
1 οσσυττοά Ὀαΐ 

ἐπικεῖσθαι αὐτῷ 
ἴο 6 ἱνἱπρ ὌΡΟΣ Ὠΐτη 

λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν 
ννοχᾶ οὔ ἷῇβς Οοά' δῃὰ 6 ννᾶὰβ Βδν:ὴδ βίοοα 

παρὰ τήν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 καὶ εἶδεν 
Ῥθβίαθ. ἐμ Ι. Καὶ ἀδμηηῃρβεγοῖ, δηὰ [6 ὰνν 

πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην, οἱ δὲ 
Ῥοδὶβ ἔννο πανίηξ βἰίοοα Ὀοβϑῖᾶθ 86 18κΚ, ἔδε Ραΐ 

ἁλεεῖς ἀπ΄. αὐτῶν ἀποβάντες 
ἐν} εἴτε εὐζ-}ε} ΖΥΟΤᾺ ἰδέαι . Βανὶηξ βίερρϑβαᾶ οἱ 

ἔπλυνον τὰ δίκτυα. 3. ἐμβὰς 
ὝνΟΥα νναϑῆΐϊηρ ΟΥ̓ τη 6 Ὠρίσ. Ἐανὶηρ βίςρρεᾶ 1ἢ 

δὲ εἰς ἕν τῶν πλοίων,. ὃ ἦν Σίμωνος, 
Ῥαΐ ἰαΐο οὔθ οὔίῃβε Ῥοδίβ, ψὩϊο τγὰβ οὗ 5ίχηοῃ, 

ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς 
ἢ6 χϑαποϑίρα Ἀλα  - ἤτοσχῃ 1168 φδυΐῃ 

᾿ἐπαναγαγεῖν͵ ὀλίγον, καθίσας. δὲ 
ἴο Ἰδβφα υρυνατὰ Προὰ 116, Βανίηξ βαὶ ἄοννῃ Ρεΐ 

ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους. 
οι οὐ {π6. Ῥοαῦ Β νν85 ἰθβδοῃῖπσ ἴῃε οτονάβ. 

4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶτεν. πρὸς. 
Α5 Ῥυ Γ Πε σθαβεᾶ ϑρϑεκίῃρ, δ βαίϊᾷ ἰοννασγα 

τὸν Σίμωα Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος 
6 5΄'οῃ Ζιοδᾶ ὑρννασὰ ἀροη. ἰηΐο θ6 ἄθὸρ 

καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα, ὑμῶν εἰς ἄγραν. 
86 ᾿ Ἰόννου ἴδε πείβ οἴνου ἱῃίο οδίςῃ. 

5. καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶτεν ᾿Επιστάτα, 
Δηα Βδνίηβ δηιθννουθαὰ ϑίσηοη βαϊὰ ΙΤηδβιγιιοίου, 

δι᾽ ὅλης “ νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν 
του ΏΟΙΘ. πἰρσδΐ ΔΝ πΒβ ΟΠ] 6 ποίηϊπρ 

ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου 
τνο ἴοοκ, ὭΡοΣ Ῥυ {86 ΒΑΣΙ. οὗ γοὺ 

χαλάσω εὐστὰ" δίκτυα. 6. καὶ 
Ι 581} ἴΙοννοσ.. 186. ποίβ. Απᾶ 

ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος 
αν ἀο 6 πον ϑποϊοσοα “ται ταᾶθ 

1815 

ἰχθύων 
ΟΥ̓ ἔξῆρθβ 

πολύ, -διερήσσετο. . δὲ τὰ δίκτυα 
το, σατο Ὀϑῖηβ Ῥτόκρῃ ἐπτοῦση Ραξ {π6  ποίβ 

αὐτῶν. 7 καὶ. κατένευσαν τοῖς μετόχοις 
ΟΥ̓ [πο . Αμαᾶ ᾿ πον τηοζἰοπϑαῖ ἕο πα ραχίῃευβ. 

ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας. 
ἴῃ {ἐπ ἀϊοτθπὶ Ῥοδὲ οὔίῃθ (ομθβ) βδνὶηρ σοΙηα 

συλλαβέσθαι αὐτοῖς: καὶ ἦλθαν, . καὶ 
ἴο σῖνθ δϑϑίϑίδηθα ἰο πϑτὰ; δηᾶάᾷ ἐμὸν σϑῖῆθ, δηᾶ 

ἔπλησαν ἀμφότερά τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι 
τῆον 8168 Ῥοίῃ 68 Ῥοδίβ δ5-δηᾷᾶ ἴο 6 βἰῃκίῃρ 

αὐτά. 8 ἰδὼν δὲ - Σίμων - Πέτρος 
.ῃϑτ. Ἡδνίηρ βοο μαΐ 5, Ῥοίοσ 

ἑστὼς . 

τοῦτο, 
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ΟΠ 82. -οὐσδϑίοῃ 
ΜΏΘΩ ἐπ οτοσχᾷ 

85 ὈΓΘΒΒΙΩΡ ΟΙΟΒα 
ὍΡΟΙ Ὠἷπλὶ δῃηά 1ἰϑύθῃ- 
ἰἴὴρ ἴἰο ἰμ6. ψοσᾷ οἵ 
αοά, 6 νψ85 βίϑῃαϊζηρ 
Ῥαϑιάᾶθ ἴῃ [ἰβκθ. οἱ 
θη ἢ 65΄8  Γοὺ. 2 Απὰ 
ὯὮ6 580.Ὁ ὕψνο βοδϑίξβ 
ἀοοκοᾶ αὖ ῃμ6 ἴδᾶκο- 
δἰάᾶθ, αῦ μ6 ἤϑῃον- 
ΙΏΘΩη πᾶ ροὺ οὐ οὗ 
[θηλ 8η4α ψαΥΘ ψψ85}- 
ἵὰρ ΟΥ̓͂ ὑπο τρίς. 
3 αοἷῃρ δροδζγᾶ οὔδ: οὗ 
0 6- Ροδΐϑ, ψ ὩΟ 85 
ΘΙΧΔΟΩ 5, 6 δϑκρά 
Ὠΐτὰ ἴο Ρ1}Π᾿ αἴνῦ 8 
Ὀἰδ ἴγοτπι ἰδῃᾶ. ΤΏρΩ 
Ὧ6 βαῦ ἄονγει,, 8Π6 ἔγΌσ 
088 Ὀοᾶὺ π6᾽ Ῥαρϑῃ 
ὑδδοῃΐαρ 6 οτονάβ. 
4 ΒΩ Ὧ6 οσδαξρα 
ΒΡ κίηρ,. 6 βαϊαὰ ἰο 
5ηοη: “ῸῚ οὐδ ἴο 
ΜΏΘΥΘ ἰὖ ἴα ἄθθρ, δῃᾷὰ 
χοῦ πῖθὴ ἰοὺ ἀονῃ 
χοῦ προύβ. ἴοσ ἃ 
οδοῃ." δ8Βυῦὺ ΒΙσλοη 
ἷπ ΥΘΟΙΡ 5εϊᾶ: “Ἴὴ-Ἑ 
Βὑγαούοσ, ἔοσ. ἃ ΏΟΙΒΘ 
Ὠἰρηῦ 6 ὑο!θα δηῃὰ 
ΤΟΟΚ. ποίῃίηρ, Ὀκὰ δὐ 
γΟὰΣ Ὀἱαάϊηρ ΙΖ Μὴ} 
Ιονοῦ. 86 πρὺβ.᾽᾽ 
6. Ὁ, ν θη ὑπαν αἱᾷ 
815, ὕΏΘν βῃηοϊοβθᾶ-, 8 
δσγεαῦ στασπὐϊααθ οὗ 
ἘΞ, Ιῃ ἔβοῦ, ὑποὶν 
ποὺ Ῥορδ χυἰρρὶηῃδ 
ἀρατὺ. ὦ 50 6. π|0- 
ὑϊοηθᾶ. ο ὑμοῖὶν ρδγῦ- 
ὭΘΥΒ ἴῃ. 6 οὐπεῦ 
Ῥοδῦ. ἔο. οοβ δηὰ 
διοϑίδῦ ὕθγα; δηα ὑῃ 6 
αἰά οομθ, δῃα ὑπ6 5 
ἘΠ6 Ῥοΐῃ Ροδῦβ," 50 
τὺ ἀπθϑ5θ6. Ὅεαρδπη 
ἤο 5ῖῃκ.. 8 58 δίῃ 
15, 5΄οη ῬΘύοΥ 
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προσέπεσεν τοῖς γόνασιν ᾿] ησοῦ λέγων 
4611 ἄοννῃ ἰοννατᾷ.. 186 Κηφε5 οὗ ὅεββ βαυΐαθ 

Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ο ἀνὴρ 
αοουῖ ᾿ς. ἔτοω. χῆδ6, Ὀϑόβιβο ΤΏ816 ῬΟΥΒΟῺ 

ἁμαρτωλός εἰμι; κύριε .9. θάμβος -γὰρ 
51ΔΈᾺ] 1άγη,. Ἰιοοσᾶ; δϑίοῃϑησχηθηξ ῸΣ 

περιέσχεν ᾿ αὐτὸν ᾿καὶ πάντας τοὺς 
ονουνν ὨΘΙτ θα ἰτὰ δηᾶ 81 ἴμ6 (ΟΠ 65) 

σὺν τῇ 
ἰοσείμον τὰ {1.0} 
Η Ἂ τ 
ἄγρᾳ τῶν ὦν. 
ἄγρα νος ΟΣ [88 ΟΥ̓ ΜΗΙΟΒ 

συνέλαβον, [10 ὁμοίως δὲ καὶ ᾿᾿Ιάκωβον 
{Π6. ἴοοκ ἐοβείμεοσ, ᾿ ἨΚοννίθο θὰ δἷῖθο Φδιηθδ᾽ 

καὶ ᾿Ιωάνην υἱοὺς Ζεβεδαίου, .-. οἵ 
ἃ ᾿.- ΦόοΒῃ 5ΟΠ5 οὗ Ζερεοᾶθο, ψᾷο 

κοινωνοὶ - -τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν 
ΒΏΔΓΕΥΒ - ἰοΐπμα ϑ5ἰτηοη. .ὄ Αμᾶ βαϊᾶ 

τὸν Σίμωνα ᾿ἰησοῦς Μὴ φοβοῦ"... 
ΠΙΤῚ 5λοα . Ζθθ5. Νοῦ Ἀ6 ἔθασίῃηρσ;. ἔγοχῃ .-- 186 

νῦν ἀνθρώπους. ἔσῃ . . :ζωγρῶν. 411 καὶ 
ΠΟΥ ΣΝ ψοῦ ΜΨ}Η1 06: σαί! αἰῖνϑ. Δπάᾶ 

καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν 
δανὶπδ 16 ἄοννῃ {[μ6 Ροϑδΐβ Ὄροσ, πα φδγίμ 

ἀφέντες πάντα - ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
μανίηῃϑ Ἰδὲ 5Ὸ ΟἹ 8411 (155) {π8ὸν Ζο]]οννοα ἴἰο Πίστη. 

12 Καὶ 

ΠΕΣ ΣΙ 

«πρὸς 
ἰοννασγάᾶ 

ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν 
1ϊ οασσαγγεάᾶ Απὰ ἱπ ἰῇ6 ἴορϑ Ὠΐτα 1 

μιᾷ. -τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης 
916 οὔὐἷῇβ οἰὐξίεβ δῃάᾶ ἸΟΟΚ' σ816 ρθσβοῦ 11} 

λέπρας: ἰδὼν ᾿ς δὲ τὸν ᾿[Ιησοῦν 
οὗ ἸΘΡΥΌΒΥ; Βανῖη δ βοοὰ - Ῥθξ 1.2} 7655 

πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον. -. ἐδεήθη αὐτοῦ 
Βανὶηδ 8116 ρος ᾿ ξδο8 ἢ Ρορϑοα οἵ ϊχη 

λέγων Κύριε, ἐὰν θέλῃς. δύνασαί με 
ΦΥΙΏΣ Τιογχά, 1 ενοσ ψοῖ ΓΔ ὙΝ}11 σοὺ 816 8016 τὰ 

καθαρίσαι: 138 καὶ... ᾿ ἐκτείνας εὐ τὴν 
ἴο ΤΆΘ ΚΘ ΟἸ68ῃ. -. Δῇὰ Βανίῃρ βίγοίοῃϑᾶ οὰ 1868 

χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ. λέγων Θέλω," 
Βδηάῖ ἢ ἰοποῃθϑαᾶ Ὠϊχα ΞΘ [1 τὴ ΠΡ, 

καθαρίσθητι: «καὶ. εὐθέως“. 
θεοῦ τηϑᾶθ οἱθδῃ; πᾶ : ἱτηστη θα! έθὶν ἰμ 6. ἸΘΡΙΌΒΚ 

ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 14 καὶ αὐτὸς 
ψϑηΐ ΟἿΣ - ἔγοπΣ Ὠλχα.. -Αὐὰ 

παρήγγειλεν αὐτῷ ᾿- μηδενὶ εἰπεῖν, 
ξανο οΟΥ̓͂ΘΙ5 - ἕο Εἶχα. ὸ ὯΟ ΟὔΘ.. ἴἰο 58., 

᾿ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ 
δανίηρ βοὴ6 οὔ. βϑῃονν γψΟυΤΞΘΙΣ ἐο ἐῃ6 ῥτἰοβέ, δηά 

προσένεγκε - περὶ τοῦ καθαρισμοῦ .. σου 
ζο εζον ρου {ἰδ6 ΟἸΘΔ ΒΩ οΟΥ νοι 

ἀλλὰ 

ἦσαν: 

ἀπὸ τοῦ. 

λέπρα 

ἈΘ. ΠΙβοροᾶν: 
ΟΕ δημᾶ β5ῇὴσον, γοὰΓ- 

'56 17 
Δ τ Κ6 83 οὔδΥ- 

μα 

ΚΕΌΚΕ, ὅ: 9---14 

7611 ἀοτῃ αὖ {πᾶ τιθθ5 
οὗ ὅεδβδιβ, βοσίηρ: “Ὧ6- 
Ῥδιὺ ἔσο Τ6, Ὀθοδῦϑ6 
Ὶ δηλ ἃ 5101] Τηδῃ, 
ΤΟΥ," ΘΕῸΓ δαὖ {86 
Οοἴοῃ οὐ ἢδῃ ψΏΪΟἢ 
πον ὑοοὸῖκ ἃρ ϑδϑβίοη- 
Ἰβῃσχθηῦ οὐ ΜΏΘΙτ δά 
Βἷμγ. 88 - 811 ὑπῦβθ 
ΜΙᾺ πη, 10 δπὰ ᾿4Κ6- 
ιἶβα Ῥοίῃ Φαχᾶθβ δηᾶ 
ΦΟΏη, Ζοθ' 6’ ἀ6 θ᾽ 5 ΒΟΏΞ, 
ἍῺΟ ΜΈΓ ΒΏΔΙΟΥ 5 
ϑοῃ. Βυῦ 7655 5814 
ἰο ϑίιηαοῃ: “βίορ . μ6- 
ἴὴρ ϑῖγϑία. ἘΤΟΤΩ ΠΟῪ 
ΟἹ γοῖι Μ|11 Ρ6. οαίοῃ- 
ἴῃρ 6 811γ6.᾿ 11 50 
{πον Ῥγσοιρῶῦ [μ6 Ῥοβϑύβ 
Ῥ8ΔῸ0Κ ἴο Ἰαπηᾶ,  δηᾶ 
Θρδηἀοηδα -ονουυυ ϊηρ 
δηα ΤΟΙΠον θα ᾿ἰτη. 

2 ΟΣ ἃ ἔσμοσ οὐ- 
οδδίου ΜΏΪ6 μ6 ψὰ8 
ἴῃ οὔδ οὐ ὕμ8 οἱδιθϑ, 
ἸΟΟΚ' ἃ τϑῃ {1111 οἱ 
ἸΒΡΤΙΌΒΥ! ΜΘ Ὧ6 
σϑιρῃῦ δἱρηῦ οΥἨ ὕθϑιδ 
ὯΘ. 611 Ὡρόοὴ Ὡΐ5 ἴδοδ 
84 Ῥορρβά. Ὠΐτη, 58.- 
ἴηρ: “1οχά, 1 γοὰ 
σὺ ψαῦῦ ἴο, γοὰ 
ΟδῺ Ὑδκα Ππλθ΄ ΟἸ68}.» 
13 Αῃηα κ5ο, βγοίοῃϊησ 
ουαῦ Ὠΐθ 88, δ6 
ἰοισῃθᾶ ἢ, βαυΐηρ: 

πιθοῦ ἴο, Β86 τηϑάβ 
ΟἸΘδῺ.᾽ Δηάᾶ ἰπιπηλ6- 

αϊαύθιν ὕὯ8 ἸΘΡΓΟΒΥ 

γϑθηθα ἴσοσι ὨϊΪη). 
14 Αηα .ὯἢΘ8. ραν {86 

8) ΟΥ̓ΘΥΒ ἰο΄. {61} 

“Βαὺ ρο 

ἴ0 ἴῃ υτὶοβί, 

ἰὴ ἸῺ σΟΠΘΟΙΙΟΣ 

ψιλὰ γψοῖ. ΟἸ δ βρ, 



{ΚΕ} ὅ: 15ὅ--.9ώ0 

καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς εἰς 
ϑοοοσαϊηξ 88 ἀϊγεοία Μοβϑβ ἰπῖο 

αρτύριον αὐτοῖς. 1ὅ διήρχετο δὲ 
μ ΜΌΝ ἴο πϑλ. ψοβ δ μα, Ἐπσουσῃ ΡΡυΐ 

μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ 
ΤΑΣ τλ68 ννοσὰ δρουΐ Βἴτῃ, δῃὰᾶ 

συνήρχοντο “ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν 
τσοσο σοχηΐϊὴρ ἰοσ οἴ μοσ οσοννὰ τ᾿ϑη ἴο 6 Ποαῦῖηβ 

καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν’ 
δὴ ἴορο οὐυτεᾶ ἥἔτουσα ἰῇ βίο κῆρβθο οὗ ἰμοσὴ; 

16 αὐτὸὲῤ δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς 
Β6 ρυῖ. ννᾶβ (οπ6) τοῦτ ἰῃ τὰς 

ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος. 
ἀδξοιϊδία [ΡΙ18665] δηᾶ ῬΤΑΣ ΩΣ. 

17 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν 
Αρὰ ἱἰτοσουστοα ἃ οὔθ οξίῃμα δν8 

καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν 
δηᾷά 1: νγ 88 (ο 6) ἰθδοῆϊησ, δ ψετα 

καθήμενοι Φαρισαῖοι . καὶ νομοδιδάσκαλοι 
(ομ 65) ϑπσ Ῥμαχίδεος ϑδῃᾶ Δ ἰθϑοῦουβ 

οἱ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης 
νῶο ψνεγῸ (ΟΠ. 65) μανίπρ οοθ ουἱΐοξ ΘΥΘΥΥ 

κώ τῆ Γαλιλαίας καὶ ᾿Ιουδαίας καὶ 
ἀτΡΗΙς οὗ το [ἘΣ Ὸ}} : δηά ΖΦυᾶθα δῃᾶ 

Ἱερουσαλήμ’ καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς 
τλολ λαμ δ8ηἃ φονεσ ΟΥΙοτὰα ψὰ39 ἰπίο 

τὸ οἰᾶσθαι αὐτόν. 18 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες 
.ὰς ἰὸ θ6 βοδη Ὠϊγῃ. Αμπα ἸΟΟΙΚΙ ΙΏΔ816 ΡΟΥΒοῺ 5 

φέροντες ἐπὶ. κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν 
ὈΘδσΙΩΒ ὌΡΟΣ μεὰ ΤΏ8Ω ΨὝΏΟ 85 

παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν 
(ομ6) μανίπμρ Ὀβθὴ ῬδυδιυΖοα, δηὰ ἴμεν Ψεγο βθοκίηξ 

ἡμερῶν 

αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι αὐτὸν ἐνώτιον 
89] ἴο Ὁτίηπ ὰ δ8ῃ4 ἰο ρΐ Ὠΐτα πὰ βίσῃς 

αὐτοῦ. 19 καὶ μὴ εὑρόντες 
οὗ Ὠΐτα. «Απα ποὶ Βανί ἔουσμα 

ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν 
οὗ δὶ βοτχί οὗ ἴγνγὰγν} ἴδον σαϊσ!ὐ Ὀτπμϑ ἴῃ ἈΠ 

διὰ τὸν ὄχλον ἀναβάντες ἐπὶ τὸ 
σουρῃ ἴἰῃμθ οτονναὰ δανίηρ βίθρρεα ἃΡ ὑροῦ ἰπ6 

δῶμα διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν 
ΤΟΟΙ͂ χοῦ 6 1116 5 {μὲν 1οΐ βὸ ἄοσψῃ Ὠΐτι 

σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον 
ἰορείμου τ [6 πρροα ἰπΐο [6 γχηϊᾶβί 

ἔμπροσθεν τοῦ ᾿[ησοῦ. 20 καὶ ἰδὼν 
1 ἔγοὴηΐ οὐίῃθ {26505. Αμαᾶ πανῖηδ 566 8 

τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν ἔΆνθρωτπε, 
{86 Ταῖῖῃ οΥ ἴθι ἢ6 5αϊᾶ Μϑδῃ, 
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Ἰαδὺ δ Μόοβϑθθ αἰγροι. 
οα, ἴοσ. ἃ ψἱύθδδβ ἰὸ 

ὑπο. 158π ἰὴ 
ψοΥὰ δροιιΐὺ αἰ τγϑ8 
βργθδαάϊηρ 86 τΏΟΓΕ, 
δᾶ ρσγοδαὺ ογτονχὰξ 

ψουϊὰ σοϊηθ ἰοροϑίῃρου 
ἴἰο δέθῃ δηὰ ἴο ὃ8 

ουγεᾶ οὗ {ΘΙ 5ἰοκ- 

ὯὭδ5565. 16 πον ανου, Ὧθ 

οοηθδηυοα ἰῇ τσοῦγο- 

ταθηῦ ἱῃὰ (ῃ86 ἀδβογὲβ. 

84 ὑγασίηρ. 

171 ἴμ6 οοῦγξδο οἵ 

ΟἿΘ οὗ μ6 ἀδὺβ [8 

85 ὑδδοῃίηρ, δῃὰ 

ῬΏΔΙβθος δηα ἰθϑοὴ- 

ΕΓΒ οὗ ῃ86 ἰὼ ψὯΟ 

8 σογλθ οἷ οΟὗὨ ΘΨΟΙΥ 

ψΠᾶρθ οὗ Ο411:168 
δὰ σα θα. ἃπα ὕ6- 
Υυϑαθὰ ΜΌΓΘ 5ἰθυϊηρ 

{ῃοῦα; δηᾶ Φϑῃονδ Β᾽ 

ῬΟΥ͂ΘΓ ΨΜᾺ5 ὕψογθ ἴῖοσ 

τὰ ἰὼ ἀο ϑδ]ηρ. 

18 Αηα, ΙΟΟΚῚ χτλθῃ 

σα ὴρ Οἡ 8ἃ θᾶ ἃ 

δ ὙΠΟ 5 ῬὈδ͵ζδ- 

Ἰγζθᾶ, δῃὰ ὑπ8 7 Ψ6ΙΘ 

βϑοκίηῃρ ἃ ΜᾺ) ἴο 
υϊὴρ πΐϊ ἴῃ δῃὰ 

ῬΙδοθ Ὠΐὰ Ῥθέογε Ὠΐτη. 

1950, ποὺ Βπάϊηρ ἃ 

ΨΥ ἰο ὑχΐπρ Πἰπὶ 

ἰῃ οὐ ϑοοοιηῦ οὗ [8 

σγονψᾶ, μον οἰϊπηιρρᾶ 

ὉΡ ἰο ὑμ6 τοοῦ, δὰ 

ἐπσοῦρ με ὑπ 

{μον ἰοὺ ἢἷπὶ αοῦ 

σὰ ἰδ 1016 θά 

δισοηρσ ὑμοϑα ἰῃ ἔτγοηῦ 

Οὗ ὅεββ. 204 πὰ 

ΜΏΘΩ 6 58.232 ὑποὶγ 

ἔοι Ὧδ 5814: “Μδῃ, 
πο ς-.80οσ τ τὸς αὐ ν τ ὃ - τ ρος τς τὸς τὰς τς ρσυυέ 

175 σοῃονδ᾽ 5, 571-18: {η6 Τιογᾶ᾽ 5, ΒΔΑ. 
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ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 
μᾶνϑ ὈΕΘᾺ ε΄ 5Ὸ ΟΥ̓ ἰογοὺὰ ἰῃ8 5115 οἔ γου. 

21 καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖ 
Απαᾶ κ5ίἰδσίεα. ἰο Ρ6 τϑρδβδοῃίηρ ἰᾷ8 ἐπ ει τιϑὰ ᾿ 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες Τίς ἐστιν οὗτος 
δὰ ἴβ86 Ῥδδσγίβθεβ Βα ΜῺΟ ἰ5 1818 

ὃς λαλεῖ βλασφημίας; 
ΜΏΟ [5 5ρθακίῃρῃ: ὈΙδβρῃθιηϊοϑῦ . ἷ7Ὕ2ιη ο 15 8016 

ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος ὁ θεός; 
μ 5115 ἴο 6 Ἰετπηδ 50 ΟΥ̓ 1 οΐ δίοηθ ἐμ αοαῦ 

22 ἐπιγνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς 
Ἡδνίηξ τοοοσηϊζεα μὰς ἐπ 655 16 

διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν 
ΤΟΘΘΟΏΪΩΘ5 Οὗ ἴθ τα δνὶηρ δησνοσοα 581α 

πρὸς αὐτούς Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς 
ἰοναῖὰ ἴθ Μμαὶ 8:6 χοῦ τθαβϑοηΐηῃξ ἱπ τῃ6 

καρδίας ὑμῶν; 28 τί ἐστιν 
ρασὲβ οὗ σου ὙΨΜΈΪΟΣ ((Ὠϊ 5) 15 

εὐκοπώτερον, εἰπεῖν ᾿Αφέωνταί σοὶ 
φαϑίοσ, ἴο 5ϑὰαν5) δνα Ὀ6θῇ [ἴοΐ ΡῸ ΟἹ ἴο γοῦ 

αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν Ἔγειῤε 
186 51Π5 οΥὗ νοι, ΟΥ ἴοϑεν Β6 μοί υρ 

καὶ περιπάτει; 24 ἵνα δὲ 
δηᾶ Ὅο νυδϑικίηρ ΔΡου Τὴ οτᾶεσ ἰμ δὲ Ῥαΐ 

εἰδῆτε ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
τοῦ τηϊσὴ Κῆον ἰμας ἰῇ6 5οὴ οὗ ῃ6 ΤΑΔᾺ 

ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς 
δα πουῖν 15 βανὶη δ ὍΡΟΣ τὰ 6 ΘΕ 

ἀφιέναι ἁμαρτίας ---- εἶπεν τῷ 
ἰο Ὅ6 ἸουὩ 5 ΒῸ ΟΕ 5105 --- Ὠ6 βαϊάᾷ ἴο 186 

παραλελυμένῳ Σοὶ λέγω, 
(056) αν Ῥ6θὴ Ῥδσδιῖυνζεαᾶ Τὸ γο ΙὍ͵Ὼ 5ΑΊΩ8, 

ἔγειρε καὶ ἄρας 

τίς δύναται 

τὸ κλινίδιόν 
Βε βοϊπρ ὰρ δηᾶ μανὶηξ ξίεα ὰρὸ 6 ἘξΠ6 ρα 

σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 
οὗγοιὰ ὍὈδ6 Βοίῃϑ γΟῸΣ ΜᾺ) ἰπΐο {ῃΠ6 ἤουδα οἴνου. 

δ καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον 
 Ἀμᾶ 1 βίη ν Βανίηβ βίοοα Ὁ ἴῃ ββ:;ρ)ῃῃς 

αὐτῶν, ἄρα ἐφ᾽ ὃ 
οὗ ΏθτΩ, Βανὶηρ ξϊρα υ ὌΡΟΣ ΜΈΣΟΣ 

- κατέκειτο, οἶκον ἀπῆλθεν εἰς τὸν 
ἢθ ν͵)85 115 ἀἄονῃ, ἤουβ6 Ὧ6 νομί οὐ ἰηΐο {86 

αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν. 26 Καὶ ἔκστασις 
οὔ χη δον ἴτὼ6 Οοά. Δρᾶ ροβίδδυ 

ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν 
ἴοοκΚκ 81] (πετῶ) δῃά ἔμεν ψΕῚσ β]οχ νὴ ἰδ6 

θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι 
αοα, δῃηᾷ Ὀϑοδσζηθ ἢΠοα οἵ ἔθδσ ΒΨ ΙΩΒ ἐμαὶ 

Εἴδαμεν παράδοξα σήμερον. 
γε βὰν βδέγϑαηβε ({ 1155) ἰοᾶδν. 

ΓΕΌΚΕῚ ὅδ: 31-.--26 

ΨΟῸΣ δἰ δῖ Τογρίνθῃ 
γοῦ.᾽" 21 ΤὨΘΥΘΌΡΟΣ 
6 βοῦθῈ 5 δῃηάᾷ [μ8 
ῬΆΔΥΪδθος δαί ἰο 
τ ϑΟΏ, βαρ: “Ὑ0 

15. ὑῃ15 ὑπμαῦ 5 5ρθδῖκ- 
ἴπρ ὈΙΆΒΡΏ ΘΙ 659 ΝΟ 
δὶ ἴογρίνα ἰὴ 6χ- 
σορῦ αοἂ δΙομ Θ᾽" 

22 Βυὺ σεθαβ, ἀἰβοθγῃ- 
ἰὴρ [πὶ τοϑ ΟΠ Ρ5, 

βοϊὰ ἢ ϑΗΒΟΙ ἰο 
{Ὡρι: “ὙγὙ:μηδιί δῖ τοῦ 

τϑδϑοηΐηρ οαὖὺ ἴῃ χΟῦᾺ 

Ὠδοσύϑ9 28 ΜΏΪΟΩ. ἰβ 
Θαδίθσ, ἰο δῦ, ὝὙου 

5'Ὼ5 816 Τουρίνθη ψοὰ;,᾽ 

ΟΥ ἴο 58ν, “αοὐὖ ὺρ 
δηα νακ᾽}9 24 Βυὺ ἴῃ 

ΟΥΩ͂ΘΙ Τοῦ χοῦ ἰο ΚΟΥ 
ἐϑὺ 8 5'ος οὗ ΔῈ 

ὨδΔ5 δ ΒΟΥ οὨ {6 

δαγῃ ἴο Ζουρίγνθ 

51} 5--- Ὧ6 βαϊα ἴο [86 

ῬΔΥΔΙγΖΘα 8: ΚΖ 58. 

ἴο γοι, αοῦ ἃρ δῃᾶ 

ὉΪΟΚ ὉΡ γου 110016 

θὰ δῃᾷ Ὅ6. οἱ ψόοιῦ 

ΜῸΣ ὨοΙ6." 25 Αῃὰ 

δύ θ ὯΘ ΤῸΒΘ ὉΡ 

Ὀδΐοσθ ὑζθῃῃ, θἱοκρα 

ὮΡ νοῦ ὯΘ6 υϑροᾶ ἴο 

116 οὐ 8ϑῃᾷ μη ΟἿ 

ἴο ἰδ ποπιρ, ρβ]ου]ν- 

ἴῃρ αοὔἄ. 26 ΤΏΘ δὴ 

δοβίδϑυ βϑίζθα ὁ δᾶ 
811, δῃᾷ ΐθυ Ῥθρϑῃ 

ἰο β]ουῖν Οαοᾶ, δηᾶ 

{πὸνὺ Ῥθοδῖὴθ {1Π]Π6ὰ 

ΜΙ θαυ, βδγίηρ: 

“8 ὮδΥΘ β66ὴ βύσϑῃρθ 

«ΐηρϑ ὑοάδν ἢ 



1 {ΚἘῈ} ὅ: 21---.84 

ἐξῆλθεν 
6 ψϑοηΐ ουΐ πᾶ 

Λευεὶν 

21 Καὶ μετὰ ταῦτα 
Αμᾶ αὔίον “πθξο ([81η855) 

ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι 
᾿ ΘΒ6Ιά ἴδιχ σο!]θοῖοῦ ἴο δταθ.. Τιανὶ 

καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν 
ΕἸ ΤΊ ΡΤ Ὥροη ἰδ6 δὰ οΟΥῆσθβ, δῃαὰ ἢ6 βαδϊάᾶ 

αὐτῷ ᾿Ακολούθει. μοι. 28 καὶ 
ἰο χα Β6 Ζο!Π ον ἴο τῇδ. Δηαᾶ 

καταλιττὼν πάντα ἀναστὰς 
Βανί οἰ θα 811 (χΐπ655) - Βδν δ βἰοοᾶ ἀρ 

ἠκολούθει αὐτῷ. 29 Καὶ ἐποίησεν 
Ὧ6 νγἂβ ξοΠονη.. ἴοδΒῖτα.. Δηά τηϑᾶβθ 

. δοχὴν. μεγάλην Λευεὶς αὐτῷ ἐν τῇ 
τεσορίϊοσι ἔθαϑὲ Βτϑαῖ ΙΙΘΥΣ το τ ἢ {86 

οἰκίᾳ αὐτοῦ καὶ: ἦν ὄχλος πολὺς 
ποῦξϑοα ΟΕ τ; .. δηὰᾶ νναβ σγχοννὰ ΤἯΌΘὮ 

τελωνῶν “καὶ ᾿ἄλλω᾽ωνοὠ οἱ ἦσαν μετ᾽ 
ΟΥ̓ ἰδΔκ σοῃθοΐοῦβ δὴ οξοίῃμουβ νὴ. νοῦ ψὶῇ 

αὐτῶν κατακείμενοι. 39 καὶ ἐγόγγυζον 
[921-91 ᾿νὶμε ἄοννῃι. Αηὰ ΨΌΓΟΣ ΣΥΟΣ ΙΒ 

οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν 
τς ῬΒδγίβεθϑ δηἋ ἐπα ΒΟΧΙΌ65 οὗ [οῖα 

πο τῇ . » » ΝῚ ε 
πρὸς τοὺς μαθητὰςὨἨ αὐτοῦ λέγοντες 
τοννδσαά τη 6 ἀἰβοῖρ]θ5 οΥ Ὠϊτὰ ΒΑ ΊΩ5 

Διὰ τί ετὰ τῶν τελωνῶν καὶ 
ἙΒΤΟαΡῚ ψνπϑὲ δ 9] τε Ἰδκ σο!]θοίοσ πὰ 

ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ - πίνετε; 
ΒΙΩΘΥΒ 816 χοῦ θδίϊπρ δῇ 816 σοῦ αὐ Κη 5 

31 καὶ ἀποκριθεὶς -ὦ Ιησοῦς εἶπεν 
Αμᾶὰ αν δηβυνοτεά 1τὰ6 7655 βεϊα 

πρὸς αὐτούς Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ 
τοννασαᾶ [4 Ὑ-|99] Νοῖ Ὥδθεβα 8ἴδ Βανὶὴβ τῃ6 

ὑγιαίνοντες ἰατροῦ. . ἀλλὰ. οἱ. . 
(οτ165) Ρϑίπϑ θα! ὴν οΟΥ̓ΘΘΙΟΣ μμυΐ {ῃ6 (ο65) 

κακῶς ἔχοντες: 82 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι 
ῬδαῚν ἈΑν 8; ἃοῦ. 1 δνο οοζὴθ ἴο Οδἢ 

δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. 
τι ϊθουβ (ο 65) Ὀὰϊ 5ΒΙΠΏΘΥΒ ἰπίο σερϑηΐβϑησρ. 

.ϑ. .Οἱ - δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν Οἱ 
ΤΒΘ6. (ο65) Ῥαῦ 5 ἰονατάῖ ἤτ ΤΏΘ 

μαθηταὶ. ᾿Ιωάνου. νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ 
αἰβοῖριεθ. οὗ Φοβῃ ΔΙΘ ἔβϑίηβ ἔγθαιθν δηᾶ 

δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ ᾿οἱ ᾿ 
ΞΒῸΡΌΪ ΔΈ ΟΣ 816 τηδκίηρς, Ἡκουνίβθο 8150 ἐπ (οὔ 65) 

τῶν Φαρισαίων, οἵ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν 
οὗ πῃ 6 ῬΒΑΥΒΕ65, με (οὔθ65) Ραπὲ ἴο γοῖ; 86 δδῖξηβ 

καὶ πίνουσιν. 84 ὁ δὲ ᾿ἰησοῦς εἶπεν 
ΔΩ, δἜυδ ἀγιὶηΙΏ . Ἰὰ6 μυΐ 7655 βαϊα 

πρὸς αὐτούς Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ 
ἰοννασάὰ ἴθ Νοΐ σοῦ δύ Δ016 ἐπὸ βοὴβ οἵ ἐμ 

καὶ { 

-ΒῸΚ 

2394 

21 ΝΟΥ αἴ [ἤθεα 
ἰῃΐηρσα Ὡ6. ψϑηῦ οὐξ 
Δα ὈΘΠΘΙα ἃ ἰδχ 60}. 
Ιϑοΐοῦ πϑηιθαᾶ Πθ 
5ἰυρ δὸ 0ἴῃ6. ἴδὰς 
οἴἶοθ, δῃηὰ ἢ 5ϑἰά ἴἰο 
Ὠΐπι: “ΒΘ ὩΣ 20}. 
Ιονσογ." 28 Αηά Ἰβανϊηρ 
νου πίηρ ὈΘηϊηα μ8 

ΤΟ ὉΡ δῃᾷ σϑηὶ 
τοι! ονρ Ὠἶτ. 29 ΑἹ: 
50,. 16 βρύθδα 4 
Ὁϊρ τϑοθρύϊοῃ ἴδαβὺ ἔρος 
πὶ ἴΏ Πὶ5 ΠΟῦβ6: 
ΘΑ ὕμποσα ψ85. ἃ δυϑαΐ 
οσοψαὰ οὐ αχ ο01166-: 

ἴουβ 8πα οὐἤθυβ: ψῃα 
6 ἰῷ ὑπθῆλ τά- 

οἸμλὴρ δὖῦ ὑῇθ θ8). 
80 Αὔ- [ῃἰ π6 ῬΏβ- 
5665 δηᾶ ὑπ ΙΓ βου σε 5 
Ῥδσδὴ ΓαΡτ σὶρ ἐσ 
Πῖ5 ἀἰβοῖριθθ, βδανίηρε 
“ΜῺΣ ἰ5 1 τοῦ θϑδὺ 
διὰ αἀὐἰὴκ νι ἴδαχ 

σοηθούοσβ δηᾶ διη: 
ΠΘΥΒ9᾽ 811η ΥΘΡῚΥ 
ὅθϑὰβ βαΐα ἰο ὑμθηῖ: 
ἙἜΠΟΒΘ. ἵἷὴπο 8Γ8 
ραν ἄο ποῦ. πορᾶ 

8. Βγϑιοΐδη, Ὀπὺ ὑποβ8 

ΨΏΟ 8ῖ6 αἰϊὴρ ἅο. 

321 Ὦδνβ οοῃθ'. ἴσ 

6411, ποῦ γἱσῃίθοῦβ 

ῬοΥβοῦσ, δ 5ἰΠΠΘΓΒ 
ἴο τϑρϑηΐϑησθ.". : ὁ 

ΘΘΎΒΕΥ 5δἷά. [6 
Ὠΐπι: “ἼΠ6 αἰ βοῖρ 85 

ΟΥ δοῇῃ ἔδϑί- ἔγϑ- 

αὈΘΠΟΙν δηᾶ ΟΥ̓͂ΟΥ 505 
ΡΙοαὐϊσηθ, δῃηα 50 0 
ὑποβα 'οὗὔ ἰπμ6 Ῥῃδι- 
5665, μὰ γοιτδ εαὐ 
δὴ ἀγίηκ." 84σε- 

βαῖϊᾶ ἰο ὑῃθηι 
“χοῦ σδημοῦ τη8Κ8 
[86 ἔγίθηᾶβ οὐ {88 
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μφῶνος ἐν ; ὁ νυμφίος 
οἰ μμφροτοθος “ἃ ΨΈΪΘΗ [{Ππ 6] ῃ6 ὈΓΙΔΘΡΎΟΟΙΩ 

ε΄ αὐτῶν ἐστὶν ποιῆσαι νηστεῦσαι; 
μβ ἐπ ΒΕῚ το ΤΩΔΚ6 ἴο ξαϑὲ 

45 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν 
1 οοῦβ Ρυΐ- ἄδ8ν.8, ΔΠα ΨΏΘΏΘνΟΣ 

ἀπαρθϑῇ ἀπ᾽ αὐτῶν Ἐ6ᾷἊὁ 
πι8 5 αν 6 Ῥ66ὴ στουλονεά. Φἔγοχῃ [λε3 ον πε 

γυμφίος τότε νηστεύσουσιν ἐν. ἐκείναις ταῖς 
ὁοδεστοοσα ποὺ ἵἴπον 11} ξαϑὶ 1ἢ ἰμοβα 1η8 

ἐραις. 
ἥμεις 

.36 δὲ καὶ πἀάραβολὴν πρὸς 
ἘΓ νν85 ϑδυηβ Ὀαΐ 8150 ῬΘΥΔΌ1Θ ἰονν δῦ 

αὐτοὺς. - ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ 
ἐβεα .. ἴδδὲ Νο οὔθ᾽. σϑδϑί- προ (1666) ἔγουῃ 

ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει 
ουἱεῦ Ξαυτηθιῖ πδὺν Ὠδνίηρ ΟἹ 6 σϑϑίβ ἢ 

ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν: εἰ δὲ μήγε, 
πυροῦ οὔΐογ βασταθαΐ οΙά; 1Σ Ῥαΐξ ποῖ αἵ ᾿ϑαϑί, 

καὶ τὸ καινὸν σχίσει- καὶ τῷ παλαιῷ 
αἰϑο πὲ ποῦ. ΨΨ11 68. αυνὰν “δπᾶ ἴο 18 68 οΙα 

οὐ: συὐμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ 
ποὶ ΜΗ] βδουπᾶ νυν ἰῃ6. σαδί-ροῖ (Ρ΄6 06) ἰῃ8 ἔγοσα 

τοῦ καινοῦ. 317 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον 
6 ῃϑνν. Απμα ποορδ-. ἤσουν 6 πον 

Ἔλεγεν 

εἰς ἀσκοὺς παλαιούς: εἰ δὲ "μήγε, 
ἰῖΐο 5κίῃ δ 55 οΙᾶ; 1 Ὀμΐξ ποῖ δἱ ἰϑαβϑβί, 

ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος: τοὺς ἀσκούς," 
5Κῖπι 855, 

ἀσκοὶ 
βκῖ Ὀ855 

νέον εἰς 
ὨΘῪ ἰηΐο 

39 Οὐδεὶς 
ἴο 6 ἰὕσονῃ. Νο οὔθ 

θέλει νέον: λέγει 
5 ὙΏΜΠΩΡ ΠΟΥ; ὯΘ 15 Βα ση5 

Μ11 Ὀιιχϑοὶ τὴ6 

καὶ αὐτὸς 
θᾶ 1 

ἀπολοῦνται" 
Μ11 06 ἀδβίσχουθα; 

ἀσκοὺς καινοὺς 
βία 855. ΘΝ (0165) 

“πιὼν παλαιὸν 
πανίης ἀσυπκ, οἷά 

ννίὰθ ἴῃ6 θῶ ἴδε 

ἐκχυθήσεται - καὶ οἷ 
ΨΨ}}1 ὈΘ 5Ρ0Ρ116α οὐδ δηᾶ ἰπ8 

38 ἀλλὰ οἶνον 
ρμαΐ δ. 2} 91:1} 

βλητέον. 

γάρ Ὃ παλαιὸς χρηστός ἐστιν. 
ΦΣ δε. οα. πῖσα 15. 

θ ᾿Εγένετο δὲ ἐν ᾽σαββάτῳ᾽ 
1 οσσαττοᾶ - μα 1ῃ Βα δ ἢ 

διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ 
ἴο ΒῈ βξοῖϊῃξ πὶβ νγὰν ἱπτοΌΒἢ ἢ Ὠΐτα του ἢ 

σπορίμων, καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
βοίηθβ, 8η4 ψέγα ὈΙποκίηρ ἴπ6 αἰβοῖρθβ οὗ 68} 29] 

καὶ ἤσθιον. τοὺ στάχυας ψώχοντες 
ἃΠἃΔ ννετα δδίϊηϑ {88 μϑϑάβ οὗ βσταῖπθ ταρθίηδ 

ταῖς χερσίν. 2 τινὲς δὲ τῶν “ Φαρισαΐων 
ἰσῆθΘ ἢδηᾶβ. Ξοὴθ αὶ’ οὗ ἴμ6 ῬΠεσίσθα5 

6 ὈΓ᾿ασθστ ΟῚ 

{ΚΕ}  ὅ: 8ὅ---δὲ 9 

Ὀγϊἀθρυοοὰ ζϑδὺ ΨΏ118 
ἘΠῚ 

πὶ ὑπο, οδὴ τοῦ 
35 Ὑοὺ ἄδυν Ψ11 σΟΠΊ6 
ΜΏΘΩ 6. Σου ογ 
Μ11 Ἰηδοοά Ρ6 [δκθη 
ΘΙ ΔΚ ἴτόσι θη; [6 
ΤΟΥ {011 Γαδ ἰῃ 
[Ποβ6. ἀδυ5.᾽" ᾿ 

86 Εὐγύμοσ, 6. ποῦ 
ΟἹ ἴο β'νθ᾽ 80 .111ι.5- 
ὑγοϊίου ἴο ὑμοα: “Νὸ 
ΟΠ6 Οαὐβ ἃ Ῥϑίοῃ ἿΤΟΙΩ 
δι. ὯΔ οΟὐὖον βαγτηθοῦ 
ΔηΩ͂. βο5 10 οηὔο 81} 
ΟΙά ουὔϑ ρασχηθηῦ; 
θαῦ. 1 Ὧθδ ἀοθά, ἰμθα 
Ὀοΐῃ [ῃ8 ὨΘΩ͂ ρῬϑίοῃ 
ἴβδβ ΙΔΥ δηᾶ {ῃ6 
ραύοῃ ἔγοϊῃ. ὑδ8 
ὩΘΝ ρφβϑυιαθηῦ αοθ5 
ποῦ τηϑίοῃ ὑμθ οἱά. 
837 Μοσϑουϑύ, Ὧο, Ὁπ8 
Ρυΐβ ἢθν ὶπ6 ἰηΐο 
ΟΙά ψἱπμρθοκίηβ; Ῥαὺ 1 
Ὧ8 ἄοθθ, ὕμεβῃᾳ ὑδβ 
ΠΟ σίηθ Μ11 Ρυγεῦ 
8 ψΙΘΘΚΙη5, ἃπά 
1 ὙΠ 6. 5016 Ὁ 
δὰ 86 ψῚΘΘΚΙΩΒ 
ΨΜΠ1 Ὀ6 τι ηρᾶ, 88 Βαυὺ 
ὯΘ Ψψίηθ τηθδῦ Ὀ8 
Ῥαὺ ἰηΐο 6 ]η6- 
δἰκη5, 39 ΝῸ οὔθ ὑμαῦ 
85 αἀὐὍμΚ οἷά. ψΐη8 

᾿νϑηΐβ ΠΟ; ἴοῦ. ἢ 
58.085 ὝἼὝΠ6 ο]α [15 
ηἶσθ.᾽ 

ΝΟΥ ΟἹ ἃ ΞϑΌΡδίἢ 
΄. 6. ΠΕρΡΡΘΒΘα ἴο 
6 Ῥδϑϑίησ ὑβτουσ ἢ 

ΒΥΔΙΠ ΙΘΙαΒ, δηα Ὠ18 

ἀϊδοῖρ]θ5 ψθ ρποκ- 
ἴὴρ δρᾶ οδύϊπρ. ὑδ8 
Ὠρϑδᾶβ οὐ ρσυϑίῃ, τὰρ- 

Ὁίηρ ὑπο ὙΠ ὑΏΘΙΓ 

Πϑηᾶβ. 2 Αὐ πὶ βοιλθ 

οὗ 86 ῬΏΔΥΪΒΘΟΒ 
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ΐ ἴ ὃ ὐκ ἔ ΙΪ4Δ; “ΜῊ 816 σοῦ 
Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν [5814: “Ὁ , 

ἘΑΣᾺ ἍΜ δτα τοῦ ἀοίπβ ΜΏΐομ πο 15 Ἰαννέα!} ἀοϊρ ψῶϑὺ ἰ5. ποὶ 

ῖ ᾽ ὶ ὶ Ὶ οὐ ὑπ 5880- 
άββασιν; 3 καὶ ἀποκριθεὶς ΙΔ} 

ΝΥΝ σι πον; Δπηπα μανίηξ δηβυνεσοα  δαύ ̓ ᾽ ὃ Βυὺ 068158 

ὸ ὑτοὺ ὁ ᾿ ῦ ὑδὲ 1ὰ 1 ΤΘΡΙΥ ὕο ὑμϑῖα: 
ὑτοὺς εἶπεν ὁ Ιησοῦς Οὐδὲ |5414 1 

τσ τα μλ ϑωςς 5βϑια 1τὰ8 Φεβὰϑ ΝΟΣ [Ἤν χοῦ Θ6ΥοΣ 

ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε 
τη15 αἰά τοῦ τεδᾶ ψ ῃὶο ἢ αἰὰ Ῥανία ψ θα 

ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἵἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 
Ὧ6 οὶ πυμρν [86 δμᾶ {π6 (ΟΠ 68) ψἘῈ στ 

4 ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ 

Ἐν Ὧδ τ προρτα ἰηΐο ἐπα Βοῦβε οἔίῃε ὅοά 

καὶ τοὺς ἄρτους κῆς προθέσεως, ἀοβῶος 

ἔφαγεν καὶ ἔδοναν κο ἐμς ἰθηο5) νῆας ἠ Μη, 

οἷς, οὖς ἔξεστι φοραῦ, ἐμοὶ Τ διοαο 

τοὺς ἱερεῖς; 8. καὶ, δου, ἰδ υμοαὶ 
ὧριός ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ 

Κύριον 15 οξἴβε βαρθαείβιὀ ἐπμθὸ ϑοὴὺ. οὗ με 

ἀνθρώπου. 
Τα. 

τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ 

σαββάτῳ 
ἌΒΡΟΝ, 

καὶ 
ΕἸ τοὶ 

ἐν ἑτέρῳ 
Δ ἀϊδετοηΐ 

αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν 
ΕὙ}124} ἰο [τ86 ΞΥΏΆΘΒΞΟΒαΘ 

ΝῚ ΕἸΑ - Ἂ 

καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ ἡ 
δηᾶάᾶ τ δε ἔμοσα δῃηᾶ ἴἰῃ8 

δεξιὰ ἦν ξηρά: 
τὶσηΐ ἍΑ5 ἄτν; 

δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς 
ΒΟΣΙΌ65 

6 ᾿Εγένετο δὲ 
τὶ οοσυσττοά Ἀυΐ 

εἰσελθεῖν 
ἴο φηΐου 

διδάσκειν" 
ο Ὀ6 ἰφδοβίηξ; 

εἰ αὐτοῦ ἡ 
ΚΕ οὗ Ηἰπὶ τι6 

Ἴ ππαρετηροῦντο 
ὝΘΙΘ ΤΡ ΠΡΣΕ Ῥεοβῖᾶα θὰ πίτπη ἰῃ8 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ 
Δι ἰἴἰμο . ῬΒασίβθοϑ 1 πὰ τῃ6 βαρραίῃ 

θεραπεύει ἵνα εὕρωσιν 
Ἀεῖς οὐτίηδ, ἴὰ οτᾶοσ ἰδ τὸν υϊρμΐ ἐπα 

κατηγορεῖν αὐτοῦ. 8 αὐτὸς δὲ ἤδει τοὺς 
ἴο ἀλλ δε μτοι ἰχὴ. δ ᾿Ῥυέ δᾶ ον {μ8 

διαλογισμοὺ αὐτῶν εἶπεν δὲ 
οτος ᾿ οἔ ἴδοίη, βαϊα ν»αΐ 

τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν 
ἴο ἴῃ 6 ΤΆ816 ΡΟΥΞΟᾺ ἴο ἰπμ6 (οὔ 6) τὺ 

ἔχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειρε 
στε πε Βαῃᾶ Β6 βοιίπξ ἃὉ 

καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον" καὶ ἀναστὰς 
8Δηἃ πἰαηῃᾶ ἰμπΐο ἔμ τηΐϊᾶβὶ; δῃᾷ πανίηρ βἰσοά Ὁρ 

ἔστη. 9 εἶπεν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς 
Ὧρ 5βἰοοᾶ. 5814 νμαυΐ {86 655 ἰοννασὰ 

τεδὰ [ῃ6 ὑϑῪ ὑπίηρ 
αν αἰὰ ψνΏθη ἢ 

8Δηἃ 6 πιὸ ὑπ 

αι σοῦ ΔΌΡΥ} 

ΔΉΟΝ ὯΘ δηὐογοᾶ ἴη- 

ἴο 6 δοιῖιδ8 οὗ αοὰ 

δὴ τοοοϊνοα δε 

Ιοανγθϑ οὗ ρτγεϑθηὐδίϊοῃ 

δὴ δ ὃῃᾶ ββϑγβ 

βδοῖιθ ὅο [6 6 ψΙ ἢ 

τα, ΜΘ Ώ ἰὖ 15 Ἰᾶὰ- 

ΕῸ1] Ι͂ῸΓ 0 ΟἿΒ6 ἴο θϑδὲ 

μαὺ ἴοῦ μῃβ ργίθϑβίβ 

ΟὨΙΥ}᾽ 5 Απμᾶ ἢ6 ψϑηὺ 

ΟἹ ἴο 58.0ὺ, ὅο ὑῃθπι: 

οτά οὗ ῃθ 880- 

Ραΐῃ ἰ5 ψαϑῦὺ ὑμ6 ὅοὴ 

οὗ τι 15." ; 

ΘᾺ ἴμ6 σΟΌΒ6. οὗ 

διοῦμο βϑρραΐῃ [8 

οηΐοτοα πο ἴῃ β5γ- 

ϑδθοσθ δδῃὰ Ὀθβϑδῃ 

ἑδδορίησ. πᾶ ὑμθῖ 

ψὰ5 8 πιδὴ Ὀγθβθηῦ 

ΜΏΟΒΘ τὺ πδηά 

νὰ πιϊμοτεᾶ, 77Π8 

βουῖρθϑ δηὰ π8 ῬΏδι- 

δθθς ΨΈΙΘ ΠΟῪ ψδίσῃ- 

ἰπσ Ηἰπὶ ΟἸΟΒΟΙΥ ἴο 

566 ψῃοίμοσ μ6 ψουἱά 

οὐγθ οὐ ὑπ6 βϑΌρϑίῃ, 

ἴῃ οτᾶθσ ἴο Βηα βΌ0118 

ὙΔΥ ἴο δόοιδ ἰπ1. 

Β8Η 6, Βονανοῦ, ΚΗΘ 

{πο τοαϑοηΐηρδ, γϑὺ 

Ὧ6 5εἰὰ ἰὸ [88 τλδῇ 

αἰ ὑπ πἰυμογθά 

Βαῃμᾶ: “αδὺ ἃ μὰ 

5ἰδῃὰ ἴθ ὑμ6 σθη- 

εν." Αμᾶ π6 τοβὸ 

Διὰ ἴοοῖς [ἷ5. βίαδά. 

ΘΎΠΘΩ σεδι5 5ϑιᾶ ἴο 

ΠΈΣ 
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αὐτούς Ἐπερωτῷ ὑμᾶς, εἰ ἔξεστιν τῷ 
{πο [{1παυϊτο ΡΟ ὑοῦ, [15 115 Δ ὰ}} ἰο ἐπα 

σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι. ἢ κακοποιῆσαι 
ΟΥΣΤΣ ἴο ἄο βοοα οΥ ἴὸ ἀο μθα, 

ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι; 10 καὶ 
5081 ἰο βϑᾶνα ΟΥ̓ ἴο ἀεϑίσουν ἡ Απὰᾶ 

περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν 
Βανὶπϑ Ἰοοκβα δεουπα δὲ ᾿ 81} ἴθ ἢ βαϊὰ 

αὐτῷ ἜΝκτεινον τὴν χεῖρά σου; ὁ 
ἰο πη ϑίγοίςῃ οὐὐάέῊ: 6 δηᾶ οἶγοιι; {δε (οπθ) 

δὲ ἐποίησεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ 
ρμαυξ αϊὰ, δηὰ νν85 τοβίοσοα Ὧ6 μαμὰ 

αὐτοῦ. 11 Αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας, 
οὗ Πίπ). ΤῊ Ῥυξ Ὀδόϑβϑχησ πο οὗ χγδάμϑεβ, 

καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί 
δια ΜΈΕ͵Ο ἰδικίηρ του ἰοννασαὰ οὔθ δηοΐμοσ τ δΐ 

ἂν ποιήσαιεν τῷ ᾿ ᾿Ιησοῦ. 
ἩΚΘΙΥ ἴπον νου ἄο ἰο πε Φε5.5. 

12 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις 
Σ Βαρρεηθᾶ Ῥαξ πὰ δα ἄδΥ5 ὡ 1πε6586 

ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος 
ἰο 5ο ουὲ Ηἰτα 1ἰητὸ {340} τηωουπίδίη 

προσεύξασθαι, καὶ ἦν 
ἴο ΟΥ̓ΔΥ, δῃᾶ 6 ννδὰ8 

διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ 
οοαἰὐϊπυΐηβ ᾿πσουρἢ τδ6 αἰρῃς ἢ {μ6 ὍΤΟΥ 

τοῦ θεοῦ. 18 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, 
οὐῃθ σά. Αμὰ θη εὐ Ὀθσβδεηθ ἂν, 

προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 
Β6 βουῃηάθρα ἰοννασζαά [ὨϊστΏ56151 ἴῃ 6 αϊβοῖρ!θ5 οὗ πΐτω, 

καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὺὑς 
δηἃ αν δ σμοβσθ ἔσο ἔβθεα ἔνεοῖνα, ψΒοΙη 

καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν, 14 Σίμωνα ὃν 
8͵5ὸ δροβί!ο5 6 ὨΔΙΊΘΩ͂, ΞΟΠ ΨΈΏΟΓΙΩ 

καὶ ὠνόμασεν Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν 
8150 ΠΒ6 Ὠϑδιηθᾶ Ῥοίοσ δ᾽ ὀΑπμᾶσχον {πε 

ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάνην καὶ 
Ὀσοίῃοσ οξ τη δπὰ ϑαῖχθθ δδηὰά Φοῆπ δῃᾶ 

Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον 1ὅ καὶ Μαθθαῖον 
ῬΣΡ διἃ Βαδυίμοϊοχηθνν διὰ Μαίμον 

καὶ Θωμᾶν καὶ ᾿Ιάκωβον ᾿Αλφαίου καὶ 
δηἃ ἸποΙδ5 Ἐλοτοὶ Ζαπλθ5 οΥ ΑἸΙρῆῇβθυβϑ δὃ:πὰ 

Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτὴν 16 καὶ 
ϑοη ἰπ6 (οὔθ) Ὀδίηξβ σ8}16δα Θδιοὲ δια 

᾿Ιούδαν ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριὼθ ὃς 
συ αδ5 οὗ ὕδαῖθβ δῃηὰ 91π6885 Ἰβοδγιοῖ ν.2 100] 

ἐγένετο προδότης, 
Βδοδὴθ Ὀείγαεσψοσ, 

11 καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν 
᾿ δῃά Βδνὶηδ σοχὴςδ ἀοννὰ ψυλῖ [5 ε1Ξ}..} 

Γ{ύυὑΎξκε  6:10---1Ώ 

ἰῆθιλ: “Ἃ 85 τὸῦ 
ΙΏΘΏ, 15 1ὸ ΘΎΕΙ] ΟἿ 
6 βδρραίῃΒ ἰο ἄο 
δοοᾶ οΥ ἴο ἄο ἰηΐατν, 
ἴο ὅ5ὅ817Ὁ6 οὐ ἴο αδεῖσον 

8 50113᾽᾽ 10 ΑὨα εαἴξοσ 
Ιοοκίῆρ γοχηᾶ αὖ 
{θ 411, 86 βαϊαᾷ ἰο 
16 πλϑδῃ: “Θἰγοίοσῃ οαὖ 
το ϑηᾶ,." δ αἰὰ 
50, δα ἢΐϊ5 ᾿ϑῃὰ 
5 τοδίοσχοα, 11 Βυ 
06 7 Ὀδσοϑῖὴβ 1116ὰ 
σι ταϑᾶηδθθ, πᾶ 
{μὸν Ῥόρδῷ ἴίο ὑδὶκ 

ΟΥ̓ΟΥΓ ὙΪ ΟὯδ δ ούΠῸ Υ 
ψαῦ μον χηϊρηῦ ἀο 
ἴο “65:15. 

12 Τὰ 6 ῬΤΌΡΤΘΘΒ 
οὗ ὑῆθϑ8θ ἄδυν 6 ψεηῦ 
οὖν ἰαο [6 τοῦυπ- 
ἰαΐῃ ἴο ὈΓΆΥ, δηᾶὰ ὯΘ 
οοηὐηοα ἰῃ6 ψΜΏΟΙΘ 
Πρ 'ἴἢ ὈΓΆΥΘΙ ἰο 
αοᾶ. 13Βυῦ ψῇρ ἰΐ 
ὈΘΟΔΠῚ6 ἀδὺ Ὧδ σδ]168 
ἰβ αἰβοῖριθα ἴο Ὠἰἱπ 
δὴἃ σῇοβθ. ἔσομι 

δοηρ πολ ἔχειν, 
ψΏοΙΣ Ὧ6 8150 πδιῃηθα 

ΒΡΟΒΟΙΘ5:; 14 5Ί ΠΟΙ, 
ΜΏΟΙΣ Ὧ6 8150 Ὡδιηθᾶ 
Ῥοῖθσ, δῃῇῃὰά ΑμαάγονΝ 
ὨΪ9 Ὀτούρου, δῃᾶ 

Φδηθ5 δῃηα 9085, 

ϑη ἃ ῬὮΠΡ πα Β81- 

8 ο 1] οαν, 15 πᾶ 

Μαεαῦμοεν δῃᾶ Ὑποχα- 
835, δῃα δάσια [{86 

50Ὼ1] Οὗ ΑἹ ῬΩΔΘΊΙ, 

8 ἃ 5οη ψῺΟ ἰβ 

οϑ 1 “006 ΖΘϑΙΟΙΙΒ 

οἹΘ, 1θᾶπὰ συὕυάδδϑ 

[[8 5001 οὗὐἠ δ ζαθβ, 

δοιὰ συᾶθδ 15 ΑΙ 1 οὗ, 

“ΏΟ ἰυστηρα ὑγδιύου. 

1 Απὰ Ὧ6 Ο8Π16 

ἄονῃ π ὶὺ ὑμθῖα 



ΤΚῈ 9:18---28 

ἔστη. ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς 
μοβίοοά ἀροθ Ρῖβδοβ Ἰβνοὶ, δπᾶ οζονγά τηυοῖ 
μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ 

οἵ ἀἰβοιριεβ οὐ μίπι, δῃηᾷἃ τηθϊτιάθ τας. ΟΣ ἐπα. 

λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς ᾿ἰουδαίας καὶ 
ῬΘΟΡΙΒ ἥτοτα. κε ῳ “τί δυάοα δ δηᾶ 

Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆ παραλίου ϑθγαραίουι,͵. ἀπὰ ὑπ᾽ τιριίαπις [σαμεν] 
Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἱ ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ 
οὐἶντα δρᾶ ϑιάοη, ψὴο οᾶτιθ ἴοβθὰς ΐπὶ 
καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν" 
δηὰ ἰοῬα μοαϊοά ἔχοπι ἵμ8 βίοποσβοβ οἔίμοτο; 
18 καὶ οἱ  ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων 

δηὰ ἐπ (Ομ 65) Ῥθίηρ ἱτο  Ὀ]οα ἥτοτα. βρ τ 8. 

ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο’ 19. καὶ πᾶς ὁ 
ἀποϊθδὴ. Ὅγοτα Ῥοίῃς συτοὰ; πὰ δ {86 

ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι 
οἴοννα ὑγοτὸ ΒθοκίηΘ ἴο 6 ἰουιομίηβ ἰπι, Ῥδαιδθ. 
δύναμις παρ’ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ 
ἜΣΘΩΝ Ῥεβίάθ ΕΟ ψαξεήρ, ἢ οὐΣ δηὰ 

ἰᾶτο πάντας. 
να5 ΠΟΔΙΠΘ 811. 

20 Καὶ. αὐτὸς ἐπάρας ποὺς 
Απα Ἠδ μανίᾳ “πο ἀροθ.͵. {π᾿ 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
ΘΥ65. οἔμῖπι ἱπίο. ἴμ86 ἀϊδοίριοβ. οὐ Βΐπὰ, 

ἔλεγεν 
ΜΒ ΒΑΣΙ δ' 

Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι 
ἬΔΡΡΥ͂ πὸ Ῥοοῦ (0065), Βέοδιιβα. 

ὑμετέρα. ἐστν ἡ βασιλέα τοῦ θεοῦ. 
ἀξῖοα 18 16 βασιλεῖς οὔθ ἀοά. 

21 μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι 
ἬΔΡΡΣ ἰ8θ (οΠ.65) Βυπρουίηρ πον, Ῥεοδαβα. 

᾿Τρτασθήσεσθε. ἐαυνη ρα βαϊϊαιοα, 
μακάριοι οἱ 
ἬΔΡΡΥ {πὸ (0065) 

γελάσετε. 
τοῦ ν7}} Ἰδαση. 

28 μακάριοί ἐστε ὅταν . μισήσωσιν ὑμᾶς 
ἬΔΡΡΥ Ὑοῦ δα ΨΏΘΠονεσ ταϊρῃὶ παίς ὑοῦ 

οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν  ἀφορίσωσιν 
ΕΣ τΆρῃ, δᾶ ὩΒΘΠΟνΟΣ ἵπὲν τπίβμΐ ξερασζεαῖΐς. 

ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ 
Ὑοῦ πὰ σαϊθηΐ σρρσόϑοι ϑπᾶ τηΐεμέ ἕῆτουν οὐξ ἐπα 

ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ 
ὭδιηΘ οὔγου 85 ΨΊΟΚΘα οἡ δοοοιπὲ οὔ με 50π 

ποῦ ἀνθρώπου: 38 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ΓΣΉῚ ΤΩΔΌΣ ΤΉΔΥ χοῦ το)οῖσο πὶ τοι ὧδ 

κλαίοντες νῦν, ὅτι 
ὙΘαρΙ πα που, Ὀθοδιιϑα 
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πᾶ ἔρος Ἠἰς δέβέϊοῃ 
ὉΠ 8. Ἰενεὶ Ῥῖδοθ, αθὰ 
ἔδοτε τὸς 8 δτθαὺ 
ὁγουμὰ ΟΥ̓Ὠ5 αἰδοῖρ]65, 
πᾶ 8 5τϑαῦ ταυϊμίυαθ 
οἵ φϑορίὶθ ἴτοτι 811 
οὗ συᾶθα δὰ σ96- 
ταβαῖθπὶ πὰ ἐμ8 ταδῦ- 
ἀδηθ σουπύτν οὗ 
Ὑντο πὰ 5: ἄοῃ, το 
Θδλθ. ἴο ΠδδΔΡ ἰπὶ 
δὰ ὈῈ πϑαϊθὰ οὗ ὑπδὶτ 
5: σκηθ5865, 18 Ἐνθῃ 
ὑποβθ ἰτουθ]θα “τ ξα 
ἀποίοαη ϑριτη τθτΘ 
ουτοά, 19 Απὰ 6}} ἐπ 
γον πγ τ βθθκίηρ ἰο 
ἰοῦ Ὠΐη, Ῥθοθιβθ 
ῬΟΜΟΙ ὑ͵85. βοίῃρι ουὐ 
οὐ δἷπι δὰ πραηηρ 
ἀδθην 81], 

20 Απὰ μ6 ΗΓδὰ ὰρ 
Ἠἰ5 ογῈ5 ὥροῦ 5 

ἀϊξοιρῖοβ δῃᾶ Ῥεξᾶῃ ὑὸ 
58Υ: 

"ἭΔΡΡΥ 8ῖ6 στοῦ 

Ῥοοτ, Ὀδοᾶμιϑδ ὙοῦπΒ5 
6 ἐμ. Κἰηράοτα οἵ 

(σά. 
21 “ἬΔΡΡΥ δ χοῦ 

ὙῈο Πυηβοι ΠΟΥ͂, 
θδοόδυδ6 χοῦ ΜΠ 
86. 2:6, 
ἬΔΡΡΥ 8τὸ τοῦ 

ὍΏΟ ὑπ ῸρΡ ποῦ, Ῥ6- 

οδυδο γοῦ ΨῈΠ ἸΔΊΡῊ. 
22 “ἬΔΡΡΥ 8:6 σοῦ 

ΒΘΠΟΥΟΙ Ἰθ Πϑίθ 

χοῦ, βθᾶ πβέπονες 
ΠΟΥ δχοιθᾶθ σοῦ 
διὰ ΤΘΡΥΟΘΌΒ τὸν 

αθᾶ δὲ οὐδ σὙοῦκ 
πᾶτιθ 85. πϑιοκοὰ 
ἴου ἐμ ββκθ οἵ 
ἐπα 505) οὔ ὁ τη8η. 

28 ποϊοίασα ἴῃ ἐπὶ 
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ἐρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς 
ἀπ αι τ πο ΤΣ Εμ με ὑλίηΣ ἀεσθα 
ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐραῷ: κατὰ τὰ 
οὔτου πιυοῆ ἰπ ἐπα Πποανθη; δοζοταίησ ἰο {Π6 

αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήται Ἐπ τὸν, Κρ κβί τ ταῦ ἀοικῷ ἐπεβο, ΡΕΟΡ Ομ 
οἱ πατέρες αὐτῶν. 
ἴῃς. ἐβίμειβ. οὗ ἵμεπι. 

24. Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς 
Βοος Σ Ὁ τοῖχου Ἧμο᾽ 

πλουσίοις, .. ὅτι ἀπέχετε. τὴν 
ΤΊΘῊ (οποβὺ, Βεοδῦβθ σοῦ 8:6 πανίπηρ Ὀδοὶς ἴῃς 

παράκλησιν ὑμῶν. τοηδοϊαιίοη οἶγου, 
25 οὐαὶ ὑμῖν, οἱ 

ος. ἴοτυου, πε (οπ65) 

ἐμπεπλησμένοι ῦν, ὅτι 
παν της ΒΘ δὴ ΠΠ1οα τη, πον, Ῥδοδιιβο. 

πεινάσετε. σοῦ ΠῚ παπξοῦ. 
οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι 
γος, ἴδο (Ομ 65) ἸαυρΒίΩρ "πον, Ὀοοαῦδβο 

πευθήσετε καὶ κλαύσετε. 
Ὑοῦ Ὑ,} τοοαττι πὰ Ὑοῦ ὙΠ] νήθορ, 

26 οὐαὶ. ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι 
Ἥοα ἩΒοονος Βηοὶν τοῦ τηϊβῃέ βαν 

πάντες οἱ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ 
ΓΙ ἴδε τῆθπ, δροογάϊος ο {μα 
αὐτὰ γὰρ ἐποίουν. τι 

νΕΙΥ (μη) ἴοτ ὑτετα ἀοίτς τοῖμ 
ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 

ζ4156 ὑσορῆῃθίβ. 5 {πο ἀνόαν οξίμουλ. 

21 ᾿Αλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς 
Βυξ ἰογοῦ Ι[δμὲ βαν πῇ ἰο {η6 (668) 

ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, 
Βρδυίηΐ, Βατου Ἰονίης πθ΄ ἐποπηθβ οὔγοῦ, 

καλῷς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 
ἤποΙ͂ν Ῥ γοῦ ἀοίηξ ἰο 86 (6π65) μαίηθ τοῦ, 

28 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, 
Ῥευου διεκείης {με ὥρων γΞ το Κ5ι -᾿ τς 

προσεύχεσθε περ τῶν ἐπηρεαζόντων 
Ῥεῦύου ὑσϑυίη δροὰξ {π6 (οπ68) ηβυ εἴης 

ὑμᾶς. 239 τῷ τὐπτοντί σε ἐπὶ τὴν 
σου. Ὧὸ ἐπε ἴοπθ) βιμεης γοὰ ὕροῦ {πε 

σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ. 
ὈμΘος Ρεοἴτεγίπε δῖβο ἐπὸ οἶμεσ, δπὰ ὕγοτη 
ποῦ. αἴροντός σου. τὸ ἱμάτιον καὶ 

πὸ (056) Ηξποπ ἂρ οἔ νοι. ἐπ οαΐεν Ξασπιεπέ βῖβὸ 

τὸν τῶνα μὴ κωλύσῃς. 
ὥς τς ϑττοθηξ ποῖ ψοῦ 5που]ὰ ἘΕΟΡ Β8.κ. 

ΤΌΚΕ 6: 24---29 

δΥ δηᾶ Ι6ᾶρ, στ, 
ἸΟΟΚ! σοῦπ τουγασὰ ἰ5 
ετεδὺ ἰπ μοδυθη, 
ἴοῦ ἔμόθβ 86 ἰπθ 
βόχηθ ὑμίηρθ [ΠΘΙΡ 
Ἰοχθίαίμθιθ ὑδθὰ ἴο 
ἄο ἴσο ἐμθ ῃγορβείβ, 

24“Βαῦ πόθ ἴο γοῦ 
τΙΟῊ Ῥθιβοῦδ, θθόδιιδθ 
Ὑοῦ δ μανὶπρ γοῦπ 
οοπδοϊαίδοι. ἐπ [0], 

25 “Ὕο6 ἰο τοῦ 
τῆ ὅτ δΙΙΘά τρ 
πον, Ῥϑοδῦβ τοῦ 
ὙΙ Εο. ὨυΠΡΊΥ. 
“Μοο, γοῦ 80 

ἀτθ Ἰδυρ ἰηβ πον, ὕ6- 
δλξθ Ὑοῦ Μη] τηοισ 
δπᾶ ψθορ. 

26 “Ἴ7ο6, τ πμθῆ- 
δνος ΔΙῚ χηθη δρθδὶς 
ΜΙ οἵὁἨὨ ἁ Ὑοῦ, ζοῦ 
ἈΩθ5. ΚΘ ὑπθβθ 

816 ψμδὺ ὑπο ἴοτθ- 
Ταῦμοῦβ ἀἰὰ τσ [Π6 
Τα Ῥγορῃθῦδ, 

21 Βυδ Ι ΒΒ} ἰο 
χοῦ τῆ αἴθ 18- 
ὑθηΐηθ, Οομύπυθ ἴο 
ον ὑοῦπ θηῃθῃλῖθϑ, 
ἴο ἀο βοοά ἴσ ἔποβθ 
μαῆρ γοῦ, 2810 
ὈΙ658. ὕποβθ οὐσβ- 
ὴβ τοῦ, ἰο ΡΥΘΥ 

ἴον ἰποβθ ὑ8ο δ 
Ἰηδιιθηρ τοῦ, 29 ΤῸ 
δἷπι ὑπαῦ βύτῖΚθ5 
γου ὁπ. ἔπ οπθ 
Βεεῖκ, οὔοι [π6 οἶμαι 
αἶδο; 8π4 Ττοπὶ Βέπι 
ἐμπαὲ ὑβκθβ διϑδΥ 
του οαύοι βαιτηθηῦ, 
ἄο ποῦ πήνμμοά ονθα 
[886 υπαευραγιηθηῦ. 



{ΚΕ 6: 80---86 

380 παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ 
Τὸ βνθύσοῦθ ΔΒΘΚΙΩΒ σοὺ Ῥ6ὲ βίνϊπβ, δῃὰ 

ΜΕΝ ᾿ " Ν Ά Ά 
ἅπο του αἴροντος τὰ σα μὴ 

ἔγοα ἐδ (ομ) ξησρ ἰμ6 ΨΟῸΣ (55) ποῖ 

ἀπαίτει. 
Ὅ6 δϑικίῃρ 80 Κ. 

31 καὶ καθὼς θέλετε ὀ ͵ ἵνα 
Απᾶ δοοοσάϊωῃρ δ5 τοῦ δζθ 11 ῈΡ 1 ΟΥ̓͂ΘΥ τι δι 

ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε 
τὴϑν ἄο ἴουου {μ8 γΤωθῇ, Ὅ6 τοῦ ἄοϊηῃξ 

αὐτοῖς ὁμοίως. 
ἰο ᾿οτὰ ΠΚοννΊδθ. 

32 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας 
Απᾶ 1 τοῦ τὸ Ἰονίηρ ἴῃς (οΣ165) Ἰονῖηξ 

ὑμᾶ ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ 
ἐμέον ΟΕ ψπαϊ βοσέ ἰο οῦυ ἕανοσ [151 ΑἸβο βίον 

οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς 
1520: ΒΙΔΘΥΒ {6 (ο΄ 65) Ἰονὶηξ [9 εἴ) 

ἀγαπῶσιν. 38. καὶ γὰρ ἐὰν 
1ΠῸΥ δῖς ἰονίῃδ. Απᾶ ΤΟΥ 1 ΘνῸσ 

ἀγαθοποιῆτε τοὺς 

χοῦ τᾶν 6 ἀοίηῃρ Ββοοᾶ ἴο ἴῃ6 (οΟῇ 65) 

ποία ὑμῖν χάρις 
οἵ δύ βϑοσέ ἰο χοῦ ἔδνοσ 

τὸ αὐτὸ 
τὰ 6. νεῖν ((μϊπρ6) 

ἐὰν δανίσητε παρ᾽ 
ΑΙ ἀοίηξ. Αμὰᾶ ἵἴξονεσ ὑοῦ τοϊρῆῖ ΙθΘθμα Ὀφβίαθ 

ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία 
ὙΝΏΐϊο (οπ65) σοῦ 8ἃῖ6 πορηδ ἴο Τοςοῖνθ, οΥ ννδϑδὶ βοσὶ 

ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ 

ἴο γοῦ ΖΑΆΝΟΥ 15 10 ΑΙ5ο ΒΙΠΏΘΥΒ 

ἁμαρτωλοῖς, δανίζουσιν ἵνα 
τ ἐπολορλνα ὡ ΔΘ Ἰϑμαϊη 5 ἴὰ ογᾶφυ πμαΐ 

ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα.. 
λον σαϊσαῦ βεῦ 80 Κ τλ6 δαῦϑδὶ (1065). 

85 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν 
Βοϑίάθς 6 στοῦ Ἰονίπρ ἴμ8 Θθσϊθ οἔγου 

καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε͵ μηδὲν 

Δα 6 ὑοῦ ἀοίηῃξ βοοά Δ Ῥὸ τοῦ Ιεπαϊπρ οί] ΠΒ 

ἀπελπίζοντες" καὶ ἔσται ὁ μισθὸς 
πορίηρ [ἰοὸ 5611] Ῥ8οκ; δμᾶ 1 Ρ6 ἔθ τονετζὰ 

ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου, 

οἴου τοῦ, δπᾶ ὑοῦ ΨἼΠΡῈ. 5005 οὗ ΜΜοβὲ ἘΙΡΏ, 

ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς 
Ῥθοβϑυδα μ8 Κὶπα 15 ΡΟ {ῃ6 

ἀχαρίστους πονηρούς. 
ἈΚ ΡΔΏΚΡΩΙ δῃᾶ ννΊοΚαά. 

86 Γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς 
Οοπίϊπιθ τοῦ Ῥθοουηίηρ ΤὩἸΘΓΟΙΣῸΙ  ΘΟΟΟΙΆΙΏΒ 85 

ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, 
ἀοϊηξδ Βοοᾶ ἴο χοῦ, 

ἐστίν; καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ 
15 107 ΑΙβο [88 ΕἾΘ ον {-}.] 

ποιοῦσιν. 34 καὶ 

καὶ 

800 

80 αἷἰναὸ ἰο δυθσγομα 

δϑικίησ γοι, δα ἔγόχη 

ἐϑ οὔ ἰδικίῃρ ψγοὺς 

ἑῃΐηρα Δ'ΨΔΥ ἀο ποῖ 

δὶς [{π6τ}] ῥδοῖκ. 

31 3ΑΙ5ο, 5ὺ 85 

χοῦ Ψψαῶῦὺ 6 ἴο 

ἄο ἰὸ τὸοῦ,. ἄο πδ 
ΞΌΠ6 ΜῈ) ο {6 , 

3). “Απαὦ ἰἔ τοῦ 

1Ιονα ὕμοββ ἰονίηβ 
χοῦ, οὗ ψϑϑὺ οτϑά- 

᾿ὸ 156 1 ἤο τοῦξ 
ἘῸΣ δὐθὴ ὑΐμ6 [η- 

ὨΘΙΒ ἴον ὕποϑβα Ἰουϊηρ 
{Ὡρ. 33 Απᾶ ἱξ σοῦ 

ἄοσο ροοὰ ἰο ὕδοβθ 

ἀοίϊῃρ βμοοά ἴο ὕοῦ, 

ΓΘΘΙΥ οἱ ψῇϑδῦ οτϑᾶ- 

1 ἰ5 τὸ ΄ἤῇο τοῦ 

ἘΘη 6 5 θυ. (Ὁ 

[6 5816. 8344180, 

1 τοὸῦὺῦ ἴομὰ [νἱὰ- 

οαυὖῦ ἰπύοτοϑδῦ] ὅο 

ἐῆο86 ἔσο ΜΟΙ, 

χοῦ ἤορθὸ ἴο ζ:ο- 

οαοἶνγο, οἵ ψῆμδὺ οἵθά- 

τὸ ἰ5 ἴὖὸ Ὅἤο Υτοῦϑ 

ἘΘΘῚ 51 ΠΟΥ Ιαμᾶ 

[ψἰϊμοὰαῦ ᾿ηῦθγθϑῦ] ἴὸ 

ΒΙΔΏΘΥΒ ὑμαῦ ὑπ6 

ἴΩ8ὺ δ5οῦὺ 80Κ 88 

Το. 85 ΤῸ π σοῃ- 

ὑπ, οοηὐύϊπαθ ἴο 

Ιονα ὑόοῦβ δηθιηΐθ5 

δᾶ ἴο ἄο βοοῦ 8ηὰ 

ἐο Ιομᾶ [ψιϊπουῦ ἰπ- 

ἰογθϑῦῖ, τοῦ Βορίηβ 

ἴοσ ϑδηνίμίηρ ᾿80Κ; 

διὰ τοῦκ σονδτσὰ 

ἍΜ Ὀ6 στρϑῦ, δηᾶ 

τοῦ ΨἘΠλμ 06 βοῃδ᾽ οὗ 

[6 Μοεὺ ΗἸΡΆ, Ρ6- 

σδυβα 86 5 Κιμπᾶ 

τονατά 6 υὐὐϑηκ- 

ξῸ1 δπὰ ψιὶοκαᾶ, 

86 σοῃςίηιθ ὈδοοΙ- 

πὰρ ταθγοῖα], 1πϑ8ὺ δ 

κὰκ ἐν μον Κι μιναμμρ νον νη ἡ νημμμου, υυηγα σόν μφμμνεν- αι υυναμκμημῃ σρωμφυυφ μὴν μι φρο σασυσνινρρομημφρ κου ρπνμάμαρυγ ναὶ Ἡικ ἀν ύωρσ υστώστασσν ρον ἐτογάκος 

801 

ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν- 
:-π6 Εδίμοσ οἔ γου ΤΊΘΙΟΙΞᾺΙ 15; 

37 καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ 
Δ πού βογχουϊμιαρίηρ, 8:68. ποὲ πο 

κριθῆτε: καὶ ὴ 
τοῦ 5που]ᾶ ΡῈ πᾶρρᾶ; διηᾷ ἰμὰν 

καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ 
δ6 γοῦ ζοπαθυη ἢ δ, δηᾶ ποῖ ποῖ 

καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, 
τοῦ ταϊσῃξ 6 σοηδοεηηῃθᾶ, Ἐς τοῦ τορι θδβίη δ, 

καὶ ἀπολυθήσεσθε. 38 δίδοτε, καὶ 
αὖ τοῦ 1 Ὀ6 το] θδβθοᾶ; Ὀφ τοῦ δίνη, πὰ 

δοθήσεται ὑμῖν’ μέτρον 
ἐξ 1 Ρ6 είνϑῃ ἴο σου; ΧΩΘΑΘΌΧΣΟ 

καλὸν ᾿ πεπιεσμένον 
8π6 Βανί Θθὴ ργεϑβϑᾷ ἄοννῃ 

᾿ς σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον 
μανίῃβὶ θθθα βῆ [[ορα 6 Ὑ] ον ουῆον 8 

δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν. 
{ΠΥ ΜΠ] σίνθ ἰαΐο {ῃ6 Ῥοβοηλ οἵ του; 

γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε 
ἰο ΜΝ αΐ 2οτ ΤΙ Θαβίσα τοῦ 86 ἐωβε ΕΘΝ 

ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.. 
1} 6 τηθαϑυσϑα ἴῃ σοξασῃ ἕο τοῦ. 

.39 Εἶπεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖ 
Ἠδ 5αεῖᾶὰ μὰς 8150 ἀραβόλῆ ἴο ἐποῇ 

Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν 
Νοὺ ψῃδὶ 15. 4016 ὈΙϊπα [τ8] ὈΙπᾶ [τὰ8}] 

ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰ όθυνον 
ἰὸ 6 συ ίαϊησ Νοὲ ΚΝ ῃ ΠΣ β οἱ 

ἐμπεσοῦνται; 40 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν 
Ἅ11 8411 ἰὺ Νοὲ 15 αἸβοὶριθ ον {π6 

διδάσκαλον, κατηρτισμένος δὲ 
ἰθϑοθοσ, Βανίηδ 6 θῇ δα]ιβίθα ἄοννῃ μεΐ 

πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 
θνοσοῦθ ΨῈΡΟῸ 85 {π6 ἔβδοῃθν ΟἿ Ὠϊτη. 

41 Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ 
ΨῺν Ἀαΐ γοῖ δζο βεοίῃβξ ἴῇξε βίσαεν {6 (οῃ6) 

ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ 
ἰὰ ἴῃ 8 ΠΟΙ οὔίῃε ὑτγοίΐῆοσ. οἔγνου, {μῃ6 Ρῖ 

δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ 
Ταῖζεασ ἰπμθ (06) ὁ 6 ονῇ δυε. ποΐ 

κατανοεῖς; 42 πῶς δύνασαι 
ϑοι 8.6 ροσοθιν: δῦ Ἧονν ΔΥΘ ψοῦ 8016 

λέγειν τῷ ἀδελφῷῦΑκ σου ᾿Αδελφέ, 
ἴο θ6 βϑαυίῆϑδ ἰο ἐδ6 ῬὉσοίμου οὗνοι ΒΒτοίποσ, 

ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν 
Ἰεξ βὸ ΟἿ 1 σαϊσμ ἤτον οὐδ 6 ἴσαν {πὸ (ο6) πὶ 

τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸὲξῤ τὴν ἐν τῷ 
ἰῃᾳ ἘΑΖῚ οἴνου, νεὶν (6). 6 ἢ ἐδ6 

{{{πῈΕ 6: 87--42 

γόῦυεα ΒΟΥ 15 Π26Γ- 
οἰξα!. 

21] ἽΜΟΓΟΥΟΣ, δἴορ 
Τπαρίησ, δῃᾶά υοῦ 
ΜῈ Ὁ 0 πΊ6805 
Ρο ἰπᾶροᾶ; δῃᾶ βδίορ 
σομασδιηηΐίηρ, δῃηᾶ 
γοῦ νψὶ}1}} ὉΥ ο 
Τ68 5 Ὀ6 σοηαρχηηθρᾶ. 
ΚροορΡ οὐ τοιθδβίηρ, 
δα τοῦ ΜἘΠῚ Ρὲ το- 
168564. ὅϑδΡσχγϑούϊΐοθ 
εἰνίηρ, δη ἃ ῬΘΟΌΙΘ Μ11 

δῖνα ἰο χοῦ. ΤΟΥ Ψ11 
Ρο ἰωΐο τοῦ 805 
8 ἰὴ 6 ΙὩΘΔΒΊΓΒ, 
ῥῬγοϑϑοᾶ ἀοόονῃ, 5 θα 
τοροῦθο δῃ οὐδῦ- 
Πονίηρ. ἘῸΣ τὶ ὑὯ6 
ΙΘαϑασο ὑμαῦ τοῦ 

816 τιρδϑασίηρ οι, 

π6ν Ψ11 πλϑαϑαγα οὖ 
ἴο χοῦ ἱἰῃ τούσγῃ." 

θϑ ὙΠΟ Ὧ6 8150 
5ΡΟΚΘ 8)ὴ ἱ{πΠπυϑύγαύοιι 
ἰο μοι: “ἃ δᾶ 
δὰ οϑηηοῦ ρυϊᾶθ ἃ 

Ὀ)]ηἃΔ πὐϑ, σϑὴ 69 

Βοΐῃ 11 ὕσσ016 ἰηΐο 

8ἃ Οἷδ, 11 μον ποῦ 

464. ΡΌῈΡΠῚ] ἰ5 ποὺ 

ΘΌΟΥΘ ὨΪ5 ἰθδοῦθυ, Ρυῦ 

Θνουγοῦθ ὑμαὺ ἰ5 6 τ 

τον ἰηδισαοίθα ΜΠ] 

Ρ6 πὸ ἢΐθδ ὑθδοῦθυ, 

41 ΝῺ, ἴμθη, ἀο νοι 

Ιοοῖκ αὖ ὑπ βίχανν ὑμπαῦ 

Ϊ5. ἴῇ γψόοὰ ὑσούμου 5 

Θγθ, ῦὺ ἄο ποὺ οὔ" - 

δοῦν [86 γτϑίξου (ῃϑὺ 

5 ἴἢ γόο ΟὟ ΘΥ62 

42 ον οδὴ νοὶ] 5. 

ἴο ΥγΟΌΓ ὈΓΟΥὮΘΥ͂, 

“Βτοίῃθι, δὼ ἢ16 

ἰο οχίσϑοὺῦ 86 σῦν 

ἰῃαὺ ἰ5 ἰῇ ΨΟᾺΪΓ ΘΟ, 

ΜΏΠ6 γοὰ γΟΌΓΒΘΙΕ 



{{ΚῈ 8: 43---48 

σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, 
οὖ γοι ταῖξίοσ ποῖ βεοίῃρῦ Ἐγνροασχῖίε, 

ὀφθαλμῷ 
[-λ:} 

ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ 
ἕδτον οοὧὐ βιεὲ τὰ8 ταῖξεσ ἔγτοιῃ {88 ΠῚ 

ῦ ὶ τότε διαβλέψει τὸ κάρφος 
ἀρ ον, ξας ᾿ ἀρβὶν βίσα 
οὔγου, δπὰ ἤθη σοὺ «Ψ}Ὼ] ΟἹοασῖν 5ε6 ἰδ6 

τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου 
[6 (οὔθ) ἰὰ [88 ὡ [}:} οὗ ἰῇ ῬὈσγοίΐμῃεσ οὔγοι 

ἐκβαλεῖν. 
ἰο ἴσον οαΐ. 

43 Οὐ γὰρ ἔστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν 
" Νοὶ Ζοῦ }5 ἴχϑα ᾿Βὴ6 ταακίηβ 

καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν 
τταὰϊλ γσοϊίθα, ποὶΐμοσ δϑϑίῃ χθθ τοϊθῃ 

ποιοῦν καρπὸν. καλόν. 44 ἕκαστον γὰρ δένδρον 
ταδκίῃβ ἔτὰϊ -Β16. ἘΔΟ οΓ ἴτθα 

ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται. οὐ 
οὐ οἱ [δ8 ον Ω Ζταὶϊΐ 15 θϑίηδ Κῆοννῃ; ποῖ 

ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα; 
οὐΐοῖξ ἰποόγῶβ. {πὲν δζὲ βδίβοσίηβ Β85, 

,ιἐκ.. βάτου σταφυλὴν 
οιξ οὗ Τποσ Ρ 5 ἢ -ΒΥΘΡΘ5 

τρυγῶσιν. 45 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 
86. ᾶσα οσαὐπε ΟΕ, γν 1: Βοοᾶ ΒΕ 

ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς - καρδίας 
ουἱ οἱ {186 Βοοῦ ἰχϑάϑασα οὐίμθ, πᾶσί 

προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς 
δαίλας ἘρτΝ 16 βοοὰ (ἐπῖ15), ἀπὰ 1π6 ννῖοκεά (016) 

ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ 
οαϊοῦ δα. ψἱοῖκεα [ἰτοαϑασο] Ὀτίηδ5 ἐοσίῃ. ἰῃα 

πονηρόν" ἐκ γὰρ περισσεύματος 
ποκα ((ϊμ 5) ; οαἱ οΥ ΤΟΥ͂ - αρυμάδοθ 

καρδίας. λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. 
οἔ ποατὲ βρεβκβ ἱπθὸ τηοὰσΐῃ ΟΥ̓. 

486 Τί .δέ με καλεῖτε Κύριε κύριε, καὶ 
ΜῊ Ραΐ τὴθ ἃγε τοῦ οδηηρ Τοστά Τυοχᾶ, δηᾶ 

οὐ ποιεῖτε. ἃ λέγω;. 4{ πᾶς 
τοὶ τοῦ ἃγὸ ἀοίΐηῃρ νῆϑδὲ 1 81 Βισ 52 ἘΜ ΕΓγΟΙΘ 

᾿ὁδ᾽ ἐρχόμενος πρὸς με καὶ ἀκούων μου 
τε (ομ 6) σοχηίης ἰουνασα τὴ δῃ!α ΘΘΥΙΠΒ ΟἹ ΓΘ 

τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν 
186 ψοτάβ δηὰ ἀοίῃβ ἴδασω, 1 58} 5Βῃῇῃον ἰο τοῦ 

γὰρ 
ΤΟΥ 

οὐδὲ 
ὭΟΥ 

τίνι ἐστὶν ὅμοιος: 48 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ 
ἰο νου 615 Ιἱκὸ; ΟΠ ΉΚΡ π6ὶβ ἴοτλδα 

οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν καὶ 
Πολν 8 168} 215 Βοῖι86 νο ἂὰξ - 8}! 

ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν 
ἀεδοροιθα δῃηᾶ.-: τυ Τουμαδίίοθα Ὡρὸοθ [ῃ6 

πέτραν: πλημμύρης δὲ γενομένης 
ΤΟΟΚ-ΤΩΔ58; οὗ βοοα-ἀ8 με Βανῖὴδ οοσουστεᾶ 
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ἃτ6 ποὺ [Ιοοϊκίηρ ἃὲ 
[86 ταῖν. ἴθ ὑδδὲ 

6γ86 οὗ γοιχβῦ ΒΕγρο- 

οτθ! Εἰγϑὺ δχύγδοι 

{ὴ6 ταῖϊοσ ἔσοσ γΟὰ 

ον 6γ6, δῃᾷᾶ ἰἤθη 

γοὰ ΜΠ. 566 Οἰθδιν 

μον ἰο οχίγϑοῦ ἴῃ 

σιν. ὑμαὺ 15 ἰῇ γοῦν 

χοῦ 5. 6Υ6. 

438 “ἘΡΥῚ ὑποσα 5. Ὡοὺ 

ὃ πα σε ργοάποϊηρ 
τούϊδῃ ἔγυϊ; ϑδβϑδίῃ 

ποτα ἰβ ποῦ 8 σοὔύῃ 
ἴγοθ ρτγοδποὶηρ Ηπδ 

ἔγαϊ!. 44 ἘΥ Θδοὴ ἔτδ8 

5 Καο ὉΥ͂ ἰ5. οῇ 

ἔγυϊ. ΕῸΣΓ ΘΧΔΙΏΡΙΒ, 

ῬΘΟΡΙΘΒ ἄο ποῦ -σαίμοῦ 

Ἐρϑ5 ἴσγομι ὑπογϑ, ΠΟΥ 

ἂο ὑμδυ. οαὖ ΕΥΘΡ65 

ΟΕ 8. ὑπογῃριιϑῃ. 454 

βοοῦὰ τ8ὴ ὑσΐηρβ 
ἔουῦ ρσοοᾶ ουὖ οὗ 8 

ροοάᾶ ὑγθᾶϑασα οἵ ᾿ἢἰβ 

Πρασύ, Ὀὰὺ ἃ Μιοκρα 
8 δεΐθμρθ ζουῃ 

ταῦ ἰ5 νίοκοεα ουΐ 

οὗ ἰ5 νιοκοᾶ [{{68- 

5161; ἔοσ οαὖ. οὗ {Π68 
πϑαῦῦ 5 δρυμᾶάδηοθ δἱβ 

τοῦθ 506 85. ᾿ 

460 “ΝῺ, ὑδδῃ, - ἀο 

σοῦ 681 πιὸ “Τοτα! 

Τιοσά! Ῥαὺ ἄο ποῦ 40 
ἐμθαὸ ἰπϊηρθ Σ 5807 

41 ἘΝΘΟΥΥΟΠΘ ὑμδῦ 

οοίῖθ ἴο τ διὰ 

ὮΘΘΙ5 ΤΥ ψοτγάβ. 8πά 

ἄοε ὕπο, 1 ψγψλμὶ)ὶ 

5ῇον, χοῦ ΨΏΟΠΊ ὯΘ. 15 

κο: 4886 15 ᾿Κ8 ὃ 

τηδῇ ῬυΠαΐηρ; 8. ὨΟΌ5Θ, 

0 ἅὰρ δπᾶ ψϑηὺ 
ἄονψῃ ἄθθρ δῃά 

1ΙεΪᾶὰ 86ὁ ἴουμπάεύϊοι 

ΡροΩ. ὑμ8. τοῦς 

τηϑ55. ΟὈΠΒΘΑΊΘΩΙΙΚ, 

ΜΏΘΩ 8. ἢοοᾶ δΙΌβθ; 

ϑν μαι 

ξ 
Η 

803 

προσέρηξεν. ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ 
ὑτόκο ἰοννασάᾶ 6. γχσίνεσ ἴο 6 ρα δες {μ8ἴ, ᾿ 

καὶ. οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν 
εοάὰ ποῖ ννγὰ8 ΒΊΣΟΣ ΕΣ ΘΒΠΟΌΡΕ. ἴο 5Ξῆδκε ως 48 

διὰ τὸ. “καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν. 
ξστοῦσ δε ΒΏΘΙΥ ἴο 6 Ὀ.11Ὲ 1, 

49 ὁ Σ᾿οδὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας 
Τὴ6 (οπ6) αὶ Βανίηξ Βεασὰ δῃηᾶ ποΐ Ὠδνίηρ ἄοπθ 

ὅμοιός ἐστιν. ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν 
Ἠ 15 ἱκ ᾿ἴο 88) Βανίηβ Δ Βοιβθ 

ἐπὶ τὴν «γῆν χωρὶς. θεμελίου, ἣἧ 
προ ἴῃθ βστουμα δρϑσγί ἔγοὴ Ζοπηδαίοη, ἴο ὑν] ἢ 

προσέρηξεν ὁ ποταμός, καὶ. εὐθὺς 
ῬγοΚα ἰοννατᾶ Ὧς6. τχτίνοσ, δρᾶ δὲ οὔσο 

συνέπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ "τῆς . μα 
οοΙδρβθα, δηᾶ ὑβοβῆῖθ ἰμ6 Ὀσθδκίὴβ ΠΡ ΟΥ ἴῃ 6 

οἰκίας ἐκείνης. μέγα. 
Βοῦδα - μα φδγϑϑί. 

“ ᾿Επειδὴ - ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα 
5ίησα: ἢ οοτῃρ]οίρα 81 ἴῃ βϑϑὶηδδβ 

αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ; εἰσῆλθεν 
οὗ Εἴγη ἰηῖϊο {με ϑδαυξηξβ οὐ ἴῃ6 Ῥϑορῖθ, ἢθ δηϊεσεαᾶ 

εἰς Καφαρναούμ. 2 ἙῬἙκατοντάρχου δέ 
ἰηΐο Οδρθγηδῦτχῃ. ΟΣ σϑητασίοπ - Βαξ 

τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν 
οὗ ΔῺ . 51αν 6 Ῥϑ8α]ν Βανὶηδ τνᾶβ δρουῦί 

τελευτᾷν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. 
ἴο Ὀ6 ἀβοβαϑίηῃθ, ψο νἡβ ἴοπ [1 ΠΟΙΟΓ. 

8 ἀκούσας . δὲ περὶ τοῦ ᾿ησοῦ 
Ἐδνίὴβ ρα ρμυΐζ δροι {πὰ 7655 

ἀπέστειλεν. πρὸς αὐτὸν -.πρεσβυτέρους τῶν 
6 βρη οὔ. ἴονασα ἴσα οἷδε τθῖν οΥ ἐπ6 

᾿Ιουδαίων,͵ ἐρωτῶν εν αὐτὸν ᾿ ὅττως 
“ονν5, ᾿ τιον το 15 82:2 Το 50 [δὲ 

ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον 
Βανί σοῶθ 6 5Βπου]ᾶ βανα σοῦ {πὸ 51δνθ 

αὐτοῦ. 4 οἱ δὲ παραγενόμενοι. 
οὗ Πῖγα. ἼΠ6 (ο65) Ρὰξ πανί σοῦ ἴο 6 Ῥεβίαθ 

πρὸς τὸν ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν 
ἰονν τα ἴμ6 Ψεβὰβ ψνοτο οηΐσοδίζης 80:6} 

σπουδαίως λέγοντες ὅτι ἄξιός ἐστιν 
ΒΌΘΘαΙΙν . ΒΕΣΙΏΣΣ τ 8 νοσῶν ἮΘ 15 

τος παρέξῃ τοῦτο, ὅ. ἀγαπᾷ. γὰρ 
ἰἴο ΨΒοση. σοὺ Ψ1Π1 σοηξοσ ἐμῖβ, Ὧ6 15 Ιονΐῃβ ΤῸΓ 

τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς 
Ὧθ ῃπβίϊοθ οὔ δηὰ ἴῇῶθεο 5 δροΟσ 8 0: 

φκοδόμησεν ἡμῖν. 6 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
ῬαδΠ ἴο υ5. ΤΠ6 μαΐ ΒΕ ΕῚ 

᾿ ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη. 
Ἧὰ5 ΒΌΪΩ5 εἰσ αν ἰσρείμεσ τ ἔπε. ΑἸγοδαῦν 

{ὉΚΕ, 6: 49--7: 6 

[26. τἰνοῦ ἀδϑδ θᾶ 
ρα πα ὨΟΊΞ6, 
Ῥὰὺ ψὰβ Ὡοὺ κίσοὴρ 
ΘΠΟΩΡῺ ἰὼ β5ῆδιζο [ὖ, 
Θσϑαδα. οὐ [5 Ὀεΐηρ 
0611 Ὀμ1Πὺ, 49 ΟὨ [86 
ΟΥΘΙ ἤϑηᾶ, 6 ψῶ0 
ὭΘΘΙΒ 8ηα αἀοὺϑ ποῦ 
ἄορ, ἰ5 ᾿Κὸ 4 ἵτὩδῃ 
ΜΏΟ Ὀθπὶῦ. 84. Ποιδδ 
ὍΡΟΙ ῃ6 σΤουπα τι- 
οὐὖῦ 8 Τοπησδύϊοῃ. 
Αρδϊηβὺ, Ὁ 6 τἰνοῦ 
ἀαϑηθά, δηᾶ.: ᾿τηηλραϊ- 
δύθιν 10 σοΠ] δ ρεθα, δηᾶ 
[6 χα οὗ ὑμαῦ Ποι56 
ρδσοϑδίὰθ ταῦ." 

ΆΘΩ 6 .8α 
οοχῃρ!οίθα. 811 Ϊ5 

ΒΌΣΙΏΡΒ ἴῃ ἰδ. Πθδῖ- 

ἰὴρ οἵ 6 ἤθορῖθ, Ὧ6 

οηΐαγθα ἰηΐο Οὐδ’ υ'- 

δα. Φ ΝΟΥΣ ἃ σοΓ- 
ἰαΐθῃ ΦΙΤΏΥ. ΟΥ̓ΟΘΙ 5 
Βίανθ, ψὩΟ ψὰ858 ἄθδυ 
ἴο τα, ψὰϑ δἰὴρ 

δια ψὰ5 δροιύ ἴο 8585 

ΔΘΥ. 3. ΏΘΩ. Ὧ6 
Ὠρᾶγα, δρουῦ. “6 ϑιι5,. 8 

δοὺ Ἰογίῃᾳ οἱᾶθυ τθῃ 
ΟΥ ὕμθ δδῦβ. ὅο 
Ηἷπι ἐδ 88. Ηἱπὶ ἴοὸ 
οὐΠΊΘ. πᾶ Ὀγΐηρ Ἐΐ5 
51ᾶνθ 5878] ν {ῃγοιρῃ. 
46 ὑποβθ. ὑμαῦ 
σὴ θ ὋΡ.- ἴο “6505 

Ῥαρϑῃ ἴο δηΐγοδὺ Ὠἰπὶ 

ΘΔΥΘΘΒΌΙΥ, βδγυίηρ: 

“ἪΘ 5 ΟΣ ΩΣ ΟΥὨ γΟῸΣ 
σομζουσίαρ ᾿ (5. ὍΡΟΩ 
τῆ, 51ο0Γ. ὯΘ ΙΟΥ̓́ΘΒ 
ΟἿἹ πϑίίοθ δῃᾷ πὸ 
ὨἰγΒΘΙΣ θα ἴμ6 βγη- 

δρορσίιθ Ὁ 115. 6 50 

7655 Βὑύαγίρα οἵξ 

χὰ ὕπμθῶι. Βα ΜΏΘΩ 



ΓΕΌΚΕ 1: ἢ--2 804 

ὲ ὑτοῦ οὐ ἂν ἀπέ ἀπὸ τῆς [Ὧ8 Ψψὰ5 ποὺ δ: ἔγοιῃ ὑτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἅπὸ τῆς : 
ἐὸν ΝΥ ἡ ἦν ποῖ μ ἘΠ Ῥαεΐῃξ αἰβίδῃθβ. ἔγοτῃ ἰπ6  [ῃ6 ποῦδθ, 8 ΘΙΤΩΥ 

ἔ ί ὁ ἑ ό 8 δἰγϑδᾷ ἰκί πεμψεν φίλου ὁ ἑκατοντάρχης ] ΟὔσΕα;) ἂν 
οἰκὸς Ξ ΤῊΝ δαὶ 186 οοηςαχίοι οηὐ Ζτϊθᾶς το 58. ἴο 

ὑτῷ Κύ Υ Ἑ ἴω: “ΒΞ, ἀο ἧρὶ ἔγων αὐτῷ Κύριε, μὴ σκύλλου, οὐ | Εἰχα: ᾿ 
"αν ῬΑΜΤΑ ἘΡταὶ ἐοὶ 6 Βοίϊμευίπθ γουγβεξ, Ὠοῖ ] ΡΟΓΠΘΓ, ῸΓ 1 8 ποῖ 

ὰρ ἱκανός εἰ ἵ ὑπὸ τὴ 3 ἴο Βᾶνθ γοῖ δομηβ ἵκανος εἶμι ἵνα ὕπο τὴν στέγην δύ 
ἐν ϑαίποιοδὲ ΡΩΝ ἴὰ οτᾶθχ ἴμδὶ πάθσ 6 τοοὸῦ [1 ὉΠΩ͂ΘΓΣ ΠΥ ΤΌΟΐ, 

εἰσέλθῃς: γ διὸ οὐδὲ [1 ῈῸΓ ὑμαῦ τϑϑξοῦ 1 
ἐηστι σοῦ Βῃου α ΠΕΗΝΣ ἸὨσου ΒῺ νὰ. ποίς-Ραϊ] 4Ἰἃ ποῦ οομδί θ᾽ τηγ- 

ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν: [5612 ΜΟΥ ἴο σοχηβ 
ΤΆΣ ΒΘΙΕ 1 σοηδιἀθχεα ννοσίην ἰοννασὰ γοὺ ἰο σοῖηθ; [0 νοι. Βαὺ 58.) ἴῃ 

ς, ΣΥΝ τ Σ ΡΟ ΠΞΑΣ Ά Ν αἴ πὰ 
εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήτω ὁ παῖς} ψοχᾶ, 88 Υ̓ 

ἘΝ ἰο τοϊά, ἀπὰ Ἰοῖ )Πὲ μεριοά (δ6 ΒῸΡ βαυνδηῦ 6 μθαϊθᾷ. μυΐ 58. 
Ν κ᾿ ΕᾺ Ν 2» τ. ᾽ « Ἂν 1 ἴοο ΔΙᾺ 8, ΤΩΔἢ 

ου ὃ καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμι ὑπὸ |. 8 ΕΓ 
οὔχηθ; 8150 ἐὐδὰ ἰὴ ΤΩ δὰ ὉΠΑ͂ΟΙ ἰρ]δοθὰ ὑηάθυ ΘΌΪΠΟΣ- 

ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν {17, ανίηρ δβοϊ ἴοι 
δαϊμουιν Ῥαῖηδ βιδιϊομθᾶ, πανί Ὁπάᾶευ ΤΩΥΒ6]1Ὲ | ΠΠΩ͂ΘΥ 126, 8ΔΠ4 1 58 

κ ὶ έ ΄ ἷθ ΟὯ6, “ΒΘ. οὔ στρατιώται καὶ λέγω. τούτῳ ἰο {15 ν᾽ 
ἐοἸδίοσα, Ὁ διά [1ϑ81Ὼ βαση8 ἴο [1118 (086) ἰσο} ψ αν" δη ἃ Ὧ6 ἴ8 
Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ [οἡ [κἷ5 Ψ8Υ, δἃπᾶ ἴα 

Β6 οἡ γοῖχ ΨΚ), δια ἢ 15 ἢ 15 ννᾶν, δῃᾶ ἴο δῃοίῃον ϑῃοίμοῦ, “σοιμβ!" δὐᾶ 

“ Ν Ε Ἂ “ ΄ 

Ερχου καὶ ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ [6 ΘΟΙΏ65, ϑῃὰ ἴο ΙὩ 
Β8 ΕΑ ΤΝΡΙ δρᾶ 8615 δογαΐηθ, δπὰ ἰοίῃθ δβῖδνθ βῖανθ, Ὃο 5!" πὰ 

ΐ ῦ ὶ ῃ "Ὁ ὙὙ6]}} υ Ποίησον τοῦτο καὶ ποιεῖ. [ὴ86 ἀοβθθ [ὖ. ; 
ΠΠΑΦΕ ΠΝ τπῖ5,, μά Βα 15 ἀοίπρ. ἱ ΏΘὼ σοβιθ Πϑατά 

9 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿[Ιησοῦς {ῃ686 ὑμίπρβ 86 πιδῖ- 
Ἡδνίηε Ὠραστά Ὀαΐ ἔπεβε (1 55) 1:8 λθϑας; γϑῖθά δὲ μίγη, δᾶ μὲ 

ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῷ Ἶ ἐδ. ἐπ ογοσᾶ 
νοπαάσῖδα δ Ἡΐτη,, δά πανὶ σθαὰ ἴοὸ [88 ἘΡΆΡΗΝΝ Ἡδως ΣΝ 

λουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν Λέγω ἡδα τοὶ 
προ οὐ ἴο Πΐτα δὰ Ἦδ βαἰᾷ Σϑζὴ βδσίηρ ] 5ϑϑϊἃ: “1 6} τοῦ, Νοὺ 

ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν ἰ ΘνΘἢ ἴῃ Ι5γ8.61] Ὦδγβα 
ἴο γου, Νοῖ Ρυΐξ ἴῃ ἰῇ 8 5786] 50 βγεδαὶ ἴδ π ΤΣ ἔορμμᾶᾷ 50 φσιϑαὺ ἃ 

εὗρον. 10 καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν οἶκον | ξαϊΐῃ." 19 Δηά ὑμοβθ 
1 ουπαᾶ, “. ΔΑηα δανίῃ τοϊυσηθα ἰηΐο τὴς Ἰδιτν παὺ μαᾷ θδδεῃ βδπί, 

οἱ πεμφθέντες εὗρον τὸν δοῦλον ᾿ “ἢ σοίθηρ ῥβοῖκ ἰὸ 
816. (0068) αν θα βρῶ ἔουμα (6 51δν8 ἴμ8. μόιδθ, ζουπά ΓΝ 

ΒΟΙΚΕῪΝ ποοΙὮ 5ανθ᾽ ἰὴ βοοᾶ ΒΘϑΙ ῇ, 

1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 11 ΟἸοβοῖν 2] 
Απμᾶὰ ἰἰϊοςουττεᾶ ἐπ ἐπθὸ οὐϑυρθεθασοποο ἰἰϊσ 6 ὑγαγοϊθᾶ ἴο 

Σ Ἄ Ε Ἢ 
ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναίν,[ οἷν οεἰ6ἃ ΝΑ}, 

6 ννυοηῖ ὨΪθ Δ) ἰηΐο Ῥεΐῃρβ σα! θα Ναΐῃ, δορὰ δἰ αἰδοὶρ θβ 

καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱπᾶὰ 4. στοαὶ οτομά 
διὰ ΨΜόοτα βοὴ ἢ τὰ (6 αἰδοίρ!θβ οἱ ἴση χοτθ ἐγδνθιησ μήϊῃ 

καὶ ὄχλος πολύς. 12 ὡς δὲ 

οἷν 

ΝΣ 
ἤγγισεν τῇ 

ἥ : ͵ δυνν 

8150 οσγονψά σχωυςῃ. γι Ῥαΐ Π βοὶ ὥὩθ8ῦ ἴο ἐπα τα Ξ Ω τὴν ἂν 
Ῥ ΕῚ 3 ᾿. 68 ᾿ Ἷ τῇ πόλεως, καὶ ἰδοὺ ᾿ 

εν οΥ ΗΝ εἰΐν, 5 ϑῃᾶ Ἰοοῖκ! ἐμ οἷν, μῶν, Ιοοκὶ 

80 ΕΛΚῈ; Ἵ: 13---29 

ἐξεκομίζετο 
μὰϑ5 ὈΘΙΔΕ Ὀγουρηΐ οὐὐ ΠΒανὶηξ ἀἰοα 

ἰὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ 
ο 5 ο ἴπε τηοίμον οἱ Ὠΐτη, 

ὕθτθ τῶ ἃ Ἂδαᾶ 

ϑη ὈΘΙΩΡ οδιχίθᾶ 
ουὖ, 8 ΟὨϊγ-Ῥορούίδα 
505. Οὐ ὯΪ5 χηοίῃογ, 

τεθνηκὼς μονογενὴς 
ΟἿἹΥ -εσοίζίθ 

καὶ αὐτὴ ἦν χήρα, 
δὰ 8865 ν)͵ὰ5 τνϊάον, 

καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν Βεβίᾶθβ, 56 ψὰ8 ἃ πὰ οχοννα οὐ ἴθι οἱέν βυαξῆοϊοπε νγὰβ ἰοσϑίμπου τὲ τῇ ψἱάοτνγ. Α οουβίθυϑ 18 
αὐτῇ. 13 καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος [οτοψᾶ ἔτομη ὑπ οἱδγ ΠΟΙ. Δηάᾶ πανίησ βεθη ὯΘΓ 188 ΤΟΣ ἐνῶ 8δῖ5ο τίῃ ὮΘΓ, 
ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ 13 Διὰ ἩΏΘῺ 86 Ιιοχὰ γ88 τον αὶ ὙΠ Οἱν ἀροθὰ οστ΄ δῃαᾶ βία ἰὸ Βοῦ οδαρὴῦ δἰρηῦ οὗὨἨ ΠΟΥ, 8 

Μὴ κλαῖε. 14 καὶ προσελθὼν 85 Ἰῃηονθᾶ τὶ οἱδν Νοῖ Ὀ6 νεορίῃξ. Διηάᾶ Βανὶηβ σοτηβ τοννασὰ | ἔργ ΘΓ, 8η4 ὯθΘ κβαϊὰ 
ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ ἐ [|ο πο; “Θίορ ψϑθρ- Ρ 9 μ6 ἰομ θᾶ 186 Ὀῖοσ, ἴμ8 (Ομ 65) Ῥαΐ [1 ρ 14 ΠῚ ἐμδὲ 

βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶττεν Νεανίσκε, [ΒὨ8 δρρσοδβοβεαὰ απᾶ ΠΔΣΥΨ ΙΩΒ βίοοα [5111], δια 6 βαίᾶ Ὑοιηρ ταϑῦ, ὑοποῃ θα ὑπ Ὀὲου, απ 
σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 1 καὶ ἀνεκάθισεν | ἐπ ᾿ὈΘδτοσβ βίοοα 5011, Ἰο γοῦ 1 Ἀπὶ Βϑσ 8, Β6 τϑῖβθα ρα Απὰ ββξιρ δηα Π6 5δἱᾶ: “υοιηρ 
ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ πᾶ, 1 587 ἰο γοῦ, 6 ἀεδά (οὔθ) δῃηὰ βίατίεα ἴἰοὸ "6 βρϑακίωηρ, δπᾶ αοὺ ὉΡ"’ 15 Αῃᾶ ἐῃ6 
ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 16 Ἔδλαβεν | ἀδαᾷ χηδῃ βαὺ ὮΡ δηᾶ δ βαᾶνα Ὠΐτὴ ἴο τ ῃ6 τιοίμοσ οὗ Πΐπι. ἸΌΟΚ [φαγί οα ἰὸ ΒΌΘΔΚ, ϑηά 
δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν [6 ρᾶνθ ηἰπὶ ἰο Ὠϊβ νὰξ δβ81 8} (μετ), δῃᾶ ἐμδν ὑγεσὰ β]ουιστηρ [86 τχοίῃοσ. 16 ΝΟ ἔδασ 
βεὸν λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας  5εἰσεα ἔμθῃλ 811, δηᾶ αοά ΒΑ ΊΩΕΣ δαὶ Ῥτορμϑί ἔτεαὶ ᾿ἴὯδν Ῥδρδῃ ἴο ΒΊΟΥ ν 
ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι [Θοά, παγίηρ: “ΑΔ στϑαὶ 5 Τα ἰβδϑα θΡ 1 5, ΔηΑ͂ ἰδὲ ῬΥΟΘμοῦ Ὧ85 Ὀθθη 

᾿Επεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν ἰ|ταίδοάα ὋΡ διοηρ 115,’ Τατιοα ἰδ αἰϊθητοι ἀροὰ ἐπ οὰ ἰῆθ φϑορὶθ δα, “οὐ 85 ὑυτηράᾶ 
αὐτοῦ. 17 καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν [μία αἰὐδηθοη ἐο Πὶδβ οὗ Ὠίτη. Αὐᾶὰ πνοηξζοιξ 6 ψνοχά ἐμ 8 ἱπ ῬΘΟΏΙΒ." 17 Δ {Ὧ15 
ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ Ϊ ποτα ΘΟΠΟΘΓἶὩρ ΕἰΠ. νοΪΘ {6 “παρα δροῦδλ πὰ 8δὴ8 ἰὼὸ 81] βρτθδα οὐδ ἰηΐο 81] 
τῇ περιχώρῳ. σα θα, δῃᾶ 411 [ῃθ ἄθ βυττουπάϊηρ σουηίΐσν. ὲ Ἰξ; ΝΣ ᾿ εἰμ θη Βυχτοπηαίηρ οσουπηΐχν. αἱ ἀπήγγειλαν ὠάνει οἱ. μαθηταὶ -: Εἴς Αμπα ἴδεν στϑρογίεα Ῥ8οῖς ἰο σοι τῃ6 αἸξοῖρΙθ5 ἔν Νον Νϑ “ τὰ 
αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. 19 καὶ } “10:65 ΤΕροχίθ ΘΟ ΗΠΙ οἱ ἴα αρουΐ ΔῈ 1πε58 (ἐμίη 65). Απὰ [ ΔΡουΡ 8} [858 [ῃΐηρ5. 
“προσκαλεσάμενος δύο τινὰς [19 80 σοπὴ βυμπιηοηθα ἰαγίῃρ' οΔ]]Θα, ἰονγεθζα ὨἰΤΏΞΟΙΣ ἵνο ΒΟΙΏΘ ΟΠἹ65 [ἃ σροχίδϊῃ ὕνψο οὗ Ὡἱβ 

τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ ᾿Ιωάνης ἔπεμψεν | ἀϊδοῖρ188 δῃᾷὰ βϑῃὺ ἐἴηε. αἰβοίριεβ οὔ βω {μὰ Ψομῃ βεπξ [[ῃρχῃ ἰο ἐπθ [Ιιοσχᾶ ἰὸ 
πρὸς τὸν κύριον λέγων Σὺ εἴ ὁ - « Ὀνατὰ ἰῇὼ86 Τιοτᾶ βανίηρ Ὑοὰ δα [ῆθ8 (ο6) 587: ΑΙ χοὰ ἴῃ 
χόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; ΤΟ ΩΡ ΟἿ οἵ 81:6 ΜΘ ΘΟΤΏΪΩΡ ΟΓΙ ἀϊβοσοηξ (ο6) τὰ δὲ ἜΧΟΝ ΕὉ ἴο ἐπρεον 8ι. Αἰ οσθηῦ 

παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν [0863 20 θα ὑοῦ Ἐδνΐηξ σομλθ ἴο Ὀ6 δ]οηρβίαθ θαξ ἰονασᾶ Βίτη ἰδ 6 Ρ ἴο Ὠξμι 



ΕΌΚΕ, ἢ: 31:-.-.-6 

οἵ ἄνδρες. εἶπαν ᾿Ιωάνης ὁ βαπτιστὴς 
1ῃ6 ζῇ8]6 ρβεύβοθ8 881α ὥοῦῃ ἰἴβαε. Βαρεϊβὲ 

ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς. σὲ εἶ 
ΒΟ ς89 ἰοναγὰ σοὺ βαγίῃρ Υόοὰῦ 816 

Ἕ 

ὁ . ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν; 
ἐμθ (οπ6) ὀοτωΐῃβξ.: ΟΥ̓ ΔΟΙΠΕΣ Ὑ}6 8.6 εχρθοῦληδὴ 

21 ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς 
Ι15' ἰδδΐ ἴθ ΟΣ ὯδΘ οὐτεα ΤΏΔΩΝ 

ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων 
ἥτοω δἰοιζῆθδδο δῃὰ ϑβοοῦσθε πὰ 5115 

πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο 
νυ ϊοκοα, δηᾶ ἴο ὈΠΠη4 (οΠ65) ΤΑΘΏΥ.  Β6 Σανοτοὰ 

βλέπειν. 22. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
ἰο Ὀ6 βεϑιῃρ. : Απᾶὰ μανίῃξ δηβινοσοαᾶ. Β6 5814 

αὐτοῖς ἀπαγγείλατε 
ἴο ἴθι Ἡδνίπε Βοῦ 6 γΟΌΣ ΨῸΣ τοροσΐ Ῥ80Κ 

᾿Τωάνει ἃ εἴδετε ἠκούσατε" 
ἴτο Φοη ννϑδὺ (55) τοὺ 5δυν χοῦ Ὠρεζᾶ; 

τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ 
ὈΠΠπα (0165) 816 βεοὶῃρ αϑδΐῃ, Ἰδῖὴβ (ΟΠ 65) 

περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται . καὶ 
8.6 ὑνϑ Κη δροιΐ, ἸΘΡΘΙΒ 81Ὲ Ῥοίηβ οἰραηβοαά δῃᾶ 

κωφοὶ ᾿ ἀκούουσιν, νεκροὶ 
ἄρδξ (ὁπ 65) 816 ἈΘδυη δ, ἀεεδα (Ομ 65) 

ἐγείρονται, πτωχοὶ 
τὸ μείπε ταἰβεᾶ ἃρ, : ῬοοΥ (ΟΠ 65) 

εὐαγγελίζονται" 28 καὶ. μακάριός 
816 Ῥϑέηρ ἰοΙὰ 8) 6 βοοά πδνν8; ΔΩ ὮΔΡῸΥ 

ἐστιν. ὃς ἐὰν -μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 
ΘΒ Ψῃῆο ἱξδνοσ ποΐ τηϊρῃΐ θὲ βία 1] δα ἢ ΤῊ6. 

24 ’Απελθόντων δὲ τῶν 
ως Ἐν 8 Βοη6 οδὲ αὶ οὔ μα 

᾿ἤρξατο λέγειν 
6 5ίασίεαὰ ἴο "6 βαιση ἰοννατά τὴ6 

ὄχλους περὶ ᾿Ιωάνου Τί ἐξήλθατε 
δρουΐ. - ΦΌΒΏ νηδὲ αἱά χοῦ δ5οὸ οὖ σζονναβ 

ἔρημον ΄ θεάσασθαι; κάλαμον εἰς τὴν ἔρη 
ται ἔμ ἀσδϑοϊδία [1866] το νὶονν3 Ἀδεδοάα. 

λέγων Σὺ 

“Πορευθέντες -: 

καὶ 
δια 

ἀγγέλων 
ΤΩΑΘΒΒΘΏΞΘΥΞ 

᾿Ιωάνου πρὸς τοὺς 
ΟΥ ΤΟοΏπ 

ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 25 ἀλλὰ. τί 
ΌΡ τυῖλα ῬΘΙῺΚ 5 Κη Βαϊ τβδὲ 

ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μάλακοῖς 
ἀϊᾶ τοῦ βροὸ οὐὖὐ ἴἰο 5662 δι ΤῊ βοζί 

ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ 
οὐΐοῦ βαιτηέπίβ Βανίπδβ Ραΐ απ ἀρουΐ Πἰχη 5618 Τιοοῖκ! 

οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ. τρυφῇ 
ΤῊ (ο} 65) ἴὰ ζο ἔν: ] ΞΡΙΘαΙα δΔῃ41 Ἰ᾿ὈΧΌΙΥ 

ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν... 26 ἀλλὰ 
[ΞΡ ΦΕΙ ΥΥΤΕΣ ἵπ {πὸ ΚΙΏΡῚν Βό565 876. Βυΐ 

τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναΐ, 
ΨΏ8ῚῈ ἀἷά νοῦ ρο οἱἑἨὁἑἁ  ἴο βοοῦ Ῥτορῆθῦῦ ὋὙ{65, 

806 

{μ6 τηϑῃ ϑϑἰᾶ: ““οῇη 
ὍΠ6 Βαρ ἰϑὺ ἀἰϊδβραϊοηρᾷ 

ι5 ἴο γοὶ ἴο βάν, 

“ΑΥΘ. γοὰ 6 Οὐτχηΐηρ 

ΟἿΘ ΟΥ 816 ὰ ἴἰὸ 

οχροοῦ δῃούμουϑ᾽" 

211ὴ ἰμαῦ . ΒΟ ἢβ 
ΟἸΘα ΤΘΏΥ ΟΥἱἨ 5ἰοὶς. 

ὭΘΘσΟ5 δῇα βυΐθνοις 
Ὑ ἀϊδθαβθ. δηα σἱοκρὰ 

ΒΌΙΓΙ5, δηα ρτγδηϊθα 

ΓΑΔ ὈΙΪΠαΔ ΡΘΓΒΟῚ5 
ἔθ ἔδνοῦ οἱ ββϑϑίῃρ, 
22 ρῃσο ἴῃ δΏΞΨΟΣ πὰ 

βοῖϊὰ ἴο μ6 [ςτὸ] 
“σΛσὦ τοῦ ΨΜᾶΆΥ, Τὸ- 
ροτὺ ἴο Φ9οῆη ψδαὶ 

χοῦ 88.) δηὰ ἤθδσα": 
ὑμ8 ὈΠ]ηα 816 τϑοϑίντηρ 

ἰσῦ, ὕὉπ6 18π|6 816 

ψϑῖΚίηρ, 8.6 ἼΘΡΘΙΒ ἃ16 
Ρϑϊῃρ οἰθαπβεᾶ πᾶ 

ὕπ ἀθαῖῦ ἀιδ᾽ ϑδγίηρ, 
[ῃ6 ἀεοδᾶ αἵ Ῥρίῃρ 
Γαλϑθα ὉΡ, [8 ῬΟΟΥ 818 

Ῥοΐῃρ ἰοϊά π6 ροσά 

Πον5. 23 Αηα ΠΔΡῸΥ ἰ5 
Ὧ86 ὯΟ 85 ποῦ βυ- 
ῬΙΘᾶ ΟΥΘΙ 516." ὁ ᾿ 

24 ΧΟ (6 1η685- 
ΘΉΘΘΙ5 οὐ ϑομη δὰ 
ΒΌΏΘ ΨΥ, [6 5βἰαγίεά 

ἴο 580 ἰο {π6 οτονψάὰ 
ΟΠΟΟΥ πη 9ΟΒΔ: 
“Νμαὺ αἰὰ τοῦ δὰ 
ουῦ ἰπίο ὑπ ψηΠᾶρῦ- 
655 ἴο ὈδῃοΙα3 -α 

τορᾶ Ῥεὶπρ [οβϑθα ὈὉΥ͂ 
{π6. νψἱηάϑ . 25 γπδῖ; 
{Ώ26η, αἰ τοῦ ρο᾽ σου 
ἴο 5662 Α τῆ81) ἀγββϑθά, 
ἴῃ βοῖδ οπὐευ δ8Γ- 

ταρθηΐβ9 ὙΜῊΡ, ὕμοβο ἴῃ 

ΒΡΙΘαϊᾶ ἀγθδ5 πὰ 

Εχιβυπρ ἴῃ ΠΙΧΌΣΥ ἅΓ8 

ἴῃ ΤΟΥΔῚ] ΠΠοι585. 

26 ΕΘΔΠν,. ἔθη, ψμαῦ 

ἀϊά τοῦ ρὸ οὐὖὖὐ 

566 Α ρῥσζορῃοὺῦ Ὑ68, 

ρα ανμνμμρανομρασννηνυμην ηυμυννρινρομνφθΩῇ 

πα “αν “σα ΜΝ 

πὴ Φυα πεν ἐκήβασαν ἐνερ φι ἀνηρ στα αν, μερνυφ νο 

801] 

λέγω - ὑμῖν, καὶ «περισσότερον 
[81 58 Σ 18 ἴο τοῦ, 8). (οΠ6) ζτοσε δρυπάδηξ 

4 κ᾿ ᾿' 5 Ἀ Ὄ 

οφήτου. 2 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ 
τρ ρχόρῃθί. . - ὙΒ18 (οπ6) 15 δρουῦξ. ψνδοπὶ 

γέγραπται ᾿Ιδοὺ ἀποστέλλω τὸν 
1 885 θΈθὴ νυυι ἴθ ΤΙΟΟΚΕ Ιδῖὴ βεηάΐηρβ ΟἹὗ {πε 

ἄγγελόν μοὺυ πρὸ προσώπου σου, ὃς 
οἵ γοῦ, ΨὯΟ 

κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν. σου. 
ΜῈΠΡτΘΡρασΘ ἴῃ νὰ οἔγοι ἰῃ ἔγοηΐ οἶγνου. 

ς23. λέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς 
1 ΔΙῸ 5 5 ἴο σοῦ, Βτοδίοσ 1 (ΟΠ 65) σϑοηργαίθα. 

υναικῶν. ᾿Ιωάνου οὐδεὶς ἔστιν. ὁ. δὲ 
οὐ Μοτάξὰ.. οὔ σόα, ΠῸ οὔθ ἴδ; - '86 Ρὰυΐ 

ικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων 
ὩΠΊΔΙΙΘΓ 6 1 ἴῃς Κίπράοιῃη οὔίῃθ αοα δυθαίου 

πιο 55 6} ΚΓ οὗ τῶθ Ὀδϑΐογθ τς 7866 

αὐτοῦ ἐστίν. --- 295 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς 
οὗ αἶγα ἶ. - Αὐμὰ 41] ἴθ. ῬΘΟρὶβ 

ἀκούσας “καὶ οἱ τελῶναι . ἐδικαίωσαν τὸν 
μανῖηξ ΒΘΔΓΙΩ͂ 8150 {ῃ6 ἔδχ σοϊθοΐοσ. }ι5ε δα {πμ6 

θεόν, - βαπτισθέντες. τὸ βάπτισμα 
αοᾶ, Βανῖηδ ῬΕοη θαρἐϊζεά ἰπμ8 Ῥδρύϊϑηλ 

᾿Ιωάνου: 39 οἱ δὲ Φαρισαῖοι. καὶ οἱ - 
οὗ Ζοῃπ; 6 Ρυΐῤὁ ῬΠαχίθθο δμᾶ ἰδ (ὉΠ 65) 

νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ. θεοῦ ἠθέτησαν 
γεΓβΘα ἢ ΙΔ (6 σουῃθθὶ ΟΥ ἰῇ αοα ἀϊδτοραγαβδα 

εἰς ἑαυτούς, μὴ. βαπτισθέντες ὑπ᾽ 
ἰαίΐο ἰποίώβοινοσ, πού αν Ῥθοὴ ΡᾶρἐΖρα ὌΓΣ 

αὐτοῦ. ---- 
μὰ. --- Ὑυ Γ 

ἋΣ Τίνι , οὖν: ὁμοιώσω τοὺς 
ἼἸὸ ψὨοἢ οὴθΘς ἰμογθΐοσθ 5081 1,}ΚΘὴ ἰδ6 

ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ 
ΤΏΘΩ. οΟΥ πῃ 6 ἘΘΆΘυ δία 1815, δηᾶ 

τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; 32 ὅμοιοί εἰσιν: 
ἰο ΨΏΪΟΠ 6 8:16 ἐβον. Ποῦ Τὰκο ἐπὸν 816 

παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις 
ἰο ̓{Π6Ὸ ῬῸν 5 ἰμ6 (οὔ 65). 1 στλδυκοίρ]δσα ΕἸ 5 58 ἜἼΞῚΝ 

καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις, ἃ - λέγει 
ἃη4 5Ξοιυπαϊηβ ἰοννατα ἕο οὔθ δῃοίμοσ, Ο 15 β6  1ὴ 5 

Ηὐλήσαμεν᾽ ὑμῖν καὶ οὐκ. ὠρχήσασθε: 
"Ω ΡΙασ δᾶ {πὴ6 δυυῖϊο ἔογου 8πη4 τού - τοὺ ἀδηςθη,;. 

ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε: 38 ἐλήλυθεν 
ΟὟΟΘ γαῖα δῃᾶᾷ πού στοῦ ψϑερί; Ὧδ5 σοὴϑ 

γὰρ ᾿Ιωάνης ὁ βαπτιστὴς μὴ ἔσθων. ἄρτον 
ΤΣ ΦΖΟ0ΠΩ ἐμ 6 Βαρ δὲ ποΐ δδαϊῃρ» Ὀτϑϑα 

μήτε. πίνων οἶἷνον, καὶ᾿ λέγετε 
ΤΟΣ. αὐλη Κη σ᾽ ᾿αχίῃθ, Δηᾷ. γοῦ δ1Ὸ βαυἱη5 

Δαιμόνιον ἔχει: 84 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς 
Ὀϑηο ὯΘ 15 Βανίη8; Β85 σοῦθ ἐἱῃο θη 

ΕΥΚΕ 1: 37--..8 4 

Ὶ [61 τοῦ, δῃηᾶ. δι 
ἸΊΟΥΘ ἰῆϑη 8. ὑσορῃθί. 
21 ΤῊῺΪ5 15. Ὧ6 ΘΟ τ Ὼ- 
ἴῶρ ΒΟ ἴἰὑ 15 ψυτῖῦς 
ἤθη, ἼἼΟΟΚΙ! 11 881 
ΒοηαΙΩρ ΤΟΥ ΤΡ 
ΤΑΘΘΘΘΏΡΘΥΙ ὈΘΙΌΤΘ γΟῦτΣ 
ἴδοθ; ὯΟ ΜΨ1Π1 ὈΓΘΌΔΓΘ 
γοΟ ΨΥ) δῇθβδα οἵ 
γοι. 281... [6] τοῦ, 
ΑἸλοηρ ὕἤοϑα ὈΟσ οὗ 
ΜΟΙΔΘῚ ὑΠ6Υ6 ἰβ ὩΟῺΘ 
γθαῖίθς ὕπδὴ 9Ο0Ώη; 
Ῥαῦ ἃ Ὀούξοῃ ἐμδῦ ἰδ 
8. ᾿ΙΘΒΟΙ ΟἿΘ ἰῃ ἰῃ8 
κΚιηρσάοῃηῃ οὗ Οοα [ἰ5 
δγθαΐοσῦ δῶ ἢ ἰ5.᾿" 
29 (Αῃᾶ 811 [πὸ ῬΘΟΌΙΘ 
δα 86 ἰδιχ σο]]θούουϑ, 
ΨΏΘΩ ὕηθν ἢρθατστᾶ 
[[Ὡ15], ἀβοϊατοὰ αοὰ 
ἰο Ὀ6 τἱρῃύθοιιϑ, ὑπὸ 
μδνϊὴρ ὈΘοὴ Ὀαρύϊζοα 
νιν ὕμθ: Ὀαρύϊθηθ οὗ 
σΦο. δὅ0Βαῦ. [6 
ῬΏΑχίδθο δῃᾷᾶ. ὕμοξβθ 
ψουβοᾶ 'ῖὶθ ἰδ 1δΨΝ 
αἰδτορασαθα [ῃ6 οοιι- 
561 οὗ αοἂ ἴο {Πρ ), 
[πον ποῦ Ὠδνίηρ ῬΘΘ ἢ 
Ῥαρύϊχεα Ὃν Ὠϊπλ.) 

31 ΠΣ ὙΒΟΙΙ, 
ΠΘΥΘΓΟΓΘ, 5281] 1 σοχ- 
ὍΔΥΘ. (Ὧ6 θῶ οὗ ὑπὶβ 
δοηθγδύίζοῃ, 8η6 σ ΏΟΤᾺ 
ΘΙ ὕῃδν πὴ 32 ΤΏΘΥ 
δῖ κὸ γοιὴρ ΟοὨ1]- 
ἄγθὰ καἰ ἴθ ἃ 
τιϑικοῦ ΡΪδοθ δηᾶ οσν- 
ἰὴσ οαο οὔθ διῃοίῃ- 
ΘΓ, 8δηα ψῃ0 5ἂγν, Ὅν 8 
Ὀ]αυρα 6. Ηἢπΐα ἴῸΣ 
χοῦ, μὰὺ του - αἰᾶ 

τοῦ ἄδησθ; ψ6. ψ8ΙΘΩ͂, 
ρΡαῦὺ τοῦ αἰᾶὰ ποῦ 
660. 33 Οογγοβροπα- 
ἴωσιν, ὅοδῃ [86 Βδρ- 
{ϊδὺ Ὧ85 οὐδ. ΠΘΣΠΘΓ 

οαΐίϊηρ ὑτσταϑδαὰ ποῦ 

αὐ κηρ τίθθ, εὖ 

τοῦ 88, Ἢ Ὧδ5 ἃ 

ἀροχηοῃ. θά ΤῊΟ 500 

οὗ 8. 85 ΟΟΠῚΒ 



{1 1: 35---40 808 

τοῦ ἀνθρώπου ἔσθων καὶ πίνων, καὶ ] δα ΐῃξ θά ἀπηκίης͵ 

οὗ [6 Ταδ βδϊϊησ Δ ατίηκίησ, θά] θυ χοῦ 580, “ΠΟΟΚΙ 

λέγετε ᾿Ιδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ] Α πιδῃ εἸαϊοπουβ δυὰ 

ὙΟΤΙ 816 βυῃβ Τοοκ' Μϑδῃ εἴνεϑα ἰο οαἰίηβ δῇ ] σίνγθὴ ὕο ἀτιηκίησ 

οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ψίῃθ, 8 ἔγιθηᾶ οὗ ἴὰχ 

τς ΟὙἸΏΚΟΥ, ἀτὶϊθλᾶ ΟΣ ἴδχ σο!δοίοῦβ δηαᾶ ἰ ροΙΠΘούοσα δηῃαὰ κίῃ- 

ἁμαρτωλῶν. 35 καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ᾿πεΙδΙ᾽ 85 ΑΙΙ [86 βδπης, 

Οὗ 5 ΘΙ. Απμᾶ νδϑ ᾿υϑθεα [6 ψιβάοιῃ τἰθαολ 15 ὈΓΟνΘα 

ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς. τἰρῃύθοιβ ὉΡΥ 811 ἰἰβ 

ἔτοτα 81 ἰδῇς οσμπάγεθ ΟΣ. οὨἑΙαγθῃ." 

86 Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν 36 Νον 8 οδτίδίη 

τῦαϑ τεαπεβιίϊπρ μὰ βοθξοῦθ Ἀϊὰ οξίμε ρὴῇβ οὗ 88 ῬΏΔΥΙΒΘΘΣ 

Φαρισαίων ἵν φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ" [ Καρὺ δδκίπιρ ἴσα ἰο 

ἘΠασίσσας 1ὼ οχᾶθσ ἰμαὶ πο σηϊδῃΐ εαἱ νὴ Βἷτα; ἰαἰη6 ἰῇ Ὠἷἱτ, Αο- 

καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ | οογαΙ ΠΡῚΥ Π6 ρηϊοσρὰ 

δὰ δανίηρ οπἰεσεᾶὰ ἰπο ἴα Ὥουβα οὔίμα, ἰηἴο πὸ Ὠοῦδ6 οὗἨ ἐῃ8 

Φαρισαίου κατεκλίθη. 31 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις 
ῬΒασῖθθθ 6 τϑοϊ θᾶ. Απᾷ Ἰοοκ! ννοηδα ΨΏΟ 

ἦν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός, καὶ 
νν 88 1ῃ τμ8 οἱἷν ΒΙΠΏΘΥ͂, διὰ 

ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν 
Βιανὶπε δοσυγαίοὶν Καοννὰ ἰμαΐ 6 5 ᾿σὴρ ἄονα 1πῃ 

τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, κομίσασα 
τ6 δοιβαὸ οξίῃε ῬὮΏΔδσίβθα, μανὶπρ Ὀτουδμξ 

ἀλάβαστρον ύρου 38 καὶ στᾶσα 
διαραβίου [6856] οὗ ρεγέυζωθά οἱ] δηὰ μανίηδ βίοοα 

ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, 
Ῥοῃϊηάᾶ Ὀφϑίᾶθ τὰ6 Ζεοί ΟΥ̓ Ηἰπὶ ΘΘΡίηΒ, 

τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς 
ἴο 16 ἴθδυϑ 5826 5ἰατίεα ἰο 6 νει [868 

πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς 
Εγ-1-1} ΟΥ ἴση πᾶ ἰο 186 ΠΘΙΓΒ οἵ 186 

κεφαλῆ αὐτῆ ἐξέμασσεν καὶ 
του υἷα οὗ παρ 58. 6 νυ 88 νυϊρί πε ΟΕ, δΔῃά 

κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ 
516 νν85 [ἰϑϑίηρ ἀονντ τὰ6 ἔφοί οὗ Ηἷπλὴ 81}: 

ἥἤλειφεν τῷ ύρῳ. 
νν 85 ΒΥ δ το {86 Ῥουξυταθα ΟἹ]. 

39 Ιδὼν δὲ ὁ ΦφΦφοαρισαῖος ὁ 
Ἡδνίηβ ποῦ Ρυ [86 ῬΠδυῖξεο {86 (οπ 6) 

καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων 
Βανί οα!]θὰ τ 581α χὰ ΒΙΞΘΗ βασὶηξ 

Οὗτος εἰ ἦν ὁ προφήτης, 
ΤὮ15 (οΠ6) δτὴ δον 5 {τῃ9 φτορβοῖ, 

ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ 
μαννα Κποννίὴξ ΠΕΡ Ψὴὸ δῃᾶὰ ψ μα βοσέοῦ ἐπα 

γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός 
ὍΟΙΔῚ ΨΏΟ0 ἰ5 ἰοπσμῖηε Ὠίγη, ἐμδὲ ΒΙΠΏΘΥ 

ἐστιν. 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 
ΒῈς 15. ΑΠμΩάὰ δνίῃξ δηβυννευθα [3.1 4655 

Ῥηδτίσθθ δῃα τροϊηρᾷ 

αὖ ἴῃ ἰδθ1θ. 31 Απὰ, 
Ιοο! ἃ ψοϑη ὙΜῈ0 

ψ85 Κηοντι ἰῇ {86 οἱΐγ 
ἴο Ὀ6 8 5 ΘΓ, Ιδαζηρθα 

ἐμαὺῦ Ὧ6 νὰ5 ὑδκίηρ ἃ 

τῆθαὶ ἴθ 886 Ὠοῦβα οὗ 

6 ῬΏΔΤΙΒΘΘ, δηᾶ 8ῆ8 
Ῥσουρῦ δὴ δἰδοδϑδίου 

σδ856 οἵ ρογζυπιρα οἱ, 

38 δηά, ἰβφκίηρ, ἃ. Ῥοβὶ- 

ἀἰϊοη Ὀθηϊηᾶ αὖ ἰδ 

ἔροῦ, 58:86 ψϑρύὺ δμῃὰ 

5ἰατιοα ο νοῦ ἰδ θοῦ 

αἰ ΘΙ ὕθδι πά 

5ηὴ6 μοι ψὶρα ποθὴ 

ΟΕ ψἰῦὰ ὑῃ8 Ὠδὶγ οἵἱ 
μοῦ ᾿θδᾶ. Αἰβϑο, 888 

ἰβηᾶθν κΚίββεᾶ ἢΐδ 

ξϑοὺ δῃᾶ στεαββα ὑῃ6Πὶ 

“ἢ ἰπὰ6 ροιξαπιρᾶ 

οἱ. 9 δύ ὑμ σεῦ 

π6 Ῥμδγίβθα ὑμαὺ ἱπ- 

νἱϊοα Ὠἷπὶ βϑία συ ηΐῃ 

ἩΠΏΒΘΙΣ: “ὙΠ1Ὶ5 πλδῇ, 

1 6 ΨΘΙΘ ἃ. ὑσορθῦ, 

σου] Κποὸν 80 δὰ 

ψδῦ Κιπα οὗ νου 

0 ἰς ὑμαὺ 15. ὑοπομίῃρ 

Ηἶα, ὑμαὺ 586 ἴβ 

ι'Ἕ δίπηρε., 408Βυ 

ἷὰ Τορ]ν σ{65ὺ5 

ἀκεναννο νι ανοιμμρνίαν. νμμιμνινκιμμένειἡυυήναυ᾽ὲν ἑμηημειυ αὐ υὰν μάμρ δα Φιμάμυ νρανθ  τονα ριον “ἀγα νυοκββρν τν καρ νφρσφρσιραν, 
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εἶπεν πρὸς αὐτόν Σίμων, ἔχω σοί 
.αἷά ἰονναῖὰά Ἀτὰ ϑίγαοη, 181 ανίηβ ἴο νοι 

τι εἰπεῖν. ὁ δέ Διδάσκαλε, 
οὐαί ἴοβϑδαυ. 1886 (οὔ6) βμυΐ ἸΘΔΟΒΘΥ, 

εἰπέ, φησίν. 
585, 615 ΒΩ ΙΕ. 

χρεοφιλέται 
ἀερίουϑ 

ὁ εἷς ὥφειλεν δηνάρια πεντακόσια, ὁ 

ἦσαν δανιστῇ τινί: 
ἍΕΥΘ ἰο]Θηο 8ῺΥ; 

δὲ 

41 δύο 
το 

{6 οὔθ ονεὰα ἀθηδβεὶλ να ῃυπατορα, δα Ἀαΐ 

ἕτερος πεντήκοντα. 42 μὴ ἐχόντων 
ἀϊξξεσθαῦ (οΠ6) Βέϊν. Νοῖὲ ΔΝ δ 

αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. 
οὗ ἰμϑτὰ ἰο βσίνα δ. ῖκ ἴο Ὀοΐῃ ἮΘ ΖΓΘΘΙΥ ξουβανθ. 

τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει 
το (ο6) {πούθζοσθ οὗ ἤθη σχοσθ ΨΊΠΊονο 

αὐτόν; 43 ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν 
ἈΠῸ Ἡδνὴβ δηβυνοσοα ᾿ΣΣ 4200) 5ϑϊᾶ 

Ὑπολαμβάνω ὅτι ὴ τὸ πλεῖον 
1 Ξρθοβθ τὲ ἴο ψ Ὠοσα τῃ68 ΤΙΆΟΣΘ 

ἐχαρίσατο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ 
Ὧ6 ΖΥΘΘῚν ἔοσρανθ. Ὑῃ6 (οὴ6) Ῥὰξ 5881 ἰὸ Ὠΐχῃ 

Ὀρθῶς ἔκρινας. 44 καὶ στραφεὶς 
ΟΟΥΤΕΟΌΥ σου υαξεᾶ. Αμὰ Δαν ἰατηρα 

πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη 
ἰονγατὰ ἰδ ἽὝΜΟΥΩΔΕ ἴοἷῃ6 ϑ5ίοθ ἢ6 5δ1ἃ 

Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα; εἰσῆλθόν 
1 οαϊογοα 

ἐπὶ πόδας 
ἔθοϊ 

ἌΑτα σοὺ Ἰοοκίῃηρσ αὶ ἰδϊβ 16 ψογΘΩ 

σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ μοι 
οἔγοι ἰηΐο ἰἢ6 ποιδθ, ψναίθσ ἴὸ θ ὩΡΟΙ 

οὐκ ἔδωκας" αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν 
ποὺ νοῦ ϑανθ; ἰμΐβ (οῦ6) Ραΐ ἰο [86 ΠΞΕΤΕῚ 

ἔβρεξεν μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν 
ψμοίίζεα οὔθ {π6 Ζϑοῖ ,8δῃὰ ἴοΐὴθο ἢ δῖσδ 

αὐτῆς ἐξέμαξεν. 45 φίλημά μοι οὐκ 
ΟΥ ΘΓ 506 ιρθϑα ΟΕῸ ἘΚῚ55 ἴο τὰ 6 ποῖ 

ἔδωκας" αὕτη δὲ ἀφ᾽ ἧς 
σοὺ ξαᾶνθ; ἐπὶβ (οτϑ) μα ἔγτοω ὩΏΪοῇ [ΠουχΧ] 

εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά μου: τοὺς 
Τοηςοσθα ποῖ [ἰδέ ΟἿ Κιββίηξ ἀονν οὔποθ ἰῃπ6 

πόδας. 46 ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ 
ξθθι. Το 1 ἐμ Ὦφϑδα Οὗ τὴθ οί 

ἤλειψας" αὕτη δὲ μύρῳ 
γοι σγραβερα; {815 (ΟΠ 6) ρυξ ἴο ῬΟΥΣΟΓ͵ΩΘΩ͂ ΟΣ] 

ἤλειψεν. τοὺς πόδας μου. 47 οὗ 
ξτθαβοά {ἰῃ6 Ζξοὶ οὔτηδ. ΟΥ ψὩϊοη ([ἱπ5) 

χάριν, λέγω σοι, ἀφέωνται 
ἸΠΒΏΚΒ, [181 βαισίη ἰογοῦ, ἄἤδνο 6 θὴ δ ΡῸ ΟΕ 

αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι 
[86 βἰὴβ ΟΥ̓ ἰθ χώϑῆν, Ῥϑοδιβε 

0 7: 41---41 

δοιὰ ἴο Ὠἰτλ: “ΘΙΙΟΏ, 
1 ἤδνθ βοχγοίηΐϊῃρ ἴοὸ 
58) ἴο νοι.᾽" Ἐδ βϑὶά: 
ΓΘΘΟΏΘΥ, 56. 10!" 

41 ὙΤΟ τθὴ ὍΟΣΘ 
ἀορύοσβ ἴο ἃ οδογίδὶῃ 
Ιρῃᾶθσ; [6 οὔθ 85 
ἴῃ ἀρροὺ ἴοὸ ἔνθ Ὠπῃ- 
ατοὰ ἀρ ῃαῦ ἐἷ, αὐ 
[Ὧ6 οὗμθσ ἴορ Εν. 
42 ΜΏΘΩ ἴδον αἰά τοὺ 
Ὦδνθ δηνίμίηρ τῇ 
ΜΏΪΟΩ ἴο Δ. Ὀδοῖκ, Ὧ6 
ΕΥΘΟΙΥ ἔογσαγ ὑμϑὴλ 
Ὀούῃ. ἸἘΠΘΥΘΙοΟΙΘ, 
ΨΜΏΪΟΩ οὗ ὑβθ Μ11} 
Ἰογα Ὠΐτη ἴπ6 το 9 
48. ΒΏΒΜΟΙ ΘΙΣΊΟΣ 
βοϊᾶ: Ἴ ΒΌΡΡΟΒΘ 1 15 
ἴ26 ΟἿΘ ἴο ΜΏΟΣΣ ὯΘ 
ἔΥΘΟῚΥ ἴοΥρᾶνθ 8 
ΤλοΥΘ." Ηρ καἰ ἴἰο 
Ηἰ: “γοὺ Ἰπᾶάρσοα 
ΟΟΥΤΘΟΙν.᾽" δΔάνν ἢ 
ὑμαῦ Ὧ6 ἀπιηρᾶ ἴο [Γ028 
ψοχλϑδη δηα βαϊα ἴο 51- 
το: “0 ψοὰ ΘΟ 
5 ψΟΛΔΏ 1 οηὐοσρᾶ 
Ἰἴο γΟῸ Ὠοπδ6;. γοιὶ 
θδνθ 6 20 ψδίοῦ ἴῸΓ 
ὯΝ ἴθοὺ. Βπὸ ὑπ ῖδ 
ψοϑη Μοῦ Ὧν ἔδοῦ 
ΜΙ - ΠΟΥ ἰθδὺβ δῃᾶ 
ψὶροα ὑμοπὶ ΟἿ πὶ 
ὯΔ Παῖγ. Δ οι βανα 
6 ὯῸ Κὶϑ5; πὺ ὑδὶ5 
ΜΟΣΊΔΏ, ἔσγοσ 6 ὨΟῸΓΡ 
ἐμοῦ Τὶ οασὴρ ἴῃ, αἰᾶ 
ποῦ Ιθανα οἷ ὑθηο εν 
ΚΙΒΘΙὴΡ Ὦ ἔθρῦ. 
46 οι αἰ ἡοῦ σσθϑδθ 
ΙΥ ᾿μθϑάὰ λῦθ οἱ!; 
θαὺ 815. ΜΟΙΠ8Ὲ 
σγθαϑοᾶ τὴν ἴδοεῦ 

Ρουθ οἷ]. 47 ΒΥ 

νἱσίμθ οἱ 815, 1 061} 

γοὰ, ὨΘΙΓΙ͂ 5':8,. ΠΊΘΩΥ 

ὑουρ μον 816, 8416 

ούοίνθη, Ὀθσδϑαϑ8 



ΤΌΚΕ, ἢ: 48--8:ὅ 

ὀλίγον πολύ" ᾧ δὲ 
μες ΤΙΩΌΟΘΒ; ἰο νὨοα .- Ῥυΐ 

ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ. 48 εἶπεν 
15 Ῥείηρ Ιοΐ βσὸ οὗ; μέι16 6 15 Ἰονιηδ. ΗΘ βδϊᾶ 

δὲ αὐτῇ ᾿Αφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 
Ῥυΐ ἰο ου ανθ θθϑῃ 16 δῸ ΟἿ ΟΥ νοι ἰῃ8 5105. 

49 καὶ. ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι 
ς Ἀδά βίασίθα 186 (ΟΠ 65) Ἰνῖηξ Ρ ἰοσοίθμοσ 

λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Τίς οὗτός ἐστιν ὃς 
ἴο ὍΘ 56 185 ἴῃ ἰποιήβοινος Ἔο ἐῃ15 15 Ν.2400] 

καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν; 80 εἶπεν δὲ 
8150 βίβ. 15 Ἰο Ὡρ 50 ΟΕ Ξαῖϊά Ῥυξ 

πρὸς τὴν γυναῖκα Ἣ πίστις σου σέσωκέν 
ἰοννατᾶ 6 ψοῖπαῦ ἸῺ ζαϊῃ οἔ οι Π85 βανθᾶ 

σε' “πορεύου εἰς εἰρήνην. 
σοῦ; ὍΘ ΒΟΪΠΕ γουιτ Αγ" 1αῖο Ῥθδορ, 

ῷ Καὶ ἐγένετο 
Δοα 1. μαρρεηθᾶ 

καὶ 

ἠγάπησεν 
586 Ιονβϑᾶ 

ἐν τῷ καθεξῆς 
ἷἴὰ ἴῃῇ6 οχάσφχ οῦ παρεθδαθδος 

αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν 
δῃα Ὠς, Ὑ85 ουχῇθσ ηξ ἐῃτοῦση.. ἄοννῃ.. οἱΐν 

καὶ κώμην κηρύσσων. καὶ -. εὐαγγελιζόμενος 
δα ν]αθθ Ῥγεϑορίηξ. δῃηὰᾶ ἀθοϊαηβ 85 Βοοᾶ πον 

τὴν. βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα 
1π8 Κιηράοχα.. οὐἷμε αἀοᾶά, δηὰ ᾿“ἢ6 ἐἔνεῖνα 

ες σὺν αὐτῷ, .2 καὶ γυναῖκές τινες. αἵ 
ἰοσεοίμοσ ἢ Δΐτη, ΔΩ ψοτλθ δοῦσα ΨΟ 

ἦσαν τεθεραπευμέναι. ἀπὸ πνευμάτων 
δ μανία β Ῥϑρὴ οὐτγροα Ζτοσὰ ΒΡιγὶΐ5 

πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ 
τὶοκδα δ ΟΥ̓ 5. ΚΏΘΘΞΘ5, Μαγν τῆς (Ομ; 6) 

καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια 
Ῥρίπε ὁα θα Μαβάδιθεθθρ, ἔτομχ πο ἀἀφΙΔΟῺΞ 

ἑπτὰ ἐξεληλύθει, ὃ καὶ ᾿Ιωάνα γυνὴ Χουζᾶ᾽ 
βονϑ δα βοῃθδ οι, δια 9οϑηπα ννοσζηϑῇ οὐ ΟἤτιΖα 

ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα καὶ 
ΤΆΔ ἰὼ Οὔτ ΟΕασοα δῃά ϑθδθθα δϑδῃάᾶ 

ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν 
ἀξϊοσθηΐ [ννοῦῦθ}] τϑην,. . ΨῈΟ ὝΘΥΘ ΒΟΥ] 5. 

αὐτοῖς -- ἐκ... ὑπαρχόντων 
ἴο μου ουΐ οὗ ῬὈΘΙΟΏΣΙΠΕΞ 

αὐταῖς. 
ἰο ἐμϑύὰ [ννοτΏ 6]... 

4 ᾿΄. Συνιόντος δὲ 
σομθοπρ ἰορείμοσ ὑπὲ οὗ στοννὰ ταῦσῇῃ 

τῶν. κατὰ 
ΟΥ̓ ἴῃ 6 (ΟΠ 65) δοσοοταϊξ ἰο οἷν 

ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτὸν εἶπεν διὰ 
Ξοΐηρ ἐμπείν νὰν προὰ ἐοννασα . πἰτι πο βεϊα ἐῃσουρἢ 

παραβολῆς 5 ᾿Εξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ 
- ΒΙΓΘΡ1Θ , Χοηΐ οἱ μα (οη6) βονὶηρ οὔ ἕπμο 

τ τῶν 
ἴὰς6 (55) 

«ὄχλου πολλοῦ καὶ 
δα 

πόλιν 
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ΒὯ6 Ιονϑᾶ σποῃ; Ὀπὲ 
ὯΘ6 ΨΏΟ ἰ5 ΣΟΥΡΊ ἢ 11ξ- 
6, Ἰονθ5 1016.» 
48 ΤΠΘὰ Ὧ6 58]α.. ἰὰ 
ὮΘΓ: “ΧοΟυ 5ἴὴ5 ἃγχϑ 
Τογρίνθη,". 49 Αὐ' ἰηὶς 
1201: τϑοπϊὴσ δἱ 
{μ86Ὸ ἴδιο τι Ὠΐῃ 
δίασίοα ἰο ὅν) ψιἱξηϊη 
ὑπουλθοῖνοο: “ἯΏΟ ἰᾳ 
815 ἴδ) ΨΏΟ δνθὴ 
ξογρῖνοϑ 510} 59᾽ δ0Βυς 
Ὧ8 βαἰᾷ ἰο ὑῇβ ψοχ- 
δι: “Ὑουῦ. Σολῃ. Ἦδβ 
ϑανθα γοὰ; βρὸ ψγψοὺς 
ΜᾺ ἴῃ 6808." . -- .Ὁ 

8 ΘΒΟΥΨ αἴζου χαγαϑ 
ῃ6 πψοὴὺ Ἰοῦσηρυ- 

ἴὴσ ἴτομῃ οἱὐν ἴο οἱδν 
δ ἔγοῃηλ Ὑ]11866 - ἰὸ 
ΨΊΠαρΡΘ, Ρργθδοῆϊηρ δηὰ 
ἀθοιαγίησ ὑδ6 βΒοοᾶ 
ΠΘΞ Οὗ [88 Κἰπραόπῃ 
οἵ αοά. Απᾶ- ἐμὲ 
ὕψεινα τοῦ ἱἢ τ, 
2εαπα οσογίδϊη στο ἢ 
μαῦ δα Ὀδθθὴ ουχρὰ 
Οὗ ψὶοκρᾶ δρὶσιὺ δηᾷ 
5 σΚΘΘϑοσ, ΜΑΙ ᾿Π6 

850-416 Μαρ ἀΔ᾿ΊΘΠ6, 
ἔτοσα Μ ΏΟΩ βανθῃ (6- 
τλοης πα σοχὴθ οὐ, 
3 Δα 90᾽83η3 ἰδθ 
ἉΠ70 οὗ Ομ 28, Ηδῖ- 
οὔ ἸΏϑη ἰῇ ΟἾΘΙΡῈΣ 
δηἃὰ 5. 581 8 πὰ 
ΙΏΘΔΏΥ͂ ΟὔΠΕΙ ΨΟΣΏΘΙ, 
ΨΏΟ ψΈΓΘ ταὶ δίοσϊησ 
ἴο ἐμοὶ ἔγοπῃ ὑμοὶα 
Ῥειοηρίηρβ.. ' 

4 Νον ΜΉΘ 8 ἐπε ν 

οτονψα δᾶ ̓ σοϊοοίορα 

ὑοσθῦμοσῦ τὐ ὑποδὸ 

ἐπμαῦὸ φψοηῦ ἰο᾽ - Ηἷπὶ 

ἔτοπὶ Οἷδν δἵξοσ οἰ, 

ὯΘ ΚΒΡΟΚΘ ὉΚΥ τηθδὴϑ 
οὗ 8) {Πππ5ὐγαύϊοι: 

5.“Α βοοσ μοῦ ουὖΐ 

ΟΝ 

προτοτουσνυκκ ον. 

ΟΝ 

811 ὌΌΚΕ 8: 6--1 

τὸν σπόρον -.: αὐτοῦ. καὶ ᾿ 
16 ἰδίηρ βοῶ οὗ ἴτω... Αμὰᾶ 

σπείρειν αὐτὸν ὃ . μὲν 
ἰο ὍΘ 5οννηρ. τὰ ὉΠ οη6 ἱἰηαεοορᾶ 1611. 
παρὰ. τὴν ὁδόν, -- καὶ - κατετπατήθη καὶ 
ϑεϑίάθ -ἴμθ να, - δϑηᾶ οὐνῶβ ἰσϑτηρὶθα ἀοσὰ απ 
τὰ πετεινὰ τοῦ “οὐρανοῦ κατέ αγεν αὐτό: (6 ὈΙΓάΚ. ᾽οὔ δα -- ἤθανθῃ αἵα ἀονῃ 1... 

β καὶ... ᾿-ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ -- τὴν 
Αὐηᾶά ἀϊβσγθηΐ (οπ6) Ἐ6 1 ἄοννῃ ὍΡΟΣ “πε 

πέτραν,  καὶ- . φυὲν. .. ἐξηράν 
το Κ- 855, 8ηαά. Βανὶὴβ βρσοιίεαὰ ἰδ δ5 "γ6η ὌΡ 
διὰ. -- τὸ Ὁ ἔχειν -᾿ ἰκμάδα. (τοῦδ - 6 ἴο θ6 δανΐαρ. ἐχρδιπέυτοι: 

Ϊ καὶ ἕτερον ἔπεσεν .ἐν- μέσῳ τῶν. 
Απμὰᾶ αἀἰἱβέοσοηΐ (οἢ6) 51. [ἷπ τηΐϊαβξ. οὗ ἐὴ6 

ἀκανθῶν, καὶ . συνφυεῖσαι 
ἐποσῶβ,. - δηᾶ.- Βανίησ Βτον ἢ ῸΠΡ ἰορσοίμοσ 

ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ. ἕτερον ᾿- 
(ποσῶς. ομοκροᾶ ΟΣ 1ἰ. . Απά, ἀΙβεσεπέ. (οπ6). 
ἔπεσεν εἰς. τὴν γῆν. ν αθήν,. καὶ 

1611 ἴῃ ἐβα βδδσγίῃ: τ ἀγαθή ἕ :ϑηᾶ 

φυὲν : : ἐποίησεν ᾿ 
ΒΑΥΩΒ φρτουϊοα 1 τηϑᾶθ 

ἑκατοντατιλασίονα. ες Ταῦτα 
᾿ Ὠυμακβαξο]α, ΤΏ656 ((ὨηΡ5). 

ἐφώνει ἵ ἔχων. 
δ γχ85 βου ἰπρ' ο ᾿ς ἘΒ6 (οΠ6) - αν 5 

ἀκούειν ἀκουέτω. ; 
ἴο 6 Ἀθδυίῃρ 16 Εἰτῃ θ6 ΠΘδυΏΡ. 

δὲ 
Ῥυξ 

ἴο 5ΟΥ. 815 56θᾷ, ὙΨ61], 
85 ἊΘ. νγὰβ᾽ βονίην, 
ΒΟΙΏΘ ΟἱἨ 1. 611 -δοηρ- 
5146 6 τΤοϑα δηᾷ τγχᾶβ 
ὑγϑι 64 ἄονι, δά 
{π6. οἱγὰβ οὗ ἤδανθῃ 
αἴθ ὃ “ἀρ: 6 βοχὰθ 
οὐδ᾽ Ιδπαδᾷ ἰροι ἐπ6 
ΤΟΟΘΚ-ΤΆΔ55, ΘὨΩ͂, ΔΙ͂ΘΓ 
ΒΡΓΟΙ Ωρ, 1Ὁ ατὶοαᾶ ὌΡ 
Ὀεσδιδα οὗ ποῦ Βδν]Ώδ 
ταοϊβέυγα. οἷς Ἶ ΒοπλΘ 
Οὗμοσ ἔθ] ἈΙλοηρ {πο 
ΤΏΟΤΏΒ, 814. ἐδθ 
ΠΟΥ. ὑῃϑὺ ρ»τὸν ὋὌΡ 

' τι ἰδ Ὁ μοκεα 1 οἱ. 
: ὃ ϑοτλβ ΟΟΓ 7611 αρ- 
Ὁ [π6 Βοοα 5011, δηᾷ, 
ΔΙΌΟΥ ᾿βρτουδίηρ, 1 
Ρτγοάιιορα ἔτι ἃ. μὰ η- 
αγραζοϊα." Α5. μ ἰοϊὰ 
08.656. ὑΠίηρθ, Β6 Ῥσο- 
οεϑᾶρθα ἕο ὍΔ] οἱ: 
“μοῦ Ὠἰτα ἰμαῦ Πδ5 
ΘδΥ5 ἴο Ἰἰδίθῃ, 1158}, 

«9 Βα Ὠΐδ " ἀἰβοῖρ188 
Ῥδρδῃ.. εἴο . 85 Κ Ὠΐπ) 
αῦ [Πὶσ ΠΠΙβ υ δύϊοα 
'χηϊσρηῦ χηθαδῇ. 10Ὲ6 
5814: “ἼὯὸ τοῦ ἰδ ἰ5 
δταῃίθα ἴο᾽ πη δογβίαμα 
8 βϑοτϑαᾶ βϑθοσρίβ 
οὗ [6 Κιηράομ οὗ 
αοά, Ῥυξ 91οὐ [88 
ταδῦ μι ἷ ἴῇ {Ππ5- 
ὑχαύϊοηϑ, ἢ ογᾶθσ 
[μαὺ, ὑβποιιρὴ Ἰοοκίηρ, 
6 7ὺ 80 Ιοὸκ᾽ ἴῃ 
γαΐῃ 8ηᾶ, ὑπουρὴ 
ΠΘΑΙηρ, [λεῖα ΙΔΔΥ 
ποῦ ρεῦ 86: Τηθδηΐῃρ, 
11 Νον [86 ΠΙυδ χαξίοη 
ΤΏΘΘΏΒ [δ ϊδ: -ΤῊΘ βορᾶ 
15. 68 ψογᾷ οἵ αοά. 
12 Οσ6 δΔ᾽ιοηρϑίαα 

σπεῖραι" 
το 50 

ἐν τῷ 
ἴῃ ἴδε 

ἔπεσεν 

ποῖ 

καρτὸν 
χὰ 

λέγων 
ΒΆΨΙΩΕ 

ὦτα 
ΘΩτΘ 

αὐτὸν οἱ 
τ ὨΪΤῚ πὰ 6 

ϑ ᾿Επηρώτων-" 
γεγο ἱπαυ τη β πΡΟΩ 

μαθηταὶ αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη 
ἀἰβοίρ!θβ. .- οΟΥ Εἴ ον δὲ 1ηὶ5 ννουα 6 

ἡ παραβολή. 10 ὁ δὲ εἶττεν 
ἴὰ8 ῬΆΤΑΡΙΘ. ὙΠῸ (ομ6) 1 .}}1) 5814 

Ὑμῖν ͵. δέδοται. γνῶναι ᾿ τὰ 
Πο ν γου ᾿ Δ Ὧδ5 ΡΘθὴ σίνεῃ ος ἴο Κῆονν ἘΣ ΤῸ 

μυστήρια τῆς βασιλείας . τοῦ θεοῦ, τοῖς 
ΤΑΣ ΒΈΕΣΊΕ 5 οὔίῃθ κιηράοωυ οὔίμε. οᾶ, ἰο ἐμ6 

δὲ. ᾿Δλόιποῖς ἐν παραβολαῖς, - ἵνα 
Ὀαξ Ἰοξίονου (οὔ 65) ἴῃ ῬΆΥΘΌΙΘ5,:- ἴῃ οτάοχ ἐμὰϊ 

βλέποντες : μὴ βλέπωσιν καὶ «ἀκούοντες 
Ἰοοκίμε᾽ «ποῦ ἴμεν τὴν 6 ἸΟΟΙΚΙ͂ΣΕ δηᾶ: ΒΕΒΙΊΩΚΒ 

μὴ. - συνίωσιν."... -: 11 ἔστιν δὲ 
ποῦ {πον τΑΔΨ Ρ6 σογῃρυ ῃϑησίηρ.. 15 Ρυΐ 

αὕτη ἡ παραβολή. Ὁ “- σπόρος ἐστὶν ὁ 
ἰῃἰϊς. 6" ῬΑΥΘΌΙ8. ΤῊ ἐπ σον 9 ἐπὸ 

λόγος τοῦ θεοῦ. 12 δὲ παρὰ 
ὙΟΤΩ͂ οἔἴῆϑ Οοάῦ.. Ρυΐϊ . Ῥεβιᾶθ 

οἵ 
ἼΏ6 (οἢ 65) 
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τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, 
16 ΝΣ ὃᾳἴό. ἴδε (οὔ65) πανίηρ πϑρατὰ, ἰβθῃ 

ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον 
ἰβ σογηΐης ἴῃ 6 Ὁ6ν}} ϑῃᾶᾷ 1δῖβ ἃ» ἰῃ6 νοσγᾶ 

ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μ 
τοῖα 16 Ὠρασί Οὗ ἴῇθπη, 1:1ἢ οτᾶρσε ἴδέ. τοὶ 

πιστεύσαντες σωθῶσιν. 13 οἱ δὲ 
μανίηρ οΙϊθνοα μον τδν 6 βανϑᾶ. ὙΠῸ (οὔ 65) αὶ 

ἐπὶ τῆς πέτρας οἱ ὅταν ἀκούσωσιν 
ροῦ ἰῃ6 τος - 55 ὯΟ ΕΘΠΟ νΟῚ ἰπῈν σοϊσ ΘΔΥ 

μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι 
δ 6 15} ΘΟ ΔΙῸ χϑορίνίηδ,. 6 Ψοσγά, δηα {658 

ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἵ πρὸς καιρὸν 
τοοῦ ποὺ 8 δβανίηρ, ψῇῆο ἰονατγάᾶ ΕἸΞΕΈ ΤΟ) οἷ 

πιστεύουσιν καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ 
ΔΙ ὈΘΙον 5 δρᾶ ΕΤοἢ 5 αϑοῖ οὗ ἰοϑ! 

ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας 
βἰδηῃηᾷ οἵ. ΤΠ (ο6) υὲ ἰἴο {π6 {ποσὶ 

πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, 
Βανί [41Π16ὰ, ἴἤθθθ ἃσα ἴδε (ο65) Βανὶῃβ Βοατᾶά, 

καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν 
Δα ὉΓΥ ΔΏΧΙΘΙΙΘ5 δὰ σίσῆθ δῃᾶ Ὀ]Θαϑοτζοβ 

τοῦ βίου πορευόμενοι 
οΥ ἴα Ἡνίηβ Βοίΐηῃδ ἰμ οὶ νὰν 

συνπνίγονται καὶ οὐ 
86 Ῥείη σβμβοϊκρᾶ ἰοβείμοσ δηὰᾶ ποῖ 

τελεσφοροῦσιν. 15 τὸ δὲ ἐν τῇ 
ΓΘ Ὀφδυίηδ ἴο Ῥοσ δος οη. ΤῺ6 (ομ6) αὶ ἱἰπ ἰῃς 

καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ 
Βπ6 οαχΐίδ, {656 δῖ6 ψΏΟο ἃ ρα. δπ6 

καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον 
δῃᾶ Εοοὰ Βανὶηβ Ὠδαγά ἴμ6 ψνοτα 

κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν 
{πον δῖ τοίδιησ, δῃηὰ {πμ6ν 8.6 Ῥϑασγίηξ ἔγαϊ 1ῃ 

ὑπομονῇ. 
δα σχλσθ. ᾿ 

16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας - καλύπτει 
Νο οὔθ Ραΐ Ιϑρ πανὶπρ ρηϊρα 15 σονου 

σκεύει ἢ " ὑποκάτω κλίνης 
ἴο ν6 5561 ΟἿ υπᾶουηθδίῃ Ῥεά 

ἀλλ᾽ λυχνίας . τίθησιν, 
Ὀυ 

αὐτὸν 
1ι 

τίθησιν, 
δ ΡΠ, 

“ἵνα 
πὰ ογᾶθυ ἐπαὲ τὰς (οΠ 65) 

βλέπωσιν τὸ φῶς. 17 οὐ 
τῇδ Κ᾽ 6 Ἰοοκίηῃρ δὲ πὸ Ἡρῆΐ, Νοί 

κρυπτὸν οὐ φανερὸν γενήσεται, 
Ἠϊάασδα (ἐπ πΡ) ποΐ χηδηϊέοθὶ ΜΙ ΘΟοτΩδ, 

οὐδὲ 
ὭΘΙΠΟΡ 

Σ Ἢ 
ἐπὶ 

οἷ - εἰσπορευόμενοι 

γὰρ ἔστιν 
ΤΟΥ 15 

ὃ 
Ν᾽ 26 ἘΚ. 

ἀπόκρυφον 
ΟΔΙΘΕΘΠΙν σομοραϊϑᾶ 

δ 
[9] ο 

ΜΈΪΟΗ Ὡοῦ ποῖ ἐπ δῦ 

812 

εἶτα [6 τοϑᾶ 8.6 8 οὔβς 
ὑπαῦ να ποαζά, ἔρθῃ 
6 ὯΘΥ] οομλαβ δηὰ 
ἴδκεϑ. ὑπ ψοσὰ δῦ 
ἔτοτι ὑπο ᾿δαγὺβ ἴῃ 
οτάθσ ὑμαῦ ΠΟΥ τηϑν 

ποὺ Ὀδιθνα δῃηὰ Ὁ 

βανϑᾶ. 13 ΤΏοθθ Ὁροὴ 
ἴπμ6. ΓΟΟΚ-Ι855 816 
6 οὔθ ψο, ψΏρη 
πον ὯΘδΥΓ ἰδ, Τϑορῖγα 
μα ψοσά νὰ Ἰογ, 
Ῥαῦ ὕμθϑθ ἤδύθ ὕ0 
τοοῦ; εν Ὀο αν ον 
8. βοδϑοῦ, υῦ ἴῃ ἃ 
βθδϑοῇ οὗ ἐδϑύϊηρ [ἤδγ 
[8411 ανᾶν. 1445 ἴον 
[παὺ ψΐοα 1611 διηοὴρσ 
π6 ὑῃοσηϑ, ὕωθϑθα 818 
πῃ0 ΟὔΘ5 ἰμαῦ Ὦδγυβ 
μρασὰ, Ὀυῦ, ὉΥ Ὀδίηρ 
σΘΥΥΪΘα ἀΔΥ ὉΥ δῆχ- 
ἰού δια στἹοῆθ5 δηὰ 
ῬΙΘΑΘΌΣΕ5. οὐἨ ὑῃϊ5. 1176, 
ἴον 8δῖ86 δουρί] 
σμοκοα δῃᾶ "τίη 
πούῃίηρ ἴο Ῥουζθοίίοη, 
15.4.5 Το ὑμαῦ οἡ ὑμ8 

ΗπΘ 5011, 686 δύ [18 

ΟἿΘ5 ὑμδῦ, αἴνου ἢθ681- 

ἴῃρ ὑὰὼ8 ψοτὰ σὺ 8 
Ἐπ6 δῃᾶ ροοὰ ῃθαζ, 
τοίοϊῃ ἢ ηᾶὰ ὕθδγῦ 
ἔγυϊῦ πὶ Θηα ΓΔ Ώ66, 

16ΝΟ οὔθ, δζἴξει 

Πρ θηρ 4. αι, οοΥ- 

Ε΄5 ἴῦὸ ΜΙ 8. ΨΘ556ὶ 

ΟΥὐὁἩἨ Ραΐβ ἰ υπαουηθδίῃ 

8 Ὀρά, Ρυαῦ πα ριυΐβ 

δ οὐ 8. Ιατηρϑίδπα, 
ρου Ἰδτηρβίϑῃδ [6 15 ρυς ηΡ,  [Πδὺ ὑΏοϑ6 βύθρίηρ ἰδ 

ΙΔ ὈΘΠΟΙά ὑπὸ Ἰἰρμΐ, 

δοίπε ἐμοῖσ νγὰν ἴπι [17 ἘΠῚ ὑμποῦθ 15 ποίῃ- 
ἰὴ δἰάάρθῃ ὑμαῦ 51} 

ποῦ Ῥεσοίὴθ ταϑηἑζοϑῦ, 

ΠΟΘΙ ΘΙ ϑηγύἐηβ 

ΟΘΥΘΕΆΙΥ οοποραϊθὰ 

ΨὝ1 ΠΘΥ͂ΘΓ 

καρ άρον σαί οφην τ υρϑημαμοϑα 

ΒΕΕΒΟΝΟΟΟΒΟΝΦΗΕΝΟ ΟΝ 

ΛΜ λακΩν μισὰ ερναπερμμαυεαρ μια διυγρ νη ἡν σῦκα ἡψνααων τ υνον ῳβμι νιν ιημμη υβυμρηον᾿μρηυθη σφνυ δ, ον πρνν τον τ᾿ νσωσισαρφρρισνυκαραρο το των ποσοοαιτσ πόκοσενν 
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γνωσθῇ καὶ εἰς φανερὸν Ῥθοοσθ. ΚΗΘ Ἵ διὰ μου] 6 Κῆοννῃ δῃηὰ ἰηῖο ννΒδΐ 15 τηδη θὲ ᾿ ΠΘΥΘΓ ΟΟοπ6 ἰηΐο ἐῆθ 
ἔλθῃ. 18 Βλέπετε οὖ πῶς 9Ρ6ῃ. 18 ὙΒδγθίοσγε, βου οοσηθ. ΒΕ σοῦ Ἰοοκίῃρ δὲ ἐπεχοίογεα. μον ΡΔΡ δἰϊθηϊίοη ἰοὸ μον ἀκούετε: ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, - γοῦ Ἰἰδίθῃ; ἴο ψὩο- 

τοῦ 816 ΒΕΔΣΙΩΒ; ΜῈ [Κεὶν 207. τῆϑν μ6 Πανίηρ,  ΘΥ̓́ΘΙ 85, ΙΏΟΥΘ ΜΠ 6 
δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν μὴ [δίνει Ὠΐπα, θὰῤ ψ8ο- 

ε ὙΠ. Ὀ6 κίνθη ἰο δίχῃ, διὰ ψἘ5Ν Ι1Κ6ὶν ποί [ΘΥΘΥ 065 τοΐ Ὦδγο, 
ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ονθὴ ψμδὺ Ὧ6 ἱπηδρ- 

τλΔ Ὁ ὍΘ αν πα, 8150 νυῖςμ Β6 {πη κβ ἰο θὲ πανίωηρ  ἴ2865. Ὧ6 85 ΨΠὶ 1.1}: 
ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. ὕθιθῃ ΔΙ͂ΘΥ ἔγοτη Ψ1Π 6 11εῖθα ἃρ ἔσο δίτω. Ὠϊπλ.᾽ 
19 Παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ 19 ΝΟ 15. τρούμογ Ο,δῃγβ ἴο θῈ διοῃμββίάβ Ῥαΐξ ἰονσατα πίη ἐμὲ [δῃἋἃ ὈγΟΐΏΟΥΣ 3 221: 

μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἰοαγα Ηἷπν, θαὺ ἐμ Ἰηοῖβο δῃδ ἰῃ6 Ῥχοίμετθο οὗ Ὠΐτα,, δὴ ἃ ποῖ ΘΓ ὉΏΘΡΙΘ ἴο νοῦ μὰ 
ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν δία ῥδθσδυβθα οἵ ΨΈΓΘ Δ 016 ἴο τηδϑὲ ὕρ ἢ τα «σου σῇ 186 [ἷἢ6 ογοχᾶ. 20 Ἐοτ- 
ὄχλον. 20 ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ ἫἩ |6νοῦ, ὃ ψὰϑ τϑρογίθα 
οἵοννά. Τὸ ννὰ5 τθροσίβα ὕδοὸῖὶ Ῥὰξ ἰο Βίπι Τμὲ [0 Ὠἰη: “ὙΠ Το Σ᾽ 
μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν δῃ γοὺῦ ῬὈτούμθιβ τιον οὗ οι δηὰ ἐμ Ὀχοίμοιβ οὗ γοὺ πϑνὰ βίοοα | δχδ διδηάΐηρ ουέπίαθ 
ἔξω ἰδεῖν θέλοντές σε. 21 ὁ δὲ [ ϑ,πρ ἕο 8686 γοι. οὐἰθίᾶθα ἰοξεα. ς᾽ τοῦ, ΤΏ6 (οἢ6) Ραΐ 21 ΤΙ ΤΟΡΌΪΥ Π6 οἷά ἴο 
ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς Μήτηρ [ὕμει: “ΜΨΥ τροῦμοσ Βαν 5 δηϑυνοσεᾶ βαίᾷὰ ἰοννασ {βϑῦχ 

μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ. 
Οἔτὴθ δρᾶ Ὀχοίμοιβ οἔχηθ ἰῆθϑθα δὔθ ἐπ6 (0165) 
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. 
[8 νψογὰ οξίῃε σοὰ πιραιίΐηῃβε δῃηᾶ ἀοΐῃξ. 

Μοΐβμεσ [8ηα Τὴν ὈχΟΙΏΘΥΒ. 816 
ἴμθϑβα ψῺΟ Ὦθϑσ ἐμ 
μα οὗ αοἂ δῃᾷ ἄο 
!.᾿" 
22ΤΆ ἴδθ οουγεα οἵ 

ΟἿΘ οὗ πῃ ἄδὺ5 Ὧ6 
δα Ηἰβ ἀἰδοίριθα σοῦ 
ἰηΐο 8. Ὀοδῦ, δῃηᾷ Ὧθ 
Βα ἴἰο ὑβθὰ; “1ιϑὲ 
ὮΒ ΟΥΌΒΒ ἤο π0 ΟΥΘΣ 
546 οὗ ῃ6 18Κθ.᾽" 50 
[ΘΥ βοὺ βδϑὶὶ, 28 Βιιΐ 
Δ5 ΠΟΥ ΨΈΥΘ δι] ὴρ' 
6 611 δϑῖθορ. ΝῸὸΝ 8 
νἱοϊθηῦ τπιἰηαπξίοχγη ἅθ- 
Βοθηᾶρα ΠΡΟ [ῃ6 1816, 
δηὰ μὸν Ῥερδὰ ἴἰο 

22 ᾿Εγένετο δὲ ἐν ιᾷ τῶν ὯΝ ὶ 
1 οςουγγοαά Ῥαὲ ἐπα ἡμερῶν ΟΣ ΄ΪΏ οὔθ οὐἴῃεο ἀδγ δῃᾶ 

αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ αθηταὶ 
ὨΘ6 βίθβρρεά ἴῇὰ ἱηΐο Ῥοαὺ δῃμᾶὰ ἰδ μαθηταὶ 

αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Διέλθωμεν 
ΟΥ Ὠΐχτη, δηα μὸ βαϊα ἰουγασά ἐβοῆι [Ιιοΐ τς ξο ᾿γου ἢ 

εἰς τὸ πέραν τῆ λίμν καὶ ιπἰὸ τπ6 οἰδερβῖαε οἱ(ηε Ἰμκα δηὰ 
ἀνήχθησαν. 28 πλεόντων δὲ ᾿αὐτῶν 

ἴδεν νψεσα δᾶ ἀρ. ἘΞΕΤΉΡ 1: μυὲ ΟΥ̓͂ ἔπϑῖὰ 

ἀφύπνωσεν. καὶ κατέβ λαῖλ, ἀνέμο 
ἢδ 611 αϑῖθεορ. μὰ ἀεβοοπάθα νϊολοηΐ “τ οΣ Ηρα 
εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο 81 ἂρ ΜΠ ψαίο δηὰᾶ 
ἰηίο {π6 Ιακθ, δηᾶ {μὸν νεσα ροίηρ Η116( ἂρ νι | ἴο Ὀ6 1 ἀδηρου. 24 Ἐ1- 
καὶ ἐκινδύνευον. 24 προσελθόντες δὲ [ΠΡ ὑπεν πεηῦ ἰο ἅΠΔ Ὑγ6γ6 1 ἀδησου, Ἡδνὶηβ σογὰα ἰοννατά δαὶ 

διήγειραν αὐτὸν λέγοντες ᾿Επιστάτα ἐπιστάτα, 
Εν σουξεαᾶ Ηΐγα ΒΨ ΙΩΒ Ιαδίγαοίοσ Τηβίσοίου, 

ἀπολλύμεθα" ὁ δὲ διεγερθεὶς 
ὟῈ ΔΥΘ ῬΘΥΒΒ1Π5; ἐπ (0η6) Ῥὰἐ Βανίηρ Ὀθθὴ τοιβθᾶ 

ἴσα 8ῃᾶ τοιδορα ἨΪπ), 
ΒΟΊΩΡ: “ἸΩΒΟΓΌΟΙΟΥ, 
Ιηδύσχαοίοῦ, 6 816 
δροιῦ ἴο ΡὈΘΥΪΒΕ!’ 
ΒΟ Ρ ὨΪπΙ56] , 
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ἐπετίμησεν - τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι 
ὥανθ ταρκα ἰοίμβθ νίμθᾶ. δηὰ ἰοῖπθ σϑβίηρ 

τοῦ ὕδατος, καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο 
οὗἴῇο ψαῖοσ, δῃηάᾶ ἴμον βυρδιαθᾶ, δηα σϑιὰθ ἴο Ὀ6 

γὰλήνη. 25 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ποῦ ἡ 
ΠΕΡΉΡΩΝ Ἦς 5Ξεῖϊ4:-. νὰ ἰοίΐϊβεω ΨΏΕΟ {μα 
ἾΆΙ εκ ᾿ Η 

πίστι ὑμῶν; οβηθέντες δὲ 
Σαὶτῃ ὅς οὗ μῶν Ἡδνίηρ Ὀεθὴ τϑδᾶθ ἔθασα] Ῥυΐ 

ἐθαύμασαν; λέγοντες πρὸς ἀλλήλους: Τίς 
πον Ψψομᾶογοα, βαρ ἰονψασα ΟἿ6 δηοίμου ΠΟ 

ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις 
ΤΟΔῚ ἰμῖβ 15 Ρεσδίβα 8415 6 οἷς νυ ]ηᾶ5 

ἐπιτάσσει καὶ τῷ. ὕδατι, καὶ 
ὯΦ 15 ΙΝ οΥΤΘΥ 5 -ϑηᾶ ἴο 8 ψυϑῖρσ, δΔηά. 

ὑπακούουσιν- αὐτῷ; Ὁ 
ἘπῸ  αὺσ ΟΡΟ ΕΣ . Εἰτῃ 7 

20 Καὶ κατέπλευσαν 
᾿Απᾶ “᾿ ἐλ ον 5 θϑα ἄουνα 

τῶν ᾿ς Γεῤῥασηνῶν, 
ΟΥ̓ ἴῃ 6 : Θοσάβθη68, 

ἀντίπερα 

χώραν͵ 
σου ΥΥ 

ἐστὶν 
- 15 

εἰς τὴν 
ἰηῖο {86 

ἥτις 
δ 45 1ώ,9} 

τῆς Γαλιλαίας. 
οΡροβιέβ οἱ οἴμϑὺ 5186 - ΟΣ ἴῃ) 6 6 84}166. 

27 ἐξελθόντι. δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν 
ες ΤῸ (ΟὯ6) Βανὶπϑ σοὰθ οὐῦ ὰΐΓ ἴἰο ἴση προ {π6 

» ἀν ΄ ᾿ Η ΝΕ 
γῆν ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς 
φαγί τποί ὰρ νὰ ΤΩΔῚ6 Ῥεύϑθοῦ βδουῆθ οὐδο {Π6 

πόλεως ἔχων δαιμόνια' καὶ χρόνῳ 
οἷν (ο 6) πανίη δ ἀοχοηϑβ; δὰ ἴο ἐϊτηθ 

ἱκαυῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον, καὶ "ἐν 
Βοος ποῦ ραϊοῖ οὐυΐοτ σατστηθηΐ, δηα ἱπ 

οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 
Βοῦβα -ποὶ 6 νν85 βία ἱ Ρὰΐ ἴὰ ἰῆς Του 5. 

28 ᾿᾿ ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν ἀνακράξας 
Ἡδνὶὴβ σοοὴ θὰ 6 965059 πανὶηρ οτἱθα δουᾶ 

προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ. μεγάλῃ 
Ἠ68 6} ἰονγαγᾶ' Ηΐπ δῃᾶ ἴο νοῖσο δτοδαῖ 

εἶπεν Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ 
5814 παῖ ἰοχὰθ δμῃμᾶ οι σοι, Ζ2εϑὰ5β ὅπ οὗ {Π6 

θεοῦ τοῦ οψίστου; δέομαί σου, μή με 
αοὰ ΟΥ 9 Μοβί ΙΒ ΤΡρο5Ρ οἶγνοι, οΐ τὴ 

βασανίσῃς᾽ 29 παρήγγελλεν γὰρ τῷ 
γοῖ 5ῃου]α ἰογγαθηῖΐ; Ὧν 85 Ογαθυ ΤῸ ἴο ἴῃ 6 

πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ 
βρίγις τἊὦ»᾽ υποϊθδῃ ἴο σοσὴθ οαξδῈ ἔγοτπ [86 

ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις 
ΤΆΔ. Το Τ8η ΟΥ Εἶσαθ 5 

ο συνηρπάκει τ, αὐτόν͵ - καὶ 
1ι Πδᾶ βυδις πα δὐνὰν ν ἢ πίτα, τς 8ΠΩ͂ 

- ἐδεσμεύετο ᾿ ἁλύσεσιν καὶ 
ἮὯδ νγ85 θείη Ὀομῃηᾶ ἴο ο 8.55. διηαᾶ 
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6 τϑρυκαᾶ {π6 πίμπὰ 
διηᾶ ὑπ6 ΤἈΡΊΏρΡ οὗἨ ἴῃ 
ψαῦογ, δηα ὑῆθυ. ξῃῦ. 
βίᾶθά, δῃᾶ ἃ οδὶπὶ βεβ 
ἴῃ. 25 ὙΏΘ Θ΄ βαὶα 
ἰο που: “ἽΏΘΓΕ "ἰς 
χοῦα {δὲ Βὰὺϊ 
βύσαοΚ ἢ ἔδ8 7, ἐπ Υ 
τη νοὶθᾶ, βανίῆρ ἰρ 
ΟὔΘ δηούίῃογ: “0 
ΤΟΘΗ͂Υ. ἰ5 15, ΤῸ ἢβ 
ΟΥΘΥ5 αυύθῃ ὑπ Πᾶς 
δι ἰπ6. ψαΐθσ, - δὰ 
ΤΑΥ͂ ΟὟΘΥ Πἰπλ9᾽ 

26 Αηὰ ὑπὸ μὰ ἴῃ 
Ἵ ἴο βῇοτα ἴῃ 8 σοϊῃ- 
ὑτν οὗ μ6 αοσἃ "56 Π8ϑ, 
ὙΠΟ. 15. Οἢ ὑΠ8, 5'ἀ8 
οΡρροβίύδθε Ο6811:166, 
21 Βυὺ 85 μ6 βοὺ ου 
οὐὔο ἰδῃᾶ 48. οουγίδὶῃ 
τλϑὰ ἔτόπι. [6 “οἷν 
ΨῸ δᾶ ἀθυπουβ᾽ ταϑῦ 
δίῃ. Απᾶ ἔῸΥ 8. οὐη- 
Βἰάαγα 016 ὑϊτηθ π6 ϑά 
ποὺ ψότὰ. οἹούἴην, 
δηᾷ Ππ6 ψὰβ βὐδγυίπρ, 

ποῦ δὖ ποῖῖθ, μα 

ϑλοησ 6. ὕοχαρβ. 

28 Αὖῷ πμ6 5ἱρῃνγ οὗ 

Φεβὰβ Ὧ6 ογἱϑᾶ δἱουὰ 

Θά 161 ἄοντι ὈΘΙΌτα 
Βἰπι, αθᾶ τι 8. Ἰοδᾶ 
νοῖσθ μ6 8814: “δῦ 
αν Ὶ ἴο ἅἄο ψἱΏ χοῦ, 
σοδὰβ ΘΟ οὗ ἔῃ6 Μοβῦ 
ἘΠΡῺ αἀοάϑτ Ρερ γοὺ, 

ἂο ποῦ ἰογγπθῦ τη6:" 

29 (ΕῸΓ Πα. δᾶ βθεθὰ 
οσάθσίηρ ὑπθ ὑποϊέδα 

Βρὶῦ ἴο σοπῃθ᾽ οὐ 
οἱ ὑπ τῆδῃη. ΕῸΓ οὐδ 
8. ἰἸοὴρ ἐς 1ῦ. παᾶ 
μοῖάὰ ἢΐπυ ζαβὺ, δὰ 

ὯὮΘ Ψδδϑ σϑρθϑαΐθα! 

Ῥουπᾷ ψἱ ομϑῖη5 δηά 

τον λύμινθ γανρνρερῳ φωιρηφον βαθεῖ 

ΠΕΕΦΕΝΣΎΡΗΝ 
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πέδαις φυλασσόμενος, - καὶ διαρήσσων - 
[εἴθ τ 5 . 6 ῖηδ βιαταρα, 8ϑη8 Ὀχϑδκίηρ [του ρ ἢ 
τὰ ᾿ δεσμὰ , ἠλαύνετο ἀπὸ 
(88 Ῥοθαθ. . 6 νγὰβ Ῥοΐῃρ ἀσίνϑῃ τόση 

τοῦ δαιμονίου . εἰς τὰς ἐρήμους. - 
[6 ἀθιθοῃ ἰιαΐο.. ἐῃ6 ἸΟΆΘΙν [Ρ]66 65]. 
80 ἐπηρώτησεν δὲ: αὐτὸν ὁ ᾿]ησοῦς ᾿ Τί Ιραυϊτεῦ ἀρορ θὰ ἴω 6 2658.5- Μηὰΐ 
σοὶ ὄνομά ἐστιν; ὁ- «δὲ εἶπεν Λεγιών, ἰογοῦ δ ἰ53: ἈὙὈΠῸ (ομ6) Ὀαξ εϑἰὰ 1Τιαρίοῃ, 
ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν. 

βεοδϑθ. οπΐίοσρα. ἀδυῆοηβ. . ὨΊΒΩΣΥ ἰῃίο Βῖτα. 

31 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ᾿ ἵνα 
.Απα [Π6ν ΨΈσα βαἰσεδηρ Πἰτα ἐῶ ΟΥ̓ΔΕΥ ἰδὲ ποὶ 

ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον 
8ε 58ουϊὰ ξῖνε ογάθσξ ἴο ἰμποῖσι ΝΥΝ ἴῃς βύσσι 
ἀπελθεῖν. 382 Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλ οίρων 
ο 580 ΟΕ. ες θυ ἔπουο ἘΩ χς Ἰρ 

ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ 
οαὐποῖφηξ. . ἐβθαϊῃξ 156 18 1Ὰ - 8 

- ὄρει" - καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα 
πιοιιαίαία; δηᾶα ἐπον εηἰτοαίθα. ἢ ἴῃ οτᾶροχ παῖ 

ἐπιτρέψῃ, αὐτοῖς εἰς ἐκείνους 
δε 5ΠΟΜΠα ρσῖνα Ῥεστη ββίουλ. ἰο ἐμὰ ἰπΐο ἐποβα (ΟΠ; 65) 

εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 
ἰο δηΐου; Δ ηα 6 5ᾶνθ ροσσηϊϑϑίοῃῃ ,ἴο βοχῇ. 

88. ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ 
Ἡδντὰξβ βοῆα οὐὲ ΡΣ τ[ἢῃ6 ἄριηοῃς ἕγοτλ τὰ 6 

ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ 
ΤΩΔ εηΐθοσθρσῦ ἰπΐο {δα ῬΙθ5θ, πὰ 

ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰ 
τυσηεα ἰῇ ποτὰ ἄον ἐπα ἀνθλ τλρονσι ταὶὸ 

τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. 34 ᾿Ιδόντες δὲ 
ἤθ Ι6.κΚὸ δῃᾶ ν85 ἀτγτοννηδξᾶ. Ἡδνὶηξ βοὴ Ῥαΐ 

οἱ βόσκοντες. εγονὸς... 
18 (οὔ δθ5) ἔεραϊησ μανῖδε υδεποα 

ἔφυγον 
ξεα 

᾿ τὸ. 
Ἐμ6 (15) 

δΔηᾶ τοροτίρα Ῥ86}κ αῖο μα οἱὲν 8ηα ᾿ηἴο 

τοὺς ἀγρούς. : 
6. Β8Βε|ά5. : 

85 “ ἐξῆλθόν. δὲ ἰδεῖν - - πὸ 
ὙΠῸ σϑτὴθ οὐὐδ.͵. Ραυΐξ ἴο 566. - {86 (ἰῃΐη 5) 

γεγονὸς καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν 
Βανίηϑ μαρρεηθᾶ. δῃηᾶ ἴον σας ἰοννασὰ {δε 
, “ τος ᾿ - ΄ Η “ Ιησοῦν, καὶ εὗραν καθήμενον τὸν ἄνθρωπον 
ΦΖοσας, δηᾶ ξουμά “ΠῚ 5. ὴ5 {6 τῆϑαι 

ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν 
Βοτα - ΖΏΟΤΩ. ἴῃ 6 ἀειποηβ σατο οἱ 

ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ 
παν Ίτιρ ῬΘΘ οἹο με δηα Ῥοίωρ οὗ βουπὰ τηϊηα Ὀοβίδο. 

καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς. 

ΓΌΚΕ; 8: 80--.-835 

Τεύϊοτβ ὑοῦ ρυδγά, 
Ὀυῦ Ὧ6 ψομχϊᾶ Ὀατϑὲ 
86 Ῥοῃᾶὰβ δηὰ Ρ6 
αὔνθη Ὁ {ῃ6. 46- 
ἸΏΟΩ ἰηΐο ἴθ ἸΟΏΘΙΥ 
ὈΪ8665.) 30 ὕδϑὰβ δϑικθα 
Βα: “ΜΏΘῦ ἰ5 γουτ 
ὨδΙΔΘ᾽᾽ Ηρ κ5δἱᾶ: 
“Ἰ Θρίος,᾽ Ροοδῦϑα 
ΤΑΔῺΨ ἀθιηοτβ ῃδᾶ δῃ- 
ἐογϑα ᾿ηὔο Ὠΐτω. 31 Δπαᾶ 
ἴθ Καρῦ οηϊγθδιϊῃρ 
τὴ ποῦ ο ογαᾶδι θα 
ἴο ρΡὺ δ'ᾶΥ . ἰηἴο {πῃ 
ΔΌΥΘΒ. 2 Νον ἃ Ὠογα 
οὗ ἃ σοῃδίαουθ 16 
ΠΌΠΔΌΘΙ ΟὗἨ 5 1 π6 85 
ἐεραϊηρ ὑπό οἡ. {πὸ 
τηοσηὐθῖη; 80. ὑΠΕΟΥ 
ὀπίγθαίθα Ὠἰπὶ ἰο ροσ- 
τὴ μὰ ἴο δῃΐοσ 
ἴἸηῦο ῆοβϑθ. αἀπὰ 
ὯΘ8 ρᾶνθ ὕπϑῶσ ροῖ- 
ΤΙ ΒΟ, 38 ΤΏΘΩ {86 
ἀθλοη ψοηῤ οὐὐ 
ΟΥ ἴ΄8 6 ἴζϑη δᾶ 
Θμὐοτθαᾶ πο 88 
ΒΘ, ἃπα {ῃ6 Ὠδγὰ 
ΤΟΒὨΘα. ΟΥ̓́ ὑπ6 ργθο- 
ρῖοΘ ἰηΐο ῃ8 [Ιβϊκα 
8η4ἃΔ ἀτονηραᾶ, 84 Βυΐ 
ΨΏΘΩ ἴῃ6 πογάριβ 58. 
αῦ δά. Ὠδρρθηθᾶ, 
[μ8ὺ ἢθὰ δηὰ σϑρόγίβα 
1Ὁὺ ἴο {π6 οἱΐγ δηᾶ ἰο 

[88 οοχηΐγυϑίᾶθ. ὦ 
5 ΤᾺΘῈ ὈΘΟΒ1Θ 

ἐυχηθᾶ- οὖ ἰο 566 
ψῃδὺ - δα πδρρθῃθᾶ, 
ΘΗ μον. σα. ἴο 56- 
ΒῈ5 δῃὰ ἴουμα ἐπ6 
ΙΏ8) τοὺ πὶ ΨΏΟΩΙ [6 
ἀθηοηβ σϑηλθ: οὖ, 
οἸοίμοα δῃᾶά ἴῃ. Ηἰβ 
ΒΟΠα τ] ΔΑ, δἰυτ1ηρ αὖ 
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ποὺς πόδας ποῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ 
{πα ξεεῖ. οὔ μα. δέδια, πᾶ 

ἐφοβήθησαν. 86 ἀπήγγειλαν δὲ πες ὙΠΠΡε- πρὶν γε πε τν υδῳ εττε νοι 
αὐτος οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη 
το ἐποπὶ {π6 (οπ68) δΒανίηξ βεαὲπθπ μον νγεβ βαυθᾶ. 

ὁ δαιμονισθείς. 31 καὶ ἠρώτησεν 
16 (0η6).  ἀδπηοιι-ροβϑοθβοᾶ, Απὰ γχϑαιοβίεα 
αὐτὸν. ἅπαν τὸ πλῆθος 
Ἅπὶ δὴ ὧθ πααϊθταάο, 
τῆ περιχώρου πῶν Γερασηνῶν 

οὗ ἶδο σατνθαπαμες τουηαν οξίνο, αθεξαθοῦιοα 
ἀπελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ 
ἴο δὲ ΔΌΔΥ ἔτοπὶ ἴπθπι, Ῥορδιιδα. ἴο ἐδὰς ετδας 

συνείχοντο" αὐτὸς δὲ 
Ὅλον ὑγοσο θθίηβ μοϊὰ ἰοπεΐμον; ΠῚ Βαϊ 

ἐμβὰι εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν. 
διακεηιβάς ας ἴῃ, ἊΡ Ῥοδὲ τοίυγηοα, 

38. ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ 
ὙὰΒ μοβαίης Βαξ ΟΥ̓ ΐτα ἰπ6 τπδῖα Ῥόγβου ἔγοσι 

οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν 
Ὑνμοπὶ μπα βοηδ οὐ! ὯΠ6 ἀθπιοηβ ἴο Ὀ6 ἰοβοῦμδεν νγΠῈν 
αὐτῷ" ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν λέγων 
πὶ; ΒΘΊΘΕἸΟΟΒΘ ΟΣ δὰ μμπ βασίηβ 

39. Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ 
Βοτοίυσπίηρ ἰπΐο ἴῃθΘ ποῖα ογνου, ὅπ 

διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ 
6 Το] πα 88 τον (ἘΠ 68) 88. ἴο γοιι αἰά πε 

ϑεός. καὶ ἀπῆλθεν, καθ᾽ ὅλην τὴν 
Οοά. Απᾶ μὲ ννεπὲ ΟΗ͂' ἄοννῃ ἐπτου θη Ὑν ποῖ ἐπὶ 

πόλιν ᾿ κηρύσσων ὅσα. ἐποίησεν 
οἷν ῬΥΘΔΟΒΠΠ 8.5 Ταδην (ἰΠ 55) 88. αἰα. 

αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς. 
δῖ 186. ἐπ ῷ 

40 Ἐν δὲ - τῷ ὑποστρέφειν τὸν ᾿ 
1ὰ θὰξ (πὸ ἰο θὲ τοϊυταίπθ. {πὸ 

ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος, ἦσαν γὰρ 
τοοοίνοα οὔΥ Ἀΐτα ἴμθ οτονα, Έσο ον 

πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. 41 Καὶ ἰδοὺ 
δ οπροοιίην Ἔα ΠΓ}Ο Απὰ Ἰοοκὶ 

ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα ᾿Ιάείρος, καὶ 
ΘΒπιθ τρδὶθ Ρθυβοι ἴο ϑμοτῦ παηθ δαίτισ, 8ὅπὰ 
οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, 

815 [π|8}} σζυϊθυ ΟΥτὶ ΒΥμαΒΌσαΘ νγὲβ εχίβης, 

καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας ᾿Ιησοῦ 
ὉΠ Βανίησ Ζ6Π16 πὰ Ὀεβίάθ ἐπ Ζεοξ οὔϑεβυβ. 

παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον 
ΒΘ γ85 θα σαδηθ Πίπὰ ἰο πίθος ἰπίο ἐμ πουβα 

αὐτοῦ, 42 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἣν 
Ῥεῦδαξθ ἀββηΐος. οπιγ-ροβοιίδη νὴη8 
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Ἐπ. ζεθὲ οὗ ὕεδυδ; δηᾶ 
ΠΟΥ͂ Ὀδοδηδ ΘΆΣΙΟΙ, 
35 Ὑποβονμο μδὰ βϑθϑα 
ἦδ τεροιίεά ἰὸ ἐπεπὶ 
μον ἐπ ἀδπιοη-ροβ- 
βεββθά πιδὴ μβὰ Ὀδθὴ 
πρθᾶθ 0}. 37 50 81 
ἴμθ πιμείααθ ἔγοῖα 
ὅδ βυχτουπάϊηρ οσυα- 
ἘΠῚ οὗ ἐπ6 Θθτ' δ ββῆεβ 
αὐκοὰ πὶ. ἰο βοὺ 
ΝΩΥ͂ ὅτου ἐποπὶ, Ὅ6- 
Οδιιδδ {μπὲ} ποτθ ἐπ 
ἘΠῸ 5τὶρ οἵ στϑαὺ ἴθατ. 
ὙΡθη Π6 πϑαὺ ροανὰ 
ὅμθ. Ῥοδὺ δῃὰ τυτηθᾶ 
ΘΥΡΑΥ. 38 Ἠονθνοτ, [ΏΘ 
Ἰπῖϑ ὕτοπα ψ ποτὶ [ΗΘ 
ἀδπιοῦς δα βόηθ αν 
Κορὲ Ῥαρθίωρ ἐὸ οοῦς 
ἔϊπυθ ψηας Πἰπι; δῦ 
Ὧ6 ἀ!στυϑθθα ἐῃ6 τηδη, 
βαγίησ: 39.886 ΟὮ 
ΥΟῸΣ ΨΥ Ὀδοῖς Ποπῖθ, 
δρᾶ ΚΘΟΡ οἱ τεϊβηβ 
τβδὺ ἰμπρβ αοά ἀϊὰ 
Τοτ γοῦ." ΑΟΟΟΓΑΙΏΡῚΥ 
86 θοῦ ἀναΥ, ὕτο- 
οἰαίπυίησ ἐπτοισῃοαῦ 
ἴπθ ΨμοΙΘ οἱἐν τμδῦ 
ἀηῖπρ8 σεϑὰ5 ΔΙΑ Τὸν 
ΠΝ 
40 Ὑγμδη ὅεδις δοὺ 

Ὁδοῖ, ἐπθ ογτονά τϑ- 
οοὲνθα Ηἰπὶ ΚίηαΙν, Ζοσ 
ὍΠΟΥ ποθ 81 εχ- 
Ῥεοξίης Βὲπι, 41 Βαϊ, 
ἸΟΟΚΕ ἃ τῦδῃ παρά 
σα τυ οαπῖθ, απᾶ 
15 τῖϑτὶ 85. 8. Ῥτδ- 
εἰαϊτιρ᾽ οδῖοον οὐ ἐπ 
ΒΥΠΒΒΌσθ. Απᾶ᾿ Π6 

1611 δὖ {π6 1εδὲ οἵὗὁὨ 
δοδὰβ ἃπά Ῥδσδη ἴο 
φηέτοαὶ ᾿ἰτι ὑο δηΐει 
Ἰαξο μιὲβ Βοιιβο, 43 86-- 
οβύξο μ6 Ἡδὰ δὴ οηἶτ- 
πεβοίξεη ἀδυρμίθν 

811 

αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὐτὴ ἀπέθνησκεν. 
ἰομῖτα 85. οὔψεασβ ἔνγεῖνα δηἃ ξὴβ υγὰβ ἀνῖπε. 

Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι 
Τὴ Ραΐξ {π6 [0 ΡῈ βοίπβ ὑπᾶερ Ἡΐπὶ ἰῃ οτονγάβ 
'συνέπνιγον αὐτόν. 48 καὶ γυνὴ 

ῬΕσΘ ἙΒοκΊπε ἰοείμοσ. ΓΝ Απὰ νου 8 ἢ. 

οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, 
θείη ' ἔον οξθιοοᾶ ἔτοη γϑῶῖβ ὕψεινθ, 

ἥτις οὐκ ἴσχυσεν ἀπ’ οὐδενὸς, 
δρῶ ποῖ νγ)ὲ5 βίγοῃβ ἘποΟυ ΘΗ Ἔγοσα. ΕΣ ΠῚ 

θεραπευθῆναι, 44 προσελθοῦσα ὄπισθεν 
ἴο "ες ουγοά, Βαν η σοπι6 ἰονναγὰ ἔγομὶ Ὀθηϊηᾶ, 

ἐἀκεϑι τεῖος τ τ εν δι οννι μος ἀμ κει ατπὶ 
ἀρπνοῖ κος α παι π ΠΝ. θησαν, εἰς ΟΣ οὗτηο 
αἰπατ αξησεν τ κϑὺ ἡμϊενατὼν σου πη τί, 

ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ 
816 “(οπ6) ἘΑΕΣ πϑυκῆλα μὸν ἘΣ ΤΣΣΟΣ ναὶ 

πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος Ἐπιστάτα, οἱ 
οΥ 81} βιὰ ἰδθ Ῥεῖδυ "Ἰηβίγυςίου, ΠΣ 

ὄχλοι συνέχουσίν. σε καὶ 
ογοννᾶβ το μοϊαϊης ἰο οί Πο᾽᾽ ψοι πᾶ 

ἀποθλίβουσιν. 46. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
816 ΟἸΟΒΟΙ͂ν Ῥγδββίῃβ. Τὴθ ὑυξὁ δόοβυβ βεῖα 

Ἡψατό μού τὶς, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν 
Ἰουοηθὰ τὴ βογηθόηθ, ΤῸ ΚηΟΥ ῬΟΥΘΥ 

ἐξεληλυθυῖαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 47 ἰδοῦσα δὲ 
Βανίπς βοπ6 οὐδ ἔγογη. τη. 

ὅτι οὐκ 
ΓΙῸ ΟΙΏΔΠ, τμαὶ ποῖ 886 Θβοδρϑά ποϊοθ. 

τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα 
ΤΓΕΤΆΌΜΝΗΣ οϑὴθ δῃᾶ πδυϊηρ }811δπ ἄοννῃ ἑοννασά 

αὐτῷ δ' ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἘΠ, μου ὩΒας φαυδα ἜΗς ἰδυσπεά ὩΠῚ 
ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ. καὶ ὡς 
χεροσίθα Ῥδοκ ἴῃ βίσῃε: οἵ 1} ἰπὸ ῬεόρΙ6 δηᾶ 85 

ἰάθη παραχρῆμα. 488: ὁ δὲ 
5016 Ὑ7Ὲι5 ΠΘϑΙθᾶ Ἰηβίδπειν. ΤῊΘ (6Π6} Ρυΐ 

εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ, πίστις σου 
ἐἈρε δα ὐθονν ἐπα νι ὑν το π τι τ Ὁ τὴ 
σέσωκέν. σε’ πορεύου εἰς εἰρήνην. 
Βι8β ξανεὰ νοι; ΡῈ βοΐῃβ γοὰγ γὰν ἰπίο ρεϑςδ. 

49. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις 
Ὑεὲ οξμῖπη ξρθβκίηβξ 15 σουλϊωβ βοιπεόηα. 

παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι 
Ῥεξίάα. 8 εσῃββοξιιθ σοϊεῦ ᾿ βασῃθ. μαι 
Τέθνηκεν θυγά σου; κέτι Ἐψ τ νμετο  ϑον τ τ ονος τ θΣ τοτ ες οί: οἱ 

ἔλαθεν. 

ΘΚΕ 8: 48---49 

δρουῦ νεῖν γθαῦ5 οἷά 
8ηᾶ 5η86 85 ἀντηρ,, 

ΑΒ ὯΘ ψ85. βοὶπ 
{Π86 ογονβ ἐμγοηρθα 
μἷτῆ, 48 Απὰ ἃ ΜΌπὶ- 
8, δι ]εοῦ 0 ἃ ον 
οἵ Ῥὶοοα τὸ27ν ὑπγθῖνθ 
γδδνβ, ψηο Πα πὸ 
θδδπα. 8016 ἰο΄ βεὺ ἃ 
οὔτ ἴσοπὶ ΒΏΥΟΊΘ, 
44 ρρυοδομδὰ ἴγοτι 
Ῥθμϊ πᾶ ἀρὰ ἰουομοά 
[δ ὙΠΗΒ6 ΟΥ̓ ἨΪδ οαδον 
βαττηθηῦ, ἀπὰ Ἰπδίαπε- 
ἵν μος Πον ΟΥὨἁ ἩΙοοά 
βιορροᾶ, 45 50 σοδὰβ 
50: “ὙἘΠΠΟ ψὰ8 ἐὺ 
ὑπαᾶῦ ἰοομθα πιὸ" 
ΘΠ ὉΠΘΥ͂ ψο16 
Δ ἀδηγίηρ 10, Ῥοίθν 
βα!ὰ: “Τηδίχιοίον, {6 
ΟἸοναβ δγΘ ΠΘΠΊΠΏΘ 
γοὺ ἴῃ δηα ΟἸΟΒΘΙΥ 
Ῥγθδδίηβ γοῦν" 40 Ὑδὺ 
ζοδι βαιὰ: “Βοσῆθοῦθ 
ἐουοηθα τῖθ, ΤΟΣ 1 Ρϑὺ- 
ροινοά (μὲ ῬΟνΟΣ 
θὲ ουδ ΟΥ̓ ΠΊ0." 
4 Βοοιηβ ἰῃδὲ 586 

Ἐανίῃβ βοθὴ Ὁδῶςς ἃ ποὺ ὁδοαροᾶ πο- 
[,ο6, (86 ψΟτιδη οδπιθ 
ὑσϑηθμὴρ ἀπά [61] 
ἄοψη δου μἰπὶ απὰ 
ἀἰδοϊοσθά θθίοσθ δὶ] 
[6 ῬΘΟΡΙδ [ῃ οαυδ 
Του ΜΆΘΗ 886 ἰουοηδα 
Βἰπι δθᾶ ΜΟΥ, 5ῃ6 
ψ85. ἨΘδΙΘα ἰηδί θην. 
48 Βυν.μ6 5αὰ 10 ΠοῚ: 
“αυραίοῦ, γοῦν Ταῖ θαι 
ἨΒ5 ταδάθ γοὰ ΨΕΙ]; 
Ἐὸ γοῦν ὙΨΑΥ͂ Ἰὴ Ρεδοδ." 

49 ὙΠΑ16 Ὧ6 νὰ γεῦ 
βρθακίηθ, 8 οδιίίπ 
τερρθβθπίδενθ οἵὁ ἐμὸ 
Ῥτδβιαίπς οδίοον οἱ 
πο. Ξγωβεοριθ οδπῖο, 
βοσίηα: “Ὕοιν ἀδαρ- 
ἰεν 885. αἰβα; ἄο ποὺ 



ΓΤ ΌΚΕ; 8: δ0---9: ὃ 818 

σκύλλε ᾿ τὸν διδάσκαλον. 5880. ὁ -- δὲ [δοίμευ ὑπ8 -ὔθδοδδν 
6 Ῥοΐουίηξ, . πμ6 τ ἔρϑοῆοχ. ᾿ ΠΟ θα} δὴν ἸΙΟΏΡΘΥ. 50 Οὴ 
2 ᾿ [οἷ 3 γ ΣΣ ΄ 2. κα τ Π Ἣΐϑ - δΙ ΠΝ 
 ησοῦ ἀκούσα ἀπεκρίθη αὐτῷ Μὴ [ποαγίπρ {Π18, ᾿ 

᾿ " 65115 : νὴ Ἐδαξα δΏΘΘτοα. ἰἴο ἴχα ᾿ Νοὲ] δῃβνψεγθα πίπα: “Ἔδνρ 

ῦ ὄνον ί ὶ ὯΙ Ῥαΐ Σουίῃ οβοῦ, όνον. πίστευσον, καὶ 1 80 δα, ο ἱ 
μο ὅρου, πα ζτ Ἔχοσοῖϑε διῇ, δηά ἔα, δηᾶ 516. σὴ] 

.- σωθήσεται... 1. ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν ῃὈςΣ βανθᾶ. 51 ὍΣΏθη 
5886 ΨΠ1Ὸ6 βανϑά. . δνῖλε οοταθ - Ῥᾳᾷδ ἰηίο {π6.} δ6 Τοϑοῃ δα ὑπ6 Ὠοιβᾷ 

οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν'. τινὰ σὺν μ8 ἀϊά ποῦ 1δὺ δηγομᾷὰ 
Βοῖιθ οὶ Ἰοῖ 5ὸ ΟΥ̓ ἴο ϑηΐοσ δῆνοῃρ ἰοσοίμον ἢ 

αὐτῷ εἰ μὴ. Πέτρον καὶ ᾿Ιωάνην καὶ ᾿Ιάκωβον 
«τα 1 ἐσ: Ῥεῖΐεσ.. δὰ ὥόοβῃ. δὰ ὅβγ)θβ 

καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 
αηᾶ ἴπ6 Ζ8ίμασ οξίβο 9501 δηᾶ ἐπε χηοίμοσ. 

52 ἔκλαιον - δὲ. . πτάντες͵ ον καὶ 
ἍΜοτο ψοορίτς Ρεΐ. 811 (6 )ὺ]  . δὰ 

«ἐκόπτοντο ες αὐτήν. ὁ. - δὲ 
ψογα δύῃ {που βοῖνοϑ ΤῸ Βοχ. ΤῺ (ομ6).. ναὶ 

εἶπεν Μὴ κλαίετε, οὐ «γὰρ ἀπέθανεν 
.βαϊά,. Νοΐ Ῥὲ τοῦ γνβέριηβ, ποὺ ἔοὸσ 5Ὧ6 ἀϊφὰ 

ἀλλὰ ἐὺς, καθεύδει: 58. -καὶ 
Ῥυΐ ἢ τς Β848 15 5]6βθίηρ, Απμὰ 

᾿ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι 
παν ὑνοτα Ια Β ϊηρ. ἀόννῃ ΟΥ Πίτα, πανὶηρ Καόνῃ. ἐμαὶ 

ἀπέθανεν. ὅά αὐτὸς δὲ - κρατήσας - τῆς 
585 αἀϊ64. Ἐδ ἣ ᾿δαῖ Βανίηβ [ΚΘ Πο]ᾶ οἔ ἐπ6 

τονε. τ, 3... ΕΡΕ ΚΡ ΄ ε - εἰρὸς αὖτ ἐφώνησεν λέγων - Ἣ παῖς, 
ΧΕΙΡος οἔ πὲς ἐλ νμέντὸ ἴο. βασϑίῃεσ. 16. ΙΓ, 

ἔγειρε. 59 καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα 
6 σοί ρΡ. Αηᾶ τὐγῃρα προὰ (ῃ6 ΕἸο εν 

αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ 
οἔμθῦ, δῃὰ 586 βἱοοᾶ Ρ 1Ωϑύδτν, 8ηὰ 

διέταξεν αὐτῇ ᾿δοθῆναι- φαγεῖν. 56 καὶ 
Ὧθ ογάθσθαά: ἰομεσῦ ἴο Ὀ6 βίνεσ . , ἴο βαΐ. Δ Πα 

ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς: 
ῬΙδορᾶ ἐβοάβεῖνοβ οαΐθιαάθ 6 μϑύβὴΐϊβλὀ ΟΕΏΠΘΥ; 

ες ὁ᾽ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ. 
μὰ 6 (96) Ῥυξῖ βανθ Ἰηδίγαοοηβ ἴο μθση ἰο 0 οὔθ 

εἶπεν τὸ “γεγονός. 
ἴο 580 ὺ 86 (8:55) ανὶπδβὶ αρρεηθα. 

9 Συνκαλεσάμενος. - δὲ τοὺς δώδεκα 
Ἠδνίηξ (8116 Τοπείμοσ - Ῥαΐ 1ῃ68 ἵννεινο. 

ἔδωκεν αὐτοῖς. δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ 
δ βαᾶνθ ἴο ἰλετοεο ̓ Π ῬΟΨΟΥ 85 φφυὐπουῖν - ὌΡΟΣ 

,“νόσους. θεραπεύειν, 
ΒΙ ΚΙ 5565. ἴο θ6 ΟΣ, 

κηρύσσειν. 

πάντα τὰ δαιμόνια. καὶ 
811 186 “ ἀδουῆίοὴῦβ. δῃηᾶ 

ΕΣ 
2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς 
84 ὯθΘ βεηξ οἱἕ [γ εἰπεῖ 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι, 
Κιηβάοση, ᾿ οἔ με αοὦ δηᾶ ἴο Βα ᾿θα]ϊπρ, 

3 καὶ 

πὴν 
το 6 Ὀσϑδοδίηρ ἴπ6 

δηα! 

δο ἴῃ 1 Ὠΐηὶ “ὁχ- 
οορὺ Ῥοίδβυ δηά -“ο δὴ 
δα ὕδαηλθ δηα ἐῃ8 
ΕἸΣΙ 5. Ταῦ ΘΥ - δηᾷ 
πιοΐογ. 52 Βιυῦ ῬΘΟρΙὰ 
ΘΥ͂Θ 811 πιοορίηρ. δὴὰ 
Ὀδαύίηρ - ὑΠμου βοΙν 5." ἴῃ 
ΒΥΪΘΙ ΙῸΓ ὮδΓγ. 56 .ἢ9 
5814: “Ξ͵ΤΟΡ' ψΘορίηρ, 
ΖΓ 5ὴ6 αἰά ποῦ. ἀϊβ 
Ῥαῦ 15 βδίθδορίηρ." 58 Αἱ 
ὑῃἷϊθδ ὑπ Ὀδρϑῃ “-ἰο 
Ἰδαρ δὖ- Ὠΐπὶ βοοζὴ- 
ΠΥ... 
Κῆρ 506 δᾶ αἰἱθᾶ 
δ4Βυδ Ὧδ6 ὕοοκ -ἢδὺ 

Ὀθοθαθθ ἐπε 

ὉΥ 6 πᾶ. .δηᾷ 
ΟΔΠ64, βαγίηρ: -“ΟἹΠ, 
σεῦ 0!" ὅδ ΑἸ πεν 
ΒρΪῦ τοῦυτηθα, δηᾶ 
516 ΓΟ56 Ἰαδύϑ παν, ἀπά 
Ὧ8 οταθγϑᾶ ποχηθίηϊηρ 
ἴο ὍΘ βἾνθῃ. “ὯΔ “ἴο 
οϑῦ. ὅδ ν 611, που ρᾶτγΞ 
δαῦβ ΨΈ6ΓΘ Ἀαβἕδε 
Φογάβοινοα;. Ὀαὺ- 88 
ἰῃϑύσχαοσίοα, ὕΏθσα ἴο 16} 
Ο οὔθ ψῇϑδαῦ “πα 
ὨΒΡΡΘΩΘα,, ὉΘΞῚ 

0 ΤΏΘΩ - Ὧ6. οδ]116 

. 86: ὕψϑινα ἰορθί!: 
ΕΓ 8πὰ τβᾶνθ ὑδβέϊῃ 

Ροναῦ δρᾷ δυό 
ΟΥ̓́Θ 811 με ᾿ἀοηίοηβ 
ΘΗ ἴο ουγ8 510] 6 58568, 
2 Απά 50 Β8 βϑῃῦ ὑμθπ 
ξουίμ. ἴο ργεβϑοῃ ἐδ 
Κίπράοια οὗ Οοάᾷ 
δᾶ ἰο Ὧ68],. 3 8Πά 

819 

εἶπεν πρὸς: -αὐτούς Μηδὲν 
μο 314 ἰοννατα 

εἰς τὴν ὁδόν, ᾿'μήτε 
ἰο ἰμα. ννϑῦ, πριΐμοῦ. 

ἦτε ἄρτον. μήτε 
Μὰ ὈΣΘδα ΠΟΥ 

χιτῶνας ἔχειν. 
υπαοσϑδσυτωθηΐβ. ἴο ΡῈ μανίην. 

οἰκίαν - εἰσέλθητε, ̓  
μοῦθ ὑοῦ τηρηϊ δηΐου, 

ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 
ἔτοόταὰ ἴΠ 6 δ᾽ 6 ὑοῦ βοίπρ οαξέ., 

ἂν μὴ δέχωνται --: 
ἐκ ὶν πού σῇϑν Ὀ6 σϑοαδίνίησ χοῦ, 

ἘΝ 
αἴρετε .- 

ΒΊΔΕΣ ΠΟΥ 

ἀργύριόν, μήτε 
: Βῖνοσ,: - - ΠΟΡΓ’ 

4 καὶ εἰς ἣν ἂν 

ἐκεῖ μένετε 

δ᾽ καὶ ὅσοι." 
Αμαᾶ 

ἰμαὲ 1.40: ἀπεὲ 

ὑμῶν - ἀποτινάσσετε 
οὔ γου-.. Ἀδ τοῦ 5ῃδκίηρ οἵξ . 

μαρτύριον ἐττ᾽ - αὐτούς. 6 ̓ Εξερχόμενοι.. δὲ το 55 ὍΡΟΣ. ΤΠ θχη.. τ᾿ αοϊηρ ουξΐ - 
᾿διήρχοντο κατὰ. τὰς κώμας [λὲν σα βοίϊηρ ἰπτοι ἄοννῃ [1] 

εὐαγγελιζόμενοι - καὶ 
ἀθοίασῖηδ ἴῃ 6 Βοοᾶ παν 8 

τοῖα. ἰζ6 ον 

τῶν ποδῶν ᾿ εἰ 
ιῃ6 ἐν ῷ 

᾿ΘΌΣΙΩΚ 
πανταχοῦ. - οἷς τος 
ΘΥΟΥΥ ΠΘσο. ᾿ 

1 "Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης ὁ 
Ηρα ῬῬὰξζ ἨἩργοα ἐπα 

τὰ ᾿ γινόμενα πάντα, 
(6 (165) ὨΘΡΡΘΏΣΩ ΡΣ 811, 

διηπόρει ες διὰ 
ψὰ5 ἴῃ Τπογζου ἢ Ρεσριθχιν Τσοι ἢ 

ὑπὸ τινῶν ὅτι. ᾿Ιωάνης 
ὉΥ ϑβοΐῶβθ ἐπμδαὲ δ[9) 412] νν 85 ΓΑΙβΘα θἢἢρ. οἱ ΟΣ 
νεκρῶν, 8 ὑπὸ ᾿ τινῶν. δὲ ὅτι ἀεδάᾶ (ομ68),, ὉΡ βοπγθ..ἕ μΡαξᾷ ἐδδὲ 
ἐφάνη, ᾿᾿ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης 

ἈΡΟΘΟΥΙΘΩ͂, "ΟΣ Οἴϑυβ . Βαϊ Ἴδαξ΄. ργορῇεξς ᾿βοχπμὸ 
τῶν ἀρχαίων ἀνέστη: 9 εἶπεν δὲ ὁ οὐίμθ δποῖθηΐ (οη65) βἰοοα Ρ. Ξϑία ραξ ῃ6 
Ἡρῴδης ᾿Ιωάνην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα" τίς δέ Ηετοὰ σοι ΘΟΞΡ̓ῚΙ᾿. ᾿ΡΟΒεδαθα; νῆο Ρυΐ 
ἐστιν οὗτος. περὶ οὗ ἀκούω ἷβ 1Π15 δρομί ΨΈΏΟΤΩ Ι δ ΘΓ ΠΒ 
τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. βᾳ0ἢῃ" (55) Απᾶ ἨΘ νγϑβ ββεκίῃρ ἰο βξθὸθὸὶ. ίτῃ.. 

10 Καὶ ὑποστρέψαντες ος οὗ. ἀπόστολοι 
. Αμᾶ πανί τοϊασῃθα ἐδ6.. 8ΡΟΞίΙ65 

διηγήσαντο αὐτῷ ο ὅσα ἐποίησαν. τεοου θα - ἴο ἩΪΤ 85 ΤΏΘΩΣ (155) 65 ἔδμὸν ἀϊα. 

᾿ καὶ 
᾿Θ)α 

1 ἰορα 5814 

ἠγέρθη ἐκὸ 

ΕΏ1ΠῚ ΕἸ οἿ 

᾿ τις᾿ 

ἐποχ Νοίῃίηρ 6 γοῦ πὴ ὰρ 

ῥάβδον ᾿ μήτε.--πήραν 
ῬοῦσΗ 

δύο 
ἵνο 

Αμα [!ηἴΐο. τ πμδὲ ἘΚΕΙ͂Ν 

καὶ 
ἔθεσε ΡῈ υοῦ βίασίῃρ δῃὰ 

δ5 ΤΏΔΕ 85 

ὑμᾶς͵. ἐξερχόμενοι 
δοϊηρ ουξ ᾿ 

ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης. τὸν κονιορτὸν ἀπὸ 
; : ᾿ ΖΡΟΥᾺ 

Ἰηΐο 

[.}}}} 

ν᾿] ασο5 

. θεραπεύοντες, 

τετραάρχης 
ἘδΤΟΓΟΚῚ 3 

τὸ λέγεσθαι 

Ἠλείας. 

ΓΌΞΚΕ 9: 4---10 

ἢΘ βοὰ ἰο ἐβεηὶ 
“ὍΔΥΥΥ ποίῃϊηρ, ῸΣ 
[8 ὑχσὶρ, πϑίθηθν βίδῖξ 
ΠΌΤ ἴοΟα ΡΟΊΟΏ, ΠΟΥ 
Ὀτθδὰ ὯΟΣ βέῖνοσ. τποη- 
ΟΥ; ΠΟΙΠΘΥ ἤδγθ ἔτο 
Ὁπαθυραττηθηΐβ. 4 Βα 
ΜΏΘΓΘΥΟΙ ὙΟΥ -ΘΏΪΟΣ 
μαΐο. “ἃ. ὨΟΠΊΘ, ΕἸ 
ἐμ γ8 “"δῃηᾷά Ιϑϑνα Ἔγοσχα 
ἴμεσγθ. ὅ Αῃὰα σμθσονοσ 
ἼΡΘΟΡΙΘ ἄο ποῦ χαοαίνθ 
ΧΟῦ, ΟἿ᾽ βοΐηρ οδ΄ ΟΣ 
μαῦ οἱΐγΥ βῆβκϑ {ῃδ 
αἀμδῦ ΟΥ̓ τοῦ ἔδοξ 
ἔογ ἃ τϊδηθδα δραϊηϑι 
ΓΘ ηλ." 6 ΤΏδη κἰδγί- 
πο οὐδ {μον σπαηΐ 
[290 191}1:}} [8 του ὶ ον 
ἔσο ὙΠΠαθ66 ἴο ν Προ, 
ἀβοϊδσῖηρ ἴῃθ ροοῦ 
ὭΘ5. 8 Πα ΡῬΘΥΤΟΥηρ 
ΟὝΓΘ 5. ΘΥΘΙΎΨΜΏΘΓΘ, 
ἽἼΝοΟΝ Ἡροά {πδ 

ἀϊβύγιοῦ. σ]ῈΓ. Ὠθαγα οἵ 
811 088 ἐμίηρβ. Ββαρρϑῆ- 
ἴὴ5, ἃπᾶ πα ψὰβ ἰῇ 
δτθοῦ ΡῬϑγριεχιν βμε- 
Οϑδ6 οὗ 105 6 ηρ' βαϊα 
ὈΥ͵ Βοη186 ὑπδὺ ὕόοῃῃ. 
Ὠδὰ. Βθθῃ σαϊδθα ἃν 
ἔστοηα ἴθ αἀδθϑάᾶ, 8 δὲ 
ὈΥ. οἴμδιβ ὑμαὲ ἘΠ.11’- 
δ δὰ δρρϑατϑά, μα 
ὉΥ 5011 οὔποτ ἐμαΐὲ 
ὃ Οογύϑίη οὴθ οὔ [8 
ϑῃοίϊθηῦ ὑσορῃθίβ ϑᾷ 
Τίβθῃ.. 8 Ἡδγοά.., βαϊά: 
“ΦΟΒΏ Σ Ῥαοπμϑϑαθα, 
ΠΟ, ἔμθη, ᾿ἰβ .-: [Πὶξ 
δροὰαὺῦ ψΏοσα 1 δὴ 
ἈΘδὴρ᾽ ᾿ΒΌΘΩΏ ΟΠ ἢ 652 
50 Β6 ψὰ5 βϑοκίῃρ ἴο 
8566. Πη. ς΄. 
10 Αηὰ θη ἐῆθ 

ΔΡΟΒΟ]65: του σβϑα ἐμ οΥ 
τοοοπῃὐθα ἰο Ὠΐμὶ ψῃδὺ 
[ῃΐηρϑ ἔμεν δα ἄοῃο. 



ΤΕὈΚΕΣ 9:11--16 

Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν 
Αὐὦ Βδνίηξ [Δ ΚΘ 8ΙΟΩΚ ν1 675}. Βο νι πάγον 

κατ᾽ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην 
ΔΟσοχάη ἰο Ῥχίναία [8Ρ0[] ᾿αΐο 

Βηθσαιδά. 11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες 
Βεοίμβαϊᾶβξ. ΤῺ6 ὈυὰΣ οτοναβ Βδνίηρ Καον 

ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ ἀποδεξάμενος 
Σοῃονθὰ ἴο τα. Απα ανίηδ σοοοϊνοα Κίηαϊν. 

αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς 
1312} ἢ 85 5 κί δ ἴο θὰ δρουΐ 18 

βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν 
ἰπράοηα οξίῃεο Οοα, δῃᾶὰ {δ6. (065) Ὡροοᾶ 

ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 12 Ἢ δὲ 
Βανί οξἔουχα ἢδ ννὰβ ϑδ]ηδ. το ὑυΐ 

ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν" προσελθόντες 
ΟΔΥ ἰαγίϑθα ἴο ΡῈ ἀθοϊητϊηδ; Ὠανὶηβ σογὴθ ἰοννασγὰ 

δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ ᾿Απόλυσον τὸν 
ῬὈὰπξδ ἰῇῃοὸ ἔνεῖνα 8581.«ὶἙ ἈἋἊὺ Πέὲτη 1,6. ΊἸοοδο οΥἕ ἐπα 

ὄχλον. - ἵνα πορευθέντες εἰς 
ογονψα, ἴῃ ογᾶρφυ ῆαῖξ παυτὴρ ΒοηΘ ΠΟΥ ΜᾺ) ἰηΐο 

τὰς κύκλῳ κώμας καὶ. ἀγροὺς 
ΠΡ ΟῚ ἴο αοἰτοῖὶθ ν 1 Παρ 65 δια ἔ{Ξ|0 ΕἸ 

καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν, 
{πὸ ταῖθηΐ δἰ Ιοοβα ἄοννὰ δηα ταϊσηΐ Πα γον] 5, 

ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 13 εἶπεν 
Ῥασδθθ όσα ἴὰ ἸΟΏΘΙν ὈΙ866 6 8.6. Ἐξ 53αἱὰ 

οἷν οί: σδ ρα 

δὲ πρὸς. αὐτούς Δότε αὐτοῖς φαγεῖν 
πὶ τονγδζαᾶ [5 ε1-|2] αἰνε γοῦ ἴο θῶ ἴο δὲ 

ὑμεῖς. οἱ δὲ εἶπαν Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν 
τοῦ, ΤὯδ (οη65.) Ριυῖ βαίϊἃ Νοῖ 86 ἰἴοὺβ 

πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο, εἰ 
ΙΏΟΥΘ {πὴ Ιοᾶνε5 ἜνθοΘ δὴὰ ἤβῃμοβ ἐνο, ἐξ 

μήτι πορευθέντες ἡμεῖς 
ποῖ δὲ Βαν!η8 ΒΟ 6 ΟἿΣ 8. 6 

ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον 
ταῖσι θῸΣ Ἰπῖο 811 16 Ῥθορὶθ 1τ}15 

βρώματα. 4 ἧσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες 
Τοοάπίμε. γεγο ἔχον 8512 ΤΩ816 ὈΘΥΘΟῚ 5 

πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
ἔν ἱμπουβαμάᾶ, ἘΠῚ βαἱϊἱᾶ δι ἐοννασάᾶ ἰῃθ αἰβοῖρ165 

αὐτοῦ Κατακλίνατε. αὐτοὺς κλισίας ὡσεὶ 
οὗ Ὠζτα. Μδῖκθο τοῦ τϑο]ὴθ {πῃ θὴλ ΕΥΟῸΡ5 851} 

ἀνὰ πεντήκοντα. 15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ 
ΠΡ ἘΞΙΣ. Αηὰα ἔμον αἰἃὰ 5 βδῃὰ 

κατέκλιναν ἅπαντας. 16 λαβὼν δὲ 
τῆδαθ γϑο 6 811 (ἐθτὰ). Ηδνὶῃ δ᾽ ἴα δυΐ 

τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας 
[5.1] ἔνθ Ιοᾶανβ δ ἴῃς ἔνο Ἐ5Π65 

ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν 
αν Ιοοκοᾶ υῷῷ' ἰο 6 ἤρθανθῃ Ὧδ6 ὈϊΙοσϑθα 

820 

ΜΙ Π μα Ὧδ ἴοος 
θα: ΘΟ ρθ' δηᾶ πίῃ. 
ἄγον ἴο Ὀτῖνϑον ἰηΐο 
ἃ ΟΙδΥ ΟϑΠθὰ Βροίῃ. 
58 1.48. 1188 ΕΝ 
σγσοναβ, ροὐξπρ ἴο 
Κῆονν 1, ΣΟΙ] ονγϑα Ἠΐτη, 
ΑΠα 6 τϑοϑίγρα ἰῇρῃῃ 
ΚΙΊΑΙΥ δηᾶ Ῥδσβδῃ ἴο 

5068 Κ ἴο ὑῃϑη βϑθους 
ὑμ6 Κίηράοτα οὗ σὰ, 
ΔΩ Ὧ6 Ὠθδὶθᾶ ἐῇοξϑ 
ποϑαϊηθ ἃ οαὔζἴβ, 
ΦΤΏΘΏ ὑβθ ἅδγ 
βίαγίβα ἴο ἀβοϊηθ, ΤῊ 
ὕειν ΠΟΥ͂ ΟΔΠΊΘ΄ Ὁ 
ϑδηδ 5δἰά ἴο΄ Ὠϊτη: 
ΦὈ 555 ὑμ8 οΤονα, 
πὲ ΏΘΥ ὩΛΔΥ ΡῸ ἰηΐο 
{π6 ν]]αθ65 δηᾶ σουη- 
ὑγγϑίάθ τουπᾶ ᾿ δροαΐ 
δὴ Ῥγοοῦσθ Ἰοᾶρίηρ 
ϑδηὰ ἢηά σου βίοῃβ, 
Ὀθοϑαβθ οὖὐῦ ΠΟΘΙ. ἣ8 
816 ἴῃ ἃ ΙΟΠΘΙΥ ΡὈΙ]866,; 
1538υ00 6 αϊὰ . 10 
ὑπϑγ: “Ὑοσ φσίνθ ὑπὸπὶ 
δοιιθύμιηρ - ἰο οβδί.ὄ" 
ὙΤῺΘΥ 5814: “Ὑὔὲὰκ ἢδγθ 
πούῃϊησρ τῇοστο ἰῆϑδῃ 
Ἦνθ Ιοᾶῦθϑ δῃᾶ ἵὑψχὸ 
ἤβηθβ, Ὁ}16 55 ῬΘΓΏΔΡΌΝ 
Ψ6 ΟΌΥΒΘΙνΟΘ ΡῸ 8πὰ 

Ῥὰν [οοαἀδυιβ ἔὸὺσ 81} 

[πθϑ86 60,016." 14 ΤῊ 

ψοΓο, ἰῃ ἔϑοῦ, δρουὲ 

Ἦνθ ὑμοιδβαμᾶ ΄. πἰθῇ, 
Βαῦ 8 δά ἰο, δ|5 
αἰβοιριθ5: “Ἔδνβ ὑδεδι 

ΤΘΟΙΏΒ. 85. δὖὺ 116818, 
ἰῃὰ ρβτοὰρβ οἱ «δοὺξ 

ΕΠ βδοῃ. 15.πά 
ὕπὲνῦ αἰὰ 80 διηᾶ μὲά 
ὑμβδῖα 811 τσ6011ηθ. 
10 ΤΏΡ ἑακίηρ ἰδ 
Ἦν ἴοᾶνθβ διηᾶ [88 

ὕχο .5065, 86. Ἰοοκοά 

ὩΡ ἰο ϑᾶυθῃ, μ16βϑθά 

οὐ υϑνυσο σας ἀννννΒΟΡΒΘΘΟΒΝΒΝΘΒΟΟΝΟΝΘΟΒΝΝΒΒΟΘΝΟΘΟΒΟΝΒΟΒΟΝΜΝΒΟΝΝΝΝ ΜΝ 
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αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς 
ἐπ πᾶ ὈΧΌΚΘ ἄονγηῃ 8:4 τ)88 εἰνίπε,͵ ἰο {86 

αθηταῖς παραθεῖναι τῷ Ἐἐὄχλῳ. 117 καὶ 
αἰβοῖρ]θ5 ἴο Ραᾳΐ Ροϑῖαθ ἐβαὸ. οτονα, Δηα 

ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντε καὶ 
ἴμε δῖααο πᾶ ἍΘΥΙΘ 88 5864 8}, εν Δηα 

ἤρθη τὸ περισσεῦσαν 
ψ65 ΠῈεα ἂρ 188 [αὐϑητν 1 μανὶπβ δρουπαρα 

αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα. 
ἰο ἰμθὰ Οὗ ἔγαστηθηΐθ Ῥαβκοῖίβο ἔνγεῖνο. 

18 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν 
Αὐμᾶὰ ἐἐμδρροηςα ἃ ἰῇθ ἴοβϑ ᾿ εἰτο}} 

προσευχόμενον κατὰ ᾿ μόνας 
ῬταΠ 5 δοσοσαϊηρ ἰο βοπέαγν [Ὀ]8Δ665] 

συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ 
οδτὴθ οποίον ἴο Ὠἰτὰ 16 αἰβοῖ 165, δρὰ 

ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων Τίνα με οἱ 
86 ᾿παυϊτοα ὰροὰ ἰπθ βανὶῃβ ΜΟΙ χὴθ ἴδ6 

ὄχλοι λέγουσιν εἶναι; 19 οἵἱ δὲ 
ον ὰθ Φ͵,Ὸ Βδση5 ἴο Ὀ62 ὙΠῸ (οΣ165) μυὲ 

ἀποκριθέντες εἶπαν ᾿Ιωάνην τὸν βαπτιστήν 
βαν 5 δηϑυνεσεὰ βαϊα ομηὶ ἐμ Βδρέεϊϑβί, ͵ 

ἄλλοι δὲ Ἠλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφή 
οἴμεῖβ ὰυξ ἘΠΔΉ, ροφήτης 

οἴμπεσχβ θα ἐῃαξ Ὁχορῃρὶ 

τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 20 εἶπεν 
βθ οὔθ δηοϊθηΐ (0065) ἰοοᾶ ὑρ. δ βδαϊᾶ 

δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε 
Ῥαξ ἰο πε Ὑου ᾿ Ὀαΐ ΨΏΟΙΙ Τὴ6 8716 ὑοῦ 58 5 

εἶναι; Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Τὸν 
ἴο ΡῈ 2 Ῥεΐεσγ θὰ Βδνσηρ δηϑινοσεα βαϊὰ Τῆδ 

χριστὸν τοῦ θεοῦ. 21 ὁ δὲ 
[δ ΕῚῚ οὗ 1 8 αοά. Τῆς (οπ6) μα 

ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν 
δανηϑ Σου Καοα ἴο ποσὰ ἮὯθ 5ᾶνβ 15 ΣΟ ἸἸΟΩ5 

μηδενὶ λέγειν τοῦτο, 22 εἰπὼν ὅτι 
ἴο 0 οὔθ. ἴο 6 61} 5 {Πϊ5, ΒΑνΩ5 5αϊαὰ ἐπα 

Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
1ΕῚ5 ὨθΟθσβασν ἐμ 8 ΞΟΩ ΟΣ 88 ζῆ8 

πολλὰ παϑεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 
δον (8155) ἴο ΞΕ πη ἴο 6 τϑ͵βοΐβα 

ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ 
ΠΌΤ τ[ἢ6 ΟἸἹΑΩ͂ΘΥ 6 ἢ δηα ΟὨΙΟΣ ὑυιθϑίϑ δηᾶ 

γραμματέων καὶ. ἀποκτανθῆναι 
ΒΟΣΙΌ65 8 πᾶ ἐο Ὀ6 Κηϊρὰ 

τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 
ταϊτᾷ ἄὰν ἰοβρε ΑΗ Ὶ ὌΡ. 

8 Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας 
Ἦδ νν 5 βδαυΐϊῆι Ἀκ ἰοννασγά 811 (ποτ) 

καὶ τῆ 
δορὰ ἰο ἐδθ 

Εἴ 
1 

{ΚΕ 9:1}--.28 

[θηι 8Π6 ὈΓΟΚΘ 6} 
ὋΡ 8η6 Ῥδρδῃ ἰο ρἷνδ 
ὑμοσὰ ἴο [26 αἰβοῖθιοα 
ἴο ϑ8ϑθοὺ μοΐοσθ ἰδ 
οὐἵονα. 17 5ὸ {ῃ6 ν΄ 81] 
δὺθ δια ψΟΥ6 βα θᾶ, 
Θηα ἔπ. βΌΓΡΙ 5. ὑμδῦ 
ΘΥ δὰ νὸβ [βκθῃ 
Ἃρ, ὕγψεινα Ῥϑϑικοὶς οὗ 
ἔγασταθηΐβ. 

181, ον, ψΏΠ6 Ὧ6 
ΜᾺ ὈΓΔΥΪΏΡ ΔΙΟΏΘ, 
{86 αἰβοῖριθβ οαυὴθ ἰο- 
δοίμοσ ἰο πίη, δηπὰᾶ 
Ὧ6. ατοοοηθα ἐΏΘΩ, 

βϑσίηρ: “ὙὙῺΟ ἃῖὸ ἰμ8 

ΟΥΟαβ. βαγίησ 8} 1 

ΘΛ" 19 Τῇ ΤΟΡΙΡ [ΠΥ 
βοϊᾶ: ““Οἤ ὕω. ΒδΔΡ0- 

ἰδ; ὈὰὺῦΡ οὔμϑυβ, ἘΠ11’- 

78, 8ῃηᾷ 50} οὔ Υ5, 
ὑμαὺ οὔθ οὗ {πῃ 88- 
οἰθῃῦ ριορῃοίβ Ὧδ5 
ΤΊ." 20ΎΏΘη [6 
δαῖὰ ἴο ὑπο: “Υοῦ, 

ΟΡ, ΨΟ. ἄο τοῦ 

ΒΆΝ 1 διὰ Ῥοϑίθυ βδἱᾶ 

ἴῃ ΤΘΌΪν: “ἸΏ ΟὨτῖϑὺ 

οἵ αἀοᾶ." 21 ΤΏρη ἰῃ 

8. δύσῃ [δὶκ ἴο ὕπθλ 

ΒΘ ἰηδύσιοίθα ὑἤθια 

ποῦ ἴο 6 θὴρ (Πϊ5 

ἴο ϑϑῃνροᾶν, 22 ")0υΐ 

5814; “Τὴ βοὴ οὗ 

8.) χητδὺ ὈΠΟΘΙΡῸ 

ΓΑΔ ΒΌΘΥΩρ5. δηᾶ 

ΡῈ τχγαϊθοίθᾶ ὧν ὑπ 

ΟΙΑΘΙ τῇθ δῃηᾶ οἠἠϊοῖ 

Ὀσίοσς 8η4α ΒΟΥ 68, 

δα Ρ6 ΚιΠοα, διὰ οὨ 
06 ὑῃϊτὰ δὺ Ὅ6 

Ταλβϑαᾶ τ. 

2 ΤΏΡ 6 νψϑοΐ 

ΟἹ 0 58.0.01 ἰὼ 811: “1 
μους ἘΠ ἌΠΡΣ θυ πα ετοῦδα απ δεν ΚΤ σῊπλ δε νπον δὴν σαν στε, πρπνδη θονμενν γηΝΝν ἀρ. ΘΗ ΡΟΡΟΕΨ ΎΡΙΝ 

19: Ε]Π]21840, 711:,18,51.. γῃραηίπρ; “ΜΥ Οοα ἰ5 7σ8}.᾽ 



Τ{0ΚῈ 9: 234---..0 

ἔρχεσθαι, 
ἴο 6 σογγϊηᾷ, 

ἀράτω -τὸν 
16ὲ ἶσα αὖ αρ ἰὰς 

καθ ἡμέραν, καὶ 
᾿ δοοογαάϊηξ ἰο ἄδν, ῃᾶ 

ἀκολουθείτω μοι. 24 ὃς γὰρ. ἂν 
16 Εἷτπι Ὀ6 ΖΟ]Π]ον 5 ἴἰο τπθ. ΗΟ ἔῸΥ ἘΚΕΙ͂Ν 

θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει 
ὯΔ᾽ ΜΙ 6 500] οὗ ἰίπι ἴοϑανθ, ΨΠ11056 

αὐτήν: ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν 
τ; ΨῈ)Ὸ6 Ῥὰαΐ 1Π|Κε]ν ταὶθηΐ 1058 {ῃ8 50} 

αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει 
οὗ ἰτα οἱ δοσουῦπὲ οὔτωθ, [815 (016) Ψ11 βὰνα 

αὐτήν. 28 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος 
εὐ Σν γμδὶ. ἕο 15 θείῃ Ὀεπμεῆίρα  τάδῃ 

κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ 
μανίηρ ραϊπεα ἰβε. ψοῦὰ ψΏοΟΙΘ ὨΐγβειῈ Ῥὰΐ 

ἀπολέσας ἣ . ξημιωθείς; 26 ὃς γὰρ 
Βανί ᾿οσὺ οὐ ανίῃβ 6 θὴ ἄδϊηδϑοα3 ἍὴΟ ἔοσ 

ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς 
ΠΟΙ͂ ταϊσλξ θ6 δϑμδτηθᾶ οὐ τὰϑ δῃᾶ ἔδμε 

ὀπίσω - 
Ὀοῃϊημᾷ.. 

καὶ 
δῃάᾶ 

θέλει 
δῶσψομθ ἰβ ΊΠΙῺΡ. 

ἀρνησάσθωῳ ἑαυτὸν 
1οὺ Εἰσα ἀΐβονσι ἰτηβεὶΣ 

σταυρὸν - αὐτοῦ 
βίδα οὗ Ὠἰγτα 

μου 
τὴ 86 

τις 

ΤΩΥ͂ 

λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
τ αγοτᾶβ, ἰμῖ5 (οπ6) ἴπῃ6 5ὅοὴθὰ οὔἕμα Ταϑι 

ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ 
ΨΨ11 06 δϑλδιηθᾷ οὗ, θη θνοσ Ὧ6 ταϊσῃμξ σοσὰθ ἴθ ἰδ 

δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων 
ΒΊΟΥΣ οὐ Ηἶτα δῃᾶ οἵ ἴδε Ἐδίμοσ δῃᾶ οὔ 8 ΟΙΥ 

ἀγγέλων. 21 Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, 
ΔΏΘΘ]5.. Τ΄ τὴ βϑασίθῦ θὰ ἰο χοῦ σα ν, 

τινες. τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἵ 
βοΐ οὔ ῆθ (οἢ 685) ἤϑῦθ δΒεανίηρ βἰοοᾶ ΠΟ 

γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν 
ποὺ ΒΟ ἰαϑία οἵ ἀθαίῃ ΠῚ ΠΟΙ 

ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
ἴμεν ϑῃουϊᾶ 8θα6 6 Κιηράοχα οὗ πα ἀοά. 

28 ᾿Εγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους 
Τὸ Ββαρρθηρα Ῥαΐ δείοσ 18 6 ννοσὰβ 18 688 

ἡμέραι ὀκτὼ παραλαβὼν Πέτρον 
αν 5, οἰ ανίην ἰακϑὴ δοῦσ Ῥαΐοι 

ἀνέβη εἰς τὸ 
πὸ νοΐ ρΡ ἱπίο ἐπα 

ἐγένετο - 
τ μαρροηθα 

εἶδος τοῦ 
δύο 69} ΟΥ̓ τῃ 6 

ἱματισμὸς 
ΔΡΌΆ͵ΟΙ 

ὡσεὶ 
ἃ51Ὲ 

Ν 3 » ἐν "Ἶ 2 ΄ 

καὶ ᾿Ιωάνην καὶ ᾿Ιάκωβον 
ηὰ Ζοῦθ δδῃᾶ ΨΥ Θ5 

ὄρος προσεύξασθαι: .29 καὶ 
Του ῦδ 1 π΄ ἴο ὑῶν. ἡ - ΑἈπᾶ 

ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ 
ἴῃ ἰᾷὰ 6 ἴο "6 Ρύβϑϑίηδ πὶ (ῃς 

προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ 
ξδςα - ΟΥ̓ Πίγ αἰϊδέουθηξς δπα ἰδ 

2831 ὅρρ Αρρεηάϊχ ὑπᾶρῦ Μαίμονν 10:38. 

922 

ΘΏΣΟΩΘΒ Μϑηΐβ. ἐρ 

ΘΟ δδἴοσ τῇθ, [ἰδὲ 
Βα ἀἰδϑοθ ὨΪΠΒ6]} 
δια ἱοκ ῸΡ Ὠΐ5 ἴον- 

μσγθ. βίθκο ἄδν δέξου 
αν δρὰ ἴο!ϊον 18 

σοαὐ 8 11γ. 24ἘῸΥ 
ΜΏΟΘΘνοΣ ψψδηΐβ ἴο 5808 
μΐθ. 501 ΜΠ Ιοβα ἰΐ; 
Ῥυὺ ψΏΟΘΥΟΣ ᾿οϑοϑ Ὡἰΐδ 
ΒΟ] ἴοῦ ΠΥ 586 ἷβ 

86 οὔθ ὑμαῦ Μ11 βᾶνθ 
ἰ. 25.ῈΕ 641, ψβϑὶ 
ἄοθϑι. ἃ 8 ὈΘηΘΗ͂Σ 
Ηἰμσοι ἰἔ. Ὧ6 ραΐης 
ἰὰ6 ψΏΟΙ6 ψουᾶ θυ 

1οϑ5 ἢἰθ οὐ δὶ 
ΟΥ 511} Υ5 ἀδμλδροὺ 
20 ἘῸΣ ΨΏΟΘνΘΥ. Β6- 
ΟΟμΊΘ5 Δϑϑιθα οἵ Τὴ6 
διὰ οὗ Υ ψογαβ, 88 
ϑομ οὗ. πᾶ ΜΠ, Ὸ8 
ΔΒ θα οὗ ὑμὶβ Οὴ6 
ΜΏΘΩ ὯΒ ΔΥΓνΘ5 ἴῃ Ὠἰΐβ 
ΒΊΟΥ δηᾶ ὑμαὺ οἵ [88 
ἘΔΏΟΙ δῃηᾶὰ οὐ [88 
ΠΟΙ͂Υ ϑῆροθῖβ. 21 Βαῦ 1 
[61 τοῦ ὑχυθ ιν, 

ΤΏΘΤΘ 8:16 ϑΟ07η6.- οὗ 

ἔμοβο δἰδῃᾶϊηρ Πϑῦδ 

ὑμαῦ ΨΜ}1Π5 ποῦ ἰδϑίδ 

ἄθαϊῃ δὖ 811 Ὁ] δῦ 

[μϑὺ 566 {με Κίμραοιι 
οἱ αοά." ἘΣ 

Φ8 ΤΏ δοῦσδὶ ζϑοῦ, 
δροιῦ οἰραῦ ἄδυνϑ δἵξοῦ 

{μ656 ψογᾶβ, π᾿ ἴοοϊκ 

Ῥεῖδσ δῃᾶ σοῃη δά 

αι 810 Ὁ ἂηὰ 

οἰηθθα ὡρ ἰηΐο “πὸ 
πιοιηθαϊῃ ἴο ΡὈΓΑΥ. 

Ὡ0ΟΑμά 845. 6 .)88 
ρτδυΐῶσ ὕπ -ρθθαῦτ 

806. οἵ πὶ 1808 

Ῥϑοϑῖβ ἀἰζέοτγοηῦ 
Δ ἰ5. “ΡὈ 876) 

828. 

αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 30 καὶ ἰδοὺ 
ὁἐ εἰπὶ ννϊθ.- ᾿ἱρῃίδηϊηρ ουΐ. Αηᾶδ ἸΙΟΟΚΙ 

ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες 
πιδ]8 ῬΘΙΒΟῺΒ ἔνο ΜΕΥ βροακίαρ νὰ Ἀἰσ, Ψ8ο 

ἦσαν Μωυσῆς καὶ ἨἬλείας, 31 οἷ 
ΕΣ Μίοξεβ δ ηα ἘΠΠ]ΔΠῈ, ἐμ (Ομ 65) 

ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον 
Βανί ΔΡαδγεᾶ 1ἴὰ βίοσν Ψ6ΙῈ βασυίωρ 6 δχοάμβ 

αὐτοῦ ἣν ἤμελλεν “πληροῦν ἐν 
οἴ ὙΏΪΟ πο ψ5 δροῦΐ ἴοὈεο ἔπ 18 Π|ὴ 5 ἰὴ 

"Ἱερουσαλήμ. 82 ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ 
Ζουυβαίθσω. ΤμΠ6 ὰΣ Ῥεῖθσ δῃα ἐδ6. (ο 65) 

σὺν  Ἕαὐτῷ ἦσαν .. βεβαρημένοι 
ἰοβείμεῦ Πὰς τη ψασα μανίηρ Ραθῃ ᾿Ἡνεϊρμθα ἄοννα 

ὕπνῳ᾽ .. διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδαν τὴν 
ἰο 5160; ἤανὶηῃρ ΣΙΝ ἀυνδκοηρά Ρὰὲς μον δα {86 

δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δδδ. ἄνδρας τοὺς 
ΠΟΥ οὗ ἴτῃ δῃᾶὰ ἴθ νο σζΆϑΙ8 Ῥθύβογβ ἴἢ6 (ΟΠ 685) 

συνεστῶτας αὐτῷ. 38 καὶ ἐγένετο. ἐν τῷ 
μδνὶπξ βιοοα νυ Εἴτα. πα 1 δρρεπϑᾶ ἴῃ [86 

διαχωρίζεσθαι. αὐτοὺς ἀπ αὐτοῦ εἶπεν ὁ 
ἰο Ὀ6 Ξοραγαῖϊεσα ποτὰ Ζγοσα. Ὁ 09] 5αῖϊὰ ἰδ 

Πέτρος πρὸς. τὸν ᾿Ιησοῦν ᾿Επιστάτα, καλόν 
Ῥείεῦ ἰονγασά ἐπὸ 9εβὺβ Ἰηβίσιισίοσ, βΒη8 

ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς 
"1 2] ὼὋΒ Ποῖ ἴοῬε, δῃα [ἴοΐ τὰ τθκΚο ἰφηΐβ 

μίαν Μωυσεῖ καὶ μίαν τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ 
οὔθ ἴο Μοβθβ δῃᾷᾶ οὔθ ἴὮΓος, οὔθ ἴογοῦ δῃηᾶ 

Ἠλείᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει. 
ἰο ἘΠ78 ᾿ πού Ὠδνὶηρ Κη. ΜΠ ἨὯΘ 5 βαϑίῆρ. 

34 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο 
ἘΠ656 (165) αξ οὗ πὰ βασνίηθ σδγὴθ ἴο Ὀ6 

νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς: 
οἰουα δηαᾶ νγ85 ον οὐ ϑαἀουν δ {δοτὰ; 

. ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν 
ἴὴϑν 6.6 τηδᾶρ ἔθασ] Ὀχ. ἢ ἰδ. ᾿ἴο οὩΐοσ 

αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην. 8356 καὶ φωνὴ 
ἴοτῃ τπἴο 16 οἹουᾶ. “Ἀπ ἡγε 

ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτό 
(ΔΤῺ6 ἰο θ6 οὐδοῦ τῃ6 οἱουᾷάᾶ ΒΆΣΙΠΒ τρὶς" 

ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ. ἐκλελεγμένος, 
ἰδ. {ὴ6 βοῇ οἔτῃαβ {88 (0η6) μανίηρβ Ῥ6 6 ῃ Θἄοβθα, 

αὐτοῦ . ἀκούετε. 86. καὶ ἐν τῷ. 
οὐ Βῖτα Ὀθυοῦ ἤθασοῦθ. ΑἈπά ΪᾺ 

γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη 
ἴο οσσαΣ ἴῃ86. νοΐίςβ τγ)85 ἐουπα εβιβ 

μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ 
ἀἴοηθ, Απάα {πὲν Ὀβοβῖὴθ βοΐ δῃα ἴο πῸ οὔῇδ 

ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραι 
ΤΕρογίρα Ῥ860 1 "9 ἴῃοβα ᾿ 21:1} ἅδν85 5 

᾿Ιησοῦς 

ἴῃς 

ΧὉΚΕ 9: 830---36 

ὈῬϑοϑῖλθ δΙΣ ΘΥΪΏΡΙΥ 
ψὨϊ6, 80.Α15ο, Ιοοῖ! 
ὕνψο 6 ὍΟΙῸ 60}- 
ψουδίηρ ΜΙ Ὠἶτα, ψ ὯΟ 
ἍΘΙΘ ΜΌβακ 84 Ἐ1:11 -. 
288. ϑΙΎ 656. 8ὉΡ- 
Ρθαγθᾶ σῇ ρΊουν δηά 
Ὀθρσδὴ ὑθικίηρ δοουῦ 
Ἦϊ5 ἀδραχίασα ὑμαὺ μ6 
ψῈ5 ἀρϑυϊηθα ἴο ἘΠ]: 
δὺ σογυδαίθση, 32 ΝΟΝ 
Ῥούο δῃὰ ἴμοβο ψί 
ἢ ψοῖθ ψοϊὶρῃθά 
ἄονῃ ἢ 5ἴθθρ; ὈυΣ 
ΜΏΘΩ ον μοῦ ἐὰν 
ΔΚ [πον βὰ ὨΪδβ 
ΒΊΟΥΥ . δϑῃἃ 8 ᾿ ὑνο. 
Θ) δἰδηάϊηρ ὙΣΏ. 
γα, 88 Αῃμᾶ 85. [Πθ 56 
ΜΈΓ Ῥοΐηρ βορδζγαίθα 
ἔσοσῃ Ὠἰμ,. Ῥοϑίθσ. βϑϊᾷ 
ἴο ὅθϑιδ: “ἸὨΒΙΣΌΟΙΟΥ, 
ἢν ἰβ ὴθ ἴοὸσ τι ἴο Ρ6 
Ὦθτδ, 50 δῦ τ ογϑοὺ 
χοα ὑθηΐβ, οὐδ [ῸΓ 
οὶ δ8ηα ΟἿ6 ἔοῦ Μο- 
565 δ8η4 ΟἿ6 ἴῸν ἘΠῚ11’- 
8," Ὧ6. ποὺ ᾿τοδϊιζιησ 
ΜΏδὺ Ὧθ6. 5 βδγίῃρ. 
ϑ4Βυὺ ἃ5. ὯὨ6 γγβ 58.0- 
ἴπρ, ποθ. ὑῃΐηρθ 8 
οἸἹοια ἔοσγτῃρα. δηα Ὀ86- 
αν ἴο ΟΥ̓ΟΓΞΏΔΑΟΥ 
ὕμθῃι. Αἂβ μουν ῇῃ- 

ἰογρὰ ἰπίο ῃ6 οἱοιιὰ, 

ΠΟΥ͂ Ὀθοδῆθ ζϑαυῖι, 

35 ΑΠα 8. ψοΐοθ σϑὴθ 
οὐδ οὗ ἴῃ86 οἱοπᾷᾶ, 

βοδίρ: “ἼΏΙΒ. ἰδ. ΠΥ 

ϑοῖ, ὑῃ6 οὔμβ ὑμδὺ μδ5 

Ῥθθῃς οὔόοϑθῃ, [ιἰσίθ 

ἴο Ὠἰμλ." 86 Αμὰ 85 

ὑμ6- νοΐϊσθ οσοσυγτθᾶ 
σοβὰβΒ ψὰβ ἴουπᾶ 
ΘΙΟΩΘ. Βυδ 8 γΥ 
κΚοοὺ αὐἰοὺ δῃηὰ αἱά 

ποῦ τοροτῦ. ἴο ϑδηγ- 

ΟΘΒ ἰῃ οβθο αδν8 



ΓὈΚΕ; 9: 37-.-.48 

οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 
ποίμιης οἵ Βαϊ (1285) ἔμεν δνο 566}, 

81] ᾿Εγένετο δὲ τῇ ἑξῆς 
Τὸ βαρρβοθθβᾶ ρυὲ ῤ ἰοΐδε οἶϑβυῤρβοάσθησα 

ἡμέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ 
δν Βανίηβ σοχὴθ ἄοση οὔ ίμο ἔτοω ἐδμ6 

ὄρους: συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 38 καὶ 
χταουίαίη ταθί ἂρ ἢ Πἰχὰ ογοννα τςῇ. Δπα 

ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόησεν 
Ἰοοκ' χῆβ]6 Ῥοθοῦ ἔσο ἱἵῇθ ογονα οδῇδρα οἂΐ 

λέγων Διδάσκαλε, δέομαί σου ἐπιβλέψαι 
Βα 5 Τδβοθοσ, 1 αῖὰ ὈΟΒΒΙ 5 Οὗ γοὰ ἴο ἰοοκ δὲ 

ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενῆς μοί 
Ὥρου ἴθ δοῦ οἴτῃρ, Ῥϑθοδαβ ον -οσοίζθη ἴο τὴ 6 

ἐστιν, 388 καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, 
15, 8δηἃ Ιοοκ! ΒΡρϊσι [15 τϑοοϊνίηρ ἶσα, 

καὶ ἐξέφνης κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν 
δῷάα βυϑάρηϊν Πὸ οὐἱθϑ ουδ, απ σοηνι 1565 2819] 

μετὰ ἀφροῦ καὶ μόλις ἀποχωρεῖ ἀπ 
νὰ 21οῶλ πα βοδσγοθὶν [1 15 σου ἀνὰ ἔσοσα 

αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν: 40 καὶ ἐδεήθην τῶν 
Ὠϊλ Ὀχαιβιηξ Πΐτα; δῃηᾶὰ ΙΓΡρεςσροὰ οἱ ἰῃς 

μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν 
αἰβοῖριθβ οἔ νοῦ ἴῃ ογαᾶρσ μαὲ πον Βῃουϊα ἕῃτονν οἱ 

αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 
ἢ, δοᾶ ποῖ δεν ὑΡσονϑᾶ 8016. 

41 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν Ὦ 
Ἡδνίηβ δησννοσεὰ μὰ ἐπ ὥρθϑιιβ βαίϊαὰ Ο 

γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, 
πϑοηρσαίΐίοη ζαϊΐῃ]οθ5 δῃά δανὶηδ ῬΘΘἢ ΡῬοΥυνοσίςΩ, 

ἕως πότε ἔσομαι καὶ 
ὉΔῸ] δ. 22} ΞΏΔΗΠΙ 6 ἘΛοτοὶ 

ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν 
5Ώ411 ΠΟΙ ρό οὗ χοῦ [Τιρδα ἐοννδασὶὰὶ ἤθσθ τῃ6 

υἱόν σου. 42 ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ 
580}. οἴνου. Χο θυ σοχηϊηρ ἰονναυα οἔ Ηΐτα 

ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ 
Ῥτοκα 68} 9} 186 ἀθυῖο δηᾶ 

συνεσπάραξεν.: ἐπετίμησεν δὲ ὁ ᾿ἰησοῦς 
σομναϊβραᾶ ἰοσείμοσῦ; βανο σορακο θὰ 6 {655 

τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν 
ἰοΐῆῃα βρῖ [ἰῃ6 τοϊθϑδῦ, ϑ8ῃηα ἢ Βϑϑδ]ὶϑᾶ 1π6 

παῖδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 

3 

πρὸς ὑμᾶς 
τοννεατγα ὙΟΤ 

ῬΟΥ δῃᾶ σανθ Ὀ80κΚ μίτλ ἴο ἰδ ξβίποσ οἵ μἰπι. 
43 ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ 

Τῇον Ψεσγὸ Ροϊηρ αϑίουπηαςξα Ραΐ 811 ὌΡΟΣ 

τῇ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. 
1π6 τῇδ] δος ΡΟΝ Οὗ 6 Οοά. 

Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ 
ΟΣ 411 (πθι) μαξ τυοπηαουΐηρ ὍΡΟΣ 

8324 

ΒΥ οΟὗὨἨ [6 ὑδίηρα 
[6 580. “ 

21 ΟἹ ὑΐμ6 ϑεσοθρα. 
ἷπρ ὅδγ, θη ὑοῦ 
σοῦ ἄοχῃ ἴγομι ἰὴ 
τιουμίαϊη, ἃ ϑ͵δαὲ 
οτοχψα τοὺ Ὠΐῃ, 
28 Δηά, ΙΟΟΚ! ἃ ἴδῃ 
οὐϊοὰ ουαὐ δ ἔγοχχΊ 
86 ογζτονψᾶ, ϑαϑίηρ: 
ἸΤΈΔΟΏΘΥ, 1 Ῥδρ γοι 

ἕο ἔδκθ ἃ Ἰοὸξκ δὲ Ὧν 
Β0Ώ, Ῥδοδῖιδ8 Ὧ6 15 Τὴν 
ΟὨΙγ-ὈΘρσούίθηῃ, 39 δηᾷ, 
ΙΟΟΚ! 8 ϑρισῖῦ ἴακος 
Ὠῖη, δρᾶ ϑδιάάθηγ 
Ὧδ8 οὔθ ουὖ, δῃᾶ. ἃ 
μσονα ἰσὰ ἰὐο οοη- 
νυ] δος ψἱ ἔοβϑῃι, 
διὰ ἰδ βοδγοοὶνγ ψιῃ- 
ἄτϑννβ ἴσου Ὠΐπὶ δἴζξογ 
Ὀχυϊδίηρ Ὠΐτπλ. 40 Απὰ 
1 Ὀορρθᾶ γοὰ αἰδοὶ- 
ὯΙ65 ἴο ΘΧΡΘῚ δ, Ὀπὶ 
μον οουἹἱὰ ποῖ." 41 1ὴ 
ΤΟΒΡΟΩΞΘ ὕθθ 581: 
“Ὁ, ζαὶ] 855 δῃηά 
ὑνισύθα σροηργδύίοῃ, 
ον Ἰοτρ τὺ 1 Ὁοη- 
ἄπαθ πἰῖΐῇ τοῦ δῃὰ 
ρᾳαῦ ἃ ἰῇ Ὑοῦῦ 
Γραα γοὰ 500: ΟΥΕΣ 
ὮΘΓΘ. 42 Βυὺὺ δνθῃ. 88 
ὯὮ6 85 δρρσοβθοῃΐηρ, 
ὋὉπὸ ἀρθοῃ ἀδϑῆῃρα 
μὰ ἰο ῃ8 ρ»τουμάᾶ 
δα νἱοϊθηῦἹ } οσοῃ- 

ψυ 56 α Ὠΐτ. ἘΤΟΎΘΡΘΙ, 

Ζοϑὰ5 του κροα {ῃ6 ππ- 

ΟΙθᾶπ 5ρὶσὶδ δῃᾶ 

Πϑαϊθᾶ ἐμ ῬοΥ δὰ 

ἀοινοσθα ἢἰπὶ ἴοὸ [15 

Σαϊθοσ. 43 ΘΙ, ὑπ 6 7 

811 Ῥερδὰ ἰο ΡῈ 88- 

τοιηαρθα αὖ ἐμ τὴᾶ- 

εϑύίς βρονοσ οἵ Οαοά. 

ΝΟΥ 85 ὑῃδν0 ψέ6ῖδ 

8411 τδύνοιὶηρ 8 

ἐπρεμμμος αιφινφαραστο. πα αν φαμημαηρμρμήης 

828 ΓΕΌΚΕ 9: 44--49 

8} 8 ὑπΐπρα Ὧ6 τῦδβ 
ἀοϊησ, Ὧ6 ϑδίᾷ ἰο 5 
ΑἰἸβοῖριθ:; 44" αἷἰνα 

πᾶσιν οἷς ἐποίει εἶπεν πρὸς τοὺ 
411 (8185) ΜΏΙΘΗ Β6 νγδ5 ἀοίῃρ Ὠδ6 βαία ΜΥΜΩΣΕ ὯΡ 
αθητὰς αὐτοῦ 44 Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦὧτ' 

ἐἰβοῖριε5 οὗ τα Ῥαϊ τὐὴς ἢ τ ἱ ἀρ  γοὺ πα ἴμ8 ΘΒ [Ἰοᾶρτηθηῦ ἰο 686 
ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους ει Ὑὰρ υἱὸς  ψοτᾶβ ἴῃ Ὑοῦπ ΘΆΓ5, οἶτοῦ ἔμπα ψνΟΣα5 ἔμεβα, ἐμ ΡΩΝ ἜΝ ἴογῦ ἰῇὴ8 Ξοὴ οἵ ΤΒΙ. 
τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς 115 ἀεοίηδα ἰο Ὀ6 Ὧ6- οὐ ἰΒ8 ΤΏΔΕ 5 δροὰξ ἴο ΡῈ βίνθῃ ονς :ηΐο ] νευρά ἰΐο ἐμ6 ϑῃᾷο 
εἶἴρας ἀνθρώπων. 45 οἱ δὲ [οἵ τηθη. 45 Βαὶ ἐπ 
διιὰδ Οὗ τΆΘῃ. ΤῊΘ (0165) Ῥαΐ] ροηὐ δα πίξμουΐ πο ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ | ἀδγτβίαιμαϊησ οὗ ΜΈ τα ποῦ Καονρ ἴῃ6 δβϑυΐῃβ ἐμῖ5,, - δπὰ βαισίηρ. ἐὰν Ἐπ τ βῆνι 
ἦν παρακεκαλυμμένον . ἀπ’ αὐτῶν ᾿ φοποοδίβα ἔτγομι 

ἔνα Βανὶηϑ ὈΘΘ ἢ σοῃΟΘα]οα Ῥοϑίᾶθ ἔγοπὶ ἐδμοω ἐμαῦ ἐπ8 ἜΗ 
΄ , Ὰ ᾿Ψ᾿ 

Ἢ ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό, καὶ [5686 ἑῃτουρῶ ἱ ἱπ οτάθυ ἱπδὲ ποῖ ἐμὸν χαϊρῃξ ροσοοῖνο 1, “πα ἔΏΘΥ τῆνον εν τὸ ἕῳ 
ἐφοβοῦυτο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ | πππαςι Ἡΐχα 

86. ννοσα ἔθασΐϊηβ:ὀ ἴο ἐδ πλτὰ Ὠῖτα ἀπροας 186 ἘῸΝ ἀόοθα δῦθοι 
ῥήματος τούτου. ὑπνεὶ βασίηβθ.  ἐπί5, " 40 ΤΏΘΩ ἃ Γδδϑοηρ 

46 Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν  ξαύετθά δηλοπρ ὑμιθπῖ Ἑπίετοᾶ Ῥυΐ Τρδβοη τη Σ ἰλ 85 ἤο σὴ. σοι ὍΘ 
αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη. είἰξων 08. ρτοδούδϑυὺ. οὐ {ῃρθῃ. , ξιη μ ἴθ, ἰῇ ψῆο ΠΚΟΙν ταϊρμέ θα ρυθδίθσ (οῃθ) 41 σθϑι5, Καοσίηρ [6 
αὐτῶν. 41 ὁ δὲ ᾿[ησοῦ εἰδὼ τὸν [τοδϑοηΐῃ οὗ ἔπεσα. Τὴ6 Ρμαυΐ ον μανῶν πρυψα 188 μραχὶ ὑδευν ἽΕΙ 
διαλογισμὸν τῆς καρδίας ΕΕ ΑΤΑ ἐν μῦτοι ΟΡ ΕΣ δ᾿ Υ6 88 
ΤΘΘΞΟ 5 οὗ (ἢ 6 Ὠφαχὲ οὐ θη οὨΠα, βεῦ Ῥ6βι48 
ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ τάτα ἀδαιά βαϊ4 ἴὸ ΒΑνΊΠ5 ἴα κα πρὸ Ἡῤ|6 ΡῸν τχηϑᾶθδ 5ἰδηᾷα - [[θ: “ὙὙΏΟΘΥΟ τθ- 
παρ᾽ ἑαυτῷ, 48 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὃς ἂν |Οθῖνε8 ὑμῖδ γοῦηδ 
βεϑίαθ ὨΪτ ΘΙ, δηα βαϊᾷ ἴο ποτὰ ἷῺΟ ΠΚοὶν [ΟΠ] ΟἹ ἰὴ6 Ὀαϑὶ5 οὗ 
“δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ [ΤΡ ΠΤ χϑοδῖνθα 116 

τὴϑηΐϊ τεοοῖνο {815 6 ΗΘ ΡΟ προ ἐδμα [ἴο0] 81 ὉΠΟΘΥΟΓ 
ΕΣ ἤ ΄ Ά » ΄ Ἁ τ΄ μὰ ᾿ ὀνόματι μου ἔμε δέχεται καὶ ὃς αν Ἷ ἱ 
ὭΔΙῺΘ ΟΥ̓ΤΘ Τὴ8 ἢ6 15 Το νΊΏΡ, ΔΩ νὯο ἩΚΟΙ͂ν ἐπῆρα ϑιλις διβενυσαν 

ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ΜΕΝ ὅν ΘΘΒ 
1} Ἀ6 χηϊρηϊ τοοαῖνα 6 5 τϑθοοϊνίῃρ ἐπα (ο; 6) τὴ8 Τουῃ, ΒΌῸΣ 6 ὑμδὺ 

οομάϊπιοί Ὠἰτη561} 85 ἀποστείλαντά με ὁ γὰρ μικρότερος ἐν 
ΒΑν ΔΕ βελῖ ΟἹδ τη6; ἰβθα Ὁ ΒΙΏΘΙΘΙ οῶΘ ἴπ ὃ ΙΒΒΒΘΙ ΟἿ ΒΙΠΟΏΡ 81] 
πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν μέγας. οἱ τοῦ ἰβΒ ὑπ οὔβ 
8} χοῦ οχίβϑεησ {π15 (οπ6) ΟῚ δτθδῖ, [{ῃηδὺ 15. στϑαῦ.» 

49 εολποκριθεὶς ἢ δὲ . ᾿Ιωάνης εἶπεν! 497 τϑβροῦϑθ σομη 
ἜΣ ᾿ΆΨΊΒΕ, πὸϑηνὸὶ πὶ ᾿ ΤΌΒΏ, : Νὰ βοια: “Ἰηδίγασίοσ, τ 

τα, εἴδαμέν τινὰ ἐν τῷ ὀνόματί ἐ δ: 
᾿ηδίχιιοίοσ, ᾿ 6 ΒΑ δϑβοθθοῦθβ ἴθ {6 ἐπ ατὰ βρντον ἐββναρν ΠΡΙΡΑ ἣν 
σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ" ΘΟ ΤΠΕ᾽ ἙΘΏΛΘΤΣ, ὍΥ ὉΠ6 
σέ γοι Ἑῃσον τα οαὲ ἀθῃιοῃβ, δηα | 188 ΟὗὨἩ νου Ὠδιὴ8 ἃμῃᾶ 

ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ [ὸ ὑγίθᾶ ἕο ργϑνβηὺ 
ΜῈ ΕΣ ρσονθητηϑ ΠῚ Ῥεσδυβο ποὲ | εὖτ, ὈΘοθΌ56 Ὧ6 15 τοῦ 
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ξοΠονίησ. αἰ 115.» 
ἀκολουθεῖ. μεθ’ ἡμῶν. ὅθ εἶπεν δὲ: πρὸς 

Ὧ6 15 το!μοννίησ νὰ. ὥ5. οίᾶ πὲ ἰονετα [δ Βυῦ. 9655. 5ϑϊᾷ ἴο 

ὑτὸν ᾿ ῦ δ Ἵ ὃς  γὸ ἵω: “Ὧο. ποὺ Ὑοῦ 
ὑτὸν ᾿Ιησοῦς Μ κωλύετε, ὃς γὰρ ϊπι: ὲ Ν 

“αἴτα ππρν Νοὶ ρε του ργενεηίίασ, ψῆο ἴοῦ [τηθ ΟῚ ὅο ῬγΓδνδηξ 

οὐκ -ἔστιν καθ᾽ ὑμῶν ὑπὲρ' ὑμῶν ἐστίν. [Ὠἰμλ1, ἔοσῦ Ὧ6 ὑμδὺ ἰ5 
ποῦ δραίηϑῦ Ὑὑοῦ᾿ 5 
ἴοΥ του." τς 

51 ΑΞ 6 ἄδὺ5 ψεγὰ 
ΠΟ σοχίησ Ὁ ἐπὰ 

ΤᾺ} ΤΟΣ πἴση ἴο᾽ 8 

ποὺ 15 ἄονῃα (ἢ) χοῦ ονεσ τοῦ 15 

51 ᾿ἸἘΕγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς 
τ τ ξυτεοά: Βαξ π 6 ἰο Ὀ6Ὲ ξ81Π116α τ 6 

ἔρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τὸ 
ἡμέρας οὗ ἴδε ἰακίησ ὡρΡ. οὐ δπᾶα ἢδ {6 

. ἢ» 2 ΄ “ Ψ». ᾿ 
. ἘΧ.] 

πρόσῶπον ᾿ ἐσ ισεν τοὺῦυ πορεύεσθαι ὕθκθῃ ἃρ, ὯΒΘ Υ 

ρς : ποῦν βοὲξ οδίῃο ἰοβθο βοίμϑ Ὠϊ5.ΝΔΣ 1 οὐ Ἠϊ5 ζδοθ ἴὸ δῸ ἴο 

εἰς "Ἱερουσαλήμ, ὅ2 καὶ ἀπέστειλεν") σα 5ΆΙΕΓΩ. ὅ2 50. :ἢ8 

ἰηίο. “ογβδ θαι, ἢ δᾶ 86 βδϑῃΐ ΟἹ’ ᾿ςρηῦ ζουῦ ΠλΘσϑθηρογὰ 

ἀγγέλου πρὸ προσώπου αὐτοῦ. Καὶ ἴὰ -δἄνθποθ οὗ Ὠΐτη, 

πὐδλέσαρηεν Ῥεῖοσθ: : ὀὅ ἔδοα οἔ τ. Αμα] Αῃᾶ ὑπὸ σϑοῦ {πῖτ 

πορευθέντες . εἰσῆλθον εἰς - κώμην [ΨΥ δῃᾷ επὐοζεᾶ ἴῃίο 
8 ΨΠαρῈ οὗ 58 ὙΛΑΓῚΣ 
ἰδὴ5, ο 8 ΚΘ Ῥσδραγαβ 

ἰοῃ ἴοῦ εἰμι; ὅδ μα 
μον αἱᾷ ποὺ τβϑορίγα 

Ηἰτη, Ὀθοϑιθ8θ ὨΪ5. ἔϑοθ 

ψὰ5 δοὺ ἴοῦ ροίῃρ ἰὸ 
σοευβδῖθῃ. δά θη 

{86 αἰἰβοῖρ]δ5  ὕδτλθβ 

μανίῃρ βοῦθ 61 ΜΚ δον οπίοσορά ἱπίο ψ 1 Πδ56 

Σαμαρειτῶν, ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῷ ὅ8 καὶ 
ΟἵΥ͂ ϑαιγαγὶ δ λ5, 85 ἰο ὕθραῖθ ἰο Ὠἰπι; Εν εζοὶ 

οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον 
ποὲ ἴδον τϑοοϊνοα ἴσα, βθοαθθ ἴπ6 τω} 

αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. 
οὐ Ἀ ψγχὰβ (ομ6) βοΐϊῃᾷξ ἐΐβ αν ἰηΐο ΨΟσ 58] θη. 

δά ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ᾿Ιάκωβος καὶ 
. Ἠανίηβ βββὴ χὰ ἐμ αἰβοῖριθβ ΒΕ: ΕῚ δηὰ 

᾿Ιωάνης - εἶπαν Κύριε, θέλεις ἰδηᾶ 90}η 58} [815 {86} 

“ομη βεϊᾶ Τιοτᾶ, τα γοὰ ΉΠΩΕ “αἰ: “Ἰιογά, ἄο γοὰ 

εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ὅπὸ τοῦ παὺῦ 5 ἴο 611 ἢτδ 

νν6 βῃουμλα τ} Ἐξ ἐρϑθεις οὐ ον ἱ { ἴο οοἴῖβ ἀοψῃ ἐτγοπῖ 

οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς; ἐΕ 

ἐφ ξϑξι δηᾶ το  1δὺθ ἐμειαῦ μθᾶϑθῃ ἃ πα ΔΏΘΙΏΣΘΙΘ 

55 στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς. ὅ6 καὶ 0ἘἈ611.2᾽᾽᾽ ὅ5 Βα ΒΕ 
Ἡλνΐπε τυχσπθα ας μ6 σορακοᾶ ἐδϑτα. . Απά] σπθά πα τορυκοᾶ 

ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην. ἔμϑιι. 56 50 ὕπεν στϑηΐ 

ἐμὸν νϑηΐ ἐμοῖσ νὰν ἱπίο ἀϊβασθηΐ ν]]]866. 

51 Καὶ . πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ 
Αμα ρμοΐϊῃρ ἰμοῖν γὰ}) ὋΣ πού ἴπ 186. νὰν 

ἐπ 3. ΣᾺ . , 

εἶπέν τι πρὸς αὐτόν ᾿Ακολουθήσω. σοι 
βϑϊά ΠΟ ἐὐέρτον Εἰτσὰλ 1 5881] ἔο!ονν ἴο ψοῖὶ 

ἰο ἃ ἀϊδετθηὺ νΠ]1686, 

ΒΊΝΟΝ 85. ὑ18687 

θΙΘ βοΐηρ οἱ. ἐδ 

Τοϑαᾶ, βοίββοῃθρ ϑϑἱᾶ ἴὸ 

ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. : 588 καὶ εἶπεν ἰ Ἀ1: Ἵ ΨΠ ΓΟΙῸΝ 
Πότ ἐΐενοῦ σοὺ τᾶν Ὀ6 ΒΌΙΔΘ ΟΝ, - Αὐᾶ- 5818 γόοὰ ἴο ΏΘΥΟνΟΓ γοὰ 

αὐτῷ ὁ ο᾿Ιησοῦς Αἱ ἀλώπεκες: φωλεοὺς [πιᾶῦ ἀθραγί."" ὅ8. Δῃά 

το Εἰ {δα 7Ε55 ἐν εἴ} ΤοχΘ5 ἄεῃβ. Φοοὺ βδαϊᾶ ἰσ- μἰτα: 

ἔχουσιν καὶ τὰ . πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ |«ἘΠΧα5 Πανδ ἀοὴβ μά 

τε βαντὰβ διά [δε ᾿ 1:48 ΟΥ̓ ἐπῶν , ᾿ἈΡε Νὴ μὲνᾶς. οὐ μρᾶνθῃ μᾶΐδ 

κατασκηνώσεις, ὁ δὲ ἰὸς φῦ, ονροτου, χοσρίσ, ᾿θας ὕλι6 ᾿ΒΟΒ 
᾿ ΠΣ -. δ τρλὶ οὗ πῖϑῃ 885 πονθεῖθ 

οὐκ ᾿ ἔχει ποῦ ν κεφαλὴν κλίνῃ. ||. ἤρα Ἐρϑρν φόρον 

ποῖ 15 Ἡκνίηα ὍΒΟΙΘ ΝᾺ πθβά ποτῖδν ἐποῖπο. ἰ ο 1ΔῚ ἀοννπ ὨΪ5 68. 

δ9. Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον ᾿Ακολούθει 
- Ἢδ 58δ]ᾶ Ὀαΐ ἰοννεσγᾷ αἰ ξοσθηΐ Β6 ἕο] ἰὸ τ6. 

δὲ εἶπεν ᾿Επίτρεψόν 
11})6 (ὁ 8) Ὀυξ. 58] 

μανίηϑβ ΒΟΩ6 ΟΥ̓ ἴο ῬΌῈΣν . ἰδ6 

60 εἶπεν δὲ αὐτῷ ν ἱ τοὺς νεκροὺς 
Ἠδ 5αϊά Ῥαΐ -ἴο Πῖτα οὐ σοὺ 50 Οὗ ἰῆ6 ἀρθδᾶ (οὔ 85) 

188 ΟΣ ἰπαδιηβεινεϑ ἀεδα (οπμθ5), σγοὰ . θαΐ 

᾿ διάγγελλε τὴν βασιλεΐαν. 
μανίηδ ΒΟΏΘ ΟΥ̓ ῬὈ6 ἀδοϊδτίηρ δοτοδα [86 

θεοῦ. 61 εἶπεν ρος:.: 
Ῥαξ 8150 ἀϊδοσθηΐξ (986): 

᾿Ἀκολουθήσω 
158811} Ζο!ονν 

ἐπίτρεψόν : μοι ἀποτάξασθαι 
Ἰο οὶ 5618 ΟΕ  ἰο ἴπ (ο65) 1ηΐο 

{6. ποῦδα οξχηθ. διά Ὀπξ τοννασζα. 

᾿Ιησοῦς Οὐδεὶς 
Βανί ἰπταξὲ αροὰ 

ἴχθϑθ (155) 

ἑβδομήκοντα. δύο ᾿καὶ 
αἰδέογθηλ (0565) μι 

προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον 
οἷν δῃάᾶ ρῖϑοα 

ἴο Ὀ6 σοταϊ δ. 

πρὸς αὐτούς Ὁ. μ 
δ νγ85 βαυίηβ Ὅς ἰοννασα ἰδθτῃ ἸΒ6. ἱμασδρα 

θερισμὸς "πολύς, οἱ δὲ 

Ὧδθ νν85 δροιπὲ 

ἐργάται ᾿ὀλίγοι". 

Σ τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ 
Ὀεσ χοῦ ἐἰμεσαζοσα οὔίμε Ψιοσᾶ  οξίμε 

ἐκβάλῃ 
ἢ 5Βομια τὨσιϑὲ οὐ 

; ΒΘ τοῦ ΟΙΠΕ ὑᾶοΥ; 

ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν. μέσῳ 
Ταἴη 5θη 1ὴρ ΟΕΕ 

ΚΡ ασκουκνοννν μην: ρ φανα πψφννθι τον, μαρρφτγανρεν, νμῃναρριυιμημυ φανόν: τσ σνον μηνφοσου μα υῳρραωφφηντ μα ρφβωνβαρεακν ψο Ὑκα τεσ τ τέίν μασωρφτακισ 

ΚΕ 9: ὅ9---:Ι0 :8 

59 ΤΏ ἢδ᾽ καἰ -ἴο 
ΘΏΟΙΏΘΓ: “ἜΘ ΤῺΡ 201- 

ον 6 Υ." ΤῊΘ τῆϑη 5βϑἰα:: 
Ῥοσαδ τὴ ἢγοὺ τὸ 
Ιθᾶνθ δῃὴὰ ῬΏΓΨΥ ΤῺΥ 
ζαδοσ." 60 Βυῦ ὯδΘ 
βοὰ ἴο πἶπι: “1ιδὺ 
μ6- ἀρδὰ ὉΠ ΤΩΘῚΣ 
ἀρδᾶ, Ῥυξ ψγοὶ ρὸ 
ΘΘΥ δὴ ἃ ἀθοῖδσο 
ΔΌτοδα -π6 Κιηράοσμῃ 
ΟΥ αοα," ΘΓ Απᾶ᾿ 5011] 
ΘΏΟΥΠΕΙ βοᾷ: Ἵ Μ1} 
ξο!ον γου, Τιοσᾶ; δαξ 
Ἐτβῦ Ῥϑυτηϊὰ τὴθ ἴο 58. 
Βοοά-ὈΥ. ἴο ῆοβθ ἰῇ 
ΤΥ. ὨΟΠΒΘὨΟΪ]Ω͂," 62 26- 
ΒῸΚ 581 ἴὸ Ὠἶχα: “ΝῸ 
8 ὑμαὺ πᾶϑ μαὺ 
Ἦϊ ΘΔ ἴο ἃ ῬὉΪΟῪ 
Δ ἸΟΟΙΒ αὖ ἐπδ 
ῬΒ]ηρ5 ὈΘΒΪμα 15. ΜΕ] 
Πυθα ον [86 Κιηρσάοχῃ 

οἵ. αοἁ.". 

1 ΑΙ ἰὯ886 

ΦὨΐηρα 86 Τιογᾶ 
ἀδϑίσηδίθα βϑνυθηῦν. 
ΟὗΘΓ5 8πᾶ βδϑῃῦ ὕμπῖα 
Του ὉΡ ὕψος ἰὼ δᾶ- 
8 η06 οὐ Ἀϊὰ [1ηΐο 

ΘΥΟΙΥ οἷν δρᾶ ρῖϑοθ 
ἴο ΨΏΪΙΟΗ. ὯΘ ὨΪΤΏΒΘΙ͂ 

ψᾺ5 Βοϊῃρ ἴο σομῃλὸ, 

Ἰ2ΎΏΘΩ ΒΘ Ῥοσδῃ ἴο 

5) ἴο ἰδοὰ: “1Ὲ8 
Ὠδινοϑῦ, ἰηαθρα, 15 

᾿στοαύ, αὖ -ἢ 6 ΟΥΚΘΙΡΕ. 

ΔΙ ἴον. ὙΔΘγοζοτα 

Ῥεορ ὅθ Μαβϑίοσ "οὗ 
[μ6 μαγνεδὺ ἰο βοπᾶ 
ουδ ΤΟΓΚΟΙΒ ἰηΐο. Ὠἷδ5 
Βαιγαϑὺ. 8 0 ζοσχίῃ. 
ΤΟΟΚΙ. Τ δὰ βοπᾶ- 
ἴῃ 5. τοῦ ἔογυίῃ 85 

ἼΔΙΑΡ5. ἰπ 808 
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λύκων. 4 μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ 
οὗ οῖνθο5. Νοῖ 6 τοῦ οδυσσίηβ Ρῦχξο, ΤΟΥ 

πήραν, μὴ ὑποδήματα, καὶ μηδένα 
Ρουςσῃ, ὯὭΟΥΣ 5Δ 16.815, δηὰ ὯΟ ΟἹΘ 

κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. ὅ εἰς ἣν 
ἄονῃ ἴζς νὰν σοῦ 5Π0Ο01α ρστθοί. Ιη Ὁ ψῶδί 

᾿ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν πρῶτον 
μυξ ἩΚοῖν χοῦ σα οαΐοσ Ὠουβ6 Ἐγϑί 

λέγετε Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 6 καὶ 
Ὀ6 τοῦ Βα Ῥϑδοὸθ ἴο 6. βοῖῖθα τ0} 15. Αῃὰα 

ἐὰν ἐκεῖ ὃ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται 
1 ὄοσνθσ ἔὔθοσθ χϑν 6 βοὴ οἔροδοθ, Ψ 1] ,ΘΡΟΒΘ 1ἴ5ο 1ξ 

ἐπ᾿ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν: εἰ δὲ μήγε, 
ὭρΡοΟοΩΏ Ηἰπη {π6 ρῬοδοὸθ οἔτου; 1 Ρϊ ποὶ πη εεᾶ, 

ἐφ’ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 7 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ 
ὌΡΟΣ τοῦ [Ὁ 011 θΘηα δϑϑὶμ. ΙῺ {1η15. Ἀυΐ ἰῃ6 

οἰκίᾳ μένετε, ἔσθοντες καὶ πίνοντες 
ΒουῦσΘ Ὀ6 ὑοῦ βίδϑι , δα 5 8) 4Ζὀ αν κίηδ 

παρ αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ὁ 
θ6ϑιαθ μο, ψόουίν ἔοῦ ἰὰῃς 

ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 
ἍΟΥΚΟΣΙ οὗ τὴ 6 τον σα οὗ Ἀγ. 

μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς 
6 τοῦ σοίϊῃρ δούῦοββϑβ οὐδοῦ Ὠἤοσδα ἰηΐο 

τὰ 
116 (ἐμ1Π}65) 

ὴ 
οἵ 

οἰκίαν. 
Ποσδ6. 

8 καὶ ες ἣν ἄν πόλιν εἰσέρχησθε 
Δηὰ ἰπίο ννϑδῦ ἸΚΟΙν οἱΐν σοῦ πιᾶν 6 δηΐου δ 

καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε 
δά {Π6. Τγϑδνυ Ὀ6 γεοοίν χοῦ, 6 τοῦ δα 

τὰ ο παρατιθέμενα ὑμῖν, 9 καὶ 
1π6 (ἐπ1π65) Ὀϑῖηρ Ρυὲ δοησϑίαθ ἴο τοῦ, δηὰ 

θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ 
ὈΘ τοῦ ουτὶηϑ 186 (οὔ 65) ἴπ 1 510 Κ, δηὰ 

λέγετε αὐτοῖς Ἤνγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
Ρ6 χοῦ βαϑίῃϑ ἴο θη 85 ἄγϑνντ ΘΙ ΠἼΡΟΩ σοῦ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ. 10 εἰς ἣν 
18 κιηράοηυ οξίῃε ἀσοά. Ιηΐϊο ψνῆδὲ ὑυΐϊ 

ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ 
ἩΚΘΙ͂ν - οἱΐν τοῦ χτηϊρϊ δηΐου δῃᾶ ποί 

δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς 
ΠΟΥ ΓΔ. 6 σϑοϑίνη σοῦ, ἤανίῃρ σοχὴθ οὐδ ἰηΐο 

τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε 11 Καὶ τὸν 
16. Ὀγοδᾶ ννδὺ5 ΟΥ̓ ἱὲ 88. τοῦ Δηὰ {πα 

κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς 
ἀυπί 186 (οπ6) Βανί βία ἰο ὰ5 οὐδ οε (Π6 

πόλεως ὑμῶν. εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα 
οἷν οἴνου ἴἴοὸ {π6 Ζεοῖ τα δῖα ψἹΡΊῚΩ 5 οὔ 

ὑμῖν’ πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι 
ἴο του; ΡΒεϑιᾶθ5 [ἢ 15 ὍΘ τοῦ Κηοννίηρ ἰδδὲ 

ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 
Β85 ἀγαθὰ ΔΘ δα κι ράοχῃ οἵ ἴῃ 8 αοά. 
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ΟΙγ65. 4 )Ὸ ποὺ δδγ: 
ΤΥ ἃ Ρῦγδθθ, ΠῸΓ 4 
ξοοᾶ Ροιμοῦ, ΠΟΥ 58η. 
ἀδ15, δῃὰ (ο ποᾷ 

ΘΥΛΌΓΘΟΘ ΘΏΥΟαν ἴῃ 
στθοῦϊησ δ] οῦρ [ῃ8 
τοϑᾶ, ὅ ΏΘΓΘΥΟΥ τὸν 
δα ἰπΐο ἃ Ὠοαβα 
88.) ἢγχϑδί, “ΜΑΥ ἰῃὶς 
Που586 δνδ ρθ868. 
ΘΑμα 1 δ ἔγὶθῃᾶ οἵ 
Ῥθϑδοθ ἰξ. ἔῆθσθ, σὑοῦκ 
Ὅθϑθοθ Μ1]1 τϑϑοῦ ἸΡοὴ 
Ἦΐῃ. Βυὺ ἰξ ποῦ 
ποῦ, ἐὺ ΨΜ1Π1ι ὕὰσ Ὅδοκ 
ἰο τοῦ. 7350 5δὺ ᾿ἴὴ 
ὑπαὺῦ ἤοῦβθ, δϑύϊησ 

δὴ ἃ αγίηκίηρ δ 
[μῖηρ5 ΘΥ ΡσουϊἹάβ, 
ἔῊ 6 ΨΜΌΓΚΟΙ ἰ5 

ΜΟΥ οὗ Ὠἷδ ψΆρΌ8. 
Ὧο ποὺ ΡῈ ὑγβϑηβζον-: 
τὴρ ἔσγοῦχ οι. ἴο 
Βοσ56. : 

8 ΑΙ150, ΨὙΏΘΙΘΥΟΣ 
σοῦ δηΐοσ ἰπίο 8. οἰ 
8 α παν τϑοθίγο τοῦ, 

ροαῦ ῃ86 ὑμίηρα βοὺ 

Ὀοῖοσθ υοῦ, πὰ 

ΟἾΣΘ ἐδ 5'σκ ΟὔΘ65 ἴῃ 

106, δηᾷ ρὸ οὔ θη ἶηρ 

[θϊ, ὙΠ Κίηραοπι, 

οὗ σαοα 85. οο8 

ΠΟΑΙ ἴο τοῦυ;Ἄ 1080} 

ΜΏΘΥΟΘΝΟΙ Ὑοὺῦ θηΐοῦ 

ἰηΐο ἃ οἷΐγΥ δηᾷὰ ὑπβεΥ͂ 

ἄοόο]͵ ποῦ χτϑορῖὶνθ σοῦ, 

δο οιδιἰηίο 15 Ὀτοϑά 

ΨΔΥΚ δηα 58γ, 11 “Ἔνθ 

[88 ἅυδῦ μαὺ σοῦ 

βδύιποξκ ἴο οἂσ ἔδαοὺ ἔτοτα. 

γόῦα οἷνγ ν᾽ ψἱρθ 

ΟΥΕ δορϑίηϑὲ σοῦ. 

Νονογυύῃθιθϑθ, ΚΘΘΡ 

ἐἷἰβ ἴῃ τηϊπᾶ, - ἐμδὺ 

[86 Κιηράοιι. οἵ 
Αοῦ. μα58 σοσβ πρᾶν 

Ῥ 
ε 

[ 
᾿ 
᾿ 
ΐ 
ὶ 

| 

κάναν ἐνε ἐασνων.- 

ΛΜ κδν τα θην ον, ὥρη γβμοαρ νον. ἐκ ἀρααν το φραδαν νραφρφομρωφον ον αν δ υγῷ φὰν "τ μημανφαφγ νον, μραμαμοισι ο ρκνς ἀηρνοναο ὑγμμα πσοῳ 

829 

λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέ 
Ι1 δ Βα δ ἴο γοῦ ἐπὶ ἴο βοῆσαι 1Ὰ ΔΙ ὑμέρᾳ 

Ἂν Α ; 
ἔσται τῇ πόλει 

12 

ἐκείνῃ ἀνεκτότερον 
πα ΤΆΟΤΘ ΘΩΔΌΓΣΑΡΙΘ 1ὲ 11 θ)8Ὲ ἴμδη ἰο 6 οεἱΐν 

ἐκείνῃ. 
δῖ. 

18 Οὐαέύσψ σοι, Χοραζείν: οὐαί σοι, 
οε ἴογοῦ, Ομβοζαζίῃ; ΨοΘ ἴο σγοῖ, 

Βηθσαιδάξ ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 
Βεΐμϑαϊάδ; ἤξοϑβθο 1 ἴῶ ἘΣΘ δά ϑιάοῃ 

ἐγενήθησαν αἱ δυνάμει αἱ 
ἸΟΟΙΚ Ρ]866 186 ῬΟΜΘΥΡαΙ ΟΥΚ5 186 (Ομ 65) 

γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν 
μάν 8 ἰϑθη Ρίθοθ ἴθ ὑοῦ, ἰοπδ αθὸ Ιἰκοῖν ἴῃ 

σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι 
σα ΚοΙοίἢ δηάᾶ Δ5 65 βΒπμ5 

μετενόησαν. 14 πλὴν Τύρῳ 
(860 Ὀδοβῖπθ τοροηΐδηΐ. Βοβίαθ5 ἴο ΤΎΤΟ 

καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ 
δια ἴο ἰάοῃ [Ι͂ΏΟΥΘ ΘΠ ἀΌΣΑΡ]6 ἱἰἰν 06 ἴῃ ἐπθ 

κρίσει ἢ ὑμῖν. 1ὅ Καὶ σύ, Καφαρναού 
Ἰαασταθηΐ ἔβα ἴο σου. Απὰᾶ νοῦ, σὐσρυσουμι 

ΝΥ -΄ 3 “ ε ΄ μ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; 
ποΐ Ὁ} ἤθανθπ ὙΜ11 νοι 6 Ἔχα] 64 

ἕως τοῦ ἅδου καταβήσῃ. 
ὕ 6 Ἠδαάθβ γοὰ 11] σοτὴρ ἄοννῃ. 

16 Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, 
ἘΠ6 (ο6) ὨΘδΥΙΒ ΟΣ γοῦ οὗ τη Ὧ6 15 ἈΘδυ ηΣ, 

καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ 
δηᾷ τὰ 6 (οὔθ) ἀἰβυορασζαϊηδ χοῦ ΤῊΘ 

ἀθετεῖ: ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν 
Ὧ6 15 αἰβσεβεασζαάϊησ; [86 (6) Ῥαξ τὴ ἀἰϑγορδσζαάϊηδ 

ἀθετεῖ, τὸν ἀποστείλαντά με. 
ἰ5 ἀἰβσεβασάΐηβ ἐπ6 (06) δνΐηδβ 5οηΐ ΟΥ̓ τὴ. 

117 Ὑπέστρεψαν. δὲ οἱ ἑβδομήκοντα 
Ἐδίασχποα μας ἰδ6 βανεϑηΐν- 

μετὰ χαρᾶς λέγοντες Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια 
ψ ον 5ΘΣ ΙΩΒ Το, 6580 ἰῇ ἀθῃλουβ 

ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί 
ἅτ 8 5 7 οἴ θγάβοινεβ 15 ἴῃ πα ΠΔΙῚ6 

σου. 18 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ᾿Εθεώρουν 
οἔ γοι. Ηδθ βαϊά Ρὰὰξ ἰο θα ἷννα5 ΡοδοΙάϊη 

τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

δύο 
ἔνο 

'θ ϑβαΐδῃ ὃ0ὁ5 ραίηίηρ οὐδοξ ἐπὸ δᾶνεῃ 

πεσόντα. 19 ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν 
Βαν ὴρ᾽ 4116. ΤΟΟΚ! πᾶν σίνθση ἴοστου ἐδ6 

ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων 
δαίμονι ΟΣ ἔπ ἕο Ὀ6 ἐγϑδιυ!ηθ ΟἹ ἴοΡ Οὗ βουρϑηΐβ 

ΓΌΚΕΣ 10: 12---9 

121 6} τοῦ ἐμδαὲ ἰ 
11 Ὀ6 ΤΟΣ ΘΠ 8.016 
ΤΟΥ Βοά οχχ ἴῃ (δύ ἀδὺ 
ἴμϑῃ ἴοσ δύ οἱΐν. 

18 “Ἴγοθ ἴο γοὺ, Οο- 
Γαι ΖῺ! Ὅοθ ἰο γχοῖς,, 
Βοίμ 5811. ἀ8: Ὀδοδιῖιθα 
1 ἴῃ)6 Ῥονψουα] ΟΣΚ5 
ὑμϑὺ ἤδνθ ἔβκθῃ ρἶδοα 
χὰ Ὑοῦ δα ἰδκθῃ 
ΡΙδθσθ ἴῇΏ Ὑυῖὸ πᾶ 
5'άου, ἔπε 7 ποιὰ 
Ιοὴσ ἃρ΄ὰο ἴϑγθ ζτὸ- 
Ῥοηἰβα βἰυηρ ἴῃ 58οῖκ- 
ΟἸοίῆ πη 851165. 
4 ομϑθασθην [Ὁ 
ΨΜ11 Β6 τοσο δῃηάπτγ- 
Δ0Ϊθ6 ὉΓ Ὑγτ6 δηὰ 
5ιιάοῃ ἴῃ {πθ 7ρ- 
χηθηῦ ἔῆδὴ ἴοΥἡ Ὑυοῦ. 
15 Δα γοι, ΟΡ." - 
δα, ΜΠΠΠὶῚ γοῖὶ 
ὈΘΓΏΔΌΚ Ὀ6 οχϑιθα ἴο 
πρᾶνθ ΘόψῺ ἰο Ἐδ'- 
65) γοὰ ΨΜ1Π σοχηθ! 
16“Ἢ6 μα 1ἰβίθῃϑ 

ἴο τοῦ ᾿ϑύθῃϑ ἴο ἴἿὯ8 
[00]. Απα Ὧδ6 ὑμδῦ 
αἰστοραι ας τοῦ 615- 
Γοραταὰβ 6 [100]. 
Μούθονθῦ, Ὧ6. ὑδμδῦὺ 
ἀἰϑσορασας 6 αἰ5γ6- 
Βαγαβ [8150] Ἀἰπὶ [δῦ 
5 τὴ Του. 

11 ὙΠΟ {π6 βονθαὺν 
τούυγρα τὶ ἸΟΥ͂, 
βδνίθσ: “Ἰιοχά, δνθ 
[Π6 ἀδθηλοηβ ἃ ζηϑαᾶθ 
ΒΟ θοῦ Ὁ τῷ ὉΥ [ῃ86 
156 οὗ νοὶ Πδ.16.; 
18 Αὐ δῦ 6 καϊὰ 
ἴο μοι: “1 ὈθρδῺ 
ἴο ὈΘΠμΟΙάᾶ ϑαίδα 8]- 
τον 19Ἃ811605 |Κ 
ραν ἔσοπιλ ἤθϑν- 
Θῃ. 19ΤΙΟΟΚΙ Σ ὮδγΥυθ 
δίνθη σὸῦ [{ὴ6 δ δἱιι- 
ὑμοσῖύν ο ἔγϑιρ 16 
απάρογζοοῦ δβουρϑηὺβ 

ππ--τττΤΤΤΤΠΘθΘΠΘΠΘΠΘθΘθΠΡΠΡΠΡ5͵Γ τ... ͵......ὄ..-... “ὃ ὁ .... ..... 

15: Ηδ' ἄθ5, "ΒΑ753ι:. ΞΞΗΘΌΙ, 071-18, 



ΤΌΚΕΙ; 10: 230---94 

καὶ. σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν 
ΔΠΩ͂ ΒΟΟΥΡΙΟΏΒ, 8πᾶά ὍΡΟΣ Δ 16 γρονϑζ. 

τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν. ὑμᾶς οὐ μὴ 
οὔ δεν, δᾶ ποίμπσ ουοῦ ποί οί 

ἀδικήσει. 290 πλὴν ἐν τούτῳ μ 
ΜῺ1 Βυγί. Βοβδίαθβ 1ῃ 1815 ((81}85) τοὶ 

χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν 
6 τοῦ τρ]οϊοϊηβ ἴηδὶ ἴδ. 5ρ στ 5 ἴο χοῦ 

ὑποτάσσεται, τς χαίρετε. δὲ ὅτι 
816 5) ΟΣ ΚΣ ̓λοσαβεῖν 88, ὍΘ τοῦ τρ)οϊοίΐηβ Ὀμὲ ἰπμβὶ 

τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγρατται ἐν τοῖς 
οὗ χοῦ Ὧδνα Ὀ66Ὰ δου θοα -ὰ ἴῃ8 1ὴ8 ὭΒΙΔΘΒ 

οὐρανοῖς. 21 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
Ἀθανθβ. νϑτν ΒΟῸΣ 

ἘΑ ΦΈΣΕ ἃ τῷ ΣΤ ΎΡΝα τῷ ἁγίῳ 
Ἦἢφ Ὀδοδίθ δχυϊίδης ἴο ἰδς ΒΌΪΙ 6 ΠΟΙ 

καὶ εἶπεν. ᾿Εξομολογοῦμαί σοι, πάτερ 
ἃηα κΒαϊὰ Σ δ. σοι; δὴ ουΐ ἴο νοι, Ἐδίμου 

κύριε τοῦ . οὐρανοῦ καὶ. τῆς γῆς, ὅτι 
Ιοτᾷ οὐΐμε ἤδανεῶ.. δπὰ οἱ ἵἴμε βαγίῃ, Ῥθοδυβα 

ἀπέκρυψα "ταῦτα ̓  - ἀπὸ σοφῶν’ 
ψοῦ σαύθξα Ἵν ἐμά, ἴμθβθ (ἰμίπς 85) Ἔγοχη νυ 1δ6 (ο1165) 

καὶ 'συνετῶν,᾽ καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ 
δη ΟΟΙΩΡΙΘΘΏΘΙΩΣ (ΟΠ 65), δηα γοὰ τονϑϑῖθα ἔπϑῖα 

νηπίοις: ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως 
ἴο ῬδΌθ65; ψ68, τ 6. πδίοσ, Ὅφξοδῦθθο , [85 

εὐδοκία ᾿ ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 
νυ 6} -ἰϊλ Κη 5. 1 οασὴθ ἴο Ὀ6 ἴὰ γοῦ οξγνοῦ. 

22. Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ 
ΓΑΙ (ἸΏ 558) ἴοτῃβα Ψψ6τα σίνθεπ ονοῦ Ὄν. ἴδε 

πατρός μου͵ ᾿ καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν 
ΤΑΙΏΟΥ ΟΥ̓τηΘ, δα ΠΟ ΟΩ6 ἰ5 ΚηονΙΩΕ ΨΏΟ 15 

ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ 
ἴὼ 6 ϑοπ ἱξ ποῖ ἴδῃ6 

ὁ πατὴρ εἰ 
ἴὰ6 Ξδίμοσ 15 τοὶ 16 ϑοῃ δμᾶ ἴο ΠΟΤῚ 

ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι, βούληται 
ΤΑΣ με Ὑνδριηρ {π6 5οη 

28 Καὶ στραφεὶς 
Αμὰ Βανίηϑ τὰυγηθὰ ἰοννασά {πὲ 

πατήρ, καὶ τίς ἐστιν 
ἘΔΊΠΘΙ, δῃᾶ ΨψΏΟο 15 

ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἂν 
ἩΚΟΙν 

ἴο χονϑδὶ. 

πρὸς τοὺς μαθητὰς 
αΙΒΟΙΡΙ6 5. 

κατ᾽ ἰδίαν... εἶπεν Μακάριοι. οἱ 
Ξοσογάϊηρ ἴο Ῥυϊνϑίς. [5ρο.] ἨΘ 88] ΗΔΡΡΥ͂ [868 

ὀφθαλμοὶ. οἱ. βλέποντες . ἃ. 
᾿ς ΘΚ 65 τὰς (ο165) Ἰοοκίηρβ' δἱ ΜΗΔῈ (1865) 

βλέπετε. 24 λέγω γὰρ ὑμῖν. ὅτι 
τοῦ δ ἸΟΟΚΙΠἙ δῦ. 

ΤΑΔῺΝ Ῥχσοῦρμεῖίβ δα 

. «ἃ ον μεῖς 
ΔΝ α᾽ ἄδιμες τοῦ 

ΟΣ δχὰ ΞΑ ἸΏΝ ΤοΥ νι σοῦ ἐμδὲ 

πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς. ἠθέλησαν ἰδεῖν. 
ΚΙΏΚΞ ἀεβιτοᾶα ἴο 568 

βλέπετε καὶ. οὐκ 
81:6 Ἰοοκίῃθ αὖ δα - οὶ 
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8) 44 ΒΟΟΥΪΟΏ5, πᾷ 
ΟΥ̓́ΣΣ 811 88 ΡΟΣ οἱ 
ἴμ86 Θῃθιην, 8:4 ποίῃ.-.. 
ἴῃ ΨΠῚ ὮὉΥ δὴ 
Τηθϑῶβ ἄο τοῦ δυσὶ, 
20 Νϑνθυύῃ βιθδβ, ᾿ἃρ 

ποῦ τοίοϊοθ οὐοσ (ῃΐδ, 
ἰδαῦ ὑδ8 βρίγιϊβ δτ8. 
ταϑᾶβ βυθοῦ ἰο τοῦ, 
Ὀὰ ταϊοῖσα Ὀθσϑυϑδ 
γοῦκ ὨΘΠ165 ἤν Ῥξδθῃ 
1 ϑοΥΙ θα ἴῃ ὅπ πϑδγ- 
615." 211ὴ πμϑὺ νοῦν, 
ΟΣ Ὧ6 Ὀδοάμηβ 
οὐου)ογθᾶ ἴῃ ἐπ ὯΟΪΥ 
Βρὶτῦ δῃὰ δᾶ: “ὦ 
ῬΌΡΙΙΟΙΥ Ρῥτγαΐῖϑα γοὶ, 
Ἑδίμογ, Τιογᾶ οὐ πθᾶν-. 
Θἢ 816 θαχίῃ, βΡὲ- 
οσϑαθ6 γοὺῦὺ δΥ͂Θ 

ΘΔΥΘΓΠΥ. ἰάθη, ἴῃ 886 

Ὧδν τστονυθαὶθᾶ ΓΝ 
ἴο ὈδΌ65. 85,0 Ἐὰ- 
ὕθσ, Ὀθοδῦβα ἴο ἘΠ 
ὑπὺ5 σαπθ ὑο δ6 {π8 
ὙΆΣ. δουσζονθα ὉΡ ψοὺ, 
22 ΑἸ ὑμπίπρα Ὠδνθ 
6 αρ!ἰνογθα. ἴο τη6 
ὉΥ ὯΥ ἘΔΙΠΘΥ͂, 

ΜΏΟ 6 505 ἰ5 πῸ 
ΟἿ Καονα δαῦ. {6 

Ἑδίμοῦ; δηᾶ ψὯΟ {π8 
ἘΔΙΏΘΓ ἴδ, ὯῸ ᾿ΟΠ6 
[ΚΏΟ 51 Ὀπὺ [Π6 ΞΌΙ, 

8η4ἃ 88 ἴο σψῇοτῃ ὑμ8 

ΞΟῺ ἰ5 ψΙΠΠὴρ ἴο- ΤΕΣ 

ν6 81 ὨὨἱπ.᾽" 

23. ΜΙᾺ ὑμᾶῦ. δ 
ἐυγηθα ἴο ἔμ6 αἱ βοὶρ]85 

ὮΣΥ ὑμπθιΏβοινοα Δα, 

βοα: “ἜἬΔΡΩΥ 8718. τὸ 

δγας ὑπδῦ Ὀθμοϊὰ᾿ με 

τσ σοῦ 818 Ὁ8-: 

ποϊάϊηρ. 24 ΕῸΓ. τ΄ ΒΔ: 
ἰο τοῦ, ΜῊ Ῥσορβϑίβ 
δα, Κἰηρα ἀοδίσθα: (ο 
568 ὑδ6 ὑπῖηρδ τοῦ 818, 
Ὀοδοιαΐῃρ μα αἰᾷ. ποῦ 

δα 

ΒΝΕΒΟΝΒΝΝΡΟΝΝΝΝΟΕΝΝΡΘΌΟΝΟΡΟΡΑΝΝΝΡΝΝΘΒΝΡΘΘΟΡΤΟ ΟΝ ΟΡΝΌΝΝ 

ραποκαιυτωμωσ ον τοσνοσσ τ ναιτιοτοονύτο τ πππΦᾳὦ«Ψ.ο«ῳὃὔ7νὉπὄὕὔὖὺὺ30... τῷ ὐὔσ-π΄Π5-͵ὸ! 

με ον μροννροφνεησνμν φήμη  Ἀ φφτων σον 
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εἶδαν, . καὶ ἀκοῦσαι ἃ. 
1ῈῈ 580}, ᾿ δά. ἴο θα δὲ (ΐ 55) 

ἀκούετε. καὶ. οὐκ ἤκουσαν. 
τοῦ 816 ἈΘΆσΩΚ 8ῃ4 ποῖ {πεν Ὠεδσᾶ. 

25. Καὶ ἰδοὺ νομικός τις 
Απαᾶ-. ἰοοκ! οδδ νεσξϑᾶ ἔν [6 Ἰανν᾿ ΒΟΙΏΘ 

ἀνέστη ἐκπειράζων. αὐτὸν λέγων. Διδάσκαλε, 
εἰοοά Ὁ). ἰαδίίηρ οα. “ Ὠἷτπλ ΒΑ ΊΤΩΡ, ἜΘΔΟΒΕΘΣ, -- 

τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήῆ σῶ; 
σπϑαὶ πανὶὴξ ἀοῆθ 1ἰξ6 δνεσ]βδίης; Ἄς ἘΡΓΎΥΙ 

8 ὁ : δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἐν. τῷ 
18 (056) Ῥαξ βαίϊὰ ἰοννασα πΐχ ἴΏ ἰδξ 

νόμῳ "τί γὙέγρατται; πῷ 
βίρι γνμδὲ Βδ5 ὕῬθδὴ ψτίτ6 Ὁ ον, 

ἀναγινώσκεις; 21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς: 
ἅτ γοὺ Υβδαϊη 57 

εἶπεν ᾿Αγαπήσεις. Κύριον τὸν θεόν... 
581ἃ Ὑου 584}} ον Τιοτᾶ 86. αοα οἴνου 

ἐξ ὅλης. καρδίας σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 
οὐἶοξ ΨΏΟΙΘ ἤρα οἔγνοι; δῃὰ ἢ ννο]Θ ἐπε 

ψυχῆ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι σου 
.0Ὁ} οὗνου 8δῃᾷὰ ἰὰ ΒΥ ἴδε Βίσθσ οὗἩ γοὰ 

καὶ ἐν ὅλῃ. . τῇ διανοίᾳ. σου, καὶ. τὸν 
06. ταϊτάᾶ.. . οἔοι;, δηὰ {86 ὦ ἰἴὰ Ψ οί 

πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 28. εἶπεν δὲ 
835 ψΟύΓ͵ΒΕΙΣ. .- Ηβ βαία Ῥυΐ ὨΘΙΘΏΡΟΥ - οὔ γοὰ-: 

αὐτῷ Ὀρθῶς ἀπεκρίθης: τοῦτο... ποίει 
06 ἀοῖϊπξ το τὰ Οουσθοῖν τχοὰ ΒΑΒΥΤΕΕΘΑ; 115 

καὶ ζήσῃ 
δὰ νόοὰ ὙΙΗ ἥανό. 

29 Ὁ 
ἸῈς (ο6). 

δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν 
ρας. ΠΡ ἴο 1πιϑίϊν ΕἰτηΞο ἢ 

εἶτεν πρὸς τὸν ᾿ἰησοῦν Καὶ τίς ἐστίν᾽ “μου 
βαϊᾶὰ ἰοννασγᾶ. Ὧϑθ 2655. Απα Ψ8ο 15. οἔταθ 

πλησίον; 39ῶ9 ὑπολαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
ΕΠ ἘΠ} 1979) ννὲ ἩδΔνῺΡ ἰαΚοα ὑπᾶθσ 6 2655 διά 

᾿Ανθρωπός τις κατέβαινεν 
ΒΟΙΏΘ. ᾿ Ὑγ85 ΒΟΪΏ 5 ἀοννῃ 

εἰς ᾿Ϊερειχὼ καὶ 
:ἀγχυϊο δ") το 0) δηᾶ 

οἵ -καὶ ἐκδύσαντες ᾿ 
6} δρουῦῦΐ, ΨὯΟ δἶβο. βανΐηρ ΒΊΣΙρΡροαά Ὠΐτη, 

πληγὰς ἐπιθέντες ᾿ ἀπῆλθον ἀφέντες 
δϊο5 δανίθ ρα ὍΡΟΣ μον ΔΩΣΕ οΥ̓ μΒανίῃρ ᾿οὐ βὸ οἷ 

ἡμιθανῆ. .31 κατὰ συγκυρίαν δὲ 
868 Ὧ581-᾿ ἄσδα, οΑοοοταϊησ ἰος οοϊποίάοσθοα Βαϊ 

ἀρεύς. τις κατέβαινεν ἐν ὁδῷ 
Ὁτίεβί ΞΟΙΆΘ ὍῈΒ βοΐῃδ. ἄονῃ ἴὰ ἍΝ 

ἀπι ὸ 
ΣΥΟΤῺ 

λῃσταῖς 
ἴο ΥΓΟΡΌΘΥΒ5 

αὐτὸν καὶ. 
δᾶ 

πρδυσ σὴ μ 
Φεσβδι θὰ 

περιέπεσεν, . 

τῇ 
τὰ8 

ΤΏΘ (οπ8) ει Βανὶηρ διϑυνεσοαᾶ 

σου ἢ 
ΙΓ ὯΘ6 58]6: 

ΌῸὈΞΒΕ; 10: 25---8 1 

566 ὑῃοϑιὴ, 8παὰ ἴο ἤθᾶγ 
ἴ6 ἰμϊηρθ ὑοῦ 816 
Ὠθασΐηρ Ὀπῦ αἰὰ Ὡοὲ 
Ὦθϑυὺ. ὑπϑιλ.᾽" 

25 Νον; Ιοοκ! ἃ 661- 
δὶ Ἰχ8 ψοσϑθα ἢ 
ἴ86 Τὼ τοδα ὑΡ, ἰο 
ἴαϑὶ Ὠΐηιὶ. σα, 8πηᾷ 
βδιᾶ: “ὙΘΘΟΒΘΥ, ὉΥ ἄο- 
ἱὴὼν» ψηδὺ ΒΏΒΙΣ ἰηῃ- 
μου ονουϊδβύϊζηρ 1116 
20 δ βοᾷ ἰοὸ Ὠΐμι: 
“ΝΜ Ώαῦ ἰ5 ψυ θα ἴὰ 
088 Γι Ἐον ἀο γοι 
γοα 9’ 27ΤΏ. ϑήξοῦ 

“Ἰοὰ ταῦδῦ 
Ιογσὸ δον" γψοῖ 
αοᾶἂ νι γοὰ τ ΏΟΙ6 
Ὠθασὺ δηᾶ. ἢ ΨΟῸΓ 
ὝΏΟΙΘ ϑὅοὰϊ δηᾷά ψίδῃ 
ΨΟΓ ΨΜΏΟ]6 ϑγθηρίῃ 
δια ψὶ γοὰὺγ ψΏΟΙΘ 
ΤΑ] α,᾽ ΔΩ, “γοῦΓ 
ὨΘΙΒΏΡΟΥ 85 γοῦΓ- 
5611. "28 }8|6 βδοϊὰ ἴὸ 
δα: “Χο δηξνογοᾶ 
ΟΟΥΥΘΟΙΥ; “Κόθρ οα ἄο- 
ἰὴ ὕὑμῖ5. δῃηᾷ ψοὰ ΨῈΣ 
ποῦ 116.᾽ "ἢ 

29 Βυαῦ, ψϑαρύϊηρ ἰο 
Ῥύοῦθ ὮἸΧΏΒΘΙΣ ΓἹρῸ- 
θοῦ, ὑ6 δὴ βϑὶᾶ ἴὸ 
ὥοθαδ: “ὙὙΏΟ γὙρϑῖϊν ἰ5 
ΓΔ ὨΘΙρΡΏΡΟΥ 9" 01 
ΤΌΝ σόεὰθ βαϊᾶ: "ἃ 
οογίθῖῃ 8 8 σοίηρ 
ἄοψῃ ἴτοῦ ὅοιυβα- 
Ιθχ (ο ὅσο ομο δ 
61 δυηοηρ ΓΙΤΟΌΡΘΓΙΒ, 
ψΏΟ ροίῃ βὐσρρϑά ᾿ἰπα 

δα. ἰπῆϊοίθα Ὀ]οῦδ, 

8η ἃ ψοηὺ ΟΠ, Ιδἂν- 

ἴῃ σ Ὠΐϊπὶ Ὠδ]}-ἀθδᾶ, 

ΘΙ ΝΟΥ, ΌΥ οσοἰησὲ- 

ἄθῃσθ, 8, ὀϑυίδί Ὀσὶθοῦ 

ροϊησ ἀἄοσπ 
ὑμϑῦ τοϑά, 

85, 
οΥ̓́ΘΥ 

37. πότε: 121-10, 13-18,21. {η8 ΤιοΥᾷ, ΝΈΒΔ. 



ΌκΕ 10: 82---.-88 

αὐτὸν 
Πϊτὴ 

καὶ 
8150 

καὶ 
δια 

ἰδὼν 
Ἀδνίηδ 566 ἢ 

32 ὁμοίως δὲ 
νυϑηΐ δίοηνρ Ὁ. ΠΗ κοϑῆτε 546; Ἡκοννβ6 ΡῬυΐ 

Λευείτης κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν 
Τιοντία ἄονῃ οῶ 6 υ͵δοθ δνίηδ σου 6 

ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν. 
Βανΐπδβ Βθοὰ ᾿ϑηξ Διο δ ἡκὸν μξάδορτε 5146. 

33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν 
ϑδιηδυιϊίδη θπ βογὴθ Δ ΚΙΏΒ ΠῚ ΡΥ Οδ 8 

κατ᾽ αὐτὸν καὶ ἰδὼν 
ον οα δε 99] 8ηα Βεανίῃ δ βθθὰ 

ἐσπλαγχνίσθη, 84 καὶ προσελθὼν 
γν85 τηονϑαᾶ υυἱζ ῥἱέν, δοα Ὠανὶηρ σοχὴθ ἰονναχά 

κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων 
6 Ῥουηὰ ἄονα 6 νουημᾶκ Οὗ ὨΙχὰ ΡΟΌΤΣΣΩΒ ὩΡΟᾺ 

ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν 
Οἱ] μά ννίθῆθβ, βανίηβτηομηϊθα ὈὰαΓ ὨλῺ 

ἐπὶ ὁ ἴδιον κτῆνο ἤγαγεν αὐτὸν 
Ὥρουη ἰῃῇς οὐ Ῥδϑδϑβί οὗ Ρυχᾶθη ἢὯφ 16α 

εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 35 καὶ 
ἰχτο 'ππ δῃηᾶ Ὧθ ἰοοῖκ οασα οὐ Ὠϊΐϊτη. Απα 

ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκθαλὼν δύο δηνάρια 
Ὥροι ἴῇ8 τόσσον πανίηξ ἰπχαβὶ οαὐ νο ἀδηδυὶὶ 

ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν ᾿Επιμελήθητι 
ἢ αν ἰο ἴμα ΔΩΛΚΘΟΟΘΙ Δα β5είΐα ἼΤδῖκο σᾶτὸ οὗ 

αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἂν προσδατπανήσῃς 
Ὠϊχη, δηάὰ ἰμαέ 1ΠἸΚΘΙΥ ψου μα όν βρθηᾷᾶ ἰοννασὰ 

ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με 
Ι 1Ὲ [141 ἴο ΡΕ σοχυηρ 80 ὈΡΟᾺ ΙῺΘ 

ἀποδώσω σοι. 86 τίς. τούτων τῶν 
5881] ρσίνο θϑοὶς ἴο νοῦ. ὙΜΏΪοἢ οὔθ οὗ ἴᾷθοϑαε ἴῃ 8 

τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι 
ἴὰγοθ πείρθου ἰ βροηβ ἴογοισ ἰο ἤδνο Ὀδοοχὴθ 

τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 
ΟὟ ἴπ6 (ο6) δνίὴβ 816 ὴ ἰηίο ἴὼϑ8 ΤΟΡΌΘΙΘ7 

31 ὁ - δὲ εἶπεν Ὁ ποιήσας 
ἼἸΏ6 (6) Ρυῦῇ 5εῖὰ ὙΠῸ (οπΠ6) ἢενὶηρ ἄοῃθ 

τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ 
ἴῃ6 χθσον ννὶῖθ ΒὨίΐχ. 5οῖὰ θυὲ ἰο ω ἐμὲ 

᾿Ιησοῦς Πορεύου καὶ σὺ ποίει 
6585 ΒΘ Βοίῃβ νΟΌ ννὰν δὴ γόοὰῦ 6 ἀοϊῃ 

ὁμοίως. 
ἘΠῚ 

Ἔν δὲ 
Ι΄ Ἀπ 

καὶ 
δια 

ἀντιπαρῆλθεν" 

ἐκείνῃ 
ἰῃδὲ, ᾿ 

τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς 
126 ἴο 6 βοϊπξ ἐμεῖσ νὰν {δεῖα 

αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινάς γυνὴ δέ 
Ὧ8 οηϊεσεαᾶῦ ἱπίο ν]]ᾶσο ϑοθ; ψΜόταϑῃ Ὀὰΐ 

τις ὀνόματι Μάρθα ὑὕἧπεδέξατο αὐτὸν 
ΒΟΙΩΘ ἴο Ὥϑὴθ. Μεχίῆαθι γχεοοινϑα υηᾶοῦ Βἴτη 
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Ῥαΐ, ψΏΘΩ 6 580 
Ὧθ6 ψϑηῦ ὉΡ ΟἿ ἰὴ 
ΟΡροβὶθ 5ἰ46. 32 Τιῖκε. 
156, ἃ Ζονϊθ 8150, 
ΜΏΘΩ 6 ροῦ ἄοσψῃ 
ἴο μ8 Ὀῖβοθ ἃπᾶ β8ὺ 
Ὠΐ, ψϑηὺ ὉΣ ΟἹ ἐὴς 
Ορροβὶΐϊθ κάθ. 88 Βιῃξὶ 

8 οοΥίαίϊη 568. τηϑυΊ. 
ὕδῃ ὑγαυθιηρ ὑῃ6 τοδᾷ 
σϑηθ ὉΡοὴ Ὠΐπὶ δῃὰ, 
οὖ βοαίῃρ ἰση, ἢ6 γχὰς 
ἴηογθα ψιῸ ΡὈἱδν, 
8450 Β6 δΡΡΥΟΘΟη δα 
Ὠΐὰ 8δῃᾶ Ὀουμπᾶ τῳ 
Ἦϊ5. ψουηᾶβ, Ῥουσίηρ 
ΟΙ δῃὰ ψίηθ Ὁροὴ 
μοι. ΤΏΘΩ ὯΘ6 τηοπηΐ.- 

βοα Ὠΐϊμλ ἘΡΟῚ Ὧΐ5 σὴ 
Ὀθαϑδῦ δηᾶὰ Ὀὑτστουρῃς 
πὰ Ὁ δὴ ἴδ 8ῃὰ 
ἴοοξκ οδῖθ οἵὗὐ Ὦΐγ, 
35 Αηα ἴῃ παχὺ ἄδὺ 
ὯΘ ἴοοῖς οὖὖν ὕψο ἀδ6- 
ὨδΙ 1:1, σαν ὑπθι ἰὸ 
ἴῃ ἱΏΚΘΟΡοσ, 8ηᾷ 
5814, ἼΔΚΘ6 οδδ οἵ 
ἢ, δηὰᾷὰ ψῆδύονοι 
ψγοῦ 5ρϑῃα Ὀθϑίαθϑ ὑ ἢ 18, 
Ι ν11 τορᾶν σοι ΏΘη 
1 οοπθ Ὁ8ῸΚ τ, 
30 ὙΖθηο οὗ ὕξδϑθ ἰῆσϑα 
ΒΘΘ9 ἴο γοὰ ἴο Ὦδῦβ 
ηϑδᾶθ Ὠἰϊμησθ} πρὶρῃ- 
ῬΟΥ ἴο {6 τῆϑῃ ὑμδὶ 
161 διοηρ 6 τοῦ- 
Ῥ6 1:59 2Ξ271:8:||85 8ϊά: 
“ΤΏ6 Οὐδ ἐμϑὺ ϑοίβα 
ΤΟΥ! ὑομδχὰ 
Πῖτὰ." “655. [θη διὰ 
ἴο Ὠἰπι: “(ὁ γοᾺ ΜΆΥ 
διῃηα μὲ ἀοΐηρ 8 581Ὲ6 
νοῦ 5617.» 

38 ΝΟΥ 85 ἐπεῦο Ὑ618 
ϑοίΐῃρ ὑΠ6 11 γῶν ΒΘ 6Π- 

ἰεγϑᾶ ἰπἴο ἃ οουίϑιῃ γ]}- 

1688. Ἐΐθσθ ἃ οοσίδίῃ 
ΤΏ 81) ΠϑΙηθα Μδτὺμᾶ 
τοοοίγεα εἷπι 85 διθϑ 

ΡΝ 

ατδέρο  α ὑψρρα δίῳ ταῳφον ἀνορνανλνν στ᾿ Φ υννε μι ρυνεφασρναν 
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ἰς τὴν οἰκίαν. 39. καὶ τῇδε ν 
ΤΗΝ {6 Πποῦβε. πὰ ᾿ ἴο δε (ομ6) θὰ ννὰ5 

καλουμένη ΜὨαριά ἣ καὶ 
ἀδελφὴ ὈΘΙΩ σϑ!οα ΤΡΙνΡ ̓ ψΠΟ 8150 

παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ 
μαν!ηϑ 58 διοηϑβίαθ ἰουγασά {πμ8 ἔρϑὲ οΥ ἴῃ 6 

κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 4 ἡ 
Το ννᾶβ θδυῖησ πὸ ψοχὰ οξβίτη. ἐν. 

δὲ Μάρθα περιεσττᾶτο περὶ πολλὴν 
ουν Ματίμα ννᾶβ Ῥοϊῃρ ἀϊδέγαςίθα δροὰδ τῆσοῃ 

διακονίαν" ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν Κύριε, 
ΤΑ 2.21: ἢ Βαν:ηῃδβ βίοοα προ Ὀυ: 5ϑϊᾷ Τιοτὰ, 

οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου 
ποῖ ἄοε5 ΒΕ ταδί ἴο γος ἐμαὶ ἰμ6 βἰϑίοσ. ΟΕ 8 

μόνην μὲ κατέλειπεν διακονεῖν; εἰπὸν 
ἍΟΠΘ 1ὴΏ6 Μὰ5 Ιεανῖηβ ἄοννῃῃ ἴο Ρ6 βου η 57 5. 

οὖν αὐτῇ ἵνα μοι 
{πογΈξοσο ἴο ΠῈΥ ἴῃ οτᾶοσ (δὲ ἴο τὴς 

συναντιλάβηται. 41 ἀποκριθεὶς δὲ 
6 ταϊσῃΐ σὶνο δἱὰ ἰοσοίμοσ. Ἡδνίηξ Δηβννοσρα Ὀὰὲ 

ἵπεν αὐτῇ ὁ κύριο Μάρθα μΜαάάρθα, 
ὅἰά ο ΠΕΣ 1.0] τρια" Μαρῖμα μρομα, 

μεριμνᾷςε καὶ θορυβάζῃ περὶ 
γοῦ Δ΄Θ ΘΏΧΊΙΟῸΒ δηα γψοῖι δῖα Ὀεῖπς ἀϊδίυσρεα ἀρσαὶ 

πολλά, 42 ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία 
Δ ([Π]1 55}, οὗ ξονν ἄμηηβο) Ῥυΐ ἰ5 Ὡρρα 

ἑνό Μαριὰ ὰ ν ἀγαθὴν μερίδα 
οἵ ἐδ τμτὸΝ ἀντ τ Σοοαν Ῥατί 

ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς. 
σῃοβΘ Ὑνϊσἢ ποῦ Ψ110ῸΦ6 11Σ|6α τὴρὸ ἔσο Βευ. 

11. ἴα οι 

τόπω 
ΡΙΔοΘ 

εἶπέν 

αὐτὸν ἐν 
τα χὰ 

ἐπαύσατο, 
Ὧθ6 σρϑϑβθρᾶ, 

ἐγένετο 
1 αρρεηρᾶ 

ἐπι προσευχόμενον, 
᾿ς ΒΟΙῺΘ ῬΓΑΣΊΠΕ, 

τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς 
βαϊὰ βοζῆθδοῦθ οξίῃε αϊδοῖρίεβ οἵ ἰπλ ἰοννατα 

αὐτόν Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, 
δΐτα Τιοτχᾶ, ἴξϑδοῃ ἴο Ὀ6 ργδϑίῃς, 

καθὼς καὶ ᾿Ιωάνης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς 
διοοογαϊηϑδ 85 δῖϑὸοὸ 9088 ἰδαρδΐ τῇς αἰϊδοὶριοθσ 

αὐτοῦ. 
οὗ ὨΪΤΩ. 

2 εἶπεν 
Ἠς 5δ1 ἃ 

προσεύχησθε, λέγετε 
τοῦ Τδϑ νυν 6 ὈΥασ 5, 6 στοῦ βαϑτδ᾽ 

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου" 
Ἰεξ θ6 ΞαποΒοα ἴῃς πδὴθ οἔγνου; 

βασιλεία σου: 8 τὸν ἄρτον 
κΚίηρᾶοτα οἔ σοι; τς Ο ῬὈγχϑδᾶ 

ἐν τῷ εἶναι 
ἴπ ἴδῶθ ἰοὈΘ 

ὡς 
85 

“Ὅταν 
δ) 4εἴ-ἐἴτυίον 

Πάτερ, 
ἘΔΊΠΘΥ, 

ἐλθάτω 
16ῖ σουῆθ ἐπα 

ε ΄-“ Ν᾿ 

ἡμῶν τον 
ΟΥ̓ τ5 186 

δὲ 
με 

αὐτοῖς 
ἴο Τθ 

ΕΎΌ ΚΕ 10: 89---11: 8 

ἰηΐο 6 Ὠου56. 39 ΤῊῺΪ5 
ψΟΔὴ ἃ1δὸ δᾶ 8 
δἰδίοσ οαπθα Μϑχν, 
ΨΜΏΟ, ον ονοσ, 58 
ἄοσψῃ δ ὑῃθ ἔβοί οἵ 
(86 Τιοτὰ δῃὰ κΚορῦ 
᾿ἰϑύθηΐαρ ἴο ἷβ ψοχᾶ. 
40 Ματγίβα, οὐ {8 
οἴϑ Βδηῃᾶ, ψ85 αἷδ5- 
ἰταοίθα τι αὐΐοηά- 
ἰὼ» ίο ἸΏΒ αυὐ65. 
50, 506 σᾶϊὰῃδ ὭθδΥ 

δῃηα 5αἱἰα: “Ἰιοσά, οδθϑ 
Ὁ ποὺ τχαύψοσ ἴο γοῖ 
παὺῦ Δ 5ἰϑύθ 85 
Ιοῖῦ τὴῆρ 8ΔΙοΩΘ ἰὸ δὖ- 
ἰοηα ἰο ἰπῖηροῦ ΤΟΙ 
δῦ, ὑμογοίοσθ, ἰο 1οἱπ 
ἴὰ ὨΘΙΡΙρ τθ.᾽ 41 Τῇ 
ΘΏΒΨΘΙ 86 Τιοχᾶ 5δα 
ἴο ΟῚ: “Μαυύδ, 
Μαεαυθύωβα, γοῦ 816 
δηχίουβ δηᾶ αἰπέιαροᾶ 
δρουῦ ΙΒ ὑμίηρϑ. 
421 41 ἴον ὑῃῖηρϑδ, 
ὑπουρῃ, τὸ ἡδϑαθά, ΟΣ 
7ιβὺ οὔθ. ἘΌΓ ΠΟΙ ραζγύ, 
ΜΘΙῪ οὔοϑδθ μα ροοᾶ 
Ῥογύϊου, δῃηὰ ὁ ψ1}} 
ποῦ ὍΘ ἴακθρῃ δῦ 
ΓΟ. ὯΘΓ.᾽ 

1 ΝΟΥ οἱ 8 οσ- 

οϑϑδίοη οὗ ἢἰβ 

Ῥοΐῆσ ἰῷ 8. σογίαϊῃ 

ὉΙΔΟοΘ ὑγασίηρ, ψΏΘΩ 

86 5ἰορρθᾶ, 6 οοϑυίδί 

ΟἿΘ οἵ ἢὶ5 αἰβοῖριθα 

βΒοϊὰ ἰο Ὠΐ: “ΤΟΙ, 

ἰδδοῦ τῷ ον ἴο ὈΓΔΥ, 

᾿ιδ8ὺὸ ἃ5 ὕοῇ 8150 

ἰδυρῦ ὨΪ5 αἰδ561 0165." 

ΔΎΟ [6 5αἱά ἴο 

ὑπο: “ὙΏΘΏΒΥΟΥΙ 

γοῦ ὈΓΔΥ͂, 587, 

Δ ύΏΘΥ, ἰοὺ σοῦ Ὠϑὴδ 

Ρ6 βδιουῦϊηροαᾶ. Τοῦ 

γουῦ Κκἰυσάομη ΟΟΙΊ6. 

8 αἰνο ἃ οὐ ᾿χϑϑδᾶ 



ΤΌΞΚΕ; 11:4:---10 

ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ 
ρου [ἀἋ8».} Ὀοΐηρ Ὀ6 σιν ἴο τ8 ἐπα δοοοσγαϊηρ ἴο 
ε » ΝῚ 3» « ΄ Ἂ ἣν ἣν - 

ἡμέραν: 4 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν 
αδν; ΘΩῺΩ Ἰοῖ βοὸ οὔ ἴο τι ἴπ 6 ρ ξ 15, 5105 ο 

καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν. παντὶ 
δῖξο Ζου νοΥν (οὔ 65) Μὲ 8716 1 5 ΒῸ ΟΥ̓ ἴο σνεσγ δ 
ΕῚ ΄ ς 5 ΒΑν. ἢ Ἂς ᾽ ᾿ - 

ὀφείλοντι ἡμῖν: καὶ μὴ. εἰσενεγκῇῃς ἡμᾶς 
εν 1ο τ.5;. Δα ῃοΐ 5δου!α νοι εῆρ τὰ τ5 

εἰς πειρασμόν. 
ἴὰο ἐσηιρίδιοι, 

ὅ Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ 
Αμᾶ δ6 βαϊᾷ ἰονασὰ ἴῆοα ὙΜΏΪΟΏ Ὅη6. ουὐΐ οὗ 

ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς 
χοῦ ΨΜΠΏδνα ἔτίθηα δῃα ὙὉΝ11] 5Ὸὸ 15 ννὰν ἰονναζὰ 

αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ φίλε, 
Ἀλπὶ [06] ὐϊἀϊδσηΐς δηα σαϊσΐ βὰν ἰο Πἰγη ἘΣΙΘΙΩ, 

χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 6 ἐπειδὴ φίλος 
Ἰοδὰ ἴο γὴὰϑ Θ6 ᾿ Ἰοᾶνϑϑ, βίπσθ τίρηα 

μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με 
Οὗ 6 σϑχὴθ ἴο 6 δοηββίαᾶθ οαδοῦ ννὰν .ζοννασα τὴ 6 

καὶ οὐκ. ἔχω ὃ. παραθήσω αὐτῷ" 
δηᾶ τοῦ 1 δὰ αν ΝΏΙΟΩ Σ τσ ρΡυΐ Ροϑίαθ Ὠἰσχη; 

7 κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς 
δηᾷ ἰμαὶ (016) ἔγοσα 1514 6 Βανίηξ δηϑιυνεΥρα 

εἴπῃ Μή μοι κόπους πάρεχε: 
ὩΛΙΒ 567 Νοΐ ἴοχὴβθ. σοῦ ]ε5 6 ϑνίη Ὀθϑίαθ; 

ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ 
διγθαῶῦν ἰ(ἢ6 ἄοοῦ 85 ῬΡεβ Ἰοσκεαᾶ, διά {πα 

παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην 
Δ{πΠῚ ΟΠ] ΟΥχαθ. ἢ τὴθ ἰἴηΐο ἐῃ6 θὰ 

εἰσίν: οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 
ΔΥΘ; ποὺ 1 81 8016 Βανί βίοσα τπρ ἴο βξίῖνε γνοιὶ. 

8 λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ. δώσει αὐτῷ 
Ιδχὰ Βα 5 ἴο νοῦ, 1 δῃα ποῖ μ6 ᾿Ν11} σῖνθ ἴο Ὠΐσῃ 

ἀναστὰς διὰ - τὸ εἶναι φίλον 
Ἀλντὴβ βίοοα ἃὉ 298 χο}}}] 16 ἴο Ὀ6 ἀγϊθηᾶ 

αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναιδίαν 
Οὗ τ, ἔσο ἰπ ἔασὲ 16 ΙδοΚ ΟΥ τιοαάοϑίν 

αὐτοῦ ἐγερθεὶς «δώσει αὐτῷ 
οὗ ϊμπλ ανὶηρ 5οῖ Ρ ἮΘ ΨῈΠ εἶν ἴο ὨἸΤᾺ 

ὅσων χρήζει. 9 Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, 
ΟΣ 85 ΤἸΏΘΩΝ 85 Ἠ6 15 1 πεεᾶ, ΑΠΑῚ ἰο σοῦ δὼ βδυίηβ, 

αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" 
ΒΒ γἡοῦ Δ5ΚΙΏΡ, Δ) Δ 1} Ὀ6 εἴν ἐο σου; 

. ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε; κρούετε, 
Βα υοῦυ βερκίῃϑ, Δα χοῦ Ψ|1] πη; Ὀ6 τοῦ Κηοσκίηρ, 

καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 1 πᾶς γὰρ 
Δα τ 1] 6 οροπθαῦ ἴο του. ἙἘΣΕΥΟΩΘ ΖῸΓ 

ὁ αἰτῶν. λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν 
6. (ο116} ἀἰϑβττι τϑοοῖνϑβ, - 8 ηα ἔπ 6. (006): 5οο κίπρ 

Ῥοῖησ 

9334 

ἔοῦ ὕμ8 αδὺ δοοουάλην 
ἴο 6 αἀδν5 τϑασίτες- 
τηϑηῦ. 4 Δηᾶ ἔογρίνᾳ 
15. ΟἿΤ 5108, [ΟΥ̓ “ψῷ 
ΟΌΓΒΘΙΝΟΘ. 8150 ἔογρὲνα 
Θνθύσοηθ ὑπϑῦ ἰδ ᾿ἴη 
ἀδοῦ ἴο- 5; δῃηᾶ ἀρ 
Ὠοῦ ὈΓΡ τι ἰηΐο 
τοιαίδε. "ἢ μὰ 

δ Ἐπγίμθσ, Ὧ6. βδᾷ 
ἴο με: “0ὕ7Ἰ9}0 ὁἢ 
χοῦ ΜΠ] δνα 8 ρα πὰ 
διηα ΜἘῺὶ1 ρὸ ἴο Πίτῃ 88 
ταϊδηῖσηῦ ϑηἃ 58. [0 
Ὠΐω, “ΕὙΪΘΩΑ, ἸοΔἢ Ἰῆδ 
τθθ Ἰοᾶνθϑ, θ6608- 
Οδι586 ἃ ἔα οὗ τηΐηβ 
Ὧδ5 1ιδὺ σολθ ἕο τι 
ΟἹ ἃ 7ΟΌΓΏΘΥ β8ηῇ 
Ι πᾶν ποίῃίηρ ἴο ξδὲ 
Ῥεΐοσθ ἰστὴ Τ ΑΙ 
ὑμαῦ ὁὴ86 Ἔγοϊῃ ἰηϑί8 
5875. ἰῇ ΤΟΡΙγ, 'Θυὶ 
τπβκίηρ 8 ὑτοῦθῖδ,; 
ΤῊᾺΘ ἀοοῦ 15. ΒΙΓΘΒαΥ 
Ἰοοκβά, 8} τὴν γοσηρ 
ΟἾΠάγθα 806 ἢ τη 
ἴῃ 64; 1 οϑημπόξ ᾿τἰβὸ 
ἋΡ ϑῃᾶ βρῖνβ γοὶ δηγ 
ὑπϊηρ.᾽ Β8Ὶ [611] Ὑὸόσ, 
ΑἸ ΏΟΌΡΗ Π6. ΨῈ1 ἠὲ 
ΤΙΒΘ ἘΡ 8ῃηα σίνθ- Ὠἰηῦ 
δηγυμὶπσ Ὀθοϑιδα. οὗ 

ὨΪσ ΕΥιθηα, 
οογύδιην Ὀθοδιιδθ.: οὗ 
Ὠἰϊπ ὈΟΪα Ῥϑυϑιβίθησθ Π6 
ΜῈΠ1Ε σοῦ. Ρ πᾶ δὶνθ 
Ὠϊὰ δῦ ὑμίηρθ ΠΘ 
ΠΘΘᾶβ., 9 ΔΟΟΟΓΙΑΙΠΡΙΥ 1 
58 ἰο τοῦ, Ἐξδορ ὁ 
Θδκίηρ, διά ἰὸ ψ{1.}8 
βίνθῃ χοῦ; Καϑερ᾽ Ὁ“ 
ββεκίηρ, δηᾶ τοῦ {11 
Ἐπᾶ; Κοορ οὐ Κποοῖ- 

ἴῃ 8, δηᾷ 16 ΨΗΙ 
886 ορθηρθᾶ ἴο τοῦ. 
10 ἘΌΣ Θνθύσοη. 88κ- 
ἴῃρ τϑοοῖνϑϑ, δά 
ΘΥΘΥΤΟαΘ 566 Κι88 

ΠΟ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΕ ΝΟ 

μέβνον δεφῃ υνρφμαργμσερν. υδαμιφυφεθεωμον ψὸ τι ραν ἀραρονν 

885 

εὑρίσκει, ᾿ καὶ - τῷ κρούοντι 
Βπᾶπ,. δηά- ἔο (86: (οῃ 6) - ᾿ δ εζο ὦ Φλώττὶ 

ἀνοιγήσεται.. 1 τίνα :- δὲ ἐξ. ὑμῶν 
1 ΡῈ Ορθηβᾷ. ΒΪσμοαΘ Ρὰξ οὐΐοξ τοῦ 

Μ ε ἂ- ὦ ““--- ἃ -π ον τὴ ἡ ἐςς . 

τὸν πατέρα αἰτήσει “ὁ υἱὸς : ἰχθύν; μὴ 
[86 ξαΐμου ὝΜΙΙΗ δβὶς 16. 80 ἜΒΏ, ἐγ ποῖ 

ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει; . 
ιηϑἰοδά οὗ ἤ5Η. βοχρϑηΐ ἴο ὨΪπὶ Ὑ011] βὶνθ ἸΡΟΠῚ 

12 ἢ καὶ αἰτήσει. φόν, ἐπιδώσει αὐτῷ 
ΟΥ 8150 Β8 Ψ1]1 δὶς εσϑ, 6 11 σῖνθ ὩΡΟὴ ἰο Εἴτα 

σκορπίον; 18 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ 
ΞΟΟΓΟΙΟΩ 18 ἰπογϑῖοσα υὐου  ᾿νϊοκοα (ὁπ65) 

ὑπάρχοντες οἴδατε. δόματα ἀγαθὰ διδόναι 
ΘΧΙΒΊΏΒ - δνα Κοννα.. βὲεὺσ Εοοᾶ ἰο Ὀ6 δίνῃς 

τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ 
ἰιομ6 - ςξΠ]άγοα. οἵ γοῦ, ἴο δον το γχαίΐῃου {πὸ 

πατὴρ ὁ ἐξ. οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα 
Ῥαΐδοῦ ἐπα (ομ6) οὐδοῦ ἤθανθὴ 11 να βδρὲνιΐ 

ἅγιον.. τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. ὮΝ 
ΟΡ ἴο 6 (065) δοκίηῃρ ". 

14 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον κωφόν' 
Απᾶ πννὰϑ ἰπσοννίηβ οὐ ἀθιοῃ ἀὐχαῦ; 

ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος 
ἐμαρροηθα. μα οὗ (86 ἀρθυῆοι ἈδνΊηΕ σοχὴρ οὐαἐ 

ἐλάλησεν ὁ κωφός. 
ϑροΚ ἴῃ8 ἄυτχῃρ (οΠ6). 

ὄχλοι: 1 τινὲς δὲ ἐξ 
τον; βοῶ ας οἱ οὗ 

Βεεζεβοὺλ :᾿τῷ  ἄρχοντε τῶν δαιμονίων 
ΒΕΕΙΖΟΡᾺ] {π6 ΓΆΙΟΣ ΟΥ ἴῃ 8 ἀρυλοῦβ 

ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια: 16 ἕτεροι 
λ6 15 ἰὩτοννῖας; ουἱὐξἐπθ ἀδηιοηβ; αἰδοσθὴΐ (ο165) 

δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ 
δὰ: ἐπ) 92} 915 δ γπὰ 515 τι οιὖ οὗ ἤθᾶνθῶ 

ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ. 17 αὐτὸς δὲ 
ΨΈΓΘ ΞΘΟΚΙΩΡ Ῥθϑιαθ Πΐτη. Η8 μυΐ 

εἰδὼς. αὐτῶν. τὰ διανοήματα. εἶπεν αὐτοῖς 
κηονσίηδ᾽ 6 μετὰ ἐῃθ :τϑ ΘΙ ΠΘΈ ΘΙ 5. βαίᾷ ἰο ἐπ᾽ 

Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν. διαμερισθεῖσα 
νεῖν κιησάοτη Ὡροὴῦ ἰΐβοῖΣ Βδνϊηρ Βθοι αϊν ρα 

Ηΐγχα, 

Αηδ νοηάοσοα {π6 
» ““ " 2 

αὐτῶν εἶπαν Ἐν 
5) εοὴ βδα 1 

Π ἐρημοῦται, καὶ οἶκος. «ἐπὶ οἶκον 
5 ῬϑΙῃ 5 τηϑᾶς ἀδβοϊδίθ, δηάᾶ - μοῖβθ. ὑροὴ Ποῖιβθ 

πίπτει. 18 εἰ δὲ καὶ: ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ 
[ξ15 ξ1Π1ὴ 5. 1Ὲ Ῥὰξ 6͵βο ἐμ ᾿ἾΒείδῃ. ὭΡΟΣ 

ἑαυτὸν διεμερίσθη,. πῶς σταθήσεται ἡ 
ΔΙΠΊ5615 τνᾶβ ἀινίαθα, πον Ὑ011 βίϑδπα᾽ ἐπθ 

βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι" λέγετε ἐν 
ΚΙ ΟΤΩ, ΟἿ ΗΪΤῺ Βρβοϑαβθ.. ὑοῦ δῚΘ δ υ 5 ἴῃ 

βϑεεζεβοὺλ ἐκβάλλειν. . με τὰ- δαιμόνια. 
Βεοῖζε 1 ἰο Βα ἑῃχονίπρ οὐδ τὴ ἰῇὴ8α ἀδηιοηβ.. 

Καὶ ἐθαύμασαν οἷ᾽ 

ΠΌῖκὲ 11:11---.8 

πηάπ, δηᾶᾷ ἰο. δνοῦγ- 
ΟΠΘ6 Κηοοκίηρ ὁ ψ|Π 
ὈΘ6 ορβϑῃθᾶ. 11] σηδδθά, 
ΨΏΪΘΏ -Ταύμου ἴα ὑΠ6γΘ 
ΔΙΔΟΏσ τοῦ ψΟ, [ἰξ 
ΠΪϊβδ 50ὴ 55. Ι͂ὉΓ. ἃ 
{Ἰ|5, ΜΠ ΡὈΘΥΏΔῸΒ 
Ὠδϑηδ πὶ ἃ ϑβούρθῃῦ 
Ἰηβίθϑα οὐ ἃ 53 
12 0Υ ᾿ὖ Ὧθ6 8150 85 Κ5 
ΙΟΥΓ δὴ 6585, 11 μδῃᾶ 
ὩΪΐ ἃ ΒΟΟΣ ΙΟΣ 9 
13 Τμογεΐοσθ, 17 σοῦ, 
ΔΙ ΠΟοΌΡ Ὀοίηρ ψ]Ο] τ 
εα, ΚΗΟΥ͂Σ ον ἴο βἷνα 
ϑσοοα ρ»ἱἕρδ. ἰοὸ τοῦξ 
ΟἸΠατΘΏ, ΟΝ Δ Οἢ 
ΤΟΥ͂Θ 50 .Ἅ}Π [6 Ε8- 
ΠῈΥ ἰῇ Ῥθανθ οἷν 
ΠΟΙ δρίτῦ ἰο. ὑξοβθ 
᾿Θδικῖηρ ὨΪΠ1}"" 

14Τι ον Ὧ6 ψ85 6χ- 
ὈΘΠΙΩρΡ' ἃ αὐτὰ} ἀδιη οι. 
ΑΙ ὑμ6 ἀρπηιοῦ 
ΟϑΘ οὐὖ, πΠ6 ἀυχῃ 
χῆϑὴ 5ΡΟΙΚΘ. Δηά ὑῃ8 
οστοαᾶβ τπδῖνϑὶθᾶ. 
15 Βαῦ οδγύαϊη οὔ85 οὗ 
ὕῃθηι βϑα: “ἘΦ δχροῖβ 
[88 ἀριηοῦδβ- Ὁ ΙΏΘΘῺ ΚΒ 
οὗ Β6. 61 Ζ6 0 {86 
ΤΕΥ οὗ 6 ἀθηηο 5." 
160 Ηοννούοσ, οὐϑῦϑ, ἴο 
ἰοῦ πἷἴ, δσδῺ 
βϑθκίῃρ ὦ. δἷρῃ οὐ 
οὐ ἤθανθὴ ἔστομι ὨΪη,. 
1 ἘΞ ηονιηρ ὑμῖν 
παρ θύοι “Ὧ6. βία 
ἰο ὕπϑηι: “ἜνοΣΥ Κὶὴρ- 
ἄογα αν αρα ἀρϑὶηδῦ 
1561 σοηλδϑ ο' ἀ650- 
ἰαύίοηυ, δῃᾶ . ἃ Ποῦ δ6 
Γ[αἰν 641. δραϊῃδὺ [Ὁ- 
ΒΟΙΣ ̓  184115, 1850 1 
Θθΐδη ἰ5 αῖβϑὸ αἰνϊαραᾷ 
δρϑίμβῦ. Ὠϊτη 56], ΠοΝ 
ἍΙ1Π. ἢ Κιπρᾶάοχῃ 
δία. Βοοϑῦθαο τοῦ 

ΒΒ [᾿ ΟΧΡΘΙ 886 
ΔΘΙΠΟΩΒ. ὉΓΥ 6815 
οὗ ΒΘ. 61 ΖΘ ΡῈ. 



ΤὙΌΞΚΕῚ 11: 19---26 

19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ 
τὲ Ῥῃξ 1 ἴῃ ΒοοΙΖοθ] 1 γὰ ἐσονίηξ οαὐ ἴῃς 

δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι 
ἀθιο 5, τὰ ΒΟΏΒ οἔ του ΠῚ ΜΟΙ 

ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν 
816 ἴδον τον ίησ οὐὐἢ ΤἈΥΟΌΡΗ (μ15 παν οἔτου 

κριταὶ ἔσονται. 29 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ 
ἡυᾶρσο ΨῈΠΡ6. ΙΣ να ἴπ δε εῖεχοις οὗ αοά 
, ᾿. ΕῚ ’ Ἂ ᾽ Δ’ 

ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια,., ἄρα 
δ 8 ἰατοννίηβ οαὐ ἴπ8 αἀθυποϑβ, ΤΟΔΙΥ 

ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς. ἡ βασιλεία τοῦ 
σϑλθ διηθδα οὗ Ὡροὰ τοῦ - ἰῶὼ6 Κιηράογα οὐ {π6 

θεοῦ. 21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς 
αοά. . ἽΆΘΠΟνΟΥ τὴ 68 βίχοῃβ [χῃ8}} 

καθωπλισμένος .. φυλάσσῃ͵ τὴν 
Βανί Ὀ6θὴ διτηθα ἄονῃ Τῇ. 6 συδταϊηϑ 186 

ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ 
Οὗ ΗΟ Σ οουχίναταᾶ, ἰὰ Ῥρϑορ 15 τῃ8 

ὑπάρχοντα αὐτοῦ: 22 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος 
Ῥοϑιουσίηρα οὗ Ὠΐτα; Ψ ΏΆΘμΘνοΣ αὶ ΞίΧχΟΣΒΟΥ 

αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, 
οὗ πἰπηυη δδνίῃβ σοΐὰθ ἅροῖ Π6 χαϊσῃ ΘΟ ΘΥ ΠῚ, 

τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ῇ 
ἰῃ6 . 5.11 αὐυχαπιθηΐ οὗ τα ὯΘ εἰ Ρ ὌΡΟΣ ΨΆΙΟΣ 

ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ 
ἢ6 δὰ Ρϑφὴ ἰσυβίίϊησ, αὐ ἰδ 5ΌΟΙΙ5 οὗ Ὠϊπὰ 

διαδίδωσιν. 28 ὁ μὴ ὧν μετ’ 
Ἠθ 15 βδίνιῃβ [ΤΟ ΡΒ. Τῆς (οὔ 6) ποῖ Ρεΐῃρ ἢ 

ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, καὶ ὁ μὴ 
6 ον οθ ἵπη86 15, δα ἴδ (ο6) ποῖ 

συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει. 
ϑαϊμοσ 1 ΙῺ6 [5 βοδίζοσζῃξ. 

24 “Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα 
ΜΉΘ ΘνοΣ τὰ 6 {6} {οὶ ΒΌΙΓΙ 

ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 
τῆδ, 

ἐξέλθῃ διέρχεται 
ταϊσὶῦ σοχὴθ οὐδ ἔγοσα [8 1 15 ῬΑΒΒΙΔΒ 

δι’ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ 
ΤἈτουθδὴ νγαΐοσῖθβο Ῥΐθσαθ βθε κί τα ϊ 5 -ΌΙεςα, απᾶ 

μὴ εὑρίσκον τότε λέγει Ὑποστρέψω εἰς 
ποὲ βπάϊηρ ἰδθῃ 115 Βα ἱπρ 1 5}8]] το χὰ ἰηΐο 

τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον: 2 καὶ 
ἰὴ Βοὺῦβα οὔστθ ἔχομι ΏΘΥΘ [δή οἱ; δηᾷᾶ 

ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα, 
ΒΑνΊῺΒ σογὴδ ἀν Βηα5 Ῥοίὴρ πποσομρίθά, 

σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 
ἈΑν]ῺΡ Ὀ66ῃ βυνερί δᾶ Βανῖὴβ Β6ρῺ δαογηθά. 

26 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει 
ἘΝ 41:0} 1ϊ ΕοΘ65 115 νὰν δηᾶ {865 ΔΙοὴ 

ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, 
αἰβοτθηΐ ΕἸ ΣΈ ΤΕ] ΤοΥΘ νιοκοα ΟΣ 156} βανεῃ, 

886 

191 1Ὁ 15. ΨΥ Ιῆθϑης 
οὗ ΒΘ. 6] ΖΘ Ῥυ 1 εχ. 
Ρ6Ὶ με ἀθίθοηβ, ὃν 
ΜΏΟλ ἀο Υοῦᾷ ϑοὴς 

ΘΧΡΘῚ {πῃ Βθοϑίβα 
οὗ ὑμῖβ ὑμν Ψ1}Π1 ὃς 
ἡαᾶσοβ οὗ σοῦ. 20 Βυ 
1 τ 15. ΟΥ̓ ΤλΘϑ5 οἱ 
Οαοαβ ΒΏΡΕΙ 1 δχρεὶ 

π6 ἀβθζοηξ, ὕμ6 Κίῃρ. 
ἄομι οὗ αοα ὨδΔ5 ΓΤθ8]- 
Ιγν ονογύβκθη ὕοσ, 
ὩΙ Θη ἃ. ϑβύσοηρ 
8, Μ611 δυσηβα, 
συδτᾶθ Ὠϊ5. Ῥ81806, Πἰς 
ὈρΙοησίηρα ΟΟὨ ημ8 
ἴῃ Ρθϑοθ, 22 Βιυὺ ψῆρη 
ΒΟΙΏΘΟΠΘΒ 5ΓΟΏΡΘΓ. ΤΏδΔῃ 
ὯΘ 5 σοθ δρϑίῃηβ, 
ἢ δ ΟΟΠΘΏδ5 
, 6 ἔδκθθ διὰ. 
ὯΪ5 11 δὐχδχηθηΐ ἴῃ 
ΜΏΪΟΩ ὯΘ6 ψὰ5 χ8.- 
ἴηθρ, δῃηὰ 6 αἰϊνίᾶος 
οαὖὺ ἴῃ ὑμίηρθ Ὧδ 
ἀθϑρολθα Ὠΐπὶ οἵ, 
238 Ηὸ ἰῃαὺ 15. ποὺ οἡ 
ΤῺ 5146 8 δρδίηϑ 
9, ϑηα Π6 μϑὺ ἀ063 
ποῦ ρδίῃμοσ τῇ χὴ8 
βοδύψουβ. 

24 “ἸΏΘΩ 88 Ὡ- 
ΟΙθδ ϑρίσιῦ σομθ5 οἂὐ 
Οὗ ἃ δῶ, ἰὖ 858. 

ο5. ὑωσουρῃ ρδχομδὰ 

ῬΙΔ6Ε5 ἰῇ 5ΘΘῸ ἢ οἵ 

8. τοβύϊηρ ρῖδοθ, δηᾶ, 

δ Βηάϊηρ ΠΟΙ, 

10 5ᾶγ8, Ἱ ΨΜΠ1 τοῦ 

[Το Ὁ ποῖθα οἱ 

οὔ ΨΏΪΘΠ ΣΙ πιοΥϑά,᾽ 

25 Δηᾶ οὐ δυτινίηρ κ᾽ 
Βπᾶκ ἰὸ 5νορὺ οἷθδα 

8 Δἀογηερᾶ, 26 ΤΏΕΠ 

1 βσοὺβ 15 γὰν δμά 
[δ Κ65 ϑίοῃσ β58ύθῃ αἰ" 
ξοσθὴῦ βρὶ τὶν πλοῖϑ 

πιοκοᾶ ἐμαα ἰ[βε}, 
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καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ 
δᾶ Βανῖη 5 δηΐοσοαῦῖ {ῆον 816 ἀννθιρκ ἰποτθ, δηῃᾶ 

γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου 
15 ὈΘοοσα ἴῇς δϑὶ (155) οὗ {πὸ ΤΩ 

ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 
{8 νοῦ οξίῃα δυβὶ (1.55). 

21 ᾿ἘΕγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν 
τ αρροηθαὰ αὲ ἰῇ ἰῇ ἰο Ὀ6 Ξαυίῃσ. Πέτα 

ες ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν 
η656 (1255) Βανίηβ ἐξοα ἢΡ βοσαάθοῦθ. νοΐοθ 

γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ Μακαρία 
σοδὴ Οὐΐοῦῖ ἴῃ6 οτονᾶ 5αϊαὰ ἴο ἃ ΗΑΡῸΨ 

ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ 
ἐξὸ ταν ἴδε (ομ6) πδνίηρ σδυσθα ψοὶ πᾶ 

μαστοὶ οὗς ἐθήλασας: 28 αὐτὸς δὲ εἶπεν 
ῥγθαϑίβϑ ψ θοῇ νοοῖ βυςκρᾶ; 0: Ῥὰαϊ 5αϊάᾶ 

μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες 
τηάορα ποσοίοσο ΠΘΡῸΨ ἴὰ6 (ο 65) ρδυϊὴβ 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες. 
(6 νογᾶ. οἔίῃε αοα δαπᾶ (οὔμϑϑ) ριιασγαάϊηρσ. . 

29 Τῶν δὲ ὄχλων᾽ 
ΟΥ τῃ8 νυΐ οὐονν ἅς 

»,’ ΄ «ε 

ξατο λέγειν Η 
ΓᾺ μὴ αλν] ἴο "6 βασυϊῆβ ὙὍὙῃ6 

γενεὰ πονηρά ἐστιν’ σημεῖον 
βοποσϑῦοη ]οΚοα 15; 5βίσα 

καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ 
πᾶ ΕΣ 9] Ὡοΐ ἉΜ11 Ὀ6 σἴνε θη ἰοϊδ 1Ὲ ποὲ ἰῃθ 

σημεῖον ᾿Ιωνᾶ. 39 καθὼς γὰρ ἐγένετο 
515 Ὁ οἵ “οημϑδῆῇ. ΔΟσογάϊηρ 85 ἴὸὼΣὉ Ὀθοδδ 

ὁ ᾿Ιωνᾶς τοῖς Νινευείταις σημεῖον, οὕτως 
6 Φομδῇ ἴο ἐμπ6 Νιηοντίο5 ΒΙ5., 185 

ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ΜΠ 06 8150 6 ὅϑοῃ ΟΣ δ 6 ΤῺ 

γενεᾷ ταύτῃ. 31 βασίλισσα 
δοηοσδίίοσι 15. [Αγ - 

ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν 
ΨΠ1 005 ταϊδβεᾶυρ 'ἴἢ ἴθ 6 ἡυάρσπιθηΐ τὶ {86 

ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ 
ΤΔ16 ῬΘΥΞΟΩ5. ΟΣ {π6 ΒΞΕΟΏΘΣ ΔΈΟΙ {815 δια 

ὅτι ὦἦλθεν. ἐκ τῶν 
Ῥϑόοδυδο 586 σϑύὴθ ουΐ οὗ μα 

( ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν 
τ ϊἐβ οὐ 6 δα ἴο ΘΔ Σ 16 νυϊδάοτῃ 

Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος 
οὗ Βοϊογάοῃ, δηῃᾷ ἴοοϊκ! βοιωθίηξῃϑ τοσο οὗ Βοϊολο 

ὧδε. 832 ἄνδρες Νιιννευεῖται ἀναστήσονται ἐν 
Ἀδχρ. 816 ρευβοῶβ Νίηδνίϊζεβ Χ}11 βίαπα ωὦρ ἴὰ 

τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ 
6 πιάσγηαθξ ψὶὰ ἰῃ6 5οηθσυδί {π15 δοᾶ 

ἐπαθροιζομένων 
ΓΤΑΆΒΒΙΩΒ ὉΡΟῺᾺ 

γενεὰ αὕτη 
Βοηθσαῦοσ ἐδὶ8 

τεῖ 
τ λας ΠΕ 

τῇ 
ἴο ἴῃ 6 

νότου 
οὗ βου 

κατακρινεῖ αὐτούς" 
ΜῈ 56 ἄοννῃ ἱππεῖ; 

περάτων τῆς γῆς 

ΠῸΌΚΕ; 11: 27--8 

διά, δὖξοσ σουϊηρ 16- 
5166, μεν ἄνν611 ὑπδγα; 
8η4 8 Πηδ]1 οἰσοῖιχα- 
βύϑῃσο οὗ ἰῃδαὺ τπϑῇ 
ὈΘοοπΘ ΟΥΒΘ δὴ 
{ῃ68 Ἐγχϑι. ᾿ 

ΦἸΝΟΝ 85 ἢ6. ν85 
βϑυΐὴρ ἰἤθθθ ἰπίηρδ 
8, οογαίη σψοσῖθ οὐ 
οὐ 6 οζονψα γχϑϊξϑα 
ὮΘΥ νοΐοθ δῃᾶ κβϑία ἴὸ 
Ὠἰ: “ΔΌΡΥ 5 ἐδ 
ΜΟΙ ἰμαὺ οδγτὶθᾶ 
γοὰ δῃηὰ ἴῃ ὑγχϑδϑβὺβ 
ὑβαῦ γοὰ 5.064! 
28 Βιυῦὺ ὯδΘ 5814: “Νο, 
χαοσ, ΗΒΡΟΥ 816 
ἴῃοϑβθ ϑαῦΐῃρβ: πὸ 
ψοτά οὗὐ αοά μᾶ 
Κρορίησ 1Ὁ! 

29 ΝΘ. ὑπ οχἵονχαβ 
ΜΟΥ τηδϑϑίηρ ἰορϑίῃ- 
ΘΓ, Ὧ6 δἰαγίθα ἴο 58 γ: 
“ΤῺ15 ροησγδίίοῃ 5 ἃ 
ψ]οκοα ροηθγδαθίοῃ; ἐὺ 
Ἰοοκβ ἴοῦ ἃ βίρῃ. Βαεΐ 
ὯΟ 5ἷρὴ ΨἘΠ1 6 σίνθῃ 
ἰῦ οχοθρῦ 6 βἰδθῃ οὗ 
Φοϑῃ. 0 ἘΌῸΓ ἴυϑὺ 
85 ΦοΔΗ ὈΘοδηθ 8 
ΒΡ ἴο ὑπ Ν᾽ νἱΐα5, 
ἰῇ [6 βϑῖηῆβ 8 ὺ Μ᾽ 
786 5οῃ οὗ χῇϑὴ ὯΘ 
8δῖι5ϑ8θὸ ἰο ὑῃΐβ φρϑῆθυ- 
αἰϊοη, ΦῚ ΤῺΘ6 αἀπθοὴ 
οὗ [726 βουνῇ Ψ1Πλι Ὧ6 
Γαβαα ὼὉΡ ἴῃ ὑδ6 
ἡυᾶάρτηθηῦ νι {μ8 
ΘΩ Οἱ Ἀὑμῃὶβδ βσθῃργ- 
αἰΐοῃ δὰ ΨΠῚ6 σομ- 
ἄθραῃθ ὑμδι; Ὀθοϑαβδ 
Βὴ86. σϑῆὶθ ἔτοὰ δ 
δρᾶ οὐ μβ6 δασίῃ 
ἴο ὮΘΑΓ [6 νιίβαοχῃ 
οἵ οι οου, Ραΐ, 
Ἰοοκ! βουηθίῃϊηρ, ΠΌΣΟ 
δὴ 50] ΟἸΔΟΏ ἰ5 
ὮΘΤΘ, ϑ2 ΤὨῺ6 τήθῇ οὗ 
ΝΣ ΘΙ νΘἢ Ψ11 σὶδο ἴῃ 
{6 Ππιᾶρηθηῦ 8 
115 σοηργαιϊίΐοη δηά 



ΕὈΚῈΣ 11: 83---99 

ὅτι μετένόησαν᾽: - κατακρινοῦσιν αὐτήν’ 
Ὀδοδξο πον σορϑαΐεα μον 11. 7.ᾶσο ἄονσα.. 1; 

εἰς τὸ κήρυγμα .--. ᾿Ιωνᾶ, καὶ ἰδοὺ 
ἴηπίο ἰδ6. {πίπρ ὑσβαοῃθά οὔϑοπμϑῃ, δπᾶά ἸΙἸοοκ' 

πλεῖον ᾿Ιωνᾷ ὧδε. 38 Οὐδεὶς χύχνον 
βοτϑθίμιρ τοσο οὗ σορδμ. ΠΟτα. Νο οῶθ ἰδ. 

ἅψας. εἰς. κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ 
Βαντὰθ ΘΕ εα ἰπίο νϑαϊ ὨΘΡροϊ ποὺ τῃαᾶεγ 

τὸν μόδιον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
1π6 ταϑδϑιυσίηβ Ραδκοῦ... αἵ. ἀροὰ {πὸ Ἰδιηρϑβίδῃα, 

. ἵνα ον οὗ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς 
ἴῃ οτᾶρυ ἐπαὶ ἐμ (ο 65) βοὶπρ ἴπϑὶσ νὰν ἴῃ [86 Πἰσμΐ 

βλέπωσιν: 84 Ὃ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν 
ΤΩΣ ΕΒ οΙα, υ Ἰδτὰρ οΥ 1 6 Ῥοᾶν 15. 

ὁ - ὀφθαλμός σου: ὅταν ὁ ὀφθαλμός 
16: Θγ 6 οὗνοι. ΜΏΆθμονεσ. ἴπ6 ΠῚ 

σου ἁπλοῦς ἦ; καὶ ὅλον τὸ σῶμά 
οἔγοι 5δἰησῖθ χϑν 6, δαἷδο. ΨΏΟΙΘ. ἐπ  Ὀοαγν 

σου φωτινόν ἐστιν ἐπὰν δὲ πονηρὸς 
οὗ ψγοῖ φπηβῃίθηρα [5; ΜΏΘΛΘνο Ὀχὰὲ τ ὶοκρα 

ἢ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτινόν. 
ἀξ τ 6, ,αἰϑο ἰδ Ῥοᾶν οἴνου ἄδτκ. 

85 σκόπει οὖν μὴ -τὸ φῶς τὸ ἐν 
ΒΘ ϑιοσὶ. ἐμουθέοσα ποὶ ἰἥθ ρὲ {6 (οπμθ) 1 

σκότος ἐστίν. 36 εἰ οὖν τὸ σῶμά 
ψγοὰ ἀδγκσθθ 15. 1 τὰργοΐοσθ ἴπ6 -Ῥοαν 

σου ὅλον φωτινόν,, μὴ ἔχον μέρος τι 
οἶγοι ψΨῆοΐΘ δηϑσῃίοηθα, ποῦ μανθ ρασξ. δὴν 

σκοτινόν, ἔσται φωτινὸν ὅλον ὡς ὅταν 
ἄατκ, ἰξν 6. οαϊ ρας ρα τ οΙΘ 65 Ὁ Ώρμονου 

ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῆ φωτίζῃ σε. 
16 Ἰϑρ ἰοτῆθ Ββδβϑῆϊηθ τᾶν 6 οἱ σ ἰθηΐηρ νου. 

“ Ἱ Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι 
.- Τὰ Ὀαΐ [λ6 ἰο 509 δ! 

ὅπω 
390 1ῃ8 

σοὶ 

3 Ἂν 

αὐυτον 
ἐρῶ το - ίχη 15 θαυ 9 Ὁ] ὩΣ 

ἀριστήσῃ παρ᾽ 
ῬΒΔΙΒΘα ἜΘ τηϊσῃΐ αἴπθ6 . Ῥοϑβῖᾶθ 

αὐτῷ: εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν. 38 ὁ δὲ 
Εἷηα; Βανὶηρ δηξοσϑα μα 6 61} ὍΔ οΙς, -. ΤΏ Ρυΐ 

Φαρισαῖος ἰδὼν : ἐθαύμασεν ὅτι . οὐ 
ῬΒΑΓῖδεΘ . Βανί β θοῦ. φνοηαρτσεα Ῥδοδισθ ποῖ 

πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. 
ἔξ νὴ Ὧδ νὰβ αἱρρορα. Ὀδέογθ 1.41. - ΑἸΠΛΏΘΣ, 

39 εἶπεν δὲ ὁ κύριος. πρὸς. αὐτόν Νῦν 
ον Βδα. ας -ἢ6 Τιοχτᾶ-.. ἰοννατάᾷᾶ ἶ Νονν 
ἘΠ ὧν ς΄ ᾿ “ . κα ᾿ - Ὦ ΄ 
ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ . ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου 
᾿ 186. ουΐϊδθιαθ οὗ 1Π 6 Β 

Φαρισαΐος 

τοῦ ἰῃ6 ῬΒδΥῖβθοβ ᾿σαΡ 

καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ. δὲ 
δδηἃἋΛ οὗ ἐῃπ8 αἰδῃ.- ὑοῦ δῖ6 οἰθδγβίησ, 6 Ρεΐ 

ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 
Ἰπδίαο, οὐν τοῦ ΚΗ ΟΥ̓ΡΙΌΛΟΑΘΥ δηα υυἱοκοάμοεβ. 
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ΜΠ σοηᾶσιθ Ὁ; 6. 
οαῦθο ὕθον τϑρθηϊρᾷ 
αὖ ψΨψῃδὺ Το 8 
Ὀγοδοῃραᾶ; θα, ΙΟΟΚΙ 
ΒοΟΙ ΘΙ ΩΡ ΤΟΥ͂Θ ἴμϑη. 
ΦΖο Δ} ἰ5. Ὠϑῖϑ, 88 αὔτ 
θυ ἰρηθηρ ἃ ἰδ, 
8. Ῥαύβοὴ ρευὺβ ἰδ, ποὶ 
ἴῃ ἃ νδυῖϊῦ ὯΟΥ δᾶρυ 
ἃ ΙὩΘΑϑυυρ Ὀϑϑικοῦ, 
Ρυῦ ὩΡΟῺΩ ὑῃ8 ἰϑυηρ- 

Βῦαπα, ὑμαῦ ὑζοϑα 
βίαρρίηρ ἰῇ ΙΔ. Ὧ68- 
ΠΒοΙά (86 ᾿ἰρμὲ. 34 ΤῊΘ 
ἸῺ οὗ ὑμῃ8 ῥοᾶγν ἰ5 
σου δυο. ΜΆΘΩ νουΐ 
Θγ6 ἷβ. βίτιριθ, γοὶ 
ΨΏΟΙΘ ὈΟΟΥ͂ ἰδ - 8150 
Ὀχὶρηῦ; Ὀὰὺ ΜΏΘΩ. 
5. ψἱσκαά, γοῦν ον 
Ϊ5 αἷδο ἅἄδικ. 3588 
διογῦ, ὑμούοζοσθ. Ῥρθῖὺ- 
Ὠδρὼβ5Β ἰᾷ6. ᾿ἰρῃῦ ὑμαῦ 
ἷβ ἴὰ τοὺ 15. ἀδυΚΉ 655, 
36 ΤὨΘΙΘΟΥΘ, ἱξ γψοῦγ 
ΜΏΟΙΘ ὈΟΩΥ ἰθ ὈΥρῦ 
ΜΠ ὯῸ ρᾶτὺ δὺ 8} 
ἄδγκ, ἢ ΨΠ0 8411 Ρ6 
85 Ὀγραῦ ἃ5. ΜΏΘΩ ἃ 
ἰδῖαρ βῖνθϑ ψοόοῖϊ Ἰἰρἢ 
ΕΥ̓͂ 15 Τ8Υ5.᾽ Δ 

ΘΗ 6... [ά 
ΞΡΟΚΘη ἰδ ῖθ, 6 ῬὨδχὶ- 
866. τραυδϑίεβα ἢίμαι. ἰὸ 
αἴθ. νι ἢ... 50 

Ὧ6 ψοοῦ ἰῇ διηῃᾶ χϑ- 
οἰηθα αὖ 8 ὑβ0]8, 
38 Ἡονγονοσῦ, 86. ῬΗΔΓ- 
1ῖ58ε6 5 βυσΓίβοα 
δὲ βεοίῃρ ὑμαὸ ἦθ 
ἀἰᾶ ποὺ τεῦ 858 
Ῥϑῆοσθ ὑμθ.. αἰπηθῦν, 
9 Βα [ῃ6 Τιογτᾷ ᾿βϑαία 
Ἢ δἰ: “Νον στοῦ 
ῬΏΔΙΪ5665, γοῦν οἰθαῦβα 
ῃθ ουΐπίᾶθ οὐ {86 
σα δῃᾶ. ἀϊβῃ, δνυῦ 
{ὴ 6 ἰπδιᾶθ.. οὔ τοῦ 
ἰ5. οὗ ριυηεῦ 
δηᾶ. ψιοκοάμδδϑε 

κ' ναμαανρουτινν 

3399 ΕΌΞΕ 11: 40--46 

40 ὕηγδαϑοῦβϑθ]α ῬΕΓ- 
ΒΟΏ5! Ἐδ ἐμϑὲ χηδᾶδ 
ἴμθ οὐῥδῖάθ χαβϑᾶρ. 150 
δ ἰῃϑίαρ, αἰὰ Ὧ6 τ᾿ 
41 ΝΟνθυί 6169, ρίνα 
δ5 ΘἸΓὉ5 οὗ Ι,ΘΙῸν ἰὴ 
ὑίηρβ ἴπδὲ τὸ ᾿πϑὶᾶδ, 
ΔΩ, ἸΟΟΙΙ 811 [οὐ ΠΟΥῚ 
Φῃϊηρ5 ἃτὸ ὉΙθδα δρουῦ 
του. ἀδΒιιλ τὸθ ἰο 
τοῦ ῬΒΔΥΪΞΘΘΒ, Ὀδοϑδδ 
γοῦ βὶνο [86 ὑθηΐῃ οὗ 
[86 χαΐηῦ δηᾶὰ (6 τδ 
δηα οὗ δὐϑῦν [οὐ .] 
γοσούβθ]θ, μι τοῦ 
Ρδδ5 ὉΥΡ ἴθ {ι50ϊ6σθ 
δηα ῃη6 ἴον οἵ αοά! 
686 ὑδίηρα χοῦ 6 τ 
ὉΠ6ΘΡ ΟὈΠΠραύοη ἴο ὅο, 
Βα ὕμοβθ ΟΣ ὑμίηρ5 
ποῦ ἴο οἵηὶϊν, 43 γγοθ 
ἴο χοῦ Ῥῃδγίβθοα, θ6- 
δα στοῦ ἴογα ἐπ 
ἔγοὴῦ βϑαὺΐβ ἰῇθ {88 
ΒΥ ἈΑΡΌΡΤΘΘ 85 [ὴ86 

ποιήσας 
δανῖηξ ταϑαθ 

ἐποίησεν; 

4 ἄφρονες, 
ΞΘΏΞΘΙΘ55 (0165), 

ὁ ἔξωθεν καὶ 
ἦκα, οὐϊαίᾶθ εἴ5ὸ 
41 πλὴν 

Βεβιᾶ65 

οὐχ ὁ 
ποΐ ἰδε (οΠ6) 

τὸ ἔσωθεν 
ὯΠ6  ἰηβίᾶς Πα στυϑαθ 

τὰ ἐνόντα ει δότε 
ἴῃ 6 (2.55) -Ῥϑίηρ ἰπϑὶαθ βρῖνθ τοῦ 

ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ 
οἰδὶϑ ΟΕ ΤΏΕΤΟΣ, δῃὰ Ἰοοκί 811 (165) [ΞΕ ΤΟῚ 

ὑμῖν ἐστίν. 42 ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς 
τὸ γοῦ 15. Βυϊ νοε ἴο τοῦ τῃ8 

Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ. 
ῬΠΔτΙΒΘοθ, Ῥϑοδιβα τοὺ βίνα θδοῖς ἐπα ἐθμίῃ οὐ ἐπ 

ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν 
ταϊηΐ δ ηᾷά 1ῃ6 Τα 8δηα φνοεν 

λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν 
νεβείδρ]θ, δὰ σοῦ 516 ὑῬυρϑϑϑίῃβὀ ἐπῃθὸ ἡπασταρηϊ 

καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ“. - -ταῦτα - δὲ 
ἃ ἴπὸ ἴονθ.. οξίῃε αοάᾶ; ἐδμεβε (ἰέηρ5) μαὶ 

ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ 
5 ἈΘΟΌΘΘΒΩΣ ἰο ὅο δηᾶ ἴποβα (55) ποῖ 

παρεῖναι. 48 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, 
ἰο 1Ιοὲ 5ο Ρ6β1:ᾶεβ. ὸοθΘ ἴοχου 86 ῬΠΑΧΙΒΘ65, 

ὅτι ᾿ ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν 
θεύαῦθα τοῦ δῖα Ἰονίηβο ἴα τοι ὑἴδοθ οὗ 5 Ὡς 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς. ἐν 
 ἴ6 βυπδροσθβ δ ἐῃθ - βσϑοίϊηρβ 1. στθοηρβ ἴὰ [ῃ6 ΤΩΣ 
ταῖς ἀγοραῖς. 44 οὐάλὶ ὑμῖν ὅτι [κ6 6 : 
[16 τηδγκοίριδόββ, οθ ἰουοῦ, ββοδῦϑθ εἰρεῖ δ μρε τα εὐλθκδις 
Σ Ἂν ἀν 1 Ἁ -“ ᾿ , 

ἐστε ὡς τὰ μνημεῖα τὰ 8, , Ἶ ΔΤ 
Υοῦ ΘΒ 88 ἴμ8 ΤΑΘΏΧΟΓΊΘΙ ἴογὉ5᾽ πα (0165) ἬΝ τὸς ἀκα δθος Ἀξλαβοαν 
ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι - οἱ Ι ἱ ν 

ποῖ ον ἀεπῖ, Δ Ἂἴ6 [12 1-.9]ὕ τ ἋὯ6 (0165) "ὰς Ἀρόν δ ὅτων ΠΝ 

περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. ; 
Κλ ρος ΟἿ Ρ τοὶ ἴεν Ὦδνο ΚΏΟΨΏ. 8.) (ὁ ποῦ ΚΠΟΥΥ 11} 45 "Α θεὶ , | ᾿ 45ΊΗ ΘΏΒΨΘΙ 8. 06 - 

πτοκρίθεις "δέ τις τῶν τ οὔθ οὗ ἰῆοβξα Ἡδν]η8 δηϑν εχ μαΐ ΒΟΙΏΘΟΣΘ ΟΥ [πΠ6 ᾿ 
οὐ νομικῶν ᾿ λέγει αὐτῷ Διδάσκαλε ὙετΒοα 15 86. ΣΔῪ ὲ “5814 ἰο Ὠΐπι: ““δδοῖ- Οὴ685 νούβϑα ἴῃ (6 Ἰδὺν 15 βαυἷβ ἴο ἢ ΤΈΘΟΏΘΙ, 

ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις. 131; ἴῃ ΒΆΥΙΏΘ 688 
ἰμεβα ({Π1}55) βδσίῃβ 8150 15. σοῦ 816 ουχαρίησ. [ δὨΪΠΡ5 γΟῚ 8150: 151}; 
4 «.»Θθ ὁ δὲς εἶπεν Καὶ ὑμῖν τοῖς [115. 46 ἸΏδΩ Ἠδ καἱᾷ: 

- ΤῊΘ (οπ6)  Ῥυΐ δαῖά ΑΙ ἴονοι. {δ [ποθ βδἶβὸ ἴο του 
νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε. 

ΟΠ65 νοτϑρᾶ ὰ 1ἴπ6 16 Ὅνοθ, Ὀϑοδϑθ τοῦ ΚΑ Ἱετες ὕῸΟ. 86 γετθθῦ τ ἐς 
τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστα τ ρόρηεε, τ κτα, καὶ : ΚΡ Τῷ " 
{ῃ8 ΤΆΘΩ Ἰοϑδᾶβ δια ἴο ΡῈ Ῥοσπς, 8. ἰοϑά τῆθη ὙΣΉ. Ιόδᾶβ 

Ὠδτὰ ἴο ὍὈ6 ῬΟΓΏΘ, δα αὐτοὶ ο ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν : ΨΕΡῪ (065. ἰοοῶθ . οὗ ἵμδ σε οξύου  γὸῦ γουχβοῖνοϑ. ἀο ποὺ 
οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις." ἰοσοα ἐμ ἰοδᾶβ ψῖΐα ποΐ σοῦ δσα ἰουμομίησ. ἰο 8 - Ιοδβάβ. ΟἿΘ Οὗ ὙΟΥῈ ΠΏΡΕΟΣΣΙ 



ΕΚΕ,; 11: 47----ὃὁ8 

41 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ 
οο ἰούου, Ὀφοδῦδθο σοῦ 816 μι] [δα 

μνημεῖα τῶν προφητῶν οἱ δὲ 
ΤΑΘΙΏΟΥΊΒΙ ΤΟΙΩ 5 οὗ ἵἴμ6 Ῥτορμοῖβ 186 Ῥυΐξ 

πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 
ΦΑΙΏΘΥ5 οἵ χοῦ Καηιρὰ ἴδοσα. 

48. ἄρα μάρτυρές ἐστε καὶ 
ἜΘΘΙν ὙΝΊΏΘΘΒ65 γοῦ δῖ ΔΗΩ͂ 

συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν 
γοῦ 8.6 ΤΣ Ἶηρ 7611 ἢ ἰο (π6 αἀφθοᾶς ΟΥ̓ 1μ6 

πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν 
βγη 15}.} οἔ του, Ῥϑθοδιβθ ἘᾺΝ 1ηδοοα 

ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς οἰκοδομεῖτε. 
κιρα [347-29 δ ζ6}.] 816 υϊαϊηρ. 

49 διὰ τοῦτο καὶ σοφία τοῦ 
ΤὨΤΟΌΡὮ. 1ὴ1-.. ,φῳἷδο ἴῃς ψιβάοσα οὗ [26 

θεοῦ εἶπεν ᾿Αποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας 
αοά 56 111] Βομα ΟΥΕ πο {πθηὶ Ῥτορμϑῖβ 

καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν 
δῃά ΔΡΟϑέΙ6 5, δΔιηα οὐδοῦ ἴμπθλ πον 1] ΚΙ 

καὶ διώξουσιν, δ0 ἵνα 
Εὐοὶ ΜΠ ροσβεοιίρ, ἴῃ ογᾶδθσ ἰδὲ 

ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν 
χησῖ Ρ6 βουσῃς οὐὲ 16 Ιοοᾶ οἵ 811 [με 

προφητῶν ἐκκεχυμένον ἀπὸ 
ΤΟ ΘΗΣΙΣ {86 [ΡΙΡΟά] Βανίῃρ 6 ροιυτγζϑᾶ οὐ ἔγοτα 

καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς 
Σουησίηρ᾽ οὗ ννουα δα 6) 49] 18 6 Ξοηθυδίϊοῃ 

ταύτης, 51 ἀπὸ αἵματος “Ἄβελ ἕως 
ἘὨ15, ἔγοτα Ἰοοᾶ Οὗ ΑΡΕΙ ὑπ] 

αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου 
ὈΙοοῦᾶ οὗ Ζοοδβαυίδ ἴπ6 (06) Βδνίησ ἐπέρεοι 5Ιδὶἢ 

μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου" ναί, 
Ὀούνοοα ἐπ ΔΤ δῷλα {πὴ μοῖξο; γψε65, 

δὲ 
μαΐξ 

λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ 
1 ἅτὰ ΣΕΩΗ͂Σ ἴο τοῦ, ἰδ νν] ΡῈ βουσί οαδ ἔγτοση ἴδ 6 

γενεᾶς ταύτης. 
ΒΘ θσδίϊοπ 115. 

δῶ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, 
νόος ἴογου {πὸ ΟἿΘ5 νοΥξρα 1ὴ 186 Ιαῖν, 

ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως: 
Ῥδόβϑιιβο σοῦ ξίοα ρ 6 Κον ο ἰδ Κηαονψ]εᾶρο; 

αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς 
ΨΘΥΥ (ο. 65) πο στοῦ επίεσεα δῃα ἔδπθ (ΟΠ 65) 

εἰσερχομένους ἐκωλύσατε. 
[Ξε 7 ἀογτι τοῦ Βιἰπᾶορσχϑα. 

δὅ83 Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ 
«Δηᾶ ΖτΌχὰ 6.6 Βανί βοὴ οαὲ ΟἿ ἈτᾺ 

ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
ΠΡΣοα {540} ΒΟΣΡ65 διἃ [86 ῬΒδσῖδθοβ 
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417 “Ὑ͵ἼὙοα ἴο τοῦ, Βᾳ: 
σϑαδα χοῦ θυ ἰῃᾳ 
ΤΩΘΙΏΟΥΘΙ ἰοπλθβ. οὗ 
π6 Ῥγορῃβύβ, θα σοῦχ 
Σογϑίδύ μοῦ ΚΙΠρα 
μοι! 48 Οογίδίη]ν 
χοῦ δῖ Ὑ]ῦηθϑϑθ5. οἵ 
7086 ἀεδθᾶβς οὗ τοῦ 
ζογοξαου δῃᾶάᾷ γαεὶ 
χοῦ βῖνθ οοῃϑθηῦδ ἰο 
ρου, Ὀδθοαῦθθ ἔῆθεα 
ΚιΠρα 86 ὑγορῃθί μὰ 
χοῦ 8ῖ6 ΡυϊἹάϊηρς 
[οἱ τοπ05]. 49 0ὴ 
05 δοοουῃηῦ 6 τῖβ- 

ἄοχῃ οἵὗἨ Αοᾶ 8150 588ἱά, 
Ἵ Μ1Πὴ βαῃμάᾶ ἕο ἴἰο 
ἴθ Ὀσορῇθίς δηά 
δροβδῦϊθθ, δῃὰ ἔμεν 
Ψ11 ΚΙ] δηᾶ ρϑγβδοαία 
Βο6 οὗ ὑπθῆι, 5θ 50 
[δ΄ μα ὈΙοοᾶ οὗ 81 
ὑῇθβ ὑτορηῃθίβ βρὲ θὰ 
ἔγοσα ὑπ οπηάϊηρ οὗ 
6. ψουὰ ΠΥ Β6 

Γραιτοάα ἴἔγοιηθῃ {ηὶβ 

σοηογϑύϊοη, 51 ἔσο 

πῃ 6 ὈΙοοᾶὰ οἵ ΑΒ] 

ἄοσνῃ ἰο (μ6 Ὀϊ]οοᾶ οὗ 

Ζθοῆ 8 ὙἸ δῇ, ΠΟ ψὰ8 

βἰαῖῃ Ὀοῦνψθθῃ (6. 81- 

ἴᾳ δηῃηᾶὰ ἰῇ ἤοῖιβθ. 

65, 1 {61 τοῦ, 

ΨΜ11 6 τραυὶγοα ἔσγοσῃ 

ὑϊς. σϑῃθγαίοῃ. 

52 “ὙἼγοθ ἰο τοῦ 0 
ΔΙΘ ψουβοᾶ ἴθ [8 

Τα, θοσασο τοῦ ἴοοῖκ 

ΒΥ ὑδθ ΚαοΥ οὗ 

Κηονιθᾶρσο; τοῦ γου- 

ΓἼἜΘΙγΟ 5. αἷα ποὺ ρῸ ἴῃ, 

δυᾶὰ ἔμοβα βοίῃρ ἰῇ 

γοῦ Ὠἰηαογρα! Ν 

δ3 50 ψΏΘη Ὧδ6 ποηΐ 

οαῦ ἔτουι ὑμθῖα 

[μ6 βουῖρβεβ. δᾶ {πὸ 

ῬΗατγίβθθα ὐαχίθα 

Ὁ μτρονυσποκνθναοσον το τεσ πα τοποκακτεκθ πολ σπεο τπτσσπσπο’πσ''. πτ.θὸ..Ὅὕ.σ5πἰσ'έἔἜἘρέέον κε κυνοκονν πε νολκηνκποπτακυνα συκῶν πρλνυμανκ νον ραν γφραροσν μεν αν σι μιμμ κνκαναι μκον καδενεν 
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δειν. ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν 
δεινῶς, ἴο 6 Βο!αϊη ἴὰ δηᾶ ἕο ἔοσοθ σου τη 65 ΛΌΓΩ 

αὐτὸν περὶ πλειόνων, 84 ἐνεδρεύοντες 
ΓΕ δροιξ τῆοχα (155), νὴ ἰὼ ταὶ ΤΟΥ 

αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος 
πα ἴο σαί ῃ ϑοιηθίβίηρ οαυὐοῦ ἴῃ τη ἢ 

αὖτ οὔ. 
οὗ εἰτὰ. Α 

12 Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν 
Ιῃ ΐοΒ (ἐπ: 55) Ἀδνΐηβ ὈδΘ θη 16α Τοσοῖμοσ ὩΡΟᾺ 

τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου; 
οὐ 8 ΤΩΣΤΙΔαΑ͂Β.. οὗ [88 στονα, 

ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, 
4«5-ῃὰ ἴο ὈῈ ἰγεδάϊζωηρ ἀοννῃ Ομ δῃοίδεσ, 

ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς 
Ηρ  ατιοα ἴο Ὀ6 5αυ δ ἰονναχαὰ {1.1 

αθητὰς αὐτοῦ πρῶτον Προσέχετε 
αἰϑοῖθῖθ5 ΟΣ τω ἔτ ς- 17 Β6 τοῦ εἰνὶπδ αἰϊθηξοι 

ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης, ἥτις ἐστὶν 
ἰο Β61ν 68 9 τόσα τη 6 1Ιϑάνξῃ, δ 221. ΓΕῚ 

ὑπόκρισις, τῶν Φαρισαίων. 2 Οὐδὲν 
ἀλῤρταε μον ΟΕ 1ῃ68 ῬΒΔΣΙΞΘ 65. Νοίμιηβ 

δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ 
μα ανῖὴξ Ὀθθὴ σδΥ ἔν σοπορδὶθαᾶ 15 δ ἜὉ 1 

οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ 
ποῖ Ψ1 ὍΘ τανϑαὶθᾶ, δῃηὰ ϑδεοσχοῦ νη ϊοὰ οὶ 

γνωσθήσεται. ὃ Σᾷἀνθ᾽ ὧν 
11 θθοοσὴθ Κοονν. Τῆπίθϑα ΟΕ ψνοἢ (55) 

ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν 
85 ΔΩ ([155) 8385. ἴθ 6 ἀβδυκηθθθ τοὺ 581 [ἴἢ 

τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ 
ὧθ ρῶς ΜΠΡῈ Ὠρασταᾶ, δῃάὰ ΨΏΪΟΏ ἰοννασα ἰμ8 

οὖς ἐλαλήσατε . ἐν τοῖς ταμείοις 
[τ χοῦ ΒΡΟΚ6 ΕΠ] 1μ6 Ῥτίναίο ΓΟΟΤΩ5 

κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 4 Λέγω 
ΜΘ Ὀσθβοῃθα ρου ἰμ6 Πποιιβοΐορθ. 181 τὲ 

δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ 
1.1) ἴο χοῦ 1π6 ΦΥΙΘα5 οἔταθ, ποῖ 

φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων 
ὃ8 τοῦ χτηδαᾶθ ἔθου Ὁ] ἔσγοσλ [δ 6 (ΟΠ 65) ἘμΠπΕ 

τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα ἡ ἐχόντων 
6 Ῥοᾶν βδῃᾶ ΘΕΟΣ ἴμοβε ([8165) δῇ Βανί 

περισσότερόν τι ποιῆσαι. 
τοσα δρυμᾶδηξ ΔΗ ΒΔη5 ἴο ἅο. 

ὅ ὑποδείξω δὲ ὑμῖν 
1 5311 ᾿παϊοαίθ μυΐ ἴο τοῦ 

τίνα φοβη ηθῆτε“ 
ΟΣ γοῦ 5ῃοιϊ!α Ὀ6 τηδαᾶθ ζϑαγῖς] ΟΥ̓́; 

οβήθητε τὸν μετὰ τὸ 
θ6 γοῦ χταδᾶρ ἔξοσξαι οὗ ἴδε (οπ6) δέου ἐπ6 

ΓΠΌΚΕ, 11: δ4--Ἴὖ: ὅ 

ἷΐὰ ἴο 1655 ὍΡΟΣ 

Ὠϊτὰ ΦΘΙΥΙΌΙΥ δῃᾶ ἴἰο 
ὈΠΡ πὰ ψιὺ απ65- 

ΠἸΟΩ δροὰδ Φυσ 6 
λα ρ δ,  δά4ϊγίηρ ἴῃ 

ψαὶῦ ΣΟΥ Ὠΐπ, ἴο οδίοα 

βοιαθυῃηϊηρ οὔῦ οὗ Ὠΐδ 
του ῃ. 

19 Ιῃ ἴ86 τλθϑ- 

ἐἰηθ, θα [86 

οτοσψαὰ δᾶ ρεαὐμοχρα 

τοσοῦ ἴἢ 850 Ων 

ἐμουδαᾶθ ὑμαὺ ὑμὸν 

ΜΟΙ βἰθορίοθ ὌΡΟΣ 

ΟἿΘ διιούμου, Ὧ6 5ἰδαγὺ- 

οα ουαοὖ ὉΥ͂ βϑαγίηρ Ἐγϑὺ 

0Ὁ0 Ὠΐθ αἱ ΒΟΙΡΙΘ5: 

“ὙΥδίοῃ. οὐὖὐ ἴοσ ἰδ 

Ἰθᾶσθὰ οὗ ὑμ8ὸ ῬΏδ7]1- 

5665, ΜΏΪΘΩ ἰ5 Ὥγροῦ- 

τῖθυ. 2Βυῦ ἔμεῖθ ἰ5 

ποίῃϊηρ ΟΑΥΘΙΌΠΥ οοὰ- 
οοαϊθα ὑῃπαὺ Ψ1]1 ποὺ 

ὍΘ τονθδϊθᾶ, δῃᾶ βϑογοῦ 

ἐπαῦὺ Ψ11 ποῦ. ὈΘΟοχΘ 

Κα. 8 ΈΆΘΓΤΘΙΟΣΘ 

μοῦ ὑμίηρα γοῦ 58. 

ἴὰ 8 ἀδΙκηθο5 ΜΠ1 6 

Πθϑιὰ ἰῇ 6 Τρ, 

δηα νι δὺ τοῦ ΜΏΪΘΡΟΥ 

ἴῃ υϊναΐθ τος ΜΠ] 

6 ὑγϑδοη;ρα ἔτοσῃ [6 

ομπδούουϑ. 4 ΜΟΥΘΟΥΘΥ, 

Ὶ βὰν ἴο τοῦ, 1 

ἔγιθηᾶβ, θῸ. ποὺ ἔθ 

ἴβοδαθδ. ψῦο ΚῚῚ [86 

Ῥοᾶν δ8δῃ4 δἱΐεσ (ῃὲ5 

816. τοῦ 8016 ἴο ἀοὸ 

δον μΐῃρ τοσΘ. ὅ Βυὺ 

1 Ψ1 :πάϊοαῖθ. ἴἰο 

τοῦ πο ἰοὺ 29681: 

ἘΦΩΣ πίη ΜῸ δἵνοσ 
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ἀποκτεῖναι Πρ Ὧθ85 δαίμους 
ν ἴα ἐῆγον [πἴο 
α6- θη 8." Ὑ85, ἢ 
6 τοῦ, ἔδυ ἐπί 
Οὔθ. 6 ΕἾἶνθ ΞΡΘΥΤΟῚ 5 
56}. 1ἴῸ0Γ ὕψο σοΐης 
οΟὗἨ 5118} νϑὶιδ, - ἀρ 
ὕμον ποὺ Ὑεῦ οῦ Θ᾽ 

ξ ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς 
ἴο Κὶὶ Βανίηρ . δα μοσῖν ο ἴὰγονν ἰπ : ἰπίο 

τὴν γέενναν ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον 
6 ἐπΡ Αξρι ψγ65, 1 τὰ βασΐησ ἴἰο χοῦ, ἐδ ]15 (ὁπ 6) 

οβήθη τε. Θ οὐχὶ πέντε στρουθία 
Β6 Ἔτι γταδάθ ἔθδυξαὶ ΟΕ. Νοΐ Ἄνο ΞΡΔΥΣΟῸΞ 

π᾿ωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; καὶ ν ἐξ 
16 Ῥφϑῖηρ ΞΟ... ΟΥ̓ δεβα ὕνοῦ Απμαᾶ οὔς οιΐοῖ 

αὐτῶν οὐκ ἔστιν. ἐπιλελησμένον. ἐνώπιον [οὗ ὑποπὶ βροβ8 ἴοι- 
ἴθ ποῖ 15. Βανῖηβ ὈΘΕῺ ξογβοίίζεῃ. ἴπ βιθαξ ᾿ ρούίζαη Ὀρίοσθ αοά. 

τοῦ. θεοῦ. 7 ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τ 1Βπῖ δνθῃ (ἢ ἶ 
ἐπα ἘΔ τ πλ σον χα κιθῦ;  τρίχεςς τῆς. Ὁ ἰδ Βιαΐτε κε γῆς τῶν πᾶσς οὗ Ὑόῦκ Ὠθϑαξβ 816 8} 

αἱ μ ὅσαι ἡνται". : 
Βοδά οὗ τοῦ 411 [ΠδίτϑΤ' ΜΝ νου Δ, ΒΟΙΘἕ; ΔΌΣΕΙ, εα. Ηᾶνϑ δ 

μὴ. ᾿ς φοβεῖσθε «πολλῶν στρουθίων 1βατ; σοῦ ἃχθ ΟΣ Ν 
ποῖ ῬῈ χοῦ ἔϑαγίηρ; ΟΣ ΤΊΔΏΥ ΠῚ Βρδύσοσϑ [ΤΟΥ͂Θ ὕμ8) ΠΘΩΥ 5ΡδΣ. 

διαφέρετε, ΤΟΥ͂,5. [6 
τοῦ ἃτῈ τ, ΠΕΙΡΗΒ: 81 580, ὕδβη,, ἰδ 

8 Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν [τοῦὐ, ἘνΘγοῦΘ ἐμαὶ 
1 δὰ ΝΕ Ῥαΐ ἰο χοῦ, δνούγοῦθ ΨΏῸ ἘΚΘΙ͂Ν 

ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ἍΜ) σοηθθα ἰ τῆ6. 1 ἔτουδ., οὗ [26 ΤΏΘΩ, 

καὶ ὁ υἱὸς. τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν 
8150 ἐξ 6 ϑ5ὅοὴὰ οὗ 6 ΤΆΔΕ 11 σοη θα ἴῃ 

αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ" 
Ἀἰμπὶ ἴῃ ἔγοηΐ οΕθΘ δῆξειϑ: οξίῃβ ἀοάᾶ; 

ϑ ὁ δὲ ἀρνησάμενδς με ἐνώπιον 
πὸ (οπθ). Ῥαξ ανίηρ αἰβοννπεάᾷ τὴθ ἰῃ εἰδῇς 

τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον 
οὗ ἴδ 6 ΙΏΘΩ Ὦ6 1] Βα αἰδβοννηθα ἴὰ βίσῃς 

τῶν. ἀγγέλων -τοῦ θεοῦ. 10 Καὶ πᾶς ὃς 
οὐ βδῆβοὶβ οξίμε Οοα, ΔΗα δνεύσοηθ 0 

ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 
Μ11 ΘᾺ ψνοσγὰ ἰηΐο 16 50 ΟΣ μ8 ΤΏ ΘΧΙ, 

ἀφεϑήσεται αὐτῷ . δὲ εἰς τὸ 
1{ 211 Ὀ6 1δὲ βὸ οἱἵ ἰο Ὠ: ἴο ΓΙ ἴδαὼ Ῥαὲ πο ἐμ 

ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ 
ΠΟΙ͂, ΕἸοΣε νη ῖ ΠΑΝ 5 ὈΙΔΞΡΘχηϑα τοί 

ἀφεθήσεται. 11 Ὅταν δὲ 
1 111 6 Ἰδὲ βὸ ΟΕ. δ δε τ είτυζον Ῥαΐ 

. εἰσφέρωσιν ὑμᾶς τὰς 
ἴδον ταν Ὀ6 ὈυΏΘΊΔΕ; ἰᾳ γον ὍΡΟΙ. ᾿ Ἐπ 6 

συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ 
βϑυπδβοθεβ πᾶ 186 βονθζωσχηθηῦ ΟΡΗ͂ΟῚ8415 δηᾶ 

τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε 
{τμ6 δ που 65, ποῦ ββουμᾶ νου ΒάσΗΝς ΔΙΎΧΙΟΙΚ 

πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε 
μον ΟΥ δ ηδὶ. τοὺ βου ΞΌΘ6Ε πη ἀοἔθηϑο 

οΟὔἔοσθοα πο ὙΠ 
π16 Ῥδίοτθ σἵἤθῃ, ὑπὸ 
σοῦ οὗ Τα 8 Μ1Π 
δἰδο. “σοηΐθθθ Ὁπΐοη 
ψι Ὠἴπι.. θοΐοσθ {ῃ8 
ΘΏΡΘΙ5 οἵὐ Οαοἄ, 98 
ὯθΘ μαὺ αϊβονβ τ 
Βεοΐοσα θη 11. 6 
ἀϊξοσθα Ὀθέοσα [ῃ8 
ΘΏΡΘΙ5 οὗ αοἄ, 10 Απὰ 
ΘΥΘΥΟΩΘ ὑμαῦ 5805 ἃ 
ψοτὰ ἀραἰηδὺ ἐπ Θ0ὴ 
οἵ δ, ἰδ ΜΠ Ὅὲ 
ξοτοίνθῃ δῖα; δαΐ 
Ὧἢ86 ὑμϑὺῦ ὈΙΔΘΡΉΘΠ165 
δϑϑληδῦ ὑπ6 ΟΙΥ βοὶτ 

Ψ1} ποῦ 6 ζογσίνεη 
ἰδ. -11 Βαυῦ ΝΌΟΝ ὑΠῈῦ 

Ῥγϊὴρ τοῦ ἴῃ δε: 

ἔοτΘ ΡΌΡΙΪΟ Διββθῃῖη 

θ1165 δῃᾶὰ βονθυῃτηθηὶ 
᾿ΟΠοΙαΙ15 8Π64. δυΐδοῖς 

ἀ{165, ἀο. ποῦ ῬδοΟΙΊΒ 

δ ΧΟ 5. ρου ΠΟΥ 

ΟἿ πα τοῦ ΝΜ} 
Β5068Κ ἱπ ἀοζθηβθ᾽ οΐ 

3 Ν 

ξἕτι 

᾿᾿ 

ῸΓΣ 

Μὲ 
δι 5ε6. Μαίμον, 5:22, Τοοϊποίοα, - ᾿ πο τς ἘΠ τοοτκος 

ἈΝ ΟΝ 

μρνορυ σαν ιν στα Νμηρφον νυν, αμε λοι μένειν 

8343 

12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα εἴπτητε: 
126 ἔοσ ΒΟῚν Ξριττὶ δὲ τοῦ 5ΠΟΙΙΩ͂ ΞΔ; 

ιἰδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ 
Ι ὧι {680ἢ} τοῦ ἷἰπ νοῦν ἰδ πο νῃδὲ (ἄμμε) 

δεῖ. : εἰπεῖν: 
15 πϑοθϑϑασν ἴοὸ 580. 

13 Εἶπεν δέ τις 
5ιῖὰ υΐδ᾽ βομπιθοῇδ᾽ 

αὐτῷ Διδάσκαλε, εἰπὲ - 
το ἶσα ἙΘΔΟΠΟΥ, 58. 

ερίσασθαι μετ’ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. 
ἐὰ ἄϊνταα 1 δ.) 188 1 οΥυΙΐδσθ. 

1:4 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ἔάλνθρωπε, τίς 
ΤῊΘ (ο6)  Ῥαξ β5αῖἃ ἴο ὨΪση Μίδῃ, Ν..220] 

με κατέστησεν κριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 
ὯΘ6 οὶ ἄονῃ ἡ πᾶθ5ε᾽ ΟΥ αϊνιᾶοσ ἀροὴ τοῦυΐ 

1ὅ εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὃὧρᾶτε καὶ 
δ 5814 Ῥυΐ ἰοννασᾶ. ἔβοα ΒΕ τοῦ πὐ} ΔΩ 

φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης 
Ὁ υοῦ συδγαϊη δ᾽ γοῦΣϑοΙνο5 ΤΥΟΤᾺ 411 

πλεονεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν 
οογείουϑηρθθ, Ῥθοθῦθβθ οὶ πὰ {π6 ἴο 6 δρουμαϊηβ 

τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν 
τοσοῦ ἴδ6 Πρ οὐ ἴα 5 οπήὶ οὗ δε ([155) 

ὑπαρχόντων αὐτῷ. 16 Εἶπεν δὲ παραβολὴν 
οχιβίίϊηθ -. ἴο ἴζη, δ βαιά Ρυΐ ῬΆΓΘΡΙΘ 

πρὸς αὐτοὺς λέγων ᾿Ανθρώπου τινὸς 
ἰονναγα [7410] ΞΕ ΖΙΤΣ ΟΣ 8 ΒΟΙΩΘ 

πλουσίου. εὐφόρησεν ἡ χώρα. 17 καὶ 
ΤΊ ἢ Ῥτοάμπορα ΜῈ} {μ8 Ἰαπὰ. Δπά 

διελογίζετο ἐν αὑτῷ λέγων Τί 
6 ΨΜδ5 Υθββοῦ 5 "ΠῚ ἘΪΤΉΞΘΙΕ ΒΑΣΊΩΕ 

ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω 
8ὴ8111 ὅο, Ὀθοδαϑα ποῖ 1 ᾶύὼ πανί ὴβ 

συνάξω τοὺς καρπούς μου; 
Ιβϑῃοιμα βαῖμοσ 1521: χυϊὶς ΟΥ τ 62 

εἶπεν Τοῦτο ποιήσω" καθελῶ: 
6 βαίϊᾶᾷ τηϊβ (15) 15}184}} ἀο; 1588]1} [8 Κ6 ἄἀοννὰ 

μου “τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας 
οὗ τὴ 8 ἐπ βίοσθουϑο5 ϑηα Βυϑβδῖοσ (ΟΠ. 65) 

οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα 
15Ώ 811 παπά, δὴ 1588] βαίῃμεῦ ἔπεσα 811 

τὸν σῖτον καὶ τὰ ΄ ἀγαθά “μου, 19 καὶ 
ἴῃ. ψ πθδὲ δηθὰ {δ6 Βοοα (ἴῃ 65) οξτηθ, δηᾶ 

ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου Ψυχή, ἔχεις 
[5881] Ξαὰν ἰο (ἢ Θ 501 οὔχωθβ 93οΌ], ψοῦ ἃ16 ἤδνὶηθ 

πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά: 
ἸὭ8ην Ββοοῦ (1255) Ιἱγίρ ἰπΐο ψϑδῦβ ΤΏΘΩΥ;: 

᾿ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 
ἴΆΚ6 γΟῸΣ ϑα8θ6, οδδΐ, αὐίηκ, ὃ68 ννϑη-τηϊη θᾶ, 

ἐκ τοῦ ὄχλου 
ουαΐοξ ἐβξοὸ οτονᾶ 

τῷ ἀδελφῷ μοὺυ 
ἴο 6 Ὀσχγοίπεσ οἔ χη 

ποῦ 
Ν..,291-2..:} 

18 καὶ 
ἈΑμὰ 

ψναδί. 

τὺ ἘῈ} 123: 12---19᾽ 

ΜΏδΘὺ τοῦ. ΨῚ1 580; 
ἸΖΊΟΥ ἴδε ΠΟΙΡ ϑρίὶσὶῦ 
Μ11 ὑθϑοῦ τοῦ ἴῃ ὑδδῦ 
ΜΟΥ ὨΟᾺ 6 155 
χοῦ οὐρσηῦ ἴο 585». 

18 ΤΏΡ 84. οογίϑίῃ 
ΟἿΒΘ οὗ {86 ογἵοψὰ 5ϑὶᾷ 
ἴο Ὠΐηυ: “ὙΘΘΟΠΘυ, (611 
ΤῊΣ ὈΓΟΙΏΘΥ ο αἰγίᾶθ 
ἴ6 ἰοῦ ίΐδησθα τἱν ἢ 
Τγ8." Ἱ4}Ὲ᾿0 ᾿βϑαϊᾶα ἴἰο 
Ὠΐα: “Μη, ΜΏΟ 80- 
Ῥοϊηϊθά τὯϑο προ ΟΣ 
ΔΙΡΌΟΥΣΟΏΘΙ ΟΥΘΥ ὙΟΤῚ 

ῬΘΥΒΟῺΒ9᾽ 15 ΤΏΘΩ Ὧ8 
βοα ἴο ἔπθῃλ;: “Κϑερ 
ΥΟοῦκ Θυγ85 ορθὴ δῃᾶ 

ϑβιδγα δρδϊηδὺ ΘΥΘΥΥῪ 
ΒΟΥ ΟΥἨ σονθίοι 685, 
Ὀδοϑῖιδθ δυο ΜΏΘΩ ἃ 
ῬΘΙΒΟῚ Ὧ8Δ5 δὴ. ΔΌΠΏ- 
ἄδημοθ Ὡΐθ 1ἴ6ὸ αοα5 
Ὠοῦ τρϑῦ ἔσο {8 
ἐσ Ὧ6 ῬΟδΒΘΘ5685." 
16 νυ} ὑμδὺ Π6 5ρόοῖκθ 
8ῊὉ ᾿Ππούγϑύϊοη ὑο 
θῦλ, βαϑίηρ: “ὙΠ 
Ἰδμᾶ οὗ ἃ οογίύαϊῃ στ] 
Ώϑη φζοάμοθρᾷ ψ161}, 
11 (Ομ θαι ]ν ὯΘ Ὀ6- 
σατι τοδβοηΐϊὴρ σἱ 1 ἢ 
ὨΪΠΊΞΘΙ͂, βαγίηρ, δὲ 
ΒὮΒΙ 1 ἄο,. πον - ὑμδὺ 
1 πᾶῦθ πόνο τὸ 
ΘΑΙΏΘΥΙ ΤΥ ΟΥΟΌΒ9᾽ 
18 5ὸ 6 κ"δἰᾶ, Ἵ Ὑ111 
ἄο ὑμϊδ: 1 11 ὑδὰγ 
ἄοῃ ΤῺ 5 οΥΘΟΙ565 
δια Ὀυϊαὰ ὈΡΘΟῚ ΟἿΘ5, 
δηᾶ ΠΕΥΙΘῚΙ Μ1] ραϊῶ- 
ΘΓ 8} τὴν ρτυϑίῃ δηᾶ 
811 τὴν βοοᾶ ἰῃϊηρδ;. 
19Δηα Τ. 11 56. ἴο 
ΙΝ 5081: “ΞΟ, ψοὰ 

βδανθὸ 8 ροοῦᾶ 
ἑμίηρα 81 ὉΡ ΖῸΣ 
ΧΑΘῺΝ ΨΘΑΥΒ; ὅθ ΨΟῸΣ 

6856, οδῦ, ἀσιῦκ, 

ΘΏΪΟΥ γοῦγδ611.᾽ " 



χ{{Κ8Ὲ} 12: 20--2} 

αὐτῷ ὁ θεός "Ἄφρων 20 εἶπεν δὲ ᾿ 
αοὰ ϑϑ'θηβοίθϑϑ (006), 5εαῖα αΐ ἴο τα [86 

ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου 
ἰο (15 1ῃ8 δ 4} 1:4} 1τ΄.6 501 . οἶνοιυ 

αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ’ ἃ δὲ 
ΠῈΣ 816 δϑκίηθ ἔτοω σοῦ; δὲ ({Π1π 55.) Ὀαΐ 

ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; 21 . Οὕτως 
ψοῦ Ρσορδσοά, ἰο ΨΟΏ ὙΜ11 Ὀ67 ΤὨᾺ5 

ὁ θησαυρίζων αὑτῷ καὶ μὴ -. εἰς 
186 (οὔ 6) ἰγθδβσηβ ἰο Εἰγη56 15 δῃῇῃάὰ ποῖ ἰηΐο 

θεὸν πλουτῶν. 
αοά Ῥαΐῃρ το. 

22 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
Ἠδ καἰ Ῥαΐ ἰοννγαστάὰ ἴμ6 αἰβοῖριθα ΟΣ Εἴσω 

Διὰ- τοῦτο λέγω, ὑμῖν, μὴ 
ΤὨτουρΡἢ ἐῃ15 1 δύὼ θαυμα ἴο του, ποῦ 

εριμνᾶτε .-Ὀ τὸ ψυχῇ τί άγητε 
να ὑπὸ μρεὐλ ἘΝ ἴο 6 500. ψνῶϑὶ τοῦ 5ῃοια δαΐ, 

μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί 
ὯΟΓ . ο ἰῃ 68 . Ροᾶν οἵ τοῦ δὶ 

ἐνδύσησθε. 23 ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν 
τοῦ 5που]α ρμαΐ οἡ. ΤΏ6 ΤΟΥ 5001 ΤΆΟΓΟ 

ἐστιν τῆ τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ 
5 οὗ ἴδε πο ηνεας δ ἰτῃ6 Ῥοᾶν οἔίῃε 

ἐνδύματος. 24 κατανοήσατε τοὺς κόρακας 
τυλδί 15 Ραΐ οἱ. Οομδίαρσ τοῦ ἀοννῃ 6 Γαν 5 

ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, 
μα ῃἡοΐ {πὸν 816 βδουηρ ΠΟΙ [ΠῸν 816 σϑδρϊηᾷ, 

οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀττοθήκη, 
ἕο ΏΔΟΩ οὔθ ἢοΐ 15 Ῥδχ ΟΙ 5. ΟΥΘΏΟΊΙΞΘ, 

καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς: πόσῳ 
δια 6 οα ἰ5 πουχιϑηϊηρ πο; ἴο μον ΣΟ Ὦ 

μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. 
ταῖμοσ χοῦ 816 αΙ θυ οὔίῃθ ὈΙγχᾶ5. 

25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται 
ψῶο Ῥυξ. οοἷοἔ συοῦ ὈΘΙΩΒ δλκίουθ ἰ5 8016 

ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν; 
ὭΡου ἰῃ6 11}6- βρῶ οἵ Ὠΐπὶ ἰοϑβϑαᾶ. ΟῚ 

26 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλαχίστου δύνασθε, 
1Ὲ ἰμπουθίοσθ πού-ρυαϊ Ιφδαϑί (μη 5) σοὺ 81:6 8016, 

τί περὶ τῶν λοιπῶν. 
ΜΏδΣ δροιῦ [ἢ6 Ιοξίονου (105) Ὑοῦ δύ δ ΧΙ 57 

21 κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς 
Οοηβὶᾶου τοῦ ἄοννη 1με 111165 μον 

αὐξάνει" οὐ κοπιᾷ οὐδὲ 
115 ΞΥΟΙΠΒ; ποῖ «1 15 ΤΟΣ 5 -οί-ς 

νήθει: λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ 
1 15 βρη; 1απὶβανηρβ Ρᾳς ἰουου, ποῖί- αὶ 

Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ 
ΘΟΙΟΠΊΟΣ "19 811 {μ6 ΕΊΟΥΥ οἵ Πΐτ 

μεριμνᾶτε; .- 

844 

20 Βυὺ Οοα 5818 (Ὁ 
μὰ, “ΓΘΆΒΟΣ88]5 
οὔθ, ὑπ πἰρῃῦ 5.1} 
δΙ6 αἀδιηδηάϊηρ. γοὰν 
5011 ἔγομλ γοὰ. ὝΏο, 
ἴθ, 15. ἴο ᾿ἤδνβ ἰῃςβ 
ὑμπίπρϑ γοῖ βὐογθα ὉΡ9’ 
21 350 1ῦ βοθ9 ψὶῦῃ ἢ 
δὴ ὑπαῦ ΙᾶνΚϑ᾿ ΒΗ 
ἰγθαβθασθ ἴοσ ὨΣΠγβο]ῦ 
Ῥυΐ ἰ5 ποὺ ΤΟ ἰονατα 
αοάᾶ.; ἘΠ ϑς ἀπ 

22 ΤΏΘη [6 ϑ8ϊἰα ἕὰ 
ὨΪ5 ἀἰΟΙΙ6 5: “ΟἿ ἑηϊς 
Θοοουσηῦ 1 58. ἴο στοῦ, 
αϊ Ρεΐϊηρ ΔΙΏΧΊΟΙϑ. 
ϑρουῦ  χοῦα 50.115 ἃᾷ 

ἰο δῦ τοῦ ΜὙ11 οαὶ 
οΟΥἹ δρουῦ ἕόῦᾷ Ῥοαίεε 
85 ἴο ψῃδῦ χοῦ ψ 
ψΘα. 28 ἘῸΣ ὑμ6 βοὺϊ 
15 Μοῦ Χο ἰῆϑη 

ἔοοὰ πὰ ἴθ βοὰν 
ἐδ οἱοίμἱηρ. 24 ΜΑΙΚ, 
Ψ61 ὑμαῦ 6 γϑυθὴϑ 
ΠΘΙΠΘΙ 507 566 ποὺ 
ΤΡ, δηὰ μον δγυθ 
ΠΘΙΓΠΘΥ ὈΔΙῚ ΠΟΥ βίοσο:: 
ἤουδο, δηα τοί αοὰ 

ἔβθᾶβ ἴθ. Οὐ δοΐχ 
ΤΟ ΠΊΟΥΘ ΟΣ 818 
γὙοῦ ὕμχϑῃ μδὲγαάϑδ᾽ 

26 ηὴῸ οὗὐ τοῦ ὉΥ 
Ῥοίηῃρ ϑηχίοιβ οδὴ δά 

ἃ ουρὶὺ ίο ἰ5 Πέδ, 
βρϑ} 2611, ὑῃοσδἔοσο, 
τοῦ οδηηοῦ ἀὸ ἐμὲ. 
Ἰραδὺ ἰῃίηρ, ΜῺΥ Β6, 

δ χοῦ δρουῦῦ ὑμ8 

τουλδιηϊὴρ ὑμίηρϑ᾽ 
21 ΜΑΥΚ Μ6Ὸ821 δοῦν 
{μπ6 65 στον, ΠῈ7 

ποῖ} ὕο!} ποῖ 
Βρία; αδ 1 {61} 
τοῦ, Νοῦ δὐθῇ 5010- 

ΙΔΟΩ. ἰπ 811 15 5ΙΟΥΥ͂ 
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περι εβάλετο 

ψ85 [τον αροὲ 85. οὔθ οὗ ἔῆεδβο. 
ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα ἥμερον καὶ 8614 ἴ 6 νερβείδιίίοη Ὀθίῃβ μετ τι Πα 
αὔριον εἰς κλίθανον θαλλόμενον ὁ θεὸς ἰοΟΙΊΟΣΤΟ ἰηΐο ονθῃ Βϑίῃρ ἰἤτοννιν 86 αοα 
οὕτως ἀμφιάζει, πόσῳ 
ἐμὰ5. 15 οἸοίἴησ,Ἠ ἰο ον πο ΥϑέΠΟΡ γοῦ, 

ὀλιγόπιστοι. 29 καὶ ὑμεῖς μὴ τεῖτε 
οὔθϑ ΜΙ ἩΕῸ ἔῃ. Απὰᾶ ΒΕ τῇ ἐΡ πε τες 
τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ 

ναὶ ὑοῦ γαϊρηΐ δα δα ὑνδὲ σοῦ σηϊβϑέ αὐσὶηκ, δπά 
μὴ μετεωρίζεσθε, 30 ταῦτα γὰ 
μοΐ Ὀ6 τοῦ ἴῃ ΒΌΒΡΘηξθ, 1Π656 (165) ΤῸΥ 
πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ΒΓ} 18 ΠῚ 5 00}2 οὗ ἰῃς8 ὙΚΗΝ 
ἐπιζητοῦσιν, -. ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ 

8416 βαβδκίῃϑβ ὈΡΟΩ, οὗ χοῦ Ραυΐ 186 ἘΔΊΠΟΥ 
οἶδεν ὅτι ἤζετε τούτων. ρῃςεΊ 

[85 Κῆοννῃ ὑπαΐ χοῦ 816 δανίηξ Ὡθϑα οἵ ἴπδβα ([: 55) ; 

τὴν ὄδασιλείαν ᾿ ζητεῖτε 
Ῥφϑίᾶθς Ρ6 τοῦ 5θϑιτίηρ τῆ Κίπσ ἀοΓα ἘΣ ΑΝ ἢ δ ἐς Ν᾿ Σ αὐτοῦ, καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν. 

οὗ Ηΐπι, δηα ἴῃθβθ (155) ΨΠι06 ἀάεα ᾿ 
82 Μὴ φοθοῦ, 

Νοῖ ῬὈδ τοῦ ἔθαχίησ, {π6 

εὐδόκησεν ὁ 
Ὀθοϑαβο 1πουβῃΐ ΝΕ} οὗ τῃ6 

δοῦναι ὑμῖν τὴν 
ἰοεσῖνα ἰουσοῦυ ἐῃ6 

τὰ ὑπάρχοντα 
{Π6 ῬΘΙΟΩΒΊΩΒ5 

ἐλεημοσύνην. ποιήσατε 
Εἰ ΟἿ τάθτον; ΤΆΔΙΚΘ 

μὴ παλαιούμενα, 
ποΐ Βασογηίηρβ ΟἹ, 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
ἴῃ τ 6 Ἀθάνθηξ, ᾿ 

ἐγγίζει 
ἰ5 βου θᾶ Σ 

81 πλὴν 

πι16 βοοκ, 

πατὴρ ὑμῶν 
ἘΔΙΏΘΥ ο 

ὅτι 

ΚΙιηράοχῃ. 

ὑμῶν 
οὔ τον 

56}} γοῦ 
Ν ϑ'' 

καὶ δότε 
δηά 

ἑαυτοῖς 
ἴο ξεῖν 

θησαυρὸν 
ΚΘ ΘΌΤΘ 

Ῥυϊδβοξ. 

Πονοχ ζαὶ τσ 

ὅπου κλέπτης οὐκ 
ἽΨΏΘΙΘ 1ῃῖ6 5 ποί 

οὐδὲ σὴς διαφθείρει: 84 ὅπου 
ΠΟΥ͂ Το [5 σοηϑυχαίη δ δε 3}. 

γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἔζον 15 ἴμ6 ἰχθαϑσθ οἔχου, ἰβεσθε 8150 
ἡ καρδία- ὑμῶν ἔσται. 
ἰῇ πραχξ - οὗ γου: ΨΣ] Ὀ6. 

8ὅ "Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες 
Ια ΡῈ οὔ χου ἴδ .1οΙπ5 

- περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι, 
νὴ ὈΘθῇ βἰταθαά δηπᾶ ἰῇῆ8 ἸΞΠΊΌΒ ῬυΣΏΪη“, 

86 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις 
Δα τοῦ κα ἴο 6 ὙΑΙΌΏΡ ἴοὺΣ 

᾿ ὡς ἕν τούτων. 28 εἰ δὲ ἐν 
1 Ῥαὲ ἴῃ 

μᾶλλον ὑμᾶς, 

ἴο τοῦ. 

τὸ μικρὸν ποίμνιον, 

γοῦ 

δασιλείαν. 38. Πωλήσατε 

εΕἷνθ τοῦ 

θαλλάντια 

Ε. ’΄Ἱ 

ἀνέκλειπτον. 

ΚΕ 12: 38.--86 

ΜΕΝ ΥΤΑυΘα 85. ΟΠ6 
οὗ ἔμθϑθ, 281, πον, 
αοᾶ. ἔμ οἸοίμαβ. ἐμ6 
ναρούδυϊοι ἴῃ (ῃ)6 ρα 
ἰμαὺ ὑοάδν δχὶδίβ δρᾶ 
ΤΟΙΏΟΣΤΟΥ͂Σ 5. οαϑὲ ἰηΐο 
δὴ “οὐ, ον ΠΟ Ὦ 
ΓΑΙΒΟΥ ΜΠ Ὧθ6. οἱοίῃθ 
Υοῦ, του νἱΐῇ 1{{|16 
ἔαὶῦ ἢ! 29 50 ααὶϊξ 5ερῖκ- 
ἴὴρ. ψϑὺ τοῦ ταϊρ 
οαῦ δῃάὰ ψῶϑλ τοῦ 
ταϊρἣῦ ἀγίηκ, δῃᾶ αὐ 
ὈΘίηρ ἴῃ ΒΩΧΙΟΙΚ5. 5115- 
ῬθΏβθ; 8010 811 {π686 
ΕΙΘ {μ6᾽ ἰπΐηρα ἐῃ6 
ΠδύοΩΣ οὐ ἐμ6. ψοσϊα 
ΘΙΘ ΘΘΔΡΟΥΙΥ ΡΟΥΘ Ωρ, 
θαύ τοῦκβκ ἘΙΠΟΥ 
Κηοτ5 γοῦ πορᾶ ἐμθ88 
ὑῃΐηρ5. 81 Νϑνουίμο- 
1655, 566}. σοη 911 
ΗΪδ. Κίηράοχῃ;,{ δπᾶ 
ἔμθ88 (ΠΡ. Μ11 Ὁ6 
ϑαάᾶρα ἴο του, 

32 “ἬἭδνθ πὸ ζδϑυ, 
1116 ἤσοκ, Ῥϑοδιιβθ 
χοῦκ Βαύμον 85 δρ- 
Ρτγονθά. οὗ δἰνίηὴρ σοῦ 
[8 Κίηράομῃ. 383 5611 
[88 ὑμίηρα Ῥϑιοηρίηρ 
ἴο γοῦ δῃηᾶ ρἷνθ ρἱζίϑ 

"Οὗ ΤΏΘΓΟΥ. ΜΆΚΘ ῬΌΓΒΘ5 
ἼΟΥ γουΓβοῖνοα ἰπδὲ ἀο 
ποὺ ψΘδΣ οὖ, 8. ΠΘνοΥ- 
ΤΑΥ ἱτιρ . ΥΘαϑασο. ἴῃ 
[6 δδνθῆϑ, ΨΏΘΤΟ ἃ 
ΒΊΟΥ ἄοθβ ποὺ σοὺ ΠΘᾺΡ 
ΠΟΥ͂ πιοίῃ σΔΟΠΒΏΣηΘΕ. 
34 ΕῸΣ ποτα, στοῦκ 
ἰγθδβασα 15, ἴμογα γόῦκ 
ρασίβ ΨΠῚπμ 6. 8150, 

. 935. “Ἰοὺ σχόοῦᾷκ ΙΟἱπ5 
Ρ6 οἰγαδά δῃᾷ σοῦκ 
τ ρθ 5 Ὀ6 Ρυγαΐην, 
ὅ0 δῃὰ σοῦ γουγβαῖναϑ 
86 116 ΏΘἢ ψαὐυηρ ΖῸΣ 



ΤΌᾺΚΕΣ 12: 811-45 

τὸν κύριον... ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ. - 
ἴ6.. Ἰοσχᾶά οἔδβεῖνεβ ψμθα. [6 το ]ΟΟΞΘΩ Ρ 

ἐκ τῶν. γάμων, - ᾿ ἵνα - ἐλθόντος 
οαν οα. 16 ΙΛΘΙΥ6565,- ἐὰ οσάοσ ἐμαὲ μανίηξ σοπὶθ 

καὶ τ:-Κῤῥούσαντος .. εὐθέως ἀνοίξωσιν 
ΔΩ, Βανίησ ηοοκδά. ἐπατπεάία ἔριν ἔδδυ ταλθ τ ΟΡΘᾺ 

αὐτῷ. 81 μακάριοι . οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὗς 
ἴο ἸῺ, ᾿ΉΔΡΟΥ  ἴΏ6 5ἴδανεβ ἴδῃοξϑ, ᾿  ΒΟΤᾺ 

«ἐλθὼν ὁ - κύριος εὑρήσει . γρηγοροῦντας: 
μᾶνίηβ σοιθ ἴπ6 Ἰοσχὰ Ψ1185π4 Κοαρὶσβ ανακα;. 

ἀμὴν. λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται " 
ΘΙΏΆΘΩ ΣΙ Βα ηθ. ἰο του. ἰδαΐ. Μ6 Ὑ11] βἰχα Ηἰγωβοτέ 

καὶ: ᾿᾿ ἀνακλινεῖ. : αὐτοὺς. καὶ 
διᾶ- 6 ΨῚ1ΧΏΔΚΟ ΘΟ 6-: ᾿ {Πρτα, -. δηᾶ 

τι παρελθὼν διακονήσει : αὐτοῖς. 
Βδνλη 8 ΘΟ δ] 55146. Ὧδ Ψ1 βοῦν ἴο ἴδασὰ. 

88 --κἂν-. ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ 
: ΔῈ ἴῃ ἰπῃ6. βεβοοῃᾶ-: δ πη 1 ἴὰ 6 [τὰ 

φυλακῇ. ᾿ ἔλθῃ «καὶ εὕρτ οὕτως, 
τνδῖοῃ. Ἡδτο μεν οογὰθ δηα Βα χαϊρΐ Βηα ἴμ5, 

μακάριοί εἰσιν. ἐκεῖνοι.-: 39 τοῦτο δὲ 
ΒΘΡΡΥ Ὁ ἴθ --. ἴῃοβθ Ὅτ 68. ΤὨΐ5 Ῥαὲ 

ινώακετε. ... ὅτι εἰ. ἤδει ὁ 
8 τοῦ Κπονηεῖ. πα 18 - πᾶ κηονῃ ἐμ8 

οἰκοδεσπότης : ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης 
ΒΟ βο μος. ἰονμαῦ ΒΟῸΣ ἰῃ6 8168 

ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ 
15 ΠΟΥ 8, . Ὧθ βίδυϑα αύνακο. ΠΚΘῚῪ δῃᾶ ποΐ 

ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ: 
Ὧφ ἀϊἹα ᾿οὲ ἕο ΕΙΣ "ἴο Ὀε ἀὰξ σου ἔμ Ποῖα οξ ίτη. 

40 καὶ "ὑμεῖς “ γίνεσθε :- ἕτοιμοι, ὅτι. 
ΑἸάᾶ. ᾿ τοῦ. ῬῬθοοχλα ΟΤΘΘαν, Ῥδαβδιβα 

ἧ ὥρᾳ. οὐ "δοκεῖτε ὁ 
ΓΝ ὙΠ ἈΟῸΣ -ὩοΡ “σοῦ δχα ἰδ κίηρ {μ8 

τοῦ ἀνθρώπου, ἔρχεται... 
οἷ ἴδ8. ΤΆΔ, 15 σογλϊῃρ. 

εἼ41. Εἶπεν εἰ. τὸ “Πέτρος - Κύριε, 
ν ϑεϊὰ ας. μβθ -Ῥεῖεσ τοχγά, 

ἡμᾶς. τὴν, παραβολὴν - :τἀύτην 
ῬΑΤΘΌΙΣ εὐ [8185 

πρὸς " ετάντας; 42. καὶ 
᾿ἰονλατά - ἡ ΕΞ ΦΝΝΝ - Απα 

κύριος Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸ 
Ιοχὰ 0 ΚΈΒΗΣ 15. 188 ξδῖῖμξα 

ὁ φρόνιμος, ὃν. “καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ 
ἴδ. ἀϊδεχθαῖ, ᾿ ΨΒΟΤΩ ΨὙ111 δεῖ ἄονγα Β. Ιοτάὰ ὑροῃ 

τῆς... θεραπείας τ αὐτοῦ. τοῦ ἧς διδόναι. 
τὰς . οὐσῖης βίδξε οὗ δέδιε ζ: 188 τὸ Ρε εἰνιαξ 

[πε 

πῤὸς 
ἰοννᾶσα 

᾿λέγεις᾽ 

εἶπεν ὁ΄ 
᾿ 5614 {86 

3 ’ 

οἰκονόμος, 
βιενναγᾶ, 

Ὁ καὶ 
ΟΥ̓. 8180 

υἱὸς: 

ΨψΟΙ Δ’ βασι, 

846 

ὑμοὲγ τηδδίθν ΜΏΘΩ: Ὠ6. 
Τούτ η5". ἼΓΟΙΛ. τἢσ 
ΤΑΔΥΥΪΘΡΘ, 50. ὑπ 8-- ἂὲ 
ὨΪ5 ᾿ 
ΚΩΟΟΚΙΏΡ' - ὉΠ6Υ͂ .- τῆϑν. 
δῇ Ομ68 ΟΡΘῃ ἴο Ὠϊη." 
31 ΗΔΡΌΥ 816 ὕδοῖβ 
51δινοθ ΟῚ ὑῃ6 Γηδ5- 
ἰδὲ οὐ διχίνίηῃρ πᾶς. 
νι ϑϊοηϊηρἘ. 
58) ἴο τοῦ, 
σιτὰ ΗΙΤΒΘΙΣ δηα 
τᾶ ΚΘ ἔθ σοὶ 8 δ, 
ἴῃ ᾿ἰδῦ]6 δῃᾶ 
Οοθ ϑ]οηρδίαθ. -ηᾶ 
ΤΑΊ Ὶ ΘΓ 

Τταν τ 

ὄνθὴ 1 ἴῃ: π6 ἰμϊτὰ, 
δα ἢηαβ ποιὰ ΠΌΝ 
ΒΔΆΡΌῸΥ 8:86. ὉΠΟΥ͂ 
39 Βιυὺ Κηον ἘΒΙ6, ῃαὺ 
1 56 οιβθοΙάου πδᾶ 
Κηοσ δὖ ψῆϑὺ που. 
Ὅμ6 (μοῦ ψομ]ᾶ. οοχηο,.: 
Ὧ8 ψουᾶ ᾶνα Κορὺ 
Μαϊορίηρ. δηΠ 4 ποῦ 
Ὦδγα Ἰοὺ Ὠἶθ μοῦ Θ᾽. 
ῬτΟκΘ ἐἰηΐο, 
αῖδο, Κθθρ σϑϑαγῦ, με 

Ἵ οδδα δὖ 85 ΠΟᾺΣ ὑμαῖ᾽ 
χοῦ ἀο ποὺ ὑῃηκ ΠΚ6-᾿ 
ΙΥ ἐπ Θοπ οὗ τιδῆ, 1ξ, 
οοχηϊηρσ,.. “. ὅτις 

41 ΤΏΘΗ ἜΗΝ 5814: 
“Τοσᾶ,: 816. ψγοὰ 580 

ἰὴρ (Π15 {πυδύχαὐίοι. 
ἴο ὰ5 ὉΓ 8150 ἴο 8119". 
42 Απὰ 

βεϊά: 

ὑ88. '“Μιοτᾷ. 

ΠΥ Σ ῪΝ ΣΕΥ 

ἰδ. 6. ΖαῖθΏΣῺ} 
5ονατζα, τ μ6- ἀϊβοσβὸῦ 

ΟὯ6, ψΠοΙη: ἰδ ᾿μλάβίοσ. 

Ἅ|11 δρροίηδ ΟΥΘΣ. 
μἷβ Ὀοᾶν Οὐ. αὐδοᾶ- 

ἀδηΐβ ἴο Κϑδρ εἰν 
- - Ὁ 

86) τ, “ὌΥθακβ ἄνα; ἀδρασίβ." 566. ῬΗΠΙρΡίδτς 1: 23, ἐοοίποΐαα, 

ΔΥΤΙν ΩΡ δηᾷ. 

Ἐὀἐ 1. 

ἴο ὑμθι,᾽ 
38 Αῃὰ ἱξ Ὧδ. δυυίνεβ. 
1 μα ϑβεοομᾶ. γα ;. 

40 Υοῦ 

᾿μορρῶσονι τααραοραβδεσιρεμν τατον το τα ῆρ δ τα ρνμυρσσκμον τον τέκυ. ἐράκονσν πότνι μρέκασσε, ἡμακον σεν μσνο νι πρρφκ να, κνκενς ἀκομεκει, 

ἐν δον 

847 ΕΌΚΕ 12: 483-48 

ἐν. -  καιρῷ...-. πὸ Ὁ σιτομέτριον; |ὕθτα ἔπλοὶῦ ΠΑ ϑΊΣΟ οὗ 
ἴὰ -Ρροϊ ἴθ ΠπιΘ Ὦ ι6΄.. τθδξαγζα οὗ 5ΎΑΣΩ 7  ἔσοα ." ΘΠΌΌΗ 65. δὲ {πῃ 

43 μακάριος. ὁ “δοῦλος ἐκεῖνος; ὃν ᾿[ΡΤΌΡΘΟΥΣ. ὑϊπι69 438 ἨδΡ- 
ΗΔΡΌΨΥ͂ ... ἰδ 51δνα οἴπδῖ,ο.. ψΒΟσα  Ρ 15’ «ἰδ δῦ  βἴανθ, ἱξ 

ἐλθὼν. ᾿ὁ κύριος᾽ αὐτοῦ εὑρήσει -ποιοῦντα ! Πἰ5 ὩτΘΑΓΟΙ Οὐὴ Δυτίνἱηρ᾽ 
παν Π8 ΠΟΤΩΘ. "Π6᾽ Ἰοτά οὐ Εἰπὺ ψ}}}} Βα. αἀοίπρ.. [πη ἴση ἀοϊηρ 8ο! 

"λέγω. ...-: ὑμῖν ὅτι [441 [811- χοῦ. ἰχαςἢ- οὕτως: 44 ἀληθῶς 
ἐῃυ5; εἰσα ἔν 

ἐπὶ πᾷσιν : -τοῖς 
ὩΡΟῺ .-.. 811... 7 {δα 

- καταστήσει ἀὐτόν. 48 
μ6 ΨΙΗ βεί ΟΥ̓ Εν, - Εἴπη.. ᾿ 

"δ᾽ , δοῦλος ἐκεῖνος͵ ἐν. τῇ. 
(86 "5ῖανα. “ἰδὲ ἴχ.:. 86. 

Χρονίξει. "δ᾽ κύριός “μου ἔρχεσθαι, 
ΚΩΣ ἔσθ ἴπθ. ἰοσὰ ΟΥταΘ ἴο Ὀ6 σογλίῃς, 

ξ ἄρξηται: "τύπτειν τοὺς - παῖδας 
86 5βουὰ βίατί τ᾿ το Ὀ6 βυασησ τ Ἐπ ᾿ς ΌΟΥΒ 

καὶ τὰς ᾿᾿ παιδίσκας, ἐσθίειν τὲ καὶ 
8πά "δι6 ᾿ τηδι ἀβοσνδηΐβ, ". ἕο Ρ8 οαΐϊϊθ. δα 8150. 

"πίνειν καὶ -. μεθύσκεσθαι, ᾿. 
᾿ με ἀσιηκίρ, .«δηᾶ. ἴο "6 δεϊηξ ἅστηκ, 

τ ἥξει ὁ κύριος: τοῦ. δούλου ἐκείνου 
“ δττῖνε, ἐπ Ἰοσᾶ οὔίμθ βἷανθ ἐμδῖξ: 

ἐν. ἔρ ἧ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν 
ἡμέρᾳ, ἰο Ψΐοπ ποὲ ΒΕ 15 εχρεοίϊϊῃ δῃὰ ἴῃ 

ὥρᾳ νος ἧ οὐ "":. γινώσκει; καὶ 
ΒΟᾺΤ το νϊο ἢ ποῖ ἢ 5 Κηοννίσσ, Ὃ᾿δῃὰᾶ 

διχοτομήσει ᾿ : αὐτὸν καὶ ᾿ τὸ. μέρος: αὐτοῦ 
μι Ὑ011 ουὐὐ τὰ γο πὶ δδηᾶα ἰπ6 : ρασὺ οὔ ὅστι 

μετὰ τῶν : ἀπίστων θήσει. 47 ἐκεῖνος 
δ 215} 16 υπέβι τσοὶ (ὁπ 65). ἍΜ} ναί. ἸὨδιὶ 

δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς ᾿-: τὸ 
μαξ. -ἴ6 δῖαν. ἴῃ 8 ἐοβ δ Βανί. Ἰκπονσας . ἴ 6 

θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ - καὶ μὴ 
“ΟΣ (88 Ἰοτὰ οὗ Εἴτα δα. εἰ Ὡοῦ 

:- ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας πρὸς .. τὸ 
Βανί Ῥτθραζϑά. οὐ. πανὶ ἀοηα - τονγάχα: - ἐπ᾿ 

θέλημα -- αὐτοῦ ᾿΄΄. ---- δαρήσεται.-.:: 
ςΟΜΗ ςςὃΞ-Ξ--οὔδπῖπα ᾿: ὦ Βδ Ψ1Ὲ 6 βενεᾶ πη] 

“πολλάς: - 48 ὁ δὲ τ μ μὴ γνοὺς: 
ΤΑΘΔΏΥ ἰκιαίροσς. δὼ πὸ ας πὸ Βανίῃσ Καονντε 

"ποιήσας “ δὲ “. . . “ἄξια “-- πληγῶν: 
βανίαρ: ἀσῆθ. τς Ὁ στ μΐηρ5) ἀοβοσνΐησ οἶβίζοκοξ τοδθϑά, ἀγεσγοπα τὸ 

δαρήσεται :ὀλίγι' οὐ παντὶ: ζ δὲ [ 
ἈΝ ΣΡΌΡΝ [ψ 118] γον, Το θνούνοπθ:. θα ἢ ὕοτα᾿ ΤαῸ ἢ. : γ 88 

οἰ ὦ": ἐδόθη πολύ, πολὺ -ζητηθήσαεται “ εἰχεῦνς ΠΡ ΟΠ ΜῈ 06 
ἰο ΨΒοχα ὅχὰβ βίνδιι τομοῖ,. τα. ΨΠΗΠΡΕ τ αν ἐμὴ ἀδιηϑηαθρᾶ. οὗ Βὲχπι; 

δᾶ. [88 οὔθ. “ΜΏΟΣΩ παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ: -ᾧς παρέθεντο -- 
Ῥεξίάβ - δΐπι, ἴο εβοτα ἔδμαν βεὲ αἸσησθίά ῬΕΟΡΙ6 ταῦ ἴῃ ομαῖσο οὗ 

ἐπ τ, Ὑ αϑ: ἰο χοῦ ΄. ἰδὲ 

ὑπάρχουσιν .. αὐτοῦ 
ΘΙ τ σ55 ̓ ς -- ΟΥ̓ Πῖμ 

ἐὰν δὲ εἴπῃ 
ΣΕ ονοσ. θὰ 5Βου]ᾶ 5ᾶν 

καρδίᾳ. αὐτοῦ 
Βραχε ΟΣ Βἴτῃ. 

. 
κας 

ἔὰ}1γ;: ΗΘ ΨἘ] :ρροὶαῦ 
Ὠΐπχ; ΟΥ̓, 811 ἷβ. 86- 
Ἰοηδίησ5. 45 ΒΒ 1 
Θνὸῦ ἰμδὺ βῖδνθ βῃουα 
58 ἴῃ ὨἰΝ : δαγῦ, 
ἍΜΥ.. ΤΑΘΒΙΕΥ "ἄρα νβ 
σομληρ,, ἃ κου 
᾿δύατὺ ἴο Ῥδαῦ [6 πῦῖθα- 
Ιβούνδηῦδ. δηᾶ. 86 
τηδι ἀβουυδ δ," - ρα. ἴο 
θοῦ δὴ αὐ. δὰ 
σοὺ ἅσικ, 46 ὑμ6 τχαϑ- 
ΟΣ ΟΣ δμαὺ ᾿δίαν 1}}}} 
ΘΟΙ͂Θ. ὍΣ 8 “ἀδν - ἰπϑῦὺ 
ὯΘ 15. ποῦ - Θχρροῦηρ 
[Βΐμ11} ἀπ τι δὰ μοὺῦ 
ὑδαῦ. -Ὧ6. -.ἀοο5 ποῦ 

Κηον,΄. δηὰ ἢ (ΨἘΠῚ 
Ῥυυῖθ ἴσα αἰ 86 
βτϑαϊοοὺ βου δᾶ 
ἈΒΒΙΡῸ Ὦΐὰ ἃ ρατὺ 

ψΠΠ {88.: ΣΑΙ ΤᾺ] 
ΟἾΘΒ:... 47 ΤΠΘῃ. μοῦ 
51ανα. [πδὺ υπαἀογβίοοα 

6 Ψ}Π οὗ Ὠἷς τχϑϑίθσ 

Ῥα ἀϊ4 ποὺ δϑῦ τϑϑαγ 
ΟΓ: 0 πὰ η6: ΨΙῈ 

Εἰδ᾽ ΜΠ: ΠῚ Ρ6΄ μϑαΐϑῃ 

ΜΡ. ἙΑΔΗσ᾿ βίσοϊκθϑ. 

48 Βαΐ με. ὉὮΘ. μα 
ἀϊα- ποῦ -- υπαοχείδηα 

ϑηᾶ 50 ΔἸ ὑπΐηρπ. ἀ6- 

βου νρ οἷ. δύσοϊκοϑ πὶ} 
ι: "Ῥθαΐθῃ σαϊὰ- ΒΩ 



{1} 12: 49---ὅ6 

αὐτόν. πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν 
τα. σαϊοῆ, τοτο ἀρυπαβ εν ΤΟΥ ΨΝ111 α5κ οἵ 

49 Πῦρ ἦλθον ὄαλεῖν ἐπὶ τὴν 
ΒἘπὸ Ιοδὶρ ἰοίΐίῃσον ὌΡρΟοΩ ἐπα 

καὶ τί “ θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; 
διὰ ψ δι. Τα Μ1Π5 18 ΔΙσθδαν ἰ νγ 885 ἱσηϊ6 47 

δ0 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ 
τ, Βδρθϊθα δὰ 1 δῖ Ὠδνίηρ ἰο 6 Ὀαρίζεα, δᾶ 

πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου 
δον [χὰ Ῥοίηξ ὨΘ6Ια ἰοσείμοσ ὉΠ] Ὁ Θἢ [{1ἸῚ6] 

- τελεσθῇ. 51 δοκεῖτε ὅτι 
Σ᾿ βΒῃουμα ᾿ς Βηϊϑῃδα. Ατὸ νοῦ [ΚΙ 5 μὲ 

εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ 
Ῥϑδοα 1 σδιὴθ ἴο "6 διοιυρβίᾶἂθδ ἰο ξὶνθ ἰῇ. δα 

γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ 
Θασ Νο, 1 τὰ βασῃδ ἴο χοῦ, μυΐ ΟΥ̓ 

διαμερισμόν. ὅζ . ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ 
αἱν]ΒΊοι,. ἸΠῸν ΨἹ106 :ῸΣ ΖΥΟΤΩ, τὰ8 

νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, 
Ὧο ἔνα ἴθ οὔθ ἤοῦϑα Βανίῃβ Ὀθ θὰ αϊν αοᾷ, 

τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν, 
{τεΘ υὑροῖ ἔνο δι ἱνο ὌΡΟΣ ΤΏ γ66, 

δ8 διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ 
Ὑ}11 μ6 αἰν!ᾶρα ΤΑΙ ὌΡΟΣ 50. δηᾶ 

υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ 
ΤΟΥ προ ἀδυθηίο δηᾶ 

πενθερὰ ἐπὶ 

ΒΟ τροὰὴ ἔδίμου, 

θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, 
αἀδυσαίοσ ὑροῦ ἔμ᾽ ταοίῃου, 

τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη 
ἐῇς ἀδυρηίεν- πη -ἰὰν ΟΥ̓ ΘΙ δῃά ἀδαυρῃξοτ- 1 -Ἰανν 

ἐπὶ τὴν-- πενθεράν. 
ὭΡΟΩ π6 πτλοίμογ-ϊη-Ἰδυν, 

δ4.-. "Ἔλεγεν. δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις 
Ἐδΐδ ννὰ8 βαυϊῃ 5 Ὀᾳὰᾳζ 815. ἰοΐῃθαο οτγοννᾶβ 

“Ὅταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν 
ὙΜΆΘηΕν τοῦ χηϊρηΐ θα οἱουά Σἰϑὶπ δ 

ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε 
Ὥρου τυνεβίθσῃ [ὈὈρϑυΐ5], ἰσχησηθαϊδίοιν σοῦ δ. 5 5 

ὅτι Ὅμόρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτως: 
Ἰμαὲ Κὕοστῃ, 5 σογαϊησ, δῃαὰ 1 Ῥθοοσθα ἰδ; 

δῦ. καὶ ὅταν νότον πινέοντα, 
δᾶ ΨΆΘΏΘνΟΣ βομία [ψν1Π6]} Ὀ]οννίη, 

λέγετε. ὅτι Καύσων ἔσται, καὶ 
τοῦ 8.6 Βα ηθ ἰδας Ηρδῖ ἵνανε]ῖ ψῃ1Π1ΡΟ,.. δηᾶ 

γίνεται. 56 ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς 
1: Ῥβοοῖηθ65. Ἡγροοτιξθδ, δ521:1 Ζδοθ οὐ το 

γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε 
εδύίῃ διὰ ΟΥ̓ [86 Βθάνθ τοῦ ἢδνο Κηοννῃ 

δοκιμάζειν, τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον 
ἴο Ὀ6 ὑχονίησ, ῖμῃ6  δρροϊπίθα ἐπῆρ βμαΐ 1815 

γῆν,"} 
φασί, 

τοί υ- ἢ -ἸΔ ὌΡΟῺΩ ἰ 
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ΙΔΟἢ, ῸΥ ΨΜ}Π ἀκα. 
ΤηΘΠΩΑ͂. ΤΟ πῃ πὰ. 
8] οὗ Βἰτ. τ ὥς 

49“ οδπιθ ἴο δίδιὲ 
8ἃ ἢτθ οὐ ῃ6. 68 
δὰ πδὺῦ ΙΏΟΥΘ. ἐα 
ὕμπεσα ἴοσ τὴρ ἴο τ ΐβῃ 
1 1 Ὧδ5 διγοδαν Ὀϑρὴ 
ρηΐθαῦ δθιπαβδθα, 1 
Ὧδνθ ὃ Ὀδρύξθιῃ τῇ 
ψἸοἢ ἴο 6 Ὀαρεϊσοα, 
δια ΟΝ 1 δὰ Ῥεδίηρ 
αἰδύχοεθθα ὈΠῸΣ] ὺ ἐπ 
ΠΏΙΒηΘα! 5100 τοῦ 
ἸαρηΘ 1 οδϑῃθβ ἴο 
δῖὶνθ Ῥϑᾶοθ οὐ {π6 
οαυ Νο, ἱπαάδρα; ΟἽ 
[611. χοῦ, Ῥυὺ τσαΐδμδυ 
αἰν βίο. 52 ΕῸΣΓ ἴτοχῃ 
ὩΟΝ ΟἹ μπϑσθ Ψ{Ι1 ἢ8 
Ἦνϑ. ἴθ οὔθ δοιξθ αἱ- 
γιάθα, ἴχτθθ δρϑδὶηβ 
ὕνο δῃᾷ ὑὕνο δρδίηβὲ 
ἴμταθβ, ὅδ ΤΏΘΥ Ψ11. 86 
αἰνα6α, ξαῦμον δραϊηβὶ 
50. 86 5οὴὺ ραίηβὺ 
ζαῦ ΟΣ, σοῦ μου δρϑίησδὺ 
ἀδυρσαῦοσ δηὰ ἀδυρη- 
θ᾽ δρϑϊηβδῦ [8617] 
Ἰλούμ 8 σ, τιούμου - ἢ - 
ΙΔ ϑραϊηδὺῦ. [61] 
ἀδυσηξογ- ταν 8ηα 
ἀδΔΌ ΒΡ ΥΘΥ - ἢ -Ἰδκ 
δδοάσδῦ [Π6Γ] τιοίῃ- 
6. -1Π-Ἰαν." ᾿ 

54 ΤΟ Ὧ6 χοῦ Οἱ 
ἴο 58. 8580 ἰὼ {88 
οτονας: “ΏΡη σοῦ 
566. 8 οἰουᾶ γί ϑίηρ ἴῃ 
δύο ὈδΊύβ, 8ὺ ΟΤμΟ8 
ὙοΟΌ 580, “Α βίουπιμ 15 
σουλίηρ,᾽, δηα ἐὺ 15 
ουὔῦ 850. δδ Αῃμα ψΈΏΘΩ 
χΟὺ 566 ὑπαῦ ἃ βουΐῃ 
Πα 15 Ὀοσίηρ, σοῦ 
(58, ὝἼΠΘΥΘ Μ11 Ὀ6 8 
Ὠραὺ ψᾶνθ, δῃὰ ἰὖ οο- 
ΟἼΥ5. ὅδ Ἡγροοσέύοϑ, 
Ὑοῦ ΚΟΥ ΤΟΝ ἰὸ 6 Χ- 
ΔΙΆΪΏΘ 86 ουὐναχᾷ 8Ρ0- 
ὈΘΆΥΘΏΘΟ οὗ δαχίῃ ἐπα 
5ΚΥ, Ὀπὺ ὨΟΤ ἰ5 1 χοῦ 

ἢ 

Ϊ 
τ 

Η 

Ι 
ἰ 
Ϊ 
ἢ 

Ι 
᾿ 
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πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν; 
ΒΟ ποῖ τοῦ Βᾶανα Καον ἴο 6 ῥσονὶπσϑ 

51 Τί “δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν 
Μηδὲ Ῥαξ 8150 Ζτοτα 56 ΙνῈ5 

οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον; 
ποῖ τοῦ 86 1υὐδίησ 16 τὶσῃίθοιβ (105) 7 

58 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ 
Α5 ΤοὸΣ ψοῦ 8:6 βοίΐῃηρ ὉπάΘΥ δ 2122} Δ 8 

ἀντιδίκου σου ἐπ᾿ ἄρχοντα, ἐν τῇ 
ΤΌΙΕΟΥ, ΐπ [86 δάνουβδυν δ ὼ οὗγουῦ ὑοῦ 

ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾽ αὐτοῦ, 
ΜᾺ ξῖὶνο ἍΟΥΚ ἰο αν υἱὰ οθϑϑῖ ἔσο ὨΪΤ, 

μή ποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν 
πο ϑογηθῦπις ἈΠ ΊΩΔΥ παῖὶ στοὰ ἰοννασὰ δε 

κριτήν, καὶ ὁ. κριτῆς σε παραδώσει τῷ 
ρα, δρᾶ ἰῇς 7υὅσα σοὺ ΜῈ] βῖνθ ονεσ ἰο {86 

πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ 
ῬΟΥοΙτΩθσ, δηλ ἰμ Ῥεγίέοστημθσ σοὶ Ὑ}}} [ΠΧΟῪ 

εἰς φυλακήν. ὅϑ. λέγω σοι, οὐ μὴ 
ἱπίο ῬΙΪΞΟΩ. 1 δὴ βαυϊβ ἰογοι, ποῖ ποῖ 

ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ 
σοὺ ΞΟ σοχὰθ οαδ' ἔγοτῃ ἔμπεσε ὉΠῚΠ δἰϑὸ {π6 

ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. 
1δϑὶ Ἰορίοθπ γνοῖ βου σῖνο Ῥ8οῖ. 

13 Παρῆσαν δέ τινες 
ἌΝοτο ὑρσοθοῦς ΡῬὰξ δοίη δ} 

καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν 
δρροϊηϊθα ἔθ τϑροσηδ ΡΔῸΚ ἰο ίχη δροὰΐ τμ6 

Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα  Πειλᾶτος 
[ἘΠ ΠῚ 6 ΕῚ οὗ ΨἜΏΟΙΑ 1τὴ6 Ῥιοοῦᾶ παῖ 

ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. 2 καὶ 
τοϊχρὰ δ 159} {16 5ϑδοσὶῆοθς ΟΣ ἔδοζω. Απμὰ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Δοκεῖτε. 
πανί δηβινετεᾶ Ὧς βδίΐά ἴο ἱμπϑῦλ Ὅο τοῦ {μίηῖκ 

ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ 
τὲ (6 ἀβϑι θα ἴπθβα ΒΙΔΏΘΥΒ Ῥοϑιᾶθ 

πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι 

ἐν αὐτῷ τῷ 
νΟΥΥ δ 0: 

411 της [ἘΞ ἘΠ ΕΖ ΕῚ ὈΘοϑπ6, Ῥϑοδιιδθ 

ταῦτα πεπόνθασιν; 3. οὐχί, 
{λ656 ((1η 55) 1μον Ὦδνθ βιιξξοεσχϑαϑ ,. Νοῖ, 

λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ. μετανοῆτε 
ΙΆτὼ βασίησ ἰο γου, Ὀὰαὲ ἱξενεσγ ποῖ στοῦ τᾶν τορϑηΐ 

πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε. 4 ἢ 
81 ἩΚουσσΘ - σοῦ Ψ1Π Ὀ6 ἀδβίγον θᾶ. ον 

ἐκεῖνοι οἱ δέκα ὀκτὼ. ἐφ’ οὗς ἔπεσεν ὁ 
ἴβοεβθὺ ἰῇθὸ ἴεῃ οἰρῃϊ ὑρο. ΠΟΙᾺ 76} [4.11 

πύργος. ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, 
ἴονες ἰὰ 6 5Ποϑ δηά ΚαΙρᾶ ΟΝ 

ΓΌ ΚΕ; 12: δ7--18: 4 

ἄο ποὺ Κῆοτ. ΒΟ ἴο 
ΘΧϑΪη6 ὑμὶσ ρμᾶγίΐο- 
106Γ τη δῖ ΝῺ ἅο 
χοῦ ποὺ Ἰπᾶρθ 8150 
ἴοΥ γουγβοῖνος ψΏδὺ 5 
τὶρη θουβ9 58 ΕῸΓ 6χ- 
ΔΙΏΡΙΘ, ΨΏΘΩ νοὶ 86 
δοίη ψιὶ γοῦ δᾶ- 
ΨΟΥΒΘΥΥ δὖ ἴδ ἴο 8 
ΤΌΙΟσ, μοῦ ἴἰἴο μοι, 
ΜΏ16 οἱ {ῃ6 ΨψΆ8Υ, ἴοὸ 
τὰ γψουσεοιῖ οἵ. {ῃ86 
ἀϊδθραθ θα νι Ὠΐπι, 
ἰαύ Ὧ6 ΠΊΔΥ ὩΘΥΘΓ 
μαῖδ γοὰ Ὀοίοσγθ. [86 
ἡπᾶρρ, δρᾶ τ68 1πᾶρϑ 
Ἄργου νοὰ ἴο [6 
σουτὺ οὔῖοσοῦ, δορὰ ὑῃ6 
οουσὺ ΟΠΘΟ ΓΏΓΟΝ 
γοὰ ἱπίο ὑγίβοῃ, 5ὅ91 
61. γοῦ, του {11 
σοΥύϑΣν ποὺ σοῦ οὐὖ 
ἴχομια βοσθ υὐὐ γοὰ 
ῬΆΥ οΥὐοῦὺ ὕῃθ6 [Ιδϑὺ 
ΒΙΏΔΗ σοΐὴ ΟΥὨ ΥΘΙῪ 110- 
16 ναῖυθ." 

13 Αὐ δαὺ νεῖν 568- 
805. μοτθ ψοῖθ 

σογίαϊη ΟἿΘ5 Ὀγοϑθηῦ 
ἐμαῦ τϑρογῖθα ἴο ᾿ἷμλ 
δροαῦ ὑμῃ6 681.1:16΄ δὴ5 
ΜΏΟΒΘ ὈΙοοά Ῥ]δίθ 
δᾶ χυϊχϑᾶ ψἱῦ ὑπ ὶγ 
ΘΒΟΥΙΗ͂Θα5. 250 ἴῃ τϑ- 
ὉΠ ὯΘ 5αἰᾶ ίο ὑμϑιη: 
“0 σοῦ ἱπδρῖηθ ὑ;δῦ 

μ 656 αδ81:1:16΄ 815 
ΨΟΓΘ Ὀχονρα ψΌΟΥδΘ 
ΒΙΠΏΘΙ 5. ὑθϑι 811 οὐ ΟΣ 
αλΆ1:1. 16 8)ὴ5 Ῥθοδῦδα 
πὸ 7ὺ Ὦδγνο κΒυβοτγοά 
{π656 ὑμίηρβ9 3. Νο, ἴ- 
ἀορά, 1 (611 σοῦ; Ὀαΐ, 
ὍΠΙΟΘ65 στοῦ χϑρϑηΐ, 
χοῦ ΜἘἨΠῚ 411 κου 56 
096 Δἀἀοβίγογοα, 40 Υ 

Ἂμοϑ6 οἱρῃΐθοη ὌΡΟῺ 

ψο ὑμῃ6 ἴον ἴῃ 
51 ΟΣ" 1611, {πῃ 616- 
ὃν ΚἰΠΠῚὴρ ὑδοια, 

-. τι ι,ο.»οὋἙἮ......... »οϑο9ὃθΘὃΘθ6ὺρ...υ.ν.....-----ς.-.-ασ-ς-:.:-Ῥςο.ςες--ςΞ-α-“--ς----- --.-. 

4. Θ᾽ Ἰοϑτα, ΒΑ; 511.1οὐδ, 711,18, 
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ἄο τοῦ ἱμπιδρίηθ ἰδδξ 
ὉΠ 6 7Υ Ψ6ΙΘ ΡῬτονθϑᾶι 
ρτοδίρυ ἀθοίουβ᾽ 8: 
811 οὕμεσ τθ ἢ 80- 
᾿ὴρ σουυϑϑιθῦ ὅ ΝΣ 
ἰηάδρᾶ, 1 [61 τοῦς 

Ἔραυῦ, τπ]θ85 σοῦ. "τα 
ρῬϑηῦ, σοῦ Μ}|1| 3411 δ 
αἀδδσογρα ἴῃ δ μῶν 
ΜΆ. ̓  5 

Τ᾿ δΎΠεα μα ποὲ ὁ 
ἴο {611 (μὲδ Ἰπυδίτα- 
ἐἰοη: “Α.- οοχαϊα χαϑῆὶ 
δᾶ ἃ ἔξ ἴγβα ρἱδηΐβα, 
ἴῃ: δῖα νἱποναγα, δηὰᾶ 
Ὧ6 ὄσϑῖὴθ Ιοοκίπρ 
ἔοσ ἔγυϊθ οὐ ἐδ 
Βυαῦ Σουπά ποηεὶ 
ΤΎΒΕΩ μὲ ᾿βᾶϊὰ ἰ 
[86 νἱηθαγθαβϑυ, Ἥετς 
ἰῦ 15 ῆτεθ. γϑϑῦβ μας, 
Ι μᾶνθ σοχὴθ Ἰοοκίῃρ 
ἔοῦ ἔγαϊδ οἡ {δΐ5. 
Ἐθ ἴτθβ, μαῦ. πμανὰ 
ξουπμᾶ.. ΠΟΏΒ. σας, μη 
ἄονπ! ΨΩ Τρ 11γ: 
Βῃου ἃ ὁ Κρϑορ. 6, 
του δ υ15618559᾽ 8. Τὴ 
ΤΟΡῚΥ Π6 βϑϊᾶ: ἴο Ηἰπιὶ 
Μαδίοσ, 1οὺ ἰδ δοπδ 
150. ὑῃ15 -γβαῦ, (ἸὨΙ, 

ἐγένοντο 
ὈΘΟΔΙΊΘ - 

Ὁ δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ -ὀφειλέται 
ἄο γοῦυ τ πηεὶ 18ὲ Ἃμον. ἀφρίουβϑ 

παρὰ ᾿ πάντας". δῷ πο Ὁ» ἀνθρώπους ᾿ τοὺς 
Ὀεβίάθ " :8}1 Ε 10] ΤΩ Θτι τπ6 (οὩ 65) 

κατοικοῦντας ᾿Ιερουσαλήμ; ὅ 
ΒΡ γ9}. ἘῚ ΟἸ π τ: .- Φοχι αι 7) . ' 

λέγω-- . ἀλλ᾽. 
1 δίη. βασίηθ αξ 

μετανοή ἤσητε πάντες 
χοῦυ φμουὰ τορειΐ 811 - 

ἀπολεῖσθε. 
Ἐπ ὙΠ} Ὀ6 ἀεϑίσουϑθα, 

ΓἜἜλεγεν:.- δὲ -: ταύτην τὴν" παραβολήν: 
ἡ Εν Μ»ᾺΒ ΒΥ 5, θὰ Ξ{π|5 ἰπ6΄: ΡῬΔΓΔΌΙΘ.. 

Συκῆν-- ᾿ εἶχέν. 2 ι:"- 
Ἐπ ἴσα. 85 ΒΑ Β᾽ ΒΟΥ ΟΣ 6 

πεφυτευμένην ἐν: τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ, 
Ῥδνίηβ ΘΕᾺ Ριδῃΐθα ΐ. ἴα νἱἰμονδσά οξῃΐσῃ, 

καὶ ἦλθεν - ξητῶν. “καρττὸν ἐν αὐτῇ καὶ 
δια 6 σδῖῆθ, Ἰοοϊκίπμρ' ἔοσ -- ἔγαϊέ ΐπ τ δᾶ 

οὐχ. εὗρεν. Ἰ εἶπεν- δὲ πρὸς - τὸν 
ποῖ 6 ἐουπμᾶ, Ης βαία. Ῥυΐ ἰονασά 18 

ἀμπελουργόν. ᾿Ιδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾽ 
νἱΘαγεβθου ᾿ς. .ΤΟΟΚ! ΤΏΓΘΟΘ γϑαῖθ ἔτγοχω. 

οὗ ἔρχομαι ᾿ ζητῶν καρπὸν ἐν 
Δ ΔΙοΣ, ΕΝ Ἱ δην σοπλΐη8 ἸΟΟΚΙΤΘ ἔοσ Ἔγυϊί δ} 

τ συκῇ. ταύτ καὶ οὐχ εὑρίσκω; 
τῇ ΒΕ ἴχϑὰ ἰμῖσ, ̓ς 8584 ποῖ ᾿ Ιδύὰ Βηση 5; 

ἔκκοψον. αὐτήὴ΄ ἵἌἮνα τί καὶ τὴν 
οαο [ἷ ἰῃ οσᾶογ ἱπαέ ψδὶ 

. ἐὰν 
ΓΒ δον 

ὡσαύτως 
ΒΙΤΩΙ ΥῚν ᾿ 

εὐὑμῖν, 
. ἴο χοῦ, 

ἱ 815820 ἰπμ6 

γῆν ᾿ Καταὰρ᾽ εἴ, 8. ὁ .ς δὲ 
[- νά. 10 χη δῖκθ5 ἰὴ 6 δοᾶνον. ΤΠ (ο 6) μαΐ 

᾿ ἀποκριθεὶς ᾿λέγει αὐτῷ Κύριε, ἄφες 
Βανίηβ δηδυσετεᾶ 15 Βαση ἴο ΩΣ Τιοσᾶ, [1δῖ βὸ ον 

αὐτὴν καὶ. τοῦτο. τὸ ἔτος͵. ἕως ὅτου 
ἢ ἀἴ8οὸ [815 ᾿ 186 σγϑδσ, Οὐ] νυ... [16] 

σκάψω.. περὶ. αὐτὴν καὶ βάλω. κόπρια" 
1 5081} αϊε᾽ αροὰῦδ. 1 δηᾶ' 1 5681] ἴΓΟΥΤ τοϑλασ 6; 

9. κἄν μὲν “ποιήσῃ καρπὸν εἰς 
τ Ῥρᾶ 1 1λδθρά -  βΒουϊᾶ σϑῖκο ἔγυῖτ " ᾿ ΠΌΤΟΙΣ 

τὸ ᾿... μέλλον ἐπῶν τα . εἰ δὲ 
18. Ρεὶπα ἀροι (ἴσ΄ 86} -α ὁ" ἐε  Ῥαυῖ 

ὑἐκκόψεις. αὐτήν. ἀν κὰν 
σοὺ 58ὴ8} οὐ οὐ - ἅς 

10. Ἦν... δὲ. “διδάσκων, ἐν. 
᾿Βὲ νγᾶβ᾽ "Βαξ οἴξδομ!ασ'.- . ἴὰ ΣΚΌΤΟΣ 

συναγωγῶν ἐν. τοῖς σὐξξασω. 11 καὶ ἰδοὺ 
ΒΥΔΘΒΟΒΌΘΒ ᾿ ἴὰ ἴπ6΄. ΒΑΡῬαῖῆ5. Ἀπάᾶ΄ ἸΟΟΚΙ 

γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη. δέκα 
ΜΟΙΩΒΏ βρίσς δνίηβ ΟΥ ΘΑΚΩΘ55 ὙΘΑΧ5 ΙΝ 

ρΡαῦ ὁδ τα ασθἢ 

ϑδῃᾶ 1Ὁ πρὶ 1 
Ῥχοάμοεβ ἔγαϊθ ἴῃ ἐ88. 

ἔαθαγθ, [Μ611  8ῃᾶ: 

Βοοά]; μυὺ 15 ποδὶ 
γοὺ 5881] σαὐ' 1 
ἄοσῃ.". τ 
ΚΘΝΟν, Β6 

ὐβξγδοα 

μὰϑ 
ἰϑαοιίηρ. ἴὰ οὔδ : οὗ 
[80 ΒΥ ΡΟΡΊΊΘ5 ΟἹ ἐῃ6 

ΒΒ ὈΡΦ΄Β..11 Αηᾷ, ἸΟΟΚΙ 

ἃ Μοδη ὙΠ 8 βρὶ την. 

οἵ ΘΔ ΚΏΘ55 ἔο εἰβ - 

μιᾷ τῶν 
οὔε. 

Ι αἱ ουμὰ 1 ἀπά, - 

β μαΐ 

Ῥ6 βοίξηβ ουτεά 
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συνκύπτουσα - καὶ μὴ 
ῬομαὶῺ 5 ἰοσοίμο δὰ τοὶ 

εἰς. τὸ. οπαντελές. 
ἰμίο {μ8 τῊ ἀτντ οιοβ οὐς; 

αὐτὴν ὁ. Ν σοῦς 
ΠΟΣ 1-6 ᾿ δεδβιιξ 

εἶτεν αὐτῇ Γύνάι, 
βαϊὰ ἴο περ - Ῥίομηβῃ, 

ἀσθενείας ἐν τῆς 
ΟΕ [86 ἌΝ ΘΔΚΏΘΕΒ 

ὀκτώ, καὶ ἦν 
εἰσμῖ, -ἀπᾶ.. 5816 νγ85 

δυναμένη ἀνακύψαι. 
ἀπόμν Θα ἴἰο Ῥοπὰ ἃ 

12 ἰδὼν. - δὲ 
Ἡδνὶπδὶ βεθῦ  ρμυΐ 

προσεφώνησεν. - καὶ 
φςουπάεα ἰοννατὰ δηᾶ 

ἀπολέλυσαι 
γοὰ μᾶνβ Ῥββὴ σχεϊεαβθὰ Ἕγοσα:: 

σου, -13 καὶ ἐπάνηξξυ:ς αὐτῇ τὰς χεῖρας: 
οἴ γοῦ, 858 δ] ροὸῦ ΠῈ {πὲ Ἀδιηῖβ; 

καὶ παραχρῆμα το ἀνωρθώθη, ο Καὶ 
ἃπα ἰηδίδη ἢν. 516 ννὰβ ἀἰπριεμιείρα ἀρ,. Ὁ 8 ΠΩ͂ 

ἐδόξαξζεν τὸν θεόν. 14. ἀποκριθεὶς. 
“}85 ΒΊΟΥ νὴ 5 ἴῃς αοάα. Ἡδνίη απβινοεγρᾶ 

δὲ ὁ : ἀρχισυνάγώγος; ἀγανακτῶν. 
[86 στῦλον Οὗ {Π6 βυπδθοβιιθ, εὶῃβ ἱπαϊρσυδηὶ 

᾿ς τῷ, . σαδδάτῳ 
ἴο 6 ϑαρραίῃ 

ἔλεγεν τῷ 
ἘΒ6 νγὰ5 Ὁ ΑΡΙΝ ο 6 

εἰσὶν ἐν 
816 ἱπ 

ἐν αὐταῖς 

ὅτι. 
Ῥϑόβδιιϑο 

᾿Ιησοῦς, 
Ζ6ϑ05, 

ἡμέραι 
ἀδν5 

ἐργάζεσθαι: 
φ ῬὈ6 ΟΥΚΙΏΡ; ἢ {Πποῖὴ 

θεραπεύεσθε . καὶ μὴ τῇ 
Δα ποῖ ἴο 8 

σαθδθάτου. 15. ἀπεκρίθη δὲ -- 
Βα ἢ. ᾿ΑἸϑυνουϑᾶα ρμυξ 

κύριος καὶ εἶπεν Ὑποκριταίΐ, 
ΙΤογὰ δῃὰ 81 - Ἡγυροοσίίοϑβ, 

τῷ σαδόάτῳ οὐ λύει - τὸν θοῦν αὐτοῦ 
ἰο ἴῃ βαρρδίξξβ ποῖ ᾿Ιοοβεῆβ. μπ6. (ὈῈ01- ἕξ Ὠίτη. 

ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆ ς φάτνης καὶ ἀπάγων . 
ΟΣ {886 .855-- ἔγοσα ἄμ ΙΒ ΟΝ ϑηᾷ Θδαϊηρ αὐναν 

ποτίζει; ; 16 ταύτην... “δὲ θυγατέρα 
Ὧ6ἰ5 αν: πη ἴο ἀὐτηκ . ΤΠ, Ῥυΐ 

᾿Αδραὰμ᾽ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ 
ΟΥ ΑΌΥΔΏΒΤΩ Ῥεϊηξ, ΟΥ̓ ΏΟΙΑ, μουμα 1Π 6 

Σατανᾶς ἰδοὺ “δέκα. καὶ. ὀκτὼ ;: ἔτη, οὐκ 
-βαΐδα. - (ἸΟΟΚ!. ἴθ δηὰ ᾿ εἰξὰξ.: σθδυθ, ποῖ 

- τέδει - Ὁ λυθῆναι: ἀπὸ . τοῦ . “δεσμοῦ 
τ Ὑ)85 ὨιΘΟΘΘΘΑΣΥ. "τὸ Ὅς Ιοοδϑῦ ἤἔτοσηαυ ἰῇ6 “ Ῥοπὰ 

τούτου τῇ ἡμέρᾳ. 'τοῦ σαββάτου; Ἢ Καὶ 
115" ἰο ἰϑς ἄδβν οὔθ βαρρϑίῃ τι Απᾷ 

ταῦτα λέγοντος 
ἴλεβθ (155) ᾿ΘΘΊΩΒ. 

κατῃσχύνοντο πάντες 
ψετα Βοίηρ ρα ἴο 5Βμδσαβ. .81} τ“ 

Β6 ουγχεᾶ -- ἦδ6 

ὄχλῳ ὅτι Ἕξ 
ογοναὰ ἰμαὶ 51Χ 

“δεῖ 
1ὲ 15 ΘΟΘΒϑασν 

ἐρχόμενοι 
ΘΟΥΪΩΘ 

τοῦ 
οὗ [86 

αὐτῷΏ ὡἁἡ 
ἴο ἰσα 121: 

ἕκαστος ὑμῶν 
8.0 (ο 6) οἵ χοῦ 

- αἷς 
ψΜὩϊοΏ: 

οὖν 
ΤΟΥ ἔογο 

έ ἡμέρᾳ 

αὐτοῦ 
ΟΕ ΕΙΤᾺ 

οἷ 
{δε (ΟΠ 65) 

“ἐθεράπευσεν. ὁ: 

αἀδυρβηΐοσ .]. 

{κε -:18:12--:} 

ἴδϑιι: ψΘαΥϑ, 84. 526 
ΜῈ5. θη ἀοσθθ]α. δηᾶ 
ΔΒ - ὉΏΔΌΙΘ.: ἰο. τϑὶβο 
ὮΘΥΒΘΙΣ ὉΡ δ 8)]}. 
12 ΜΨΏΘΩ. ἫΘ 58.07- ἮΘΥ, 
σοθὰβ δϑάγοεθθα ΠΟΥ 
δΔηα -581.8Δ ἴο ΠΟΥ: 
“οΤΑΒΏ, γΟ 816 16- 
Ιραϑδθα, -ΥΤΟΣΣ ΨΟᾺῸΓ 

᾿ ΘΘΚΏΘΕ5." 13 Δηᾶ Ὧ6 
αἰά. -Ὠὲκ ϑηαβ 0. 
ὨΘΓ; ϑδῃᾶ -ϑύδ ον 

Β580ὴ6 δ χαϊρηὐθηρᾶ.- Ρ, 

δια Ὅσρδῃ ἴο: ΒΊΟΥ 

Οαοά.. 14Βυ} ἴῃ -τὸ- 
5ΌΟΠΒΘ, 6 Ὀγϑϑιαϊηρσ 

ΟΠ οὐ ὑπδ 5. 8.- 

θόριθ," ̓ λαΙρ ΗΕ. Ρ6- 

σϑδθ ΟΣ αἰὰ᾿ [20 
συγ οἡ ἐμ86 βϑροδι, 
Ὀδρᾶῦι ἰο 580 ἴο {88 
στοὰ: “ἼΠΟΘΙΘ ἍΓ6. δὶχ 

αδὺ5. ΟἹ ΜΏΪΟΩ σ ΟΣ 

ουσῃῦ ἴο ῬὈ6 ἄοπθ; σὰ 
ὑπ6πὶ, ὑμδγθέοσθ, σοὴβ 
δα Ὀ6 ουγοάᾶ, δηᾶ ποῦ 
ΟἹ δ βϑροθδῃ ἄδγ." 
15 πονόνου, π8 Τίιοσᾷ 
ϑΏ ΒΘ Πα, δῃᾶ 
5814: “Ἡγροοσχὶύοϑ, 

«αορθ5. ποῦ δϑββ ὍΠ6 οὗ 

τοῦ" ὍΣ 86 “βαρ δίῃ 

ὈΠῸΘ΄ -ἶθ ΌᾺ1] ὋΣ δἰ 

8.55 ΠΟ ΗΝΝ “88 506}. 
δηᾶ:: Ἰβδά- Δ "ΦΥΤΌΝ ἴο 

Βῖνο. ΕἾ ἀτῖηκἢ 16 γῦε5 
Δ. ποῦ ἅπ8,. ἴχθη, ἴοῦ 

18 σψοϊϑῇ. ΜΏΟ. 15 
8.΄ ἀδαρηΐοῦ. οἵ- Αὐτα- 
διῶ, 8 πῆοτὰ 58- 
ἴδ δᾶ. βου, Ιοοκ! 
αἰ ύθθῃ ᾿γΘ875,- ἰο Ὅ6 
Ἰοόβοᾶ ἔγομτ [818 Ῥοῃὰᾶ 
οἷ. [π6΄ ἘΘΡαΡΏ ΟΣ ΖΝ 

17 ὙΣΞΙ], ψΒδα Β6. καϊὰ 
08.656. τ ΐηρ8,:. 8}, 



ΤὺΚΕῚ 18: 18---95 

ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 
Ἰγ]Ὲ8 δθαϊμϑὶ ἰὸ τη, πᾶ 841 513 σσοννὰ 

ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις 
ΑΝ ἃ 5 Το ]οϊοίηθ. ὌΡΟΣ 8411 ἐπε δϊοσίοιιβ (ἐπ Ρ5) 

τοῖς γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
{π6 (ο658) οσουχτίηρ ὉΨ . Ὠΐτϊη. 

.18. ἜἜλεγεν οὖν. Τίνι ὁμοία 
ἮἨΘ νν88 βασίῃρ {μοχοῖοσθ. Τὸ τννβδὲ ἯΚῸ 

ἐστὶν ἡ. ὄασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι 
ἘΕῚ 16 κιηράοπὶὺη οὐΐμο Οοά, πᾶ ἴο νῃαϊ 

ὁμοιώσω αὐτήν; 19 ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ 
5811 ΚΘ αὶ 1 1κ6 1115 ἴο σύϑῖῃ 

σινάπεως, ὃν λαδὼν ἄνθρωπος 
οὗ ταυβίδσα, δ 28 10}. Βανὶηδ ἴθ ΧΏ8η 

ἔδαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ 
ἴδσχενν ἰηΐο βαγάθῃ οἱ Ὠἰτ)β6 1, δῃὰ ἰΐθτον δηᾶ 

ἐγένετο εἰς δένδρονν καὶ τὰ πετεινὰ. 
σαλδ ἴο 6 ἰπΐο ἴγϑθο, δὴ {π6 9}: ΕἸ 

τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις 
οΟΥὯθ ἤρθάνθῃ ἰξηἰεα ἄονὰ ἰῇ ἰῇ Ὀυβϑησῆθ5 

αὐτοῦ. 
ΟὟ ἰὶ. 

20 Καὶ πάλιν εἶπεν Τίνι ὁμοιώσω 
Αμὰ δϑαΐθ ἨὨθβεὶά Τὸ γέ ΞΔ ΠΚΘΩ 

τὴν ὀασιλείαν τοῦ θεοῦ; 21 ὁμοία ἐστὶν 
τῆς Κιηράοηχυ οδίῃεο Οοαϑ τὰκ 1 15 

ζύμῃ ἣν λαθδοῦσα υνὴ ἔκρυψεν 
το Ἰδανέῃ, ΜΉΘ Βανίπρ ἴβκο ΒιλΝ δ 

εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως 
1ΐο ΟΥ̓ σου 568 σθαι Γ65 νλ 8 --} Ὁ 11] 

οὗ. ἐζυμώθη ὅλον. 
τυμλδὲ [πὴ 6]᾿ νν 85 ἰδανθ:θα ἍΜΏΟΙΘ. 

22 Καὶ διεπορεύετο κατὰ 
Αηᾶ Βα νν8β Ἰουσ υ η . στο δοσοτγαϊηρ ἴο 

πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν 
ΟΙ65 πᾶ νἱηδρο5 ἰθδοῆοσ δηᾶ ἸΟΌΣΩΘΥ 

ποιούμενος εἰς ᾿Ϊεροσόλυμα. 23 Εἶπεν δέ 
ΤΑΒΚΙΛΕ ΚοΣ 56} ἴητὸ ΦΟ 5 ΊΘσα.. ϑαιὰ δαΐ 

τις αὐτῷ ᾿ Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ 
ΒΟΙΏΘΟΩΘ. ἴο δ Τιοχα, ἱξ ΤῸ ἐᾷ (ο"θ5) 

σωζόμενοι; ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Ῥεδίηβ βανθ 2 ΤῊ (οη6) Ῥᾳξ καϊᾷ ἰονασαὰ ἐδμοίὰ 

24 -’Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς 
Ἐφ βίγυ ΒΘΊΠ ΒΡ ἴο Θϑηΐοσ ΕἸ Βα 21} 5}ε} ἴδθ 

στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, λέγω 
ΠΑΥΙΤΟΤ ἄοογ, Ὀφοβαβα Ταϑῆν, 1 δύὰ βαυὶηξ 

ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ 
ἴο χοῦ, ΨΊΠ βεεὶς ἴο δηΐου 8 πα ποῖ 

ἰσχύσουσιν, 25 ἀφ᾽ οὗ 
Ἅ1 μάν [ῃ6 ΒΞ ΣΟ ΒΊΗ, ΤΌΤ ὑνγϑδλαΐ [{ΠπῚ 6] 
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ὮΪδ5. ΟΡΡΟΒΘΓ5. Ὀερϑῇ ἕρ 
661 βῆδιηθ; Ῥαῦ 8} 
6 οτοψᾶ Ῥβθρδῃ. - ἕο 
ΓΘ]οῖοθ δὖ 8411 τὴ8 
ΒΙοσίουβ ἰῃίηρθ ἀοηβ 
ὈΥ Ὦϊΐη. ΄. 

18 ΤΟΥ ΘΟσα δ 
ψοηὖ ΟἹ ἴο 580: “ὙΜΩβὲ 
5 μ6. Κίηράοιη οὗ 
αοά 6, δῃηᾶᾷὰ πιῇ 
ψΏδὺ 5181] 1 σομῖρϑγα 
10 191 5 Πκ6 ἃ 
Ταυϑίαγα στϑῖῃ ἰδὲ ἃ 
δ ἴοοκ δηᾶ ρα ἰὴ 
ὨΪϊ5 ραζγάθη, δῃηῃᾶ ἐὶ 
ΒΊΟΝ δηᾶ Ῥθοϑῃδ ἃ 
ἴπ86, δη ἰὴ6 δἰγας 
οὐ ἤθᾶνθῃ ὕοοκ ἢ} 
Ἰοάρίηρ ἰὰ 105 ὈΓΘΩΘῺ- 
65. : 

20 Δηὰ δρδΐῃ ἢβ 
5αϊᾶ: “ΝΙ πῆϑιὲ 
5ῆ81 ΙΤ σΟΙΏΡΔΙΘ ἐπ 
κιηρᾶοη οἵ Οοὰϑ 
ΦΙΤὺ ἰ5 Κ Ιθᾶνρῃ, 
ΨΜΏΙΟΩ ἃ Ψψοχῆϑ ἐοοῖκ 
δηα. Ὠἰὰάὰ ἴ΄ῖὶῇ ἰὮτρα 
ΙΔΥ86 ἸΘΆΘΌΓ65 Οὗ ΗΠΟῺΣ 
ὉΠ ὑμ6 ΨΏΟΙΘ Πλδ85 
5 ζογσηθηΐθα;,᾽ 

22 Απὰ Π6 Ἰοιγησυρά 
ὑγΟΡῺ ἔτγοσζη οἱΐν ἰὸ 
ΟἿ δηῃᾶ ἔτομμ υἱ]Π]ᾶρ6 
ἴο γ1Πᾶσθ, ὑθϑοηΐϊηρ 
8δηα οοηὐϊηρ ΟἹ Ὠΐδ 
ΤἸΟΌΓΩΘΥ ἴο σογϑΊθη,. 
28 Νοῦν ἃ οοχύδ ἢ χβῃ 
βδοα ἴο Πΐτη:. “Τοχᾶ, 
816 ἴῶοβα ΨψῺΟ 818 
Ὀϑίηρ βανϑὰ ἔθ᾽ 
Ἠδ6 καϊᾶ ἰο ὑμθῃ: 
24 “ἙΧετὺ ὙΟΌΓΣΒΘΙ ΘΒ 
ΨΙΡΟΓΟΌΒΙΥ ἰο ροὺ 1ἢ 
ΏΤΟΌΡΩ 6 ΔΙΤΤΌΝ 
ἄοοσ, ᾿θοϑιδθ ΙΏΘΏΨ, 
ΙῚ {611 τοῦ, Ψ111 βϑοὸκ 
ἴο ροὺ ἰὼ Ρυῦ 1} 
Ὡοῦ 6 8016, 25 ψΏθῃ 
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οἰκοδεσπότης καὶ 
ΠουΞΘΒΟΙΑ͂ΟΣ ΕἾ 

καὶ ἄρξησθε 
δῆ σοῦ 5ῃομ!α βίδσὲ 

κρούειν τὴν 
ἴο Ρ6 Κηοοκίῃη δὲ {π6 
᾿ νει ᾿ 
ἄνοιξον ἡμῖν: καὶ 

ἂν 
ἩΚΘΙ͂ν 

ἀποκλείσῃ τὴν 
βΒῃουϊᾶ ΙοοΚ {π6 

ἔξω ἑστάναι 
ουϊδᾶθ ἰοβανα βίοοα 

θύραν λέγοντες Κύριε, 
ἄοοῦ ΒΔΥΙΏΒ 1ιοτᾶ, ΟΡΘΩ ἰουδ; διὰ 

ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν Οὐκ οἶδα 
μδνηδβ ϑηβινογοαᾶ ἢ 158. ἴο χοῦ ΝΟΥ 1 δνε κῆονναι 

ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 26 τότε ἄρξεσθε 
χοῦ ἔσγοζη  ΟχΟ τοῦ 816. ΤΏΘὴ τοῦ Ψ}1]} βίασέ 

λέγειν ᾿Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ 
ἴἰο 6 58 115 ἵν Ξε δῖβ ἰὴ β'σῃ οὗἴγνοαυ βῃηᾶ 

ἐπίομεν... καὶ ἐν ταῖς. πλατείαις ἡμῶν 
τνὸ ἄγβϑηκ, Δηά ἰὰ τῃ8 Ῥτοδὰ νναὰῦσβϑ οὔ 

ἐδίδαξας: 217 καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν Οὐκ 
ψοῦ ἰδυδῃΐ; Δα 6 Ὑ1Ι ΒΡ ΘΙ βασὶπθ ἴἰο τοῦ Νοΐ 

οἷδα πόθεν ἐστέ: ἀπόστητε 
1 μὰν Κῆοννῃ ΥΧΟΙῚ ΏΘΥΘ γοῦ 8.6; 5βίδηᾶ αῦναν σοῦ 

ἀπ᾿ ἐμοῦ, πάντες ἐργάται ἀδικίας. ᾿ 
811 ὍΝΟΥΚΟΥΒ ΟΥ ΠΥ ΙΒ ΘΟΊ5Π658. το ἴθ, 

κλαυθμὸς καὶ ὁ “ὀρυγμὸς 28 ᾽Εκεῖ ἔσται ὁ 
Ὑμοῖα Μ}1} 6 ἐπα ψθθρίηβ. ἐπα 186 ΕΒ ΠΘΒΆΪΩΒ 

ἐγερθῇ ὁ 
ΒΒου]α σοῖ Ρ. ἐμ6 

θύραν, 
ἄοοτ, 

. καὶ 
8164 

τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε 
οὔτ 6 ἐδείῃ, ὙΏΘΏΘΝΟΣ γοῦ τϊρῃΐ 566 

᾿Αδραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼδ καὶ πάντας 
ΑΡτϑῆϑη δ: ἵἴξοᾶασ δῃ Ψ284000 ϑδμῃηᾶ 811 

τοὺς προφήτας ἐν τῇ ὄασιλείᾳ τοῦ θεοῦ 
16 γργορμοὶο ἐπ ἰπ6ὸ κίηράοπ! οδίμθ Οοά, 
ὑμᾶς δὲ ἐκόαλλομένους ἔξω. 29 καὶ" 
χοῦ μυζ Ῥοίῃδ ἔσονν οἂϊ οὐΐδιᾶθ. Δηᾶ 

ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν «καὶ 
ἴδον ΨἘΠ δυεῖν τόσα ραϑβίοχη [ῥΡϑτί5] δα 

δυσμῶν καὶ ἀπὸ ὄδορρᾶ καὶ νότου καὶ 
νυνοϑίθσῃ [ραΥ5] δηᾶ ἔγοσαυ, πούΐῃ δῃᾶὰ δου δηά 

ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ ὄασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 
δ. 2} ΠΟ Ὑ1 00} ἴῃ ἰῇ κίησάοχ οξίῃθ Οοά. 

80 καὶ ἰδοὸὸ εἰσὶν ἔσχατοι οἱ ἔσονται 
Απα ΙΟΟΚῚ ἐμον αύθ 1δαϑὺ (065) ψΨψῇο ΨΜΜΠΙΣ806 

πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἷ ἔσονται 
Βγβί (ομ65), δῃᾷ πον δῖ Εγβὺ (ομ65) ο Ψ1ΠΡῸ 

ἔσχατοι. 
Ιαδὲ (ο 65). 

81 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες 
- τ Τὴ ἐμαῦ ἴῃῇ6 ΠΟῸΣ οϑδῖάα ἰοννασαά ΒΟτλΘ 

Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ Ἔξελθε καὶ 
ῬΒδτίπθος ἘΞΑ 2.11: ἴο ἰτη.  Ὃξεῖΐ ουΐ : δηᾶ 

πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης θέλει 
Ὀ6 ϑοίΐῃρ ἔγοσω ἤθσε, Ῥθοδαῦβθ Ηδτοᾶ -ὀ 18 ΠΠΩΝ 

ὙὌΌΚΕ 18:326-.-81 

ΟἿΟΘ 6 ὨΟΌΒΟΠΟΙΘΥ 
Ὧδ5 σοῦ ὉΡ 8η4 Ιοοκϑᾶ 
[1ῃῇ8 6 αΟΟΥ, δ8ῃ44 τοῦ 
δίασχ ἰο δβδδῃηάᾷ οἱΐ- 
δἰᾶθ δῃα ἰο Κηοοὶς αὖ 
{μ6 ἀοοῦ, βαγίηρ, “ΒΓ, 
ΟΡ ἴὸ 1.5. Βυύὺ ἰῃ 
ΒΏΒΜΟΙ Ὧ6 ΨΜΠ1 58. ἴο 
τοῦ, Ἱ ἄο τοὺ ΚΩΟΥ 
ΜΏΘΙΘ σοῦ 816 ἔσο. 
26 ΤΏΘΩ τοῦ Ψ11] βίδγῦ 
βΒοδῶσ, ὝἘΡ δἷθ δῃηᾶ 
ἀγϑκ ἰῃ ἔσγοῃῦ ΟΣ νοῦ, 
δᾶ γοὰ ϑυρηῦ ἴῃ ΟἿἿΓ 
ῬὈτοϑδά ψνᾶγϑ. 2180 
ὯΘ ΨΠ] 5ρϑδκ δῃα 58. 
ἰο τοῦ, 1 ἃἂο ποῦ 
Κῆον ΜΏΘΙΟ τοῦ 816 

ἔζοση. δῦ διννᾶν :ΤΟΠῚ 

6, 811 τὸῦ ΜΟΣΚΟΙΒ 
ΟΥἩ ὉΥρ ΟΊ 5.655} 
ὩΒΎΊΒΟΥΘ ἰ5 ΨΜΏΘΓΘ 
ΓχοσᾺ] ψϑορίησ δηᾶ 
76 ρ, δὴ οἵ 
[χοὐᾺ] ἰδοὺ «11 Ὀ6, 
ΨΏΘΩ  γὸὺ 8566. Δρΐἃ- 
δὴ δῃᾷὰ ἴβδαο δῃᾶ 
ὥϑοοθ δηὰ 811 [6 
Ῥσορῃθίς ἴῃ μα Κἰηρ- 
ἄοτα οὗ αοά, Ρεὺ γουΓ- 
56 ῖνθ5 ὑσχονσῃ ουὐκδίαθσ, 

29 ἘΠῚ ΓΠΘΥΤΏΟΤΘ, Ρθ60- 
6 Ψ1 σοὴβ ἔγοχῃ 
ρδδίοσῃ ρδῦΐβΥ δδά 

ψοδύρθση, δῃ ἔγοηὶ 

ποσί δῃᾶ βουΐῃ, δηάᾶ 
ΜΙ1: τϑοῖθ αὖ ὑπ 
{8016 ἰῃὰ 86 Κἰηράομι 
οἵ αοά. 30 Δηὰ, Ἰοοϊ! 

66. 816 ἴμοβθ [1ϑϑὺ 

ΨΜΏΟ Μ11 6 Βυβ, δηᾶ 

τ δῖ ἰζοβθ βυϑὺ 

ΨΏΟ ΨΜὼΠμλ 6 Ιδϑὺ.Ἅ - 

31 Τὴ ἰμδὺ ΥΘΥΥ ΠΟΙΧ 

σογίδϊῃ ῬΏΔΣ 5665 δ 8 

Ρ, δβαγίηρ ἴο Ὠϊῃ: 

“οὐ οὖ δῃηἃ 6. οἡ 

ΥΟΣΪΓ ΜᾺ τ ΘΓ, 

Ῥϑοδϑθο Ἐδγοά σψϑοΐβ 
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᾿ εἶπεν 
ἢ6 βαία 

ἀλώπεκι 
ξοκ 

. δαιμόνια καὶ 
. τ 5 

σήμερον καὶ αὔριον, 
Ἰοῦδν δῆ ἰοχαδοσσονν,. 

τῇ εἰν ςςν, τρίτῃ τελειοῦμαι. ἴο τον ΙΓ [ἀΔ5)]} Ι τὰ Ῥοίῃρβ ροσξοοίθα, 
88 : πλὴν δεῖ ᾿ με 
Ὲ «Βρϑίᾶθβ 1 15 Θσοσσϑυν ΟΣ Ταδ.: 
καὶ - - αὔριον καὶ - τῇ - 
δὰ ἰοτηοστοιν.. - δπαᾶ ἕο ἰδ - 
πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ 

ἴο Ὀ6 ᾿ουγποσνίημ, . Ῥϑοδαβθ.. . Ὧοδ 

προφήτην ἀπολέσθαι - 
πορμ ες ᾿ ἴο Ρ6 ἀφείτονυ εα 

᾿Ιερουσαλήμ. 84 ᾿Ἰερουσαλήμ 
Οὐ ΟΣ δίῃ. ΕΤΟΥΣ 

σε. ἀποκτεῖναι. 32 καὶ 
ψχου Το ΚΙ. : Δηά 

Πορευθέντες εἴπατε τῇ 
Ἐν βοὴ. τοῦ ΒΒ.) ἴο {86 
ἐϊδοὺ ἐκδάλλω . 
ΟΟΚΙ Τὴ ἑῃπχοινίηξ ουξ. 

ἀποτελῷ 
1 τὰ ΒῃἸσΗ τ 6 ΟΥΕ 

{815 

ἰοᾶάδν... 

ἐχομένῃ 
τοίην δᾶ [ἀΔ5}] 

ἐνδέχεται 

ἔξω 
του ϊβιαθ 

᾿Ιερουσαλή μ, 
. Φοχαϑδίασα, 

“ ως, ᾿ἀπόκτείνουσα τοὺς : "προφήτας :. καὶ 116 ας Ὁ ΚΗ πΡ 1τῃς- - Ἰροφ τας: δηὰ 
λιθοδολοῦσα " τοὺς᾿ ἀπεσταλμένους 5 ΟΠΪΩΡ " ᾿ 6 (ο1165) Βανίὴξ Ῥθρη βοιξ ξοσίῃ 
πρὸς . εν ποσάκις ἠθέλησα ἰοννασὰ 'Ἅ ᾿ ἈΘΥ, -- ὨΟΜ οὔςὩ Ι ὑματίσα 
εὐ ἐἐπισυνάξαι ᾿ τὰ τ τέκνα σου ἰο Ιδδα ἰοβεῖμου τροῃ. 1τὴ6 [2280 το ον : ΟΥ γοὰ 

᾿ ὃν τρόπον ὄρνις τὴν " ἑαυτῆς - νοσσιὰν. ὙΨΈΙΟΘΕ ΤΣ ΠΏΕΥ ἤθὼ 686. οὗ ἀυτῆς, ᾿ χοΟά 
ὑπὸ τὰς ᾿.΄ πτέρυγας, καὶ ἈΠῸΣ εὐ, Ἧ86. τ ἐν τυ αν Ε δρᾶ 

ἠθελήσατε... 485 ἀφίεται τοῦ ΣΟ ΟΣ ΟῚ νναηίρα! - ,ἜΘΟΚῚ εἶθ Ῥοῖμε 1δξ Εο ΟΕ 
ὑμῖν ὃ ᾿ οἶκος ὑμῶν. λέγω δὲ ὑμῖν, ἴο χοῦ “ἴπ6. μοῦβα.. ξΎουῦ; ἼΙα βανίπα Ῥαΐ ἔν 
οὐ μὴ ᾿ἴδηῃτέ-- - με. ἕω εἴπητε. ποῖ ᾿Ὡοξ τοῦ ταῦ τιτὲ 5 566 ἰασ 5 τοδ αν: ἱ 
Εὐλογημένος ὁ, ἐρχόμενος ἐν ὁν Ἡδνίηρ Ῥθθα ὈΙαδδβά. Ἐμ6 (οπ6) ρχόμεξνος όματι 

εἰοὐπιῖηρ. 1 ἀἰατὰθ τ᾿ 
Κυρίου: -- : 
Ὑ Έθσδςις : ; 

14. Καὶ ἐγένετο: : ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Απᾶ᾿ 1 οσσυσοα ἱπ ἐμαὶ (ὁ οοσῆθ Βἰπὶ ἰαγίο 
οἶκόν . τινὸς - τῶν ἀρχόντων -- τῶν Βοιβθ . Οὗ βοχηθοῃθ ΟΥ ἴ 6 - Τ]ΘΣ οὗ [με΄ 
Φαρισαίων. σαδθάτῳ φαγεῖν ᾿ἄρτι : ον καὶ ὶ ΟΡ Βτῖβεεβ ᾿ ἴο Βα Ραϊῃ δὶ ρ αὐτο 

58: θμονδμ"β, στα, τῃ6 Τοιᾶνς, μβά τ 

αὐτοῖς [ἴο ΚἹΟΘ νου.» 
ἴο ἔβουα [Β8 βϑία ἕο ἐβδζω 
ταύτῃ [8πᾶ 

ἰάσεις 

1} 15 Δα 1552016 

τσοὺ Β5Που]α 58. ΧΟ. 58 Υ, 

8 ἰμδῦύ. φοΙΏ 65, ἰῃ. 
 ϑεβόοναη πο. 

᾿ ̓ 

854 

32 ̓Αδα. 

661] ἐμδὲ: δ (ΔοᾺΣ 

ἼΟΟΚΙ Ὶ ἃ. : ὁ 

ὑοάδν δμῃᾶ. ἰογηοστουῃ 

Ι 518} δὲ ̓ ΗῃΙβῃρη. 

ὍΑΥ ὅ:ὰ φοχλοστον: 
δα [ῃ 6. ΖΟΠΟ]ηρ ἀν 3 
Ῥέσβαδα ἰδ ἴ5 ποῦ: θά! 
ΤΑΪΒΒΙ 016. Τοῦ ἃ. Ὁτορπεξ᾽ 
ἴο Ὀ6 ἀεβίχογθα. ΠΟΊΝ 
5486. οὗ ΟΣ ΓΣΕΝ 
34 σοΡ βδΙθτα, ΕΝ 

16αι, [88 ΚΗΘ, ΟΥ̓ 88. 
Ρτορῃθῦβ διηά βύοῃοσ 
οὗ ὑμοβα βϑηΐ ἔοτῃ- 
ἰο ἢδὺ--ον οὔξδη 91 
νδηνθα ἴο Βαύμοτ᾽ 
ΨΟῸΓ ΘΕΠάγθη Τοροὶ-᾿ 
ΕΓ ἰῃ 

ὑμπαῦ ἃ ἤθη Βαέμοτβ. 
Β6Γ, Ὀτζοοά οἵ ΟἾΙΟΚΑ5 
ὉΏΔΘΥ ΒΘΥΓ τίηρο,, δαϊ- 

- οὐκ [χοῦ ῬρορΙΘ αϊὰ 'δοῦ 
.Ἀοδ, τναηδ Ο[11!} 

Χοῦκ Ποιδ6. ἐπ : βθδη-" 
ἀοηρδά ἰο Ὑοῦ. 1 Ἃ]: 

Ἴξου, Υοῦυ ψΨ1] Ὅν ποῖ 
ΕΝ 566. τὸὋθ ΠΗ] 

[8 ΑΒΗ ΠΕΡ ̓ 

35 ΤΟΟΚΊ: 

“ΒΙδβϑβα: ΕΝ 

᾿πδχαδ. 

4 ̓Απὰ ΟΠ 8Π ἰδῶ: ́  
οδβίομ ΜΆΘΩ. 6. 

ποηὺ ἰπίο ἐδ8. μοῦξδθ᾽ 
οὗ 8 οογίδίῃ οπδ᾽ οὗ 86 
ΤΌΙΟΥ5. ΟΥὗἨἠἧ {6 ῬΏδΥ-. 
ἴδθ65. οἱ. ἐπ ΒΘΒΡΘΙΆ. 

πον Θά {μὲν [0 δαῦ 8 ΤΑΘΘΙ, ̓ ὙΒογ᾽ 

ἰῃρ ουξ ἀδηιοῃ5. βηᾷ᾽ Πα Ποδ πη σ5 ΒΟΘΟΠΊ ΞΡ Ὧρς 
- καὶ 
δᾶ ἃ ἴῃ6 ἰηϊτα ἄγ᾽ 

83 Νεανθυίῃθ!θβϑ, Ὕ ταν: 
σήμερον 8ῸὉ οἷ ΤηΥ. ψϑν. ξροὶ 

ὌΝ 

8δῦ 

"αὐτόν, 2 καὶ ἰδοὺ ατηρού ἕνοι 
οἷν, ἘΟΡΟ ΠΟΡΡΝ το Ὠΐχη, Αηά ΙἸοοκ! “616 . ΟΌβουν Ὀεβιᾶβ 

ἄνθρωτό τι -ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν 
ἄνθρω ὃ πιο ἸΩΣ ἀτορϑδίσϑιὶ “ΤῸ ἔσοητ' 

"ἀποκριθεὶς" ὁ ᾿ ̓ Ιησοῦς 
οἱ Ὠΐτα. Απάᾶ.-. Βανῖπε ἀπϑυγοσεά [86 “εβὰβ 

εν πρὸς τοὺς ᾿νομικοὺς καὶ 
εἴπει ρος . ἕο (ο 65) ψείνεα χὰ ΤΠ ΤΙ 8πηᾶ. 

ισαΐου λέγων ἡ Ἔξεστιν τῷ σαδθάτῳ 
ϑάρίσα οι :Σ Βα ὩΡ 15 1 Ἰανσἕαὶ ἰο ἴμ6 βαρ 

απεῦσαι  -ἢ - οὔ; 4 οἱ δὲ ἡσύχασαν. 
θερα ΟὐΥΘ - ΠΟΥ δοί. ΤῊ (οη65) ας Κορί αὐἱοί. 

καὶ ἐπιλαθόμενος. ἰάσατο - αὐτὸν καὶ 
Αὐὰ Ῥδνίηβ ἴδκθῃ ΒοΙά ἮφΦ Πρδι θᾶ - ἴση ΕἸ οτοΙ 

ἐλυσέν. 5: καὶ: “ πρὸς “ αὐτοὺς" εἶπεν 
ἐπ τοϊθαϑθᾶ. ἘΞ Απᾶ ἰοννασᾶ - οτ. - ὩὯς βαϊα 

Τίνο ὑμῶν υἱὸς - ἢ: δοῦς: εἰς. φρέαρ 
οὗ ΔΑΝ δέ του 50. ΟΥ̓ μὸν τε χίο τ αἰδβίθσμ": 

»“" ἢ 3 . Ε ΄ ΄ ΜΕΝ 

ἐσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως -᾿. ἀνασπάσεέϊ 
ΡΝ Ἐ8Π, δηᾶ. ποΐ ζτητηθαίδίοιν Ἐν Ψ1Π ΡΠ αΡ 

ὁν ἐν έ τοῦ σαδθάτου; 8 καὶ οὐκ. 
ο ἴῃ... ἢ 8 Ὲ οἔίμα . - Βα ΘΙ “Ἀπ τοὶ 

ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι ᾿ πρὸς 
{π6ν ΨΕΥ6 βίο ἴο ΔΏΒΥΨΕΥ ΘΟ. ἐονχζᾶτα 

ἐμοβο (65). - 

7. Ἔλεγεν δὲ 
ΠΡ ἵν85 58 1ΩΕ μυέ 

κεκλημένους παραβολήν, 
Βανίηε Ῥθοι ςδ]ϊρά ῬάΓΘΌΙΘ, 

τὰς πρώτοκλισίας 
{ῃς Ἐγχϑί σθοϊηῖηρ [018665] 

λέγων πρὸς αὐτούς 
αἤρε. ἰονδτᾶ. μετὰ τι Ξ᾿ 

-᾿ κληθῇς ἐσνος ὑπό" τινος" εἰς; 
γου Ξυθὴ ἰὸς οα]Π64. : ΚΣ ᾿ ΒΟΙΠΘΟΤΒ. ἰαῖο 

ο γάμου ωὐ τη ες ο᾿ κατακλιθῆς “. "εἰς 
ἢ Ἰέρνης τς ἢ χοῦ 5βῃουᾶ 16 ἄοννὰ ἱπίο 

τὴν. ᾿,. πρώτοκλισίαν, ΠῚ ὕχτοτε, «Ὁ 
5.0: ᾿Ετϑί τϑοϊ πῖαρ [Ρ01866]; ὩΣ δ βοσπθἐϊῃθ 

᾿Π᾿ἐντιμότερός ᾿ς σου. 5 
(0π6) ΣΏΟΧΘ ἴῃ ΠΟΙῸΣ τ ΘΕ ΣΟΣ ᾿ 

"κεκλημένος ̓  ὑπ΄ αὐτοῦ; 9. καὶ .:- ἐλθὼν. - 
βιδνίηα Ῥέθη σϑ] 88 Ἐν. Ὠἷπι,::.  δηᾷ πμάνϊηρ σογὴθ 

ὁ" σὲ. καὶ ᾿αὐτὰν καλέσας ἐρεῖ 
ἴῃμε (οὩ6) σοι δῃᾷ. ἃ δνῖηρ ΘΠ Θα νν1}} βΒ5, 

σοι. .. Δὸς . τούτῳ τόπον, .καὶ τότε 
ἴογοα σΐνε γα ἴο {815 (016) Ῥίδσθ, : ἈΠ {πε 

ἡ ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν. ἔσχατον 
ψοῦ ταὶ βίασε Οἱ. ΒΏΒΤΩΘ 1π6-΄. - ἰαϑὲ - 

αὐτοῦ. 3. “καὶ 

“πρὸς ᾿ τοὺς 
εὐ δον : ᾿Π6 (ο01165) 

ἐπέχων - πῶς’ 
αν ρου μον 

ἐξελέγοντο, 

8 “Ὅταν 
ΥΈΘΆΘνοΣ 

ποῖ 

᾿ἰ 

ΓὯ6΄ κε]ᾶ:. το 
ΜῸΟ οὗὐ τοῦ, ἢ Ὠϊ5 

ἜΏΘΥ͂ - ΨΟΥΘ 
λον οσο σΠοΟβίη ,᾿ 

ἸΌΙΔΟΘ5. ΤΟΣ. ὑπο, Ιν 65, 

τὸ Τα 6: 

ΠΤΡΌΚΕΙ 14:23.---8 

ΟΣ: ΟἸΟΒΘῚν ΘΙ δ᾽ 
τα. 2Αηᾶ, Ἰοοκὶ 
ὕζθσθ νδ5 Ῥδξοὐθ 6.1 4} 

1 σοτίϑπ τϑη ΨψὯΟ 
δᾶ ἄγορϑυ. 350 ἴῃ 
ΓΟΒΡΟΠΘΘ. 2655 5ΡΟΌΚΘ 

ἴο ῶοθθ νϑγβϑᾶ. 1ἢ 
8 Τὰν δηᾶ᾽ ἴο ὑπ 
ῬΏΔΡΙ ΘΟ, σανίσι. “15 
1 ἸΘΧΙᾺΙ ΟἹ 6 580- 
Ῥϑύῃ ἴο. αὐτῷ οὐ ποῦ 
4Βαὺῦ ὕ8 6 γ΄. Κοοῦ ϑθηῦ. 
ὙΥι ὑδᾶὺ. 86. ἴοοῖ 
ὨοΙᾶ οὗ [16 8}], 

ΤΠ ραιθᾶ Ὠΐμπι: δηα. βδϑοῦ 

[111] ἄνα. ὅ Δα 
ἔθ: 

50. ΟΥ ΡῈ} [8}15. 1ῃ.- 
ἰο ἃ ΨΕ6Ι, ΨΠῚ1 ποῦ 
Ἰγασ  θαϊύθιν Ὁ111 ΕἰτῺ 
οαῦ Οἢ ὑμθ ρα 
ἅδ᾽ ΘΑπᾶ πον 
ΨἜΕΙΘ ποὺ 8016 ἴο 8}- 
ΒΟΥ ὍΔῸΚ οἢ. ΕὔΏ 658 
τὨϊηϑ 5. 
1Ὲ6 {Π6π. τἰθῶς [.}4} 

ἴο. 1601 ὋῇὉΠπ6 ἰην] ρα 
ΤΏΘῺ - «80. Ἡϊυδυγ ύϊο, 
85 ὯΘ6 ΤλΑΥΚοα ΟΝΣ 

ΟὨΟΟΒΙῺΩΡ' 
06 ταοϑσῦ Ῥσχγοπιϊθιῦ 

Βα ιρ. σ {μδηγ: 
8 “ΜΏΘΩ γψοὶ 816 -ἰὰ- 
να ὌΨΒοιγθοθ. ἰὸ 
δι. ΤΑΒΥΥΪΡΘ ἔθδϑῦ; ἀὸ 
Ὡοὺ 6 ἀονψῃ ἴθ 8 

ταοδῦ Ῥτογαϊηθηῦ ὈΪ8Ο66. 
ῬΒΥΒΔΌΒ ΒΟΙΆΘΟΙΙΘ ἸΏΟΤΒ 
αἰπυϊησιυϊδησα ὑμ8ῃ 

"ΣΟΙ͂Σ τὺ αὖ ὉὍὯ6 {γλ6 

Ὦβνο -ὈΘΘῺ -Σην ες. ὉΥ 
ἰηι, 9 δῃαᾶ μ6 ἐπαὺ ἰῃ- 
νιϊοα Ἁγ... δὴ ἃ τὴ 

Ψ11ι σοῆθ ῃᾶ 58. 
ἴο γοὺυ, “ποῦ [ἢ]18 
8 Ὠδγνθ᾽ ὑπ6- Ρ]806.᾽ 
Δηᾶ. δα. σγοῖ!. Μ11 
βίαγθ: ΟἿ ΜΠ Βηϑγαθ 
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ὅταν 
ΜΏΘΏΘνΟΥ 

ἀνάπεσε 
1411 ὰΡ 

τόπον, 
ὉΪΙΔ6ΟΘ, 

ἔλθῃ 

κατέχειν.᾽ 10 ἀλλ᾽ 
ἴο Ὀ6 μανίην ἄοτννῃ. Βαϊ 

κληθῇς πορευθεὶς 
σοὺ τὶ σῆηΐ Ρ6 σ81164 ἈΔνΊΩΒ Βο6 

εἰς τὸν ἔσχατον 
ἰχΐο τὰ 8 1αβϑί 

τόπον 
ῬΙδοΘ 

ὅταν 
ΨΏΘΏΘνΟΥ ταὶ) οοσὰθ 

κεκληκώς σε ἐρεῖ. σοι 
Ὠδνιὶὴδ 0311. γον 6 ὙΠΙ5Ὸ, ἴο οι 

προσανάβηθι ἀνώτερον. τότε 
ἙἘσιομαᾶ, βἴθρ σοι ὺυρ ἰοννασὰ τῆΟΤΘ ὑρννδζᾶ; 2739} 

ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν 
ΨΜΊΙΠΡΟ ἰονο ΡΒἿΟΥΥν ἰπ βίσῃ!ς οὔ 81 ἰδ (οΠ) 65) 

συνανακειμένων σοι. ΜΔ ὅτι πᾶς 
Ἰνῖηξ αρὸ Δ νου. Βροδυδο {-λ} 3) Ὁ. 2674. 

ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν. ταπεινωθήσεται καὶ 
δὰ 186 (ο16) δχϑι! τη ὨΪΤΏΞΟΙΣ Ψ1]1 6 Βυτη ]οα 

ταιτεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
ἰὴ 6 (ΟΠ 6) ΒΟΤΑΌΙΝΣ Πϊτη56 15 Μ1Πὶ1}Ὀ6 δχϑὶϊίςα. 

12 Ἔλεγεν. δὲ καὶ 
Ἠδ νν85 βαυἱῃδ αὶ 8150 

κεκληκότι αὐτόν “Ὅταν 
ἈΔνῚΩΒ σΑΙΠ]ρα Βῖτὰ ἍΝ Ώθησνοσ 

ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει 
ΒΌΡΡΘΙΥ, ποῖ 6 βουπαϊΐηρ ΑἸΠΛΏΘΥ ΟΥ̓ 

τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς 
οἔὗγοὰὺὰ ποῖ-Ρυϊ 18 τοί ΘΥ5 186 ἐτοπαβ 

τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ σου μηδὲ 
οὗ γοὰῦ ποίας [π6 τριαῦῦνοα οἶγνοι πού-Ρυξ 

γείτονας πλουσίους, μή ποτε καὶ αὐτοὶ 
ὩΘΙΒΏΡΟΧΒ ΤΊΞΗ, ποΐ δ βδοχχθίϊζωρ δ15 0 ἔπὸν 

ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται 
ΤΑΙ 68]1 ἴῃ τοῖσι σου δια ψου]ᾶ Ρϑοοῖὰθ 

ἀνταπόδομά σοι. 13 ἀλλ᾽ ὅταν δοχὴν 
τορασταθας ἴο νοι. Βα ΨΏΘΠΟνεΓ. ΣϑοθΡΟ ἢ 

ποιῇς, ᾿ κάλει πτωχούς, ἀναπείρους, 
ΨψΟῺὰ ΓΔΔΡ ΔΘ, Ὀ6 σΔ]1Π[{[ρῦ ῬΟΟΥΙΓ (Ο0Π685), ΟΥἹΡΟΙΘα, 

χωλούς, τυφλούς: 14 καὶ μακάριος ἔσῃ, 
ἸΔΥΏΘ, ῬΠηΩα; δᾶ ὮΔΡΡῸΡ ψοῦ ΜῈ] Ὀρ, 

ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, 
δοδβα ποὺ πον δῖα μανηδ ἴο ΧΟρδ ἴο νου, 

ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει 
τ 11 6 τορϑιᾶ ΟΥ ἴογοι ἴῃ [π6 χοβϑυσγθαοξίουι 

να 
ἴῃ οτᾶθδσ ἰδὲ 

ὁ 
16 (ὁΠ6) 

Φίλε, 

τῷ 
ο με (οτμθ) 

ποιῇς 
ΨψΟὺ ΤᾺ. Δ ΚΘ 

τῶν δικαίων. 
ΟΥ {πῸ γἰβ;ῃ οι (0165). ᾿ 

15. ᾿Ακούσας δέ τις τῶν 
Ἡδνίηρ μρϑσὰ Ῥαΐ ΒΟΙΏΘΟΠΘ οὗ ἰδς 

συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν 
ΟἿΘ5 ᾿γ 185 ἊΡ τοροίμοχ {656 ([Πϊ65) βαϊὰ 

8566 

ἰο ΟΟΟΌΡΥ 8 Ιοσχϑεὶ 
ΡΙΔοθ. 10Βπὺ ψΏρη 
γοὰ ἃῖθ ἰηνὶξθα, ρὸ 
δηά τροϊπθ ἰῇ ἔῃ 
Ιοψοδὺ ΡΙ8δο6, ὑδμϑι 
ΨΏΘΩ ἰ6 τῇδ παι 
Ὧδ5 ἰην θα γοὰ σοΟμθα 
Ὧ6 ΜΙ 8580. ἴο γοῦ, 
ἩΥϊΘηά, ρὸ οὐ ὃ 
ΠΙΡΏΘΓ,᾿ ΤΏΘΩ τοι ΜΠ 
ἤδνθ ΠΟΙ͂ΟΣ 12 ἔγοης 
οὗ 81 γοὺτ ἔθος 
παδδίβ. 11 ΕῸΤΓ ὄναιγ- 
ΟἿΘ ὑμαῦὺ δχϑὶὺϑ Ὠἰπ)- 
5611 11 6 Ὠπμπιθρᾶ 
δρᾶ 6 μαὺῦ Βυχπθῖθα 
ΠΙΏΒΘΙΣ ΜΠ1Ὶ 6 ὃχ- 
αἰἱρὰα,. 

12 Νεαχὺ Ὧ6 ρτγοοδϑά- 
οα ἴἤο 58. 8150 ἰο (8 
τηδῇ ὑμπδὺ αν εα Ὠϊη): 
“ὙΝΆΘΩ ψγοὰ 5ρτγϑϑδὰ 
ἃ ΟΙἸΠΏΘΥ ΟΥΥ̓Ά Θνθηΐϊηρ 
681, ἄο ποὺ 068]1] 
γουῦ ἔτθμαβ ΟΥ̓ ΥΟῸΓ 
Ὀγούου5 ΟΥ ὙΟῸΓ ζτο]- 
Θὐϊνοβ ΟΥ̓ ΤΟ ὨσΙρἢ- 

ῬΟΥ5. ῬΘΓΏΔΡΞ 5016 

{τὴ6 ὑπον πιίρῃῦ 8150 

ἴανιϊθ γοὰ ἰπ τούτη 
ϑηά. ὁ ψουἹαὰ Ῥθοοηλθ 

8, ταρδγιιθηῦ ἴο νου. 

13Βυῦ ψΠ6η γψοὰ 
ΒΌΓΟΘα 84. ἔρθαβί, ἰη- 

νἱὶῦθ ΡῬΟΟΥ ΡΘ6ΟΡΙΘρ, 

ΟΥἹΡΡΙβά, Ἰδπῖθ, Ὀ11 πᾶ; 

Ἱ4Δπὰ γοὰ ΜΠ δ 
ὮΔΡΟΥ, Ὀδσδαϑθ ὑπο ν 

αν πούῃϊηρ ψιὺ 

ΜΏΪΟ ἴο ΤΟΡΘΥ γόοι. 

ΕῸΓ γοὰ ΨΠ1ὶ 6 σϑ- 
Ῥαϊᾶα ἱπ ὑῃ8 τοϑυσγθος 
ἀΐοη οὗ 8 στρ θοι5 

ΟὨΘ5.᾽ : 

15. Οἡ θασίῃρ ἔμ6 56 
Τῃΐπρβ ἃ οογίϑιῃ ομ6 οὗ 
[6 ἔβ ον ριοϑὺς ϑϑία 
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τῷ Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν 
αὐτιὰ ἩΔΡΡΥ ΜΌΘΟΝ Ψ) εαὐὶ ὑτεδᾶ ἰὴ 

τῇ ὄθασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 
{6. Κίμηβδοω οξίῃβθε ὍΟοά. 

16 ὁ δὲ εἶττεν αὐτῷ 
ΤῊ (οΠ6) Ρυὲ βδαϊὰ ἴο τα 

»"Ανθρωπός τις ἐποίει ᾿ δεῖπνον 
Μϑδῃ Βοχῆδ Ὁ 85 Τδ Κη ΒΌΡΌΕΘΟΙ 

μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς, 
στεϑῖ, δηᾶ 6 οδθα ΤΏΘΩΨ, 

11 καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ 
δἃ 86 5εηΐ οἵ 16. κᾶν οξῃηϊπι ἰἴο (88 

ὥρᾳ τοῦ δείττνου εἰτεῖν τοῖς 
ΒΟ οὗ ῃ6 ΒΌΌΡΘΙ ἴο 585 ἰἴο ἰδ (ΟΠ 65) 

κεκλημένοις ἜἜρχεσθε ὅτι ἤδη 
μβανίηβ Ὀδθ οδἰϊεᾶ Βα ὑοῦ σοσηΐϊῃβ Ῥδοδυβα ΔΓ δα 

ἕτοιμά ἐστιν. 18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ 
(155) τεϑαν 15. Απμα πον βίατίβα ἔχοσῃ 

μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. ὁ 
ομθ [δοοογὰ] 811 ἴο Ὀ6 Ῥοσϑίηρ ΟἿ. ΤΏ6 

πρῶτος εἶπεν αὐτῷ ᾿Αγρὸν ἠγόρασα καὶ 
ἄγϑῖ βαϊᾶ ἰἴἰο Εἷτὰ Ἐ161ἃ 1 Ὀουρσἢϊ δῃὰᾶ 

ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν' 
Τ τὰ Βανίηρ προθϑϑὶίν Πανῖηβ σοτὴ6 οὐἱ ἰο 5686 1; 

ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 
ΤΙ δῖῃ τραπθϑέϊηβ σοι, 6 Βανίῃβ τὴϑ Ῥορδορα ΟΕ. 

19 καὶ ἕτερος εἶπεν Ζεύγη ὄὀοῶν 
Αὐὰ αϊξέογθηΐ (οΠ6) βδϊὰ οΚκο5 οὔ ῺῸ]}15 

ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι 
ΙῬουρσαϊ ἔνθ δῃὰ 1 δύ ΒΟΙΠἙ ἴο Ῥτονθ 

αὐτά: ἐρωτῶ σε, ἔχε, με 
{ποχὰ; Ι δὰ στραυρϑίηϑ νου, 6 ανὶηβ ΤῺΘ 

παρῃτημένον. 20 καὶ ἕτερος 
ἀδντας Ὀδδα Ῥεβεεᾶ οὔ. Απάα αἰ ογθηῦ (ΟΠ 6) 

εἶπεν Γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο 
βαϊὰ νοαδὰ Ιτηδχυϊθᾶ δηᾶ 12. γ6}} 1} 1Π18 

οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21 καὶ 
πο Ι 8: 8016 ἴἰο σουλθ. Απὰά 

παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν 
Ἀδνίηβ ΓΟ ΤᾺ μϑβϑίάθ (86 5ῖανθ σχϑροσγίβα Ῥ801 

τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε 
ἴο ἴπ 6 Ιοσχᾶ οὗ σὰ οἴφθβα (ἐμ 55). ἘΝ εἴ- 3] 

ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν 
Βανίηρ Ὀεοοζὴθ ψυϑίθ 1 [6 ΒΟΌΞΟΠΟΙαΘΥ βαϊα 

τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελθε ταχέως εἰς 
ἴο [8 6 5Ιδν8 οὗ ὨᾺ ἄο ουὖἱ αὐϊοκὶν ἱἰπίο 

τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ 
τὴ Ῥγτοδᾷ ννᾶὰῦϑ5 δῃᾶ βίσεοῖβ. οὗ {π68 οἰίν, δηα 

ἀναπείρους 
ΟΥ̓ ΡΟ]οα (0165) - 

καὶ 
δηᾶ 

πτωχοὺς καὶ 
8 

τοὺς 
ῬΟΟΙ (ΟΠ 68) τ 8 

ΕΚ 14: 16---Ὁ2} 

ἴο πὲ: “ἜΔΡῸΥ ἰδ 
Ὧ6 ΨὯΟ ρϑΐβ. Ὀγχοδᾶά 
ΪΏῺ ἰῃ6 Κίηρδογα οἵ 

αοᾶ. 

10 [9655] βαϊά ἴἰο 

Ὠΐηλ: “Α. σογίϑιῃ τ81 

5 βρυδαϊηρ 8 στϑηᾶ 

δυθηΐϊηρ Πγ681, δη ἃ Ὧ6 

αν θᾶ τϑν. 17 Αὐὰ 

Β6 δβοηΐ ὯὨΪΐ5 βἴανθ οιῖ 

δὺ μα ποῖ οἵ ἰδ 

δυθηΐηρ Π168Ὶ ἴο 58. 
ἴο μθ6 ἰηνι θα ΟἾΘ5, 

“ὉΟΙΏΘ, Ῥδοθβ8 . ὑμἰΏρ5 

ΒῚΘ ΠΟΝ τοϑᾶν. 18 Βυὺ 

ΠΟΥ 811] ἴῃ ΟΟΥΤΔΟΣ 

δἰαχίθαά ἴο μὲ5 ΟΥ̓. 

ὙΏ6 δυϑὺ βαϊᾶ ἴο Ὠΐηι, 

Ἵ Ὀουρσῃὺ ἃ ποιά δῃά 

Ὡρρᾶ ἴο ρὸ οὐδ δηᾷ 

8866. ἰδ ΟΞβΡβξἹἸ 885... νοῦ, 

Ἧδνθ Ὧα8δ δχοιιδθᾶ,᾽ 

19 Αμᾶ διοίμον βαϊᾶ, 

Ἵ Ῥοπρὺ ἔἤνθ γοόκο οὗ 

σὺ δῃᾶ δὰ βοΐηρ 

ἴο οδχϑιιίηθ ἰἤθῃ; 1 

δι5ὶς γοὺ, ΒἘδυνθ 8 6Χ- 

ουδοαᾶ,᾽ 20 5.11 δῃοίῃ- 

ΕΓ βαϊά, Ἵ Μιϑὺ τηϑυσὶδὰ 

86 ὙΠῸ δηᾶὰ ἴουῦ (δὶβ 

ΤΘΆΒΟΩ  οϑημηοῦ σΟΙΏΘ.᾽ 

21 Ξο ἴῃ86 κβἴαν σϑίὴθ 

Ρ δῃὰ τϑροσχίθα {688 

ὑδίηρθ ἴο Ὠΐ5. τηβϑύογ, 

ΤΏΘΩ ἰὯ8 πουβθῃοὶά- 
ΕΓ Ῥϑοϑῆβ ψτϑί! 

ΔῊ Βαϊ ἴο ὯὨΪ 5ῖδνθ, 

'Ἃο οὗν αὐἱοκὶν ἰηΐο 

[ὴ6 Ὀτοδᾶ ψᾶνγ5 δῃηᾶ 

ἐμ ἴδηθβ οὗ ἐμ6 οἰ, 

δια Ὀτίηρ ἰῇ Ποτ6 ὑῃ8 

ὍΟΟΣ δῃηᾷ ΟΥΡΡΙΘΑ͂ δῃάᾶ 



ΕΚΕ 14: 22---29 

τυφλοὺς καὶ - χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 
Βα (οπ65) δῃηα Ἰ᾿Ἰδηθ (οΠ65) ἰοϑᾶ γου ἰπΐο. Πογθ. 

22 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος Κύριε, γέγονεν.- 
ΔΑμᾶ κβείϊᾷ ἴδ αν. ἴοχᾶ, 885 σοχῃβ ἴο 8 

ὃ ἐπέταξας, καὶ. ἔτι: τόπος ἐστίν. 
ΟΠ νοι οτγάορζρα, δὰ νεῖ ῬΙδοα 15. 

22 καὶ εἶπεν ὁ" κύριος πρὸς τὸν δοῦλον 
ς ΑἈδᾶ. 5αϊ8 ἴδε ἰοσά ἰονψατάᾶ [ῃ8 5βῖανθ 

Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς 
αοοῦῦ ἰπίο 6 ννὰσβ δῃὰ ξεῃςσθα-η ΡΙδσαῈ5 

καὶ. ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα - 
διά ; ὈΟΙΩ͂ΡΕΙ ἴρ σοῖηα 1π,. ἢ οτᾶοχ ἰδὲ 

γεμισθῇ μου ᾿ ὁ οἶκος: 24 λέγω. 
δ τ 8 Β|164. οὔπιθ ἰῇε ἤοῦδα; . [δὴ ΒΑ 5 

γὰρ᾽ ὑμῖν -ὅτι. οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν 
ΟΕΟΥ ἰἴοτχοσῦ. {πᾶῦ΄ ὯΟ ΟἿΘ6. οὐ ἴὰ 6. χ816 ἡειποΐὰ 

ἐκείνων᾽... τῶν. κεκλημένων εύσεταί 
ἴποβο 188 (Ομ 65).... Ἀδνὶη 5 Ῥθθὰ ο8184 Ψ}Π]1 ἰδβίβ 

μου τοῦ δείπνου. 
οἔτηα οὔ ίμηθ ΒΌΡΡΕΓ. 

2ὅ Συνεπορεύοντο, ᾿δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ; 
Ἂ Ὡς ΒοΙη5 νι. Ῥαΐ ᾿ἴο α οτονψαβ ΤΆΘΗΨ, 

στραφεὶς ᾿ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
δια μανίηδ ἰατηθᾶ... Πα βαϊα ἰονατὰ {Ξ.}} 

26 Εἴ - τις. ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ 
ΤΕ ΔΩΣΌΠΘ 15, οογαϊη δ ἰοννασαὰ τὰ δα ἡοΐ δἴ6β. 

τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα. καὶ 
π6 ΑΘ Οἱ ὨΙΓΏΒΕΙΙ͂ δῃηὰ πῃ. τηοΐμοῦ δῃᾶ 

τῆν" γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ. τοὺς 
. ἘΜΟΧΔΗΠ, δῃᾶᾷ. θα Ομ ]ᾶγθη μὰ “116 

ἀμς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι. τε καὶ τὴν 
Ὀτοθλοτβ δῃὰ {π6 5: δἴθυβ, νοὶ δῃᾶ δἷβθο ἰῃ8 

ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ. δύναται εἶναί. μου. 
ΒΟὉ].. ΟΣ ὨΙΧΏΞΕΙΣ, ποῖ: ἨὨΘ 15 8016 , ἴο Ὀ6.. οὗ πλ6 

μαθητής. 2 ὅστις οὐ βαστάζει . τὸν 
αΙδοῖριθ.. οονοσ, ποΐ [5 σαυυυηβ {π6 

σταυρὸν. ἑαυτοῦ καὶ “ἔρχεται ὀπίσω 
βίακθ᾽ ΟΕ ΠΙγΒΟΙῈ “- δηᾶ 15 σους -: ὑϑῃϊηπα 

μου; οὐ - δύναται ̓  εἶναί --᾿ μου -- μαθητής. 
Τη6, - ὑθοῖς ὯΘ 185 80|6. ἴορθ. οξτλθ 

28 τίς. ε: ἐξ. ὑμῶν θέλων πύργον 
Ὗ8Ο ἴον ἥ δα οὗ γον .: είης ΣΗΪῺ 5. ἴοΟΟΥ 

οἰκοδομῆσαι" . οὐχὶ πρῶτον - καθίσας 
ες το ὉΠ ὉΠ ηρδ' , ἈΓΒέ “ΒΝ ΙΩΒ 5αῇ ἄονντι 

ψηφίζει - τὴν δαπάνην, εἰ. ἔχει ΄ εἰς 
15 οΑἸΟαΙΔ τα - ἴθ δχρθῆβθ, 1ξ Βὸ 15 δανίῃβ᾽ 1ηΐο 

ἀπαρτισμόν; .29 - ἵνα πτοτε 
8 7]αϑιη ΟΥ̓ ΤᾺ οτᾶον ἐμαὶ δὲ βοσιθίϊηθ 

καὶ 

ποὶς 
214 .586. ΑΡροπαῖχ ὑπᾶορ Μδϑίζμονν 10:38. 

ἀϊβοῖριθ..: 

868 

ὈΠΠηΑ δηᾷὰ ἰδηλθ,᾽ 22 Τῇ 
ἰΐηθ 8 αν β8:α, 
“Μαβίεσ, ψῆδῦ γοὰ 
ογάθσθα μδ5 θϑϑῃ 
ἄοῃθ, δηᾶ . γοὺῦ ἐῆθτα 

“15. τοοϊῃ. 23 Αῃμα ἔῃ 
ΤΙ ϑιϑίοσ δια... ἰοὸ -- [8 
β'αυβιρ, ὅο οὔνδ ἰηΐο 
ἢ 6 τοδὰβ δῃᾶ.. [88 

ξοηορα- ἢ ὈΙαΟδ5, δηά 
ΠΟΙΡΘΙ ὕὔὕμοιι. ἔὸ 
οοπιθ ἴῃ, ὑμπαῦ ἼΩΥ 
Βοῖδα. τδῦ. δ6 Πα: 

24 ἘῸΥΓ 1 ΒΔὺ ἴο γοῦ 
ὌΘΟΡΙΘ, ΝΟΩΒ οἵ ποβα 
γάρ ὑῃαῦ Ψ6ΓΘ. ἰηνηθα 
5811 πᾶν ἃ ἰδβίθ: οὗ 
ΤᾺΣ ὄνθηϊηρ 1681. ᾿ 

25 ΝΟΥ͂ ρτεδῦ σον ξ 
ΨΈΓΘ ̓  ὑγαυθηρ ὙΠ 
Πΐπι, δᾶ. 6 ἰυτηδὰ 
διά 5818 ἴο ὑπθια: 
20 ἼΣ ΘΏΣΟΠΘ ΟΟΠΊΘ5 

ἰο πὶ δῃηὰ ἄοδθβ ποῖ 

μαΐθ. Ὡἷἰβ. ζαύμπου δηὰ 

γιοῦ δ. δηὰ᾽ ψὶξρ 

δὴ ἃ ΟὨΔΙάσΘΩ δ8δηᾶ 

Ῥχούῃου δῃὰ δἰβίθσξ, 

γΟ5, δηἃ δὴ ἢἶΐ 

ΟὟ 501, μα οσᾶππηοῦ 

ῬΡθ. ΠΥ ΠἰβοΙρΙο. 
21 ὙΝΏΟΘΥΕΓ 15 ποῦ. Π8}- 

Ωγ Ὠϊΐξ. του 

δα κοο  δηᾷ σοχηΐϊηρ 

αἰΐο τὸ οδησποὺ δέ 
ΧΩ - : αἸβοΐρ]6.. ΒΊΟΣ 
 ὀΧΘΙΏΡΙΘ; Ο οὗ χοῦ 

ἐμδὲ ψϑπὺδβ- ἴο ὈαΠα 

δ ον. ὅο65 ποῦ 

ΒΥ ἰδ. ἄοψῃ. δᾶ 

οδιουϊαΐα Ἴπ6 ΘΕΧΡΘΏΞΘ, 

ἴζο 866. ΣΦ ὯἢὮθ6 885 

ΘΩΟΌΡΉ ἴο σοχῃριοίβ 109 

29 ΟὐΒοσσίβα, 6 τηϊρἣξ 

ἘᾺΝ Ἄν: μὲ προς οἱ 

ΜΝ ΜΝΩ͂Ν 

“ον 

ἐεῶτεν "πρνναμῃμαμνρενρο 

μηρι ιομνοαμρμαοι ΦῊν δυαΡθμ αν δ αρ μι ἀράν φ νν έΡΣ ὡμμαρυνρβευνδῖηη. ϑμαμρ ῳ «ἄροσινλ του ΦΩΒΒ μα δαμημ θη μηπεμαρϑμαε ΘῈ ἀρ οττν Ὑθ ταπορο} Ὑμαβ αφεβθι πδ ὑδῶμ ΦἸΝΟΞΟΤΝ δχανον δ τι μο ακκοθσν ρα φμ με ἀπ ἀτοτμερα στον, 

359 

'θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος᾽ 
μανίηδ Ῥαΐ οὗ Εἰσὴ ζουπάβδῆου δηα ποῖ Ῥείηρ βίου 

ἐκτελέσαι. πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται 
ἰο Βηῖβῃ οὐδ 81 188 (οΠ.65) Ῥεδοϊαϊης ταϊραῦ ϑἰδσί 

αὐῷ ο-. ἐϊ μπαίξζειν 80. λέγοντες ὅτι 
ἰο ἴτα ἴο 6 τΙαϊ ΟΠ] 5 ἘΞ 2.41 ἰδδὲ 

Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν -" 
τηΐβ ΠΝ βίιατίεα - τὸ 6 Ὀυϊαϊηπ 

καὶ οὐκ ἴσχυσεν᾽ ἐξ λέσάϊ, 81: ἢ τίς 
αῃηἂ τὸοῖ δ νγ»ὰϑ βίτσοῃι"Σἡ ἰοὸ Βη 15} οἵ. ον νῆδί 

βασιλεὺς - πορεύσμβενος ἑτέρῳ. ὄὀασιλεῖ 
κὶλδ τ; ΒΌΣΩ, 1το ἀσξξεσθοηξ Κίηβ 

συνθαλεῖν εἰς πλεμον, οὐχὶ ᾿ καθίσας". 
Ὡοΐ μανίησ βΒαὶ ἄοννῃ 

δυνατός ᾿ ἐστιν. ἐν 
τ 8016 ἈΕῚ 185. ἴῃ 

ἴο εβϑ88 ΜΙ ἰαῖο. ννὰῦ 

πρῶτον δουλεύσεται εἰ 
Βσσὶ ὙῚ1 816 σου 561 ἐξ 

δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι : τῷ 
{ο  ἐπουξαπᾶβ ἰο πη ᾶοσίδκο ταδί σὺ 1ο ἴῃς (Ομ 6) 

μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽. αὐτόν; 
ΜΠ ὑνοαῖν ἰποιιϑδηᾶϑ ΘΟ ᾿ ὭΡΟΩ ἰχηῦ 

32 εἰ δὲ ΄’. μήγε; ἔτι αὐτοῦ πόρρω- 
: "νυὰῦὺ ποὐϊημαδθρα, γε οξῃϊσπη ἔδυ δύνα. 

ὄντος πρεσθείαν ἀποστείλας 
Ῥεΐϊηξ Ῥοᾶν ΟΣ ΘιΏΡαββϑουβ ανίηϑβ βθηΐ οἵ 

ἐρωτᾷ πρὸς εἰρήνην. 38 οὕτως οὖν 
Ἠδ ἰ5 τεαμποϑίϊηρ ἰοννασᾶ ὑβϑβϑδθ. ὙΠῸ5 {πουϑζουθ 

πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται 
ΘΥΘΥ ΟΩΘ οὐ ο τοῦ ΨΏΟ τοὺ 15 παν] δ 56} 5618 ΟΕ 

πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται 
ἰο 811 {π᾿ οὗ ΕἸ 561 οὐ ὩΝ τοῦ. 18 4016 

εἶναί μου μαθητής. 
ἴο ΡῈ ΟΥ̓ τὴ 6 ἀϊβοῖθιθ. τ 

84 Καλὸν οὖν τὸ ἅλας: ἐὰν -. δὲ 
Ἐϊηὴ6: ἐμβογθέοσθ ἴπμθ. β86]ϊ; ἰξθνοσ Ῥυΐ 

καὶ τὸ “ἅλας ὡρανθῇ, ἐν τίνι 
815ο. 16 αὶ βῃοιπαᾶ Ῥθοοσζὴβ ἴββίθιθδθ, πὰ δὲ 

- ἀρτυθήσεται; 835. οὔτε εἰς γῆν οὔτε 
1ξ Ψ1Π 6 βραβοῃθαῦ Νεῖβοσ,. ἀπο Εασΐῃ ὩὯοσ 

εἰς. ; κοπρίαν εὔθετόν -΄ ἐστιν’ ἕξω 
Ἰμῖο ταϑηυσ - ΚΡΙΒΡΙΕ εἀτἰ5: - ουἰδίαθ 

᾿δάλλουαιν᾽ αὐτό. - Ὁ ἔχων ὦτα 
ἴμεν. ΔΙΟ τατουϊη δ᾽ ΝΙΝ ΒΘ (06) ᾿ ἭΆΑΥΙΒΣ Ἐὰσβ 

“ἀκούειν ἡ ἀκουέτω. ὙΡενε 
ἴο θ6 ΒΕΆΚΙΙΒ Ἰεῖ δήτη 6 ἐμὰ τηροδ, 

15 Ἥσων ἽἜΣ, 
ἵγεσα Ῥαϊ ἰο έτη. ἄγαν τηθ᾽ ΠΟΘΕΙ͂ 

οἷ “ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν 
δα ἐδχ οοϊδοΐοσβ. αθμα 6 πΙΠΟΣΒ -- ἴο Β6 Βϑδιίηβ 

αὐτῷ. εὐγγίξόντερι, πάντες 

{088} 14: 30---16:1 

18. 15 Τουπάδίίοι. Ραΐ 
ἢοῦ 6. δῇ|6 ἰο δη- 
ἀΒῊ 10, δηᾷ 84} 86 
ΟἸὨΪ]ΟΟΚΟΥΒ τιϊρηῦ βίδτὺ 
ῇὉ0 τἱάαϊσαϊο ᾿ Ὠἰμ, 
20 βαυίηρ, “ΤῊΐϊδ 8 
Βίασίθα - ἴὸ 5114 Ὀπὺ 
τνὰβ ποὺ 8016 ἴο δΒηϊβὴ.᾽ 

1 ὉΟΥ νπϑὺ κίηρ, 

ΤΥ ΐρ ἴο πιροῦ 

δοίοΥ Κίηρ ἴῃ ΔΓ 
ἄοθ5 ποὺ {ϊσθύ δἰ 

ἄονῃ 8πα ἰδ σουῃ- 
561] ψΘΟΣ ὯΘ 15. 8016 
αϊ ὕθῃ ὑμπουβδηᾶ 

ΙΌΟΌΟῸ5 ἴο. σοῦ 

16 ΟὯΘ ὑπαῦὺ ΟΟΠΊΘΩ 

ἀροϊηδῦ πἰπὶ ψ] 
ὑπῆν ὑμομβθηᾶῦ 
321ῖ, ἴῃ δοῦ, 6 οδῃ- 
ποὺ ἀο. 50, θη ψὩ 116 
ὑπὺ. 6 156. γεὺῦ ἴδυ 
ΟΣ ὯΘ βθηαθ ουὔὺ 8 
Ῥοᾶν οὗ διῃρδϑβδάου. 

δηαἃ 5065 [ὉΓ ὈΘΔ80Β. 

5 ΤΏΠ5, γοιὶ Π]ΔΡ Ὀ6 

ΒΌΓΘ, ΠΟΘ. οὗ χοῦ ὑμαῦ 

ἄοοθβ ποὺ 58. ροοᾶ-Ὁ γ᾽ 
10 811 Βῖ5 Ὀοϊοηρίπρα. 
οδὴ ὈΘ6 ΤΩ ἀἰβοῖριθ.. 

. 84 “Βα, ἴο Ὀ6 5τθ, 
Πἷβ Βη6. Βυὺ ἢ δνθὰ 

[86. 5810 :1ο565- ἰδ5 

βυσθηρίῃ, πίῃ. τπμδὺ 
ΨἘΠῈμΠ 1 6 ϑοββοηθα9 
85 Ιὖ 15. 5] 8016. ᾿μθ6]-' 
1ΠῈῚ [ὐγ 5611 ΟΣ ἴῸΓ 
ΤΑ 6. ῬΒΟΡΙΒ ΓΏΓΟΤ 

1 οὐ δία8.. Το Ὠΐμὰ 

ἰμαῦ ὯδΒ δἄτβ ἰὸ 18-: 
6, 1ἰδύθῃ," : 

15 ΝοΟΝ 81 ἴδδ [ὰχ 

ΠΟΙ] ϑούουβ δια 88 

ΒΙΠΉΘΟΥ Κορ ἀταὴθ 

ὭΘΑΣΡ ἴο δίγη ἴο Ὠδδτ- 



ΕΌΚΕ; 185: 2---9 

αὐτοῦ. 2 καὶ 
ΟΥ̓ ΕΙΠ., ΑΔπά 

Φαρισαῖοι καὶ οἱ 
ῬὨΏΔτσθο δρᾶ ἰῃ8 

Οὗτος ἁμαρτωλοὺς 
ΤΠὶ5 (ΟΠ 6) ΒΙΠΏΘΥΒ 

καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. 3 εἶπεν 
δηὰ ἰ5᾽ ϑαΐϊϊπρ ἢ ἤδη. 

αὐτοὺς τὴν παραδολὴν ταύτην 
{πθηλ τὰς ὌΘΔΥΔΌΙΘ {815 

4 Τίς ἄνθρωπο ἐξ ὑμῶν 
δ. 4) 1} ΤΆΔ 5: ουἵ οὗ ἐυβαὰ 

ἑκατὸν πρόθατα καὶ ἀπολέσας ἐξ 
οὔα δυησχορα ) 5.9] δηα. πανί Ιοβὲ 

αὐτῶν ἕν οὐ καταλείπει τὰ 
ἴπθῦὶλ οὔθ τοί ἰ5 Ἰϑρανυϊὴρ ἄοννῃ ἐπ 

ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται 
Ὠΐπμα ἰπὰ {π6 ἀθβοϊδίθ [Ρ]866] δῃῇἃἋ [15 βοίῃ 

τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὖ 
186 (οπθ) Βανὶηρ Ὀθθὴ ἴοϑὲ αἰ 

αὐτό; ὅ καὶ εὑρὼν 
10} Απᾶ Βανὶηδ ἔοππά 

ἐπὶ τοὺς ὥμους αὐτοῦ 
ὍΡΟΣ 16 5Που θα οὗ Ηϊγα 

ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον 

διεγόγγυζον οἵ τε 
ὝΘΥΘ του τ  Υ ΙΝ {6 

γραμματεῖς λέγοντες 
Βογῖθο5 5 'η5 

προσδέχεται 

σ 

ότι 

δὲ πρὸς 

2 

ἔχων 

ηἰποῖν- 

ἐπὶ 

ἐπιτίθησιν 

ΓΘ7οΙ οἰ, 

συνκαλεῖ 
Βανίηβ σοῦ ἰμΐίο πῃ ἤουβθ [6.5 δ! πε Οσ ΘΙ ΠΟΣ 

᾿. ’ ΝῚ ἈΥ Ἂν ᾽ τοὺς λους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων 
{40} δ ιερος δηὰᾶ 1π6 ΠΟΙ ΒΉΡΟΥΒ, ΒΑΣΊΩΒ 

αὐτοῖς Συνχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ 
ἴο ἰπθρ Βθίοϊοα νὰ τὯθ δόσαιβαο 1ξουμά {ῃ6 

πρόδατόν μου τὸ ἀπολωλός. 
ΒΆΘΘΡ ᾿ς ΟΥ̓ΤᾺΘ 16 (ὁπ 6) Βανίπμρ Ὀ66ὴ Ἰοβί. 

7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῷ 
1 ΔΥᾺ ΒΆΣΩ5. ἴἰογοῦυ ἰμδξ΄ ἰμυ5 Ζοὼν ἱὰ {πΠ6 

οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι 
Ἀθανθὴ Ὁ} 6 ὉΡΟῺ ΟοΠ6 5ΙΏΠΟΣ ΤΟΡΘ 5 

ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις 
ἰμδαι ὭΡΟΣ Ηἰποίν- ἈἰὰΘ υγυἱθῃίθουβ (0565) 

οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας. 
ψῃο ποῖ ὨΘΘΩ͂ 816 Βανίηξξ οὗ γορεῃίδῃσο. 

8 Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, 
ΟΥ νῆα ννοσῆϑὴ ἀγδοληηαθ δανίῃβ ἰδῇ, 

ἂν ἀπολέσῃ ᾿ δραχμὴν ίαν, οὐχὶ 
ἸΈΘνΕΣ β6 βου ἴΙοϑ ἀγδοῆχηα πθρὰ ̓ δοῖ 

ἅπτει. λύχνον καὶ σαροῖ τὴν 
506 15 Ἡρτη 5 ἸΔΙΡ 8η 5 ϑνθορίηρ ἐδῃ6 

οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως 
Βοῦξα 8ηα 15 ββεκίησ ΟΔΥΘΕΆΙΠΝ ὉΠΠῚ11 

᾿ οὗ εὕρῃ; ϑ9 καὶ εὑροῦσα 
ναὶ [1 6] 586 τηϊρμέ Πα Αμάὰδ ανϊηρ ξουπαᾶ 

δῃα 

{μηδὲ 

15 τϑοθίν:ηρ ἰοννασα [5612] 

Ἠδ βαία Ῥαΐ ἰοννδΊα 

λέγων 
Βα 5 

αν 

ουΐ οὗ 

ἐνενήκοντα 

ΡΟΣ 

υρῃ 
ὮΘ γἱ]σδΐ πᾶ 

ἢ 15 ρυϊηδ ρου 

χαίρων, 8 καὶ 
8δηα 

8600 

Ὠἶμα, 2 Ομ 5 Θα 6 ἐ]ν 
Ὀο ἢ ὑμ8 ῬΏΔΙΒθο5 δηα 
[88 βουῖρθϑ Καορὺ χταυὲ- 
ἰουῖαρ, βδγίηρ: “ὙΤὩϊξ 
8) ΨΘΙΟΟΠΊΘΚ ΒΙΏΠΟΣΕ 
ΘΔ Θαΐβ 1] [Π61γ.᾿ 
ΊΏΘΩ 6 5ροκὸ (ἢϊξ 
1Ππδύχαϊϊοη ἰὸ ἰδχῃ, 
βαδίηρ: 4 “ὙΝΠδὲ τἥβῃ. 
ΟΥ γοῦ ψἱ 8. πη- 
ἀγα βῇβθρ, οὔ Ἰοβίηρ 
ΟὨΘ οὗ θη, ΜῺΙὶ ἢοὲ 
Ιϑᾶνθ ῃ6 ηἰμϑίν-τηΐηδ 
Βοηϊηα ἴῃ ἰῃ6 ψάρι 
Π655 8η6α ρῸ [ΙῸΓ ἰῃα 
Ιοϑῦ οὔθ ἘΠῚ] Ὧ6 Βηδα 
10). δΑμαᾶ ψΨΏΘΩ. ἢ 
Ὧδ5 Τουπα ἰδ 86 ρμυΐβ 
10 ὌΡΟῺ ΠΗ 5ῃουϊάρτς 
δὴ ταϑ]οίσθθ. 6 μά 
ΜΘ Π6 ρεοίβ Βοχηδ 
6. οϑ1ὶ5 ἢἰδ ἔτ ηαϑ 
δια ὨΪ5. ὨΘΙΡΉΏΡΟΥΒ ἰο-. 
Βαούμου, βαγίηρ ἰο 
ἴθ, ᾿Εδίοῖϊοα ψἱρἢ 
6, ᾿θοϑβθ 1 Ὦδγς, 

Του ΤῺ 5ῆθθρ δαὶ 
85 Ιοϑὺ. 71 [6}} χοῦ 
ὑμαῦ ὑμὰ5 ὕπο ΜῈ} 

ὯΘ ΠΊΟΓΘ ἰοΟΥ ἴῃ Ὠθαύθῃ 
ΟΥ̓́Θ ΟἿΘ 5'πηθῖ ἰῃαῦ 
Τορθηΐθ ὑπϑῃ ΟΥ̓ΘΕῚΣ 
ηἰηθίν -ἰηθ τὶρηὐθουϑ 
ΟἿΘ5 ὴ0 ἤδνθ 10 

προρᾶ οὗ τορϑηΐϑησθ, ὁ"; 

8 “ΟΥ ψῆδὺ πΟΣΔΠ 

ψι ὕδῃ ἀγϑοῆχαβ 

οοἴη5, 18 5286 Ιοβ85 ὉΠ8. 
ἀγθοῦτηα οοΐῃ, ἀ065 
ποῦ σὺ 8. Ἰϑὰρ δῃᾶ 

ΞΘΘΏ ΘΓ Ποῖιδ6 δπᾷ 

ΒΘΒΘΙΌΏ ΟΔΙΘΙΆΠΥ ὉΠ]. 
Βὴ6 ἢΠηᾶβ 10) 9 Απὰ 

ΨΏΘΩ 5026 Ὧδ5 Σοπηά. 1: 

προ τσνο πσνέεέκοε ἐν αν 

σαν ΝΜ ΟΝΕΝΝΝ ΜΝ ἀριαιθνναρ Μέρη αλῳιμμαναι ρα μηαιμραι μσέμνευϑμ ν νην πρμημπερσν,δμοαμκαμνταμνσμθρι’σι ΠΕ, ὙΈΣυσΊΡθΗαντοτισεον ττττ Υρψυςν τΤτΡῚ τσ στο “ τοσευευγε ὑνυψον ο τπαρ νιν σαριυρρν αρασκενεενσν 

861 

συνκαλεῖ τὰς φίλας καὶ 
58:6 15 σα }Π|πὸ ἰοσεῖμοσ 86 [νγο 6} ἔγίθπαβ δὰ 

γείτονας λέγουσα Συνχάρητέ μοι ὅτι 
πο ΡΟΥΒ βασυὶηβ Ἐοήοϊοθ γοῦυ νι τ Ὀεσοδβα 

- ΝΥ . ΓῚ ΄ 

εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 
Ι υρα τὰ 6 ἀγδοῆσηδ δ 249 00) εἹ 1 Ἰοϑσί. 

10 οὕτως, λέγω ὑμῖν, γίνεται 
τΤῆυ5, 1 81 βαυΐθ ἰουοῦ, ἃἰ5 σοταμϊηρ ἴο 6 

χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ 
1ΟΥ πῃ β'σῃ, οὗτμ6 ΘΔΘΘΙΒ. οξίῃο Οαοά 

ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. 
ὍΡΟΣ ΟἿ6 5ΒΙΠΠΘΣ δ κ-}9 7:9 1 5047: 

11 Εἶπεν δέ ᾿Ανθρωπός τις εἶχεν 
Ηδ βαϊά Ρυΐ Μϑδῃ βοχῦθ ννἃβ αν 8 

υἱούς. 12 Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν 
5015. Αμὰ δῖα ἰβθ6 ψουβοσ οὗ μθλ 

Πάτερ, δός μοι τὸ 
ἘΔΊΠΟΥ, Εἶνε ἴο ΤῺ 6 ἐδ6 

μέρος τῆς οὐσίας: 
ρασΐ οξίῃε γρτσοροχίν; 

αὐτοῖς τὸν 
ἰο ἴεὰ {ἰῃ8 

οὐ 

δύο 
ὕνο 

τῷ πατρί 
ἰο ἴῃ 6 ἐξ  εζον 

ἐπιβάλλον 
σον 5 ΡΟΣ 

δὲ διεῖλεν. 
Ρμαΐ αϊνϊᾶφα 

13 καὶ μετ᾽ 
Απᾶ Αἰΐοσ ποῖ 

συναγαγὼν πάντα ὁ νεώτερος υἱὸς 
μανίηδ 1εα ἐοσοίμοσ 811 (55) 1886 ὑοῦ ΒΕ. 50Ὲ 

ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ 
ἀρνεος ΔΟτοδᾶ ἱπίο σουμΐγν Ἰοηρ ἰνναυ], δηα ΠΥ 

διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν 
6 βαυδπάογρα {μ8 Ῥτορϑυὶν οὗ Ηἰτ Ἡνίη δ 

ἀσώτως. 14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ 
85 ϑροπας τ, Ἡδνίηξβ 5βροΐϊ μὰ οξῃῖμ 

πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ 
811 (155) σδπλθ ἰο ΡῈ ἔδγηϊηῆθ βίσοῃδ ἀἄοννῷ ΟἹ 

ὴν ὦραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο 
ἀρ ΩΡ Ων, 1ῃδΐξ, ᾿ δῃᾶ 8 βίαγίθα 

ὑστερεῖσθα. 16 καὶ πορευθεὶς 
(ο 6 ἴῃ Ψδῃί. Απμαᾶ Βανίηξ βοὴ 6 

ἐκολλήθη ἑν τῶν πολιτῶν τῆς 
Β6 αἰϊδοῃϑα 5!" ἴοοῦθ οξίμθ οἰϊίζθῃβ οὗ {88 

{86 (οῃ 6) 

βίον. 
[τϑ 85 ΟΕ] νη. 

πολλὰς ἡμέρας 
ΤΩΔῺΥ αδν8 

χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς 
σουπίτν ἐἰδδῖ, διὰ 6 βρη τὰ ἰπίο ἰδ6 

ἀγροὺς αὐτοῦ θόσκειν χοίρους: 16 καὶ 
ΕΘ 5 οὗ τὰ ἴο 6 ζεράϊηξ ὈΪ55; δῃᾶ 

ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τῶν 
ἢ νν85 ἀθϑισηδ ἴο Ὀ6 βαϊἰαιθα οί οὗ 1ῃ6 

κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, 
ΕΠ6 μοστ οὗν ΐο ψνεῖα θα δ ἰδ8 Ῥὐδ5, 

καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 
Πα ποΟΟΩΘ ΜΜ»}ὶὴϑ δίν!ηρβ ἰο Ὠΐτη. 

ΓΌΚΕ 15: 10---Ι16 

506. 68115 ῃ6 ψΟΙΘΩ 
ΜΏΟ 86 ΘΓ ἔγθηαϑ 
δα ὨΘΙΡΏΡΟΥΒ ἰοροίμ- 
ΟΥ̓, βγη, ᾿ΕΘ]οΐσΘ 

ψ 6, θθοδῖϑδθ 1 
Ὧδγνο Τουπᾶ 6 ἀγβοῦ- 
τὴϑ οοἷχ δῦ 1 Ἰοδί, 
10 Τῆυπ, 1 61} σοῦ, 
0) δῖδο. δηοηρ [6 
ΔΏΡΘΙ5 οὗὐ Οαοα ΟΥ̓́Σ 
ΟὯΘ 5'ηηο ἰπμαὺῦ τ- 
Ῥοηΐϑ.᾽" 

11 ΤΠ Ὧδ6 μαίά: 
“Α σοί 8 δα 
ὕνο 5οῇβ. 12 Αηᾶ {μ6 
γΟυΏΡΟΥ οὗ ὑῆοχῃ βϑία 
ἴο Ὠϊΐ5 ζαΐμου, “Ἐ8- 
[θγ, οἷν 6 86 ραχὺ 
οὗ ἴθ ὑσγόοροσν ὑμαῦὺ 
4115 ἴο Ὧ βΏδχϑ. 
ἸΏΘὴ 6 αἰνϊάρα ἰδ 
πῆρ οὗ [᾿ἰνηρ ἴο 
πο. 131 δῖθυ, δέου 
ποῦ Ἰῆϑὴν ἄδυϑ, ῃ8 
γοΟυΠσΟΙ βοὴ ρϑύμογθα 
81 ὑϊρθ ὑορούμϑυ 
ΘΔ ἰχανοῖὶθα αργοδά 
ἰηΐο ἃ αἰδίθϑηῦ σομῃ- 
Ετγγ, δηῃᾶ μθγθ βμαιϑῃ- 
ἀογθα Ὠΐς ὑσόρουὺν ὉΨΡ 
νὴ ἃ ἀδθρϑιοηῃθρᾶ 
116. 14 θη 6 δᾶ 
δρθηῶῦύ δνουγύμίηρ, 8 
ΒΘΥΘΟΥΘ ἔδϑιιίηθ οὐ- 
σαγγθα ὑμτουρῃουῦύ 
ἰῃδῦ σουηίγν, δηα ἢ6 
ἰατίρα ἴο Ὀ6 ἴῃ ῃρρᾶ, 
15. ῆο δνρῇ. ψϑὺ δᾶ 
αἰϊδομθα Ὠἰμπηβθ 2 ἰο 
ΟἿδ οὗ [6 οἰ σθηβ οὗ 

ὑμπαὺ οουηΐν, 8ηα ὯΘ 

δοὴῦ Ηἰπὶ ἰπΐο ἰδ 

ΠρΙάα ἰο Πογαὰ 5'Ψ}|11η6. 

16 Αμηὰ Β6 υδοα ἰο 

ἀρδίσα ἰο Ὀ6 ΠιΙδᾶ ψἱ 

ἐπ86 σϑῖοὸ Ροᾶβ. ΨΈΪΟΗ 

[0)6 5νίηθ ψοῦ6 δα ηρ, 

8. 20 ΟΠ6 ΜοιΠα οἷνα 

Ὠΐπὶ [Δηγ 165]. 



ΓΌΚΕ; 1: 17--.-24 

ἐλθὼν 
Βαντηρ' σοτὴϑ 

ἐμίσθιοι τοῦ πατρός 
ΒΙτϑά [τ6 8]. οὗ [Π8 Ἐδίθου 

περισσεύονται “ἄρτων, ἐγὼ δὲ 
8.6 Δρουηάίηῃρσ . ΟΥ̓ Ὀτϑεα [Ἰοᾶν65], Ι Ρραυΐ 

λιμῷ ὧδε. ἀπόλλυμαι: 18 ἀναστὰς 
ἴο ξατηϊηθ Ὠοχθϑ΄..: 1 δ. ρου ΘΣ9;. Βανὶηρ γἴβθῃ 

πορεύσομαι ᾿ πρὸς: τὸν πατέρα μου καὶ 
᾿ 15}8}} 50 ἰοναστὰ ἰδα ἘΔΊΏΘΓ ΟαΘ. πᾶ 

ἐρῶ αὐτῷ Πάτερ, ἥμαρτον ᾿ εἰς τὸν 
1 58.811] 5ΒῈὰ 507 τὸ Ὠΐγα. Ἐδίμοσ, 15: ηποα ἴαῖο (ἢ 6 

οὐρανὸν καὶ. ἐνώπιόν σου; . 19 οὐκέτι ᾿ εἰμὶ 
Ἀθανθὴ δηᾶ᾽ -ὖπ βἰσξ οἔγχοα,. ποῖ γεῖ 1 δῖ 

ἄξιος κληθῆναι υἱός “σου ποίησόν: με ὡς 
ψνοσίην ἴο Ὀ6 σδ]εἃ βοὴ οὗγοῦ; τ Κ6 τὴ 65 

ἕνα τῶν. μισθίων σου. 20 Καὶ 
ΟὨΘ - οΥ ἐπ6 59 Πἰγρᾶ [6] οὗ νου. Απᾶ 

ἀναστὰς ᾿ ἤλθεν᾽ πρὸς τὸν -πατέρα 
Βανίηδ σίβθ 6 οδίὴθ τοννασγὰ 1τλ6 ἘΞ λεγο ν 

ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ. αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντο 
ΟΥ̓ ὨΙταΒΕΙξ, οὶ Ὀμΐ. οὗ Πἰτα: ἸΟΩ5 ἔραν: ἘΠ ΟΧΟΣ τὰ 

εἶδεν αὐτὸν. ὁ πατὴΤ αὐτοῦ καὶ 
βἂνν ᾿ς ΠΩ, ᾿ τ [88 ἘδίμοΣ ΟΥ Πΐπλ ΕΥοΤοΙ 

εὐ ἐσπλαγχνίσθη «καὶ δραμὼν. ἐπέπεσεν 
ἢθΘ ννὰἃβ τηονϑᾶ Ἱ ΡΙ πᾶ Βανί χὰ Ὧδ 761] 

ἐπὶ τὸν ᾿τράχηλον . αὐτοῦ . καὶ κατεφίλησεν 
ὌΡΟΣ {Π6᾽ Βτ ὦ ΟΥ τα. δὴ Κιϑβεα ἄοννῃ 

αὐτόν. 21 εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ Πάτερ, 
ΒΙτᾺ. ΒΑ να (ῇὼ6 50ὴ .ἴο τη ἘΕΔΊΒΟΣ, 

ἥμαρτον εἰς τὸν: οὐρανὸν καὶ ἐνώττιόν. σου’ 
Ἐβίῃηθα ἱπίο. ες ιἄθανϑα “δὰ ἰπ 5ίσῃμθε οἵ γοὺ; 

» . τδὰ 2 δ αἱ ἕ ““ ΄ οὐκέτι: εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. 
Ὠοΐ γαῖ Τὴ νοσῶν ἴο Ὀ6 δ] Ξοὴ οἶνοι. 

ποίησόν μὲ ὡς ἕνα τῶν. μισθίων σου. 

ἑαυτὸν 
ὨΪΣΞΘΙἙΩ͂ 

117 εἰς 
Ιηῖο ᾿ 

Πόσοι 
ΟΝ τᾶν 

δὲ 
Ῥαϊ 

ἔφη 
6 5816 

μου 
οὗ γὴδ 

Μδκο ἾὯ6. 85. οὔθ οὔ ἢ6 Ὠἰτρα [16] οὗ νου. 

22. εἶπεν δὲ ὁ “πατὴρ. πρὸ ὺ Ἵ ὦ. εἶπεν ᾿ ᾿ τὴρ΄. πρὸς. τοὺς δούλου 
᾿ς Θ8],α τὰς ἴπ6 ξδίμεσ. ἐοννατᾶ. τῃ6 παν 

αὐτοῦ. Ταχὺ ἐξενέγκατε . στολὴν τὴν πρώτην 
ΟΕ Ἀΐτη. Θυλο Ὀτίηρ τοῦ οὐδ :- χορὸ: {πὸ ΤΉΝ Ἢ 

καὶ ἐνδύσατε αὐτόν͵ καὶ δότε δακτύλιον εἰς 
δα οἸοίμ χοῦ μὰ, δῃᾶ ρμίνα υοῦ- τὶ -: ἰηΐο 

τὴν χεῖρα - αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα “εἰς τοὺς 
8 δαῃάᾶ. οὐ ἴση δηᾶ "- βϑαδὶβὀ -ἰηΐο {δ6 

πόδας, 28 καὶ. φέρετε τὸν μόσχον τὸν 
Ἐδοῖ, ; δηᾶ 6 Ὀϑασίη δ ἴθ αι ἴδε 

σιττευτόν, ᾿ς θύσατε καὶ αγόντε 
νγμεδί- ἔβα, τοῦ ββουτῆσο ᾿--. δηα : ΘΛ ΔΣ ἀρ ετα 

εὐφρανθῶμεν, 24. ὅτι οὗτος ὁ: 
1οὲ :ὩΞ Β6 ννϑ]1-τοϊημαρα, Ῥδοβδιβα ἰῃ 15 486 

8362 

17 “ΜΆΘΗ -Ὧδ.: σδγηα 
ἴο δὶβ βθῆβεβ, ἨΘ 58: 
«ΟΥ͂ Τθηγ' Ηἰτϑαᾶ: πῆρ) 
ΟΥ ΓῺ ἴαύμογ γᾷ 
ΔΡου Πα πιΐῃ 
Ὀγοδᾶ, ψῆΠῸ6 1 τἰϑχξ 
ΡῬΘΥΙβῃηρ ΠΕΙΘ΄ Ἰτοϊὴ 
ἔϑυηϊη6! 181 ὙΠ τίξα 
ϑιλὰ ἸΟΌΧΣΒΘΥ : ὕο:" τὴν 
ζαῦμου -δῃᾶ᾽ 58. “ ἐρ 
Ηἰτπα: “ῬΑύΠΟΥ, Σ ἤδνδ 
5 ηΘα᾽ ἀραϊηδὺ Ἡδᾶνθη 
ΘῺΔ ἀραϊηδὺ γοὰ, 191 
81 ὯΟ ἸΟΏΡΈΙ. ΜΟΣΤΩΥ 
ΟΥἨ Ὀείῃρ οϑ]6ᾶ . γοὺΣ 
500. - ΜαΚκΕ 16 ἃ5. οὴβ 
Οὐ γοὰ Ὠἰτθα τ θη,"}᾽ 
2030 6. ΤΌ56 - 8ηὰ 
μοῦ ο ἰδ " ξαίδρυ, 
ΜΉΘ Ὠ6- 85 γοῦ 8 
Ιοηρ ΨᾺΡΣ ΟΝ, Ὠἷ5. ἔα. 
[μοῦ οδαρηῦ δἰροὺ "δέ 
Πἰλ δηα ψ85 τῆονθά 
ΜΙ οἱδν, δηα ΠΘ σδὴ 
δι. 611 αροῃ Ὠΐβ. Ὥθος 
μα ὑθμάθυν Κἰββθα 
Δα. 21 ΤΏθη (μ6 βθῃ 
5614 το Ὠΐτῃ, “ῬδΉΘ, 
1 Ὧδνα βἰπηηρα δραϊμπϑῇ 
Βθανθὴ πᾶ: βραίϊηβς 
γου. Σ δῖ ΠπῸ Ἰοηδοδβ 
ΜΟΥ. οὗὨ Ὀδίπρ οΔ1164 
γοΟῸΣ 8οῃ. Μϑκθδ τϑὰ 
88. ΟὯ6 οὗ γοιχγ. Ηἰγτδᾷ 
ταθῃ. 22 Βυὺ ἴῃ8. ξδ- 
186: βϑϊὰ ὕο- 5 5Ιανβϑ; 
Θπ 6! Ὀσὶηρ οοὐὖὐ ἃ 

ΤΌΡΘ,- 86 Ὀεϑῦ. Ὀπαὶ 
8ηᾷ ᾿οΙοῦῃα Ηἷπν. αἰνὰ 
αὐ, ἃμαὰ Ῥαῦ ἃ στἱπρ 
οὰ Ὠἰβ ᾿Ββδηά- ἀπ 
β8 815 ὍΣ Ηἷβ [δθῦ. 
23: απ Ὀτίηρ ἐμὰ 
ξαὐύϊοπθὰ ψουηρ. ὉΠ], 
᾿ΘἸδασ ἰὺ δηᾶ- εὖ 
15. Θαῦ 8Π6 Θ᾽, ΪΟΥ. ΟἿ - 
βδῖνοϑ, 24 Ὀθοϑυβα {815 

868 ΠΟ ΥΌΚΕΙ 185: 9ὅ---5μδι 

ΤῺ 8505. 5, ἀ6δα 
Ῥαὺ - οσϑλθ τὸ 1116 
ϑδϑῖη;. 6 ψ88 ἰοϑὺ 
Ῥᾳαῦ 5 [Ι͂ουπᾶ.᾽ Δηᾶ 

ἴον. βἰαγίθα ἰο. δον 

ὑΘΙΊΞΘΙγ 65. ἤτον 

25 “ΝΟΥ. ἰδ ΟἿΔΘΡ 
505 Μ85 ἰὰ πᾳ ἢεοὶά:; 

Διὰ ἃ5. Ὧδ σϑπ16 δᾶ 
σοῦ ρα [6 Ὠουδθ 
Ὧ6 Ὠραχᾶ. 8 ᾿λυδὶΟ 
«σοηοογῦ. δηᾶ. ἀδποίηρ. 
2650 6... 4168 Οη8 
οὗ τ86 κβουνδῃηΐβ. ἴο 

Εἰ δ8πᾶ-- ἰλασὶγϑαᾶ 
ψραὺ - 656 ΦὨΙΩΡ5 

ταθϑηῃῦ. 21 δ, βαϊᾷ ἴο 
Ὠΐχῃ, “ἸΟῸΣ Ὀσούῃοῦ ὯΔ5 

ΘΟΠΊ6, 8η4 νΟὰ ζϑύμοῦ 
᾿Ιδαρ ὐορα (6. ζδὺ- 
ἰοηθα γοσὴρ Ὀ811, Ὀ6- 

οδ1156 Ὧ6 σοῦ Ὠἰτ Ὁ80Κ 

ἴῃ βοοᾶ πϑα]ύῃ. 28 Βαῦ 
Ὧ6΄ Ὀθοδὰθ ϑταῦ τι] 

858 ψὰ5 ὉΠ ηρ ἴο 

ΒῸὸ ἴῃ. ΤΏΘΩ Ὠΐ5 ζαύμοΣ 
οϑῖαθ ουδ΄. δηᾶ Ὀθρδη 
ἴο οαύγοας Ὠἷπι. 29 Τῇ 
ΤΟΡΙΣ Π8 5 ἰο “5 
Ζαΐμοσ, “Ἔδσς, Ἰῦ. 15. 50 

ὩΊΔΩΥ ΥΘΟΙΒ 1 ὨδΥθ 

Βονοα - Ὁ γόοὰ . δῃὰ 

ὭΣ. Οὐδα αἰ ἋΣ 
ΓΘ ΒΡΥΈΘ5. ΟΣ 00Πι- 
χηδπατιθηῦ, δηα᾽ γεῦ ὕο 

ΤῺΘ γοὰ ΠρΥΘΥ ΟἿΟΘ 
σᾶνα 8. Κι ἴοσ τὴ ἰὸ 

ΘΏΪΟΥ. ΤΥ 56 πὶ τὰν 

Ογιθηᾶβ, 80 Βαῦ ἃ5. 500 
8.5. [15 ΟΣ. 50 ΨῺΟ 

δῦ Ὁ γουτσ- 688 οὗ 

νὴ ἢ ϑχϊοὶβ 

αατίνοα, τοὺ ᾿ΘΙΔΌΡἢ- 
ἰχρᾶ 86 ζαὐϊαπρᾶ 

γουηρ ὈΌΠῚ ἴοσ. ἰπιν 
81 Ὑποη. μὲ 58ἰά. ἴὸ 

Ηΐα, “σμ.14, χοῦ 

μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν,᾿ 
οὐ ΟΘ΄ ἀεδαὰ Ψὲ8 δηὰ Β6 οδζῃβδ ἴο Ηξ8 δϑδίμ, 

᾿ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. Καὶ 
μ6 νγ88 μανίπθ Ῥδθη Ἰοδὲ δπᾶ- “νγαβ ἐοῃῃά, Απά 

εὐφραίνεσθαι: - 
ἰο Ὅ6 Ῥεΐπξ' ψννεἸ]-τοϊλᾶθα,, 

ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσδύτερος 
οἹάοΣσ 

ἤγγισεν᾽ 

υἱός 

ἤρξαντο ΄. 
πηΣ βἰατιεά 

25. ἦν. δὲ ἶ 
τος ἀκα Ῥαϊ. ἴμ6 βοὴ οὗ Ὠΐχῃ «868 

- καὶ ὡς ἐρχόμενος 
-8 8 85 σοτηϊηξ Ὧδ6 βοΐ ΘΔΥ 

οἰκίᾳ, κἤκουσεν. συμφωνίας καὶ 
βοῦβθ, μεμρασᾶ. οἶτημδβὶς οοηςοσὶ δῃᾶά 

28 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα 
δια Ππανὶπδ σβ116α ἰοννατά [561] οἱ 

ἐπυνθάνετο. τί ἂν 
- δ τᾶ ἰπαατης ψνῶδὶ ΠΚΘΙ͂ 

εἴη... ταῦτα. 27 ὁ δὲ εἶπεν 
ταὶ Ρ6 λεβθ (π 655}; 186 (οὔ) θυ πΒδϊὰ 

Ὁ, ἀδελφός σου ἥκει,. καὶ 
ἴο τὰ ἰπαὶ Ὑπ6. ῬὈτοΐμεσ οὗ γοι 888 δυτίνθα, -αχα 

ἔθυσεν ὁ. πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν 
βδοτβοεᾶ ἴα ζαΐμου οἶνοι [ῃ8 6818 1321} 

ες ὅτι. ὑγιαίνοντα αὐτὸν 
Ῥθσοδιιδα Ὀοῖησ ἴῃ Ὠθδια ἰχὰ 

28 ὠργίσθη δὲ καὶ 
Ἐξ6 Ῥεσδίὴθ ναίει Ὀαΐ δα 

οὐκ ἤθελεν εἰσελθεν: ὁ. δὲ πατὴρ 
ποὺ ννὰβ ΨΙΠΙΩ5 ἰο εηΐοσ. ἼὰΘ Ὀᾳ ἔδίθοχ 

αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει. αὐτόν. 
ἔα μιϑᾶνὶπρ σοῖο οαξ. ν5 δα σαβίε Ὶ 

29 ὁ . δὲ ςἷ3ᾷἀποκριθεὶς. εἶπεν. τῷ. 
ΤΏ6 (ομ) Βαϊ Βανὶπθϑαβννοσεαῖ 5686. ἴο {1 

᾿Ιδοὺ τοσαῦτα - ἔτη δουλεύω 
50 τῆϑῃν... σα σΘ Τ σὰ 5ΙΑΥΪΠΕ 

εον ἐντολήν σου 
᾿ροτηχηδηἀταθηΐ οὗ γοῖΣ 

οὐδέποτε ἔδωκας 

ἀγρῷ: 
ἐν ΠΑΡ 

το ἴμ8 

χορῶν, 

οὗ ἀδῆςθ8, 

τῶν παίδων 
οἱῃα ῬΟΣ5 

αὐτῷ ὅτι 

σιτευτόν, 
μη ραί- εά, 

“ ἀπέλαθεν. 
δ τεοεϊνϑᾶ Ρβοκ. 

πατρὶ αὐτοῦ 
ΤΑΊΠΟΥ Οξ τὰ ΤΟΟΚ! 

σοι καὶ οὐδέποτε 
ἴογοαυ δᾶ ὭΘνοσ,. 

: παρῆλθον; καὶ ᾿ ἐμοὶ 
ΓἘ δηθρυβββθᾶ, δὰ ἰοσηθ.: Ὁ θνεσ ψοῦ αν 

ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων. μου. 
κιὰ ἴῃ οσάϑν ἰμαὲ. στ ἴδ6... Ζεθηαβ - Οὔ τη δ᾽ 

᾿ς εὐφρανθῶς . 380 ὅτε δὲ. ὁ υἱός 
Ιπιρμὲ θ6 Με -τηϊμᾶεα;. ες Ῥυϊ.- 3ὯΘ. δΒομ 

σου οὗτος. - ὁ. - καταφαγών σου 
ὀέϑγοα (5 {πὲ (016) - ανίηρ δἴα ἄοννη οἔ οι 

τὸν δῖον. μετὰ πορνῶν  .- ἦλθεν, 
1:6: [τ 8115 ΟἿ ᾿ἱνίπθ ἢ Πδυϊοίβ. ὉδΊΩ6, 

τ ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν. μόσχον. 
γοὺ βδογιβοθα  ἰοὸ μΐτω .. ἰῆξ. ψμθαί- τε (618, . 

ὯΙ --: ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τέκνον, σὺ 
τΤὴβ (0π6) αΐ -- βία οἱο Βίτα..“- ΟὨ]ΠΑ, χοὰ 



ΓΠΌΞῈΕ 1: 82-.--16: 6 

πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἴ, καὶ πάντα τὰ 
ἴδε ([μϊη 55) Αννα νὰ 6 816, διᾶ 84} 

ἐμὰ σά ἐστιν. 32 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ 
Τα ΨΟΌΓΣΒ 15; ἴο 6 ννϑ11-ταϊη ρα αὶ δηα 

χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός 
ἰο γϑίοϊοθ ἐξ νναϑ ἤθοθϑϑασν, Ὀϑοαυῦβο ἐβθὸ Ῥσούποῦ 

οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, 
οἔ γου {18 ἀοδὰ 5 δῃηαἃ 6 8116 ἴο [ἴξ6, 

καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. 
δα Ὠϑνὶηβ ὈΘΘ Ἰοσί δῃαά νν88 ΖΣουῃᾶ. 

16 Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς 
Ἠδ ννὰβ βδυ 8 ρυϊ δῖϑο Ἰοννδτά τῃ8 

μαθητάς “᾿Ανθρωπός τις ἦν πλούσιος 
αἸσοῖρΙ6 5 Μίδῃ ΒΟΙῺΘ 85 ΣΊΟᾺ 

ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος 
ΜΏΟ ννϑὰβ δντδ βίοννασα, δηάᾶ Ἐ815 (ΟΠ 6) 

διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ 
τ85 βἰδη οσρα ἴο  δ8 ϑδοδίουπβ ΟΡ [μα 

ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 2 καὶ φωνήσας αὐτὸν 
Ῥριοηρίηββ οὗ Ὠίτα. Απμᾶ Βανίηρ βουμαρα Ὠΐγὰ 

εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἀκούω περὶ 
ἨΘ 5816 ἰομ θαι ἰπϊα [8τὴ ἤθδυίηβ δρουΐ 

σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας 
νοῦ Οσίνο 80 ἴ 6 νογσγάὰ οξίῃμ βίθνδζαϑῃρ 

σου, οὐ γὰρ ύντ ἔτι οἰκονομεῖν. 
οἔνοι, ποῖ 10 Υ γ) υὺὰ 8.6 8016 γεοὺ ἴο 6 βίειννασά. 

3. εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος 
ϑαϊὰ οι ἰῃ Ὠίγαβθ Ὁ {ὰ6 βίαν δτᾶ 

Τί ποιήσω ὅτι ὁ κύριός μου 
δῦ δῇδι 1 ἂο ὕϑοδαθβα {δμ6 Ἰοσχὰ οὗ γὴ8 

ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾿ ἐμοῦ; 
Ψ11 15 ΠΡ οΥ̓ τλ6 βίον αϑῃ ἔγοτλ ἔεοῦ-νς 

σκάπτειν. οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν 
Τὸ 6 αϊσρίησ ποὲ 1 τὼ ΒΊΓΟΏΒ, ἴο 6 ῬοσΒΊΠΒ 

αἰσχύνομαι: 4 ἔγνων τί ποιήσω, 
ΙΔ δϑῃβδχηρᾶ; 1 Κκηονν ψννῆδὲ 1 5081] ἀο, 

ἵνα ει ὅταν μετασταθῶ 
ἴῃ οχᾶθσν παὲ Ὁ ΏΘΏΘΨΘΥ. 1 γτηϊσὶϊ 6 {Υδη 5 οτυσοα 

ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με 
οὐδοῦ πὸ βίθνναγάϑῃι!ρ {πὸν γαϊρῃΐ τοςεῖνθ σὴθ 

εἰς τοὺς οἴκους ἑαυτῶν. ὅ καὶ 
ἰῃΐο [53.41.} Βοῦ565 Οὗ [πϑύώβϑινθβ. Απμὰα 

προσκαλεσάμενος ᾿ ἕνα ἕκαστον τῶν 
ανίηδ οΔ]16α ἰοννατᾶ [561] οΟἿΘ [- 0} οἵ οὗ ἴῃ 6 

χρεοφιλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν 
Ἰοδῃτοννασβ οὔθ ἸἸογσγᾷ οἱ Ὠἰχηςεῖ Π6 νν85 βασὶὴσ 

τῷ πρώτῳ Πόσον ὀφείλεις τῷ 
ἴο ἴῃς γβὲ (ομ6) Ἐοῦν ΤΟ ἢ 816 γο οννὴρ ἴο {π6 

κυρίῳ μου; 6 ὁ δὲ εἶπεν Ἑκατὸν 
Ἰοτά οὔτωθϑ ΤΏ6 (ο26) ὑπ βαϊα Ομ Βυησγοα 

σου 

864 

δ Ια) 5 δὴ τη 
τῊ6, δη ἃ 811 {86 ὑπίηρῃ 
ἰδαῦ αἴ τηΐπῃθ 876 
σγουτβ; 82 Ρ} ψὲ ἴμρὲ 
δα ἴο ΘΏΪΟΥ͂ Οὔ ΒΟΙν (9 
Θηα το͵οϊθθ, Ὀθοϑῖξα 
115 γου ὈσΟΐΠΟΣ τὰ 
ἀθϑδα Ραὺ οϑιλδ ἴο 1178 
δῃᾶ 6 ψ85 Ἰἰοβὺ θΐ 
ψ 85 τοιπηᾶ.᾽ "ἢ 

16. Τρθη 8 ψϑαὶ οῃ 
ἴο 58. δἷβο ἴο ἔῃ 

αἰβοῖρῖθσ: “ΔΑ σογδη 
Ι8 ΜΒ ΤΟ 86 Ὧδ 
Δα 8. βἰενδσα, δηᾷ 
{5 ΟὯἿδ. ψ͵ὲὰ5 δοοιιϑέᾷ 
ἴο Ηἷἰπὶ 85 Ὠδηάιι 
Ηἰβ βοοᾶβ ψαβίθ ]Π]γ, 
250 Ὧδ οϑιθα Ὠϊΐῃ 
84 5ϑἰᾷ ἰο ἴση, “Νηβὲ 
5 15 1 Ὦθδσ ρους 
γουῦῦ Ἡδπᾶ ἢ ἰδὲ 
ϑοσοχπὺ οὗ γΟυΣ δἴθτ- 
ΔΙαΒΏΪΡ, [ῸΣ γοὰ σδὴ 
ὯΟ ΙΟΩΡΘΙ τϑῆδρα 6 
Ἀοπβ8.. 3ΎΠΘη. ἐμ 
βίθνψαγα βοϊᾶ ἴο Ὠΐτης 
561, ΝῬδαὺ δὰ 1 -ἴο 

ἄο, βθείηρ ὑμαῦ σὴ 

χηδϑῦθσ Ψ{ΠῚ1 ἰδκθ (πὰ 
δύο ΓΒ ΉΙΡ ΔΥΔΥ 

ἔγΟΤΩ ΤΏ87 1 811 ποΐ 
ΒίΓΟΠΣ ΘΟ ἕο ἀἱξ, 
Ι βιὰ δϑηδιηθᾶ ἴο Ῥδξ, 
4ΔΑΏΓῚ Κῆοὸν ΔΙ 

518}1 ἅο, 50 ὑμαὺ, θη 

1 τὰ ρμΡυὺ ουὖῦῃ οὗ ἐῃ8 

δου, ῬΘΟΡΙΘ 

11 τϑοθῖνθ πὴ ἰπΐο 

ὑπο Ὠομηθα.᾽ 5 Απμὰᾶ 
οοηρ ἴο Πΐπὶ 6808 

ΟὯ6 οὗ ἐπ ἀδοίοῖβ 
ΟὗἨ ἰδ τηϑϑίθσ Ὧ6 Ὀ͵ὸ- 
ροαρα ἴο 587 ἴο {πμ8 

Ἀγεύ, ΟΝ. ΠΟ 818 
γοῖι ΟΡ ΤΥ Τηϑδίθ 2; 

6 Ηἑὀ 5814, “Α μυματοά 

ΜΉΝ ΜΜΝΗΒΟΝΟΝΝΝΝΜΒΌΝΩΝ 

86 

εἶπεν 
58: 

καὶ 
8.564 

ἐλαίου: ὁ δὲ 
οὗ ΟἿ]; {86 (ομ 6) Ὀαΐ 

σου τὰ γράμματα 
οἶγοιυ ἰὰς ὙΥΔΒΒ 

καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα. 
μανίπϑ 5 ἄοσσῃ αἱ] τυὐχῖϊα Βείν. 

δὲ ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν Σὺ 
Ἷ τβοσοῦρου ἰο ἀϊξέεσθηξ (6) [6 868 ὑοι μαυΐ 

όσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν 
εἶν τοῦς 81:Ὲ σοῦ οὐ 5᾽ Τα (Ομ) Ρὰᾳξ 58ι6ϊὰ 

Ἑκατὸν κόρους σίτου" λέγει͵ 
Οὐ υμαγαᾶ ΟΟΥ Τὰ ΒΌΓΕΒ οὗ ΜΏΘαί; 615 Ξαϑ Ί 8 

ὑτῷ Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ 
Ὰ τς Ἐδοείνα οἔγου ἰμ6 ὙΥΠΠΩΒ5 δηὰᾶ 

«ψον ὀγδοήκοντα. 8. καὶ ἐπήνεσεν ὁ 
Ὑροῖς Ὑπτ, Απμὰ οομμηρηαᾶραά {86 

κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας 
Ἰτοτὰ [11:1 βἰοννασά οὔ ἴμθ υὐτιὶρηξθουξ 655 

σ΄ ΄ ΕΣ ΄ - -“΄ ς 

ὅτι φρονίμως ἐποίησεν ὅτι οἱ 

ρφοδῦβα αἰβοσθοῖν μ6 αϊᾶ; Ῥεσδαῦβαθ {88 

υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι 
808}5 οὗ ἴΠ68 888 {815 τΟχο αἰϊδοσοοῦ 

ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς φωτὸς εἰς τὴν 
ὑπερ πτλρς 5ΟΩΒ πρμϊ ἰἸηο [88 

γενεὰν τὴν εἰσίν. 
δοηθσδοα {μ6 86. 

9 Καὶ ἐγὼ λέγω, 
Δυᾶ 1 8ΙᾺ 58 18, 

τοῦ μαμωνᾶ 
1ῃ8 

σ 
να 

- βάτους 
ναὶ ταθαβῦσαβ 

τῷ δέξαι 
πἀρμϑ Ἑδοσίνα 

τοῦ 
οὗ [ῃ6 

ἑαυτῶν 
ΟΣ Τὰ ϑσάβοιν 65 

ἑαυτοῖς 
ἴο 5θῖνθβ 

τῆς 
τ δάσο ΟΣ {86 

ὅταν 
ΜΏΘΉΘΥΟΣ 

εἰς τὰς 
ἱπίο τ 8 

ὑμῖν 
ἴο τοῦ 

ἐκ ποιήσατε φίλους 
ουΐ οὗ τάκ τοῦ ἔγίθῃαβξ 

ἀδικίας, 
αὐτὶ σοῦ 55, πὰ οτᾶου ἰῃδὲ 

ἐκλίπτῃ δέξωνται ὑμᾶς 
ἐξ ταῖσμ 281 (μον ταϊσῃΐ τεσοὶνθ του 

αἰωνίου σκηνάς. 10 ὁ πιστὸς ἐν 
ἀν τοῤου τς ἐφΐβ. Τἢς (ο6) Ζαϊι})] ἴα 

ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ 
Ιεαδὶ (5) δἷδϑὸ 'θ τὰὰοὰβ αι μξα 15, δὰ 

ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος ἐν 
δα (οὔθ) ΐἰπ [1ϑϑϑὶ (865) ὑπγισίεοιβ 1Ὰ 

πολλῷ ἄδικός - ἐστιν. 11 εἰ 
ξεῖν) οἵ αὐτὶ ρῃίθουβ 5. 1 

ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ 
Ὦ ἐδ υπτίρμίθουβ ΤαβΙΏθΟ 8170] 

ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν 
τοῦ ὈδΘόϑΏ6, 86 ἔσὰθ ([81}5} ψΏΟ ἕο τοῦ 

πιστεύσει; 12 καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ 
ΜΠ φησ. Απὐὰ 15 ἴῃ ἔδο [125] δποίμοσ᾽β 

καὶ 
8150 

οὖν 
ἐδμογθζοσα 

οὐκ 
ποῖ 

{{Κ}Ὲ 10: ---12 

Ῥδύδ πλοϑϑΌσοϑ οὗ οΟἸἶνα 
οἱ]. δ βδαϊᾷἃ ἰο ὨΐτΏ, 
ἼΔΚΘ γόο ψτιύθῃ 
ϑρτοοιηθηῦ Ὅ8Ὸ δά 
οἱ ἄοψῃ δῃηα ἀὈΪΟΚΙΥ 
αὐτὶ Εν. 1 Νεοχὺ, Ὧ6 
βοαὰ ἰο 8δ᾽ηοῦ  ΟὨΘ, 
ΝΟΝ ψγοὰ, ΠΟΝ ΤΟ ΓᾺ 
8δῖ6 γοὰ οὐ ηρ’ δ 
δᾶ, “Α Ὠυηάγρα ΟΟΥ 
τηθαϑισος Οὐ ψθαί 
δ 5δἰὰ ἰο Ὠΐη, “Τ᾽ αῖκΘ 
γΟ νυϊθη ϑδρτθθ- 
χταθηῦ Ῥδοὸκ δηῃὰ ττὶΐα 
οἱρ ὐν.᾽ 8 Δηᾶ ὨΪ5 285- 
165 οομῃηθηᾶσα τὯ6 
δἰοναγα, ὑμουρῃ υἢ- 
τὶ σύθοιιϑ, Ὀθοδθθ Ὧ6 
δοίοαᾶ - πὶ ργϑούΐοδὶ 
αι ϊϑάοχα; [Ὁ 6 5005 
οὐ πὶ βιυϑῦθῃι οἵ 
ἰηΐηρθη 8.6 ΒΟΥ ἴῃ 
8. ὈΓδούΐοαΙ ΜᾺ) ἰο- 
ψοταὰ ὑμοὶστ οὐ βθῶ- 
ογαύϊΐου δ 6 ΒΟῺΒ 
οὗ 6 Ἰἱρῦ 8Υ6. 

9“ ΑΙξο, 158. ἴο τοῦ, 

ΜδΚο τϊρηᾶρ ἴοΥ νου - 

βαῖνθ ὉΡΥΓΎ πιθϑ οὗ 

{86 ππτὶσ δου. τίσ ἢ- 

65, 50 ὑμδῦ, ΘΙ ΒΟ ἢ 

811, ΟΡ πιϑὺ γϑοοϑίνθ 

τοῦ ἰηἴο π6 δνουϊαϑδῦ- 

ἰὴ ἀνοιηρ ὈΪδΟ665. 

10 ΤῺ6 ρϑύβοῃ ζαϊψζαϊ 

ἴῃ. ψΜαῦ ἰ5 Ιϑαϑὺ ἰδ 

ΓΑλΌΓᾺ] ἰθὺ ἰὴ τ ῇ, 
διὰ 8 Ῥϑύβοηῃ τὑπ- 

τἱρίθουβ ἰθ δῦ 15 

1οαϑὺὸ ἰ5. ὑρτὶρῃ- 

ἰδοῖ5 δἷῖ8ο ἴῃ τ] ΟὮ. 

11 ΤὨργοΐοσο, ἃ τοῦ 

ὮδΥΘ ποὺ ργονθᾶ γοῦτ- 

ΟΙνο 5 ἔδϊλῦμῖα]! ἱπ 

οσομηθούΐοηῃ ψιὺ ὑπ 

παὐτὶραύθου ΤἸΟΘΏΘΕ, 

ΨΜΏΟ ΜΙ] οηὐχυιδὺ τοῦ 

ψ σψρᾶῦ ἰ5 ὑτπ6 

Ἰ2ΑηΠα 1Φ τοῦ αῦὸ 

ποὺ ργονεα νοῦ ΒΕ ΙΝ 65 

δα 1 ἴῃ σομηθούϊοι 

αὶ δῦ ἰ5 ΘΟ ΘΓ 5, 
ἸΕος, το δ τ τ τ τ τοὺ στ τς τος, 

8: ἀγβίθτι οὐ ἐπι πρβσεαϊών (αἴ.01,), ΒΑ; ὈΦῚ» (ο"Ἰαθην)), 51.188, 



{{{πῈ 16:.13.---18 

πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἡμέτερον 
ξαἰ 1] ποῖ. τοῦ ββοδσηβ, {πε ({816} ΟἿΓΒ 

τίς δώσει ᾿ ὑμῖν; 18 Οὐδεὶς. οἰκέτης 
ΨΏΟ ΜΠΙ|πΕῖνα ἰὸ γοῦ Ἷ Νο οὔϑ Βοῦβο βοσνδηΐ 

δύναται δυσὶ . κυρίοις δουλεύειν. ἢ 
15 αΡ]Θ ᾿ ἰοινο Ἰογὰβ ἴο Ὀ6 ΒΙανίηβ; δοἰἴποσ 

γὰρ τὸν. ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον 
ἴοΥ (886 οὔθ᾽ ΨῈὶ χἂϊα δηᾷα 106 ἀϊξέεγθηςξ (οι 6) 

ἀγαπή σει, "ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ 
ἰῚ} δ 2} ονε, οὲ ΟΣ ἼΣ ̓Ὦ6 ΨῺῈΗ] Ὠο]α 561} δϑαΐϊῃηβε. δπὰ 

τοῦ “ἑτέρου ᾿ καταφρονήσει. ᾿ οὐ 
οὗ (86 αἰδοτοαὶ (Ομ 6) ἡ 6 Ψ1 ἅἄθϑρίβο. ΝΟΣ 

δύνασθε ᾿“ θεῷ, “ δουλεύειν. καὶ --“ μαμωνᾷ. 
τοῦ 818 8016 ἴο αὐὰ ἴο Ὀ6 ΞιθνῖπΕ. ἀπὰ το ΤΩΘΙΩΤΏΟΙ. 

Ἴ4. "Ἤκουον. δὲ. ταῦτα. πάντα 
ας ρτα μρδιίῃρ. Ὀὰξ {πεβ6 ({π] 65) 8} 

οἱ ᾿ Φαρισαῖοι. φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ 
16 ῬΒΑχίβθοβ ᾿: Τοπα ΟΕ βινεσ Ῥεΐηρ, πα 

αὐτόν. 15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἐξεμυκτήριζον 
Δηα ἢθ βαϊᾶ ἴο ἤϑσω πον δέος: 5 ΠΘΘΤΊΏΕ αὖ πίττῃ. 

Ὑμεῖς. ἐστὲ: “οἱ ᾿δικαιοῦντες ἑαυτοὺς 
γ᾽. {π6.(01165) 7 νὴ 5 56 ΙνῈ 5 

ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ θεὸς 
ἴῃ ΕΝ ΟΕ τἴμ6 . ΧΘ,᾿ τ6 μαΐ σο 

γινώσκει’ τς ὅτι τὰς καρδίας ὑμῶν' 
ἰβ Κποννσ .(ἴπ6 Ὠθασχὺβ οὔ υου; Ὀθοβαβ6 

τὸ ἐν’ ἀνθρώποις. ὑψηλὸν ὀὄδέλυγμα 
ῖτῃ 6 (105) ἴῃ : ΤΩΘᾺ ἸΟΕΙν αἰδδαβίμε ΤΙΣ 

ἐνώπιον τοῦ - θεοῦ... 
ἴῃ σῦς οὐ πὸ .οάα. 

1. Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι 
᾿ ΚΥΌΝ Ἢ ΑΝ , δα, ΒΝ. Ῥτορῆρῖβ ὍΠΠ] 

᾿Ἰωάνου: ἀπὸ᾽ "πότε. ἣν θασιλεία. τοῦ θεοῦ 
ΦοΒΩ; ᾿Ἔτοτα ἴμθῃ 6. Κιηβάοχα. οὗ ἴῆ8 αοά 

πος ὦ εὐαγγελίζεται ἡ καὶ πᾶς: εἰς 
ἐς θαίῃδ ἀοοϊασϑᾶ. 85 ξοοά. ΠΕΥΜΒ δηᾶ.. δνεύσοῦθ. [ἰηΐο 

αὐτὴν βιάξεται. Ἱ Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν 
οἶδ. 15 Σοσοῖηβ 5612. Ἐδδβίεσ τοῦδ. 15 

τὸν οὐρανὸν .καὶ . τὴν γῆν “πἰαρελθεῖν 
ἦι 6 -.ἤρανθθ δῃάᾶ. ἰῃ8 ΕΑ ἴο Ρϑϑβ ανναν 

ἢ: τοῦ: νόμου μίαν ᾿ κερέαν ᾿ πεσεῖν. 
ἴδ οξίῃο΄ [Ι8ῃν τ. οὐδ Ἰ᾿ἀ 6. οσ  ἰο ἘΠῚ 

18 Πᾶς . ὁ ᾿ ἀπολύων ᾿πὴν 
"" ̓ Ἐνετγόηο 1ὰ8 ᾿ ἸΟΟΒΙῺΒ ΟἿΣ τὰς 

γυναῖκα αὐτοῦ ᾿ καὶ γαμῶν. 
νοσῦδῃ, ΟΣ Πχὰ - δι ΤΩΔΥΥΣΊΩΒ 

ἑτέραν μοιχεύει, 
ἀιποτεηξ ᾿οτάξα] Β8 15 σογασχω τ δ΄ ΔαυΠοΥν, 

866 

ΏΟ. Μ}01 ρίνθ᾽ ὑοῦ 
δῦ ἰ5 ἔῸ Γ᾿ γΟΌΓ ΒΘ ν 5 
13ΝῸ ποῦβα βεογνβδης 
οδ Ὀ6 8. 5ῖδνα ἴο ἐχοὸ 
Ιηδϑίοσο; ἴΟΓ,. οἱζῆρυ 
6 ΨΠῚ παῖ ἔῃ οηξ 
δια Ἰογα [π᾿ Οὐ ΠΟΣ, οὗ 
Ὧδ ΜἘῈπη 5υϊοῖς ἰο ἐῃς 
8. διὰ ἀββρίβα ἰῆα 
οἴμδσ. ὕου σϑδηποῦ θ8 
ὅΙαγοβ ἴο ἀοᾶ δῃᾶ ἴὰ 
ΕἸΟΒ ΕΒ, ἐν αϑα 

“14 ΝΟΥ [88 ῬΑ: 
5665, 0 ΨΘΙΘ᾿ ΠΙΟΏΘΥ 
ἸΟΥΘΙΒ, ΕΓΘ 1᾿δύθηΐησ 
τὸ ᾿.811 ὕμδβα ἐπὶ πρὶ 

πᾶ {Π6 7 Ῥερδὴ ἴο 

ΒΏΘΟΥ δῇ τα, 15 σοη- 
ΒΘαΘΘΩΌΥ Ὧ6 5βαϊα ἰρ 
ἰβθιη: “χοῦ δῖ6 ὑμποβα 
ΔΟ ἄβθοϊδῦθ. ϑουχσα 

δαῖνθς Πἱσὐθοι 5 ὈΘίοσἃ 
χρη, ὈὰαὉ αοα Κηοτ5 

χοῦ πραχίβ; Ῥϑοδυβδ 
ψῆδὺ 15 Ιοὐύν -δλοηρ 
ΙΒ ἰ5 8ἃ αἰδρυπίρ 

ἰϊηρσ ἰὰ αοὐ᾽ δ᾽ 5 ηῦς 

10“Ἴ6 Τᾶζ. διὰ 

0ῃη6 Ῥτορῃθίβ ψΟσῸ ὑἢ- 

1 σο,. Τότ ΠΘ Οἢ 

ὑῆ8 Κίπραοπι οὗ (οῦ -ἰβ 
Ὀδίηρ ἀθοϊαγθὰ 85 βοοὰ 
Ὥθδ, δῃᾶ ΘΨΕΙΥ͂ "βοτῦ 
οὗ ῬΘΙΒΟῚ ἴδ. ὈΥΘΒΒΙΏΡ, 

Α ξοσψατγὰ ἰοψεχά.. 1: 
ἹΤΤηαροα, 1 ἰ5. ϑδβίθῇ 
ἐζολὺ Ββανθα δα. σα ΥΒ. 
ἴο . Ῥ855. -δ.ΜᾺΥ ΠΥ ΤῚ 

ἴΟΓ ΟΠ ῬΔΙΟΙ6. οὗ ἃ 

Ἰουϊοσ ὉὗὨ πθὸ τιν ὃ 
80 ὑπ ]Π]116ἅ.  .3 
τ18 “Ἔν γοῦθ ὑπδξ 
αἸνοῦοθβ. Πἰβ. τὶ 6 ἘΜΟῚ 

ΤΔΘΥΤΙΘ5 ϑποςπέξ 

οοΙμχαὶὺβ Θ6ΈΠ ΘΙ: 

οωνονηνρῇμ 

τινα όμως τον 

μθσαναθοποιμαπρινοναμσνυ θα δμ σαν μαμ ΘΙ ΌΑ συΘΙΝΠΝΜΒΝΝΘΕΘΟ απ νρ απ δεθρυμαν Ἰθσῖη. ἀρ φηρόσασι σα ἰΘαλμθν ον, μρεηρυφον να Θὰ τι αὐ Φρδλῳ λυ μασι 14 φρυμαναφοήμημα ἐν κα ᾿αναρκ σραμκτανν κε καροον, 

861 ΓΕ; 16: 19.--94 

καὶ. ὁ ἀπολελυμένην πὸ [8δῃηᾶ- Βα ὑμαῦ πὴλ8γ- 
«αὖ ἐπα [ΟΣΏ881] μανὶῃρ θΘθα Ἰοοβαα οὐἕ. ἔτοτῃ | τίος ἃ ψοϊϑῃ αἰνογορα 

ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. ἔτομλ ἃ Ὠπδραηά θογη- 
ταῦ ]θ ῬΘΥΞΟῚ ΤΩΔΙΎΨΊΣΘ 15 οοπι ΗΠ 5 δαυϊΐοσυ. χα. δαπϊίονγ. 

19᾽ οἴΑνθρωπος. ἕ δέ -“ τις ἦν πλούσιος, ̓᾿ 19“Ἐπ0: ἃ οοτίαίῃ 
ἢ αὐ δόῦβθ νγἃ8'. ΤΟ, δϑη Μὰ τἱοῦ, ᾿δηᾶ 
καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν [886 ᾿α864 ἴο ᾿ἀθοῖκ 
δῃᾶ 6 νγ85 οἱοί πε ἈΙΤΏΞ6ΙΕ [1 }Ὶ ἢν ΒΌΧΌΙΘ ᾿ ΠΡ ΠΩ͂Σ ΠΗ ῬΌΓΡΙΘ 

καὶ ᾿δύσσον εἰ φραινόμενος᾿ καθ᾿ ἢ διά -Πηθη, θη]οσίηρ 
ἯΣ τω ΠΝ τὰ τς ἐὐτλ ει . ἜΝ εἶτ Ὁ ὨΙΡΆΞΕΙΣ ᾿ἔγοχα, ἀΑΥ. ἴο 

᾿ἈᾺ οτος βΒἰ ΡΣ. 6ἨϑΚΘ ΡΟΟΓ (ὁη6}) Ῥαξ ϑβοῦια ἄδγ. τῖα πλᾶρη]1}- 

ὀνόματι Λάζαρος ̓  ἐβέβλητο πρὸς τὸν πόθ. 20 Βαὺ ἃ οετ- 
Ἴο πατὰθ Τιϑζαταθ. δά Ῥόθη ἰἤστονῃ ἰοτνατα πὸ θ᾿. ῬΕΡθΓ Ὡδιηδα 

Ν με σὰ. ; 
πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος 21 καὶ ΠϑΖ  τυδ᾽. πϑθα ἴο ὉΘ 

δαἴα οἵ ἰπι ΄- Ἠανίηρ Ὀε6θὴ υ]Ἱοοσαίθα πᾶ ρὰῦ δ᾽ Ὠ16 ρδύθ, 101] 

ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ ᾿ τῶν ̓ [οἵ Οἱ] οῦ5 .21 αὐά . ἀ6- 
ἀσϑισϊη δ ἴο Ὀ6 βαιξδίεα ἔτότα, - 18 6᾽ (165) δἰ στρ {ο :: Βιρα δ ηΣ 

πιπτόντων , ἀπὸ τ᾿ τῆς - τραπέζης [πὸ ἐπίηρθ,. ἀτορρίη 
ΟΠ, ἼΤΟΤΩ [5 1:} ᾿ Ἰλθρτνν ἀπε. { ἐπλλὸς Ἑ 

τοῦ. πλουσίου" ἀλλὰ -- -καὶ " οἱ Ἢ β 
οὗ τ 8 ὙΊΟΒ (016); ραΐ 8150 ᾿ με Ν ΤΑ α Παρς, “ 

κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ. ἕλκη αὐτοῦ. ο0,. Ἴμ6 ἄσββ θα 
ἄοθβ οπῆῃθ. γέ Ἰσκίηθ ἴπΠ6 Ὁσατθ οὗ ἴσα. [ΟΟΙΏΘ. 811α.. 110. 5 

ὉΠΟΟΥΙΒ. 2 ΝΟΝ ἴῃ ἀποθανεῖν τὸν “πτωχὸν ̓ καὶ. 22 ἐγένετο δὲ ᾿ 
ἴο αἰ 16 Ῥοοῦ (ομ6) δπά τ οοουττοᾶ Ὀαἐ σουγθθ οὗ ἰδ 6 

ἀπενεχθῆναι - αὐτὸν. ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς | ὈΘΕΒΔΣ. ἀἰθα δᾶ. ἢθ 
ἴο Ὀ6 σδυσίθᾶ ΟΣ Βἷπὶ Ὃν» ἴδ8 ΘΏΒΘΙ5 ἰπίο ᾿ἱὰ5 οαυτὶ θα ΟἿ Ὀγ. Π6 

τὸν κόλπον ᾿Αβρὰάμ' ; ᾿ς δ ρο 185 το [ἢ ῬΟΒΟΙΩ 
[86 Ῥοβρὰλ οἔ Αχϑμαω;, ὁ. , ο [Ροβιίοα. οὗὨἨἁ ΑΡτδθθχη. 
ἀπέθανεν δὲ καὶ. ὁ πλούσιος καὶ “ΑΙΞο, Ὧ6 τίσιν. αδ 

: αἰϊορὰ θα 6150 ἴδε - ΤΊΓὮ (ΟΠ 6) δηᾶ αϊοα διά 85 (θασιδα, 

ἐτάφη. - 28. καὶ ΄. ἐν --- τῷ. “ δη [23 Απὰ ἴπ᾿ Ηδ' ἀ68"-Πὸ 
ΘΜ 88, θυτιεάς. ἐς ΑΒΟ π:)'Ο οοἴπθ ΞΟ Θ6Ε8. {πᾷ ἀρ μιέβ. δγεβ, 
-- ἐπάρας - τοὺς ὀφθαλμοὺς - αὐτοῦ, Ἤθ᾽ ἘΧΙΒΌΣΩΕ, Ἴη τοτ- 
Βανίὴ πα ὰρ ἴμ6 ΘΚ 65 ΟΣ Εέγα,: 
απ απο τατον πρΣς ΡΜ ὯΝ Ἐπ ΤΥ ἃ πιδη δ, . ̓8ηά, Θ΄ , ΒΒ 
ὑπάρχων -ἐν ᾿δασάνοις, ὁρᾷ Ἂ᾿Αθραὰμ ΑὈτδΆδτα αἴδχ. οἱΪ 
δὴ » ἰογχηθηίβ, Ὡς 15 5εοίηε. :ΑΡσβΒϑτη. Ρ 
ΞΞ : δ ἀάξ δ “Χ 88 ἼνδΖ' 8. Τὰ 55. ἢ 

ἀπὸ μακρόθεν καὶ αῤον΄ ἐν τοῖς κόλτοι 
ἔτοτα Ἰόπα τι ΟΗ͂ ἀπά, γαξαξον, ἀπ ἐπ τλτΝ ἴ6.. Ὀοδομα,. -ῬΟβ αι 

' τα: - εἰσ, 24. 50: : 86 
αὐτοῦ. 24. καὶ. ᾿αὐτὸς᾿ ᾿ φωνήσας "εἶπεν 
οἕ Ὠΐτη. ᾿Αμᾶ ὃς Β68 -πανίηε βουπάεα᾽᾿ ιβϑ1ἃ ΒΙΌΣ ϑιαα- 5814, 

Πάτερ. ᾿Αδραάμ, “ἐλέησόν με καὶ πέμψον ΕΑΥΒΕΥ -ΑΡτδῆβζα, 
84 ποθ [Ὦδννθ ΙΏΘΓΟΥ. ΟἹ 16 Ἐδῖμεσ ἈΘΣΆΠΑΓα, Βδανδ ἸΠΕΣΟΥ͂. ΟἹ ΙὨΒ. 

Λάζαρον᾽ ἵν 69Ὸ ὃ θάψῃ τὸ 
ΣδΖαταβ ᾿ ἴὰ οτάεσ ἰμδὲ 6 τοῖβΐ ἂρ ἐμᾷ 

ἄκρον Θ᾽ ; βθπά πδ΄ ἃ - 

ἘΡ 5΄.. 10. ἄρ οὔμ6. ἀρ 

ΒΑ; ἘΠ:6-.:8' ΖΔ (ποδηϊη 
79-8,106-18.. ἐγε. [ΟΥ̓ λι8, 

20, 23, 34. ΤΑ7΄ ΤΌ, : : “Ααοᾶ 15 ΠΕΙΒΕΙ ΟΝ Ὡς 
ἀν Ηδ' ἅδ65, ΒΑῦΞι:  ΘΗΘΌΙ, τ ΜΕ. 



ΕἐΌΚῈ 16: 29ὅ--Ξ1 

τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ 
οὗ ἰῃ8 ΒΏΡΟΓΡ ΟἿ τὰ ΟὟ αΐοσ δα τηϊρῃϊ 600] 

τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι 
1ῃ6 ἴοησὰθ οὔχωθ, ἤβϑοβιιβθ 1 δγὰ 618 ῥΡϑἰηθϑα 

ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25 εἶπεν δὲ ᾿Αὐραάμ 
πη ἰῇὼ6. βΒβδηιθ 1815. Ξαῖδ Ῥυΐξ ΑΡυδϑζω 

Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαέόες τὰ 
ΟὨΙα, ΥΓΟΙΆΘΙΩΡΟΣ ἰμαὶ ψοῦ γτϑορῖνρα ΟἹ 1τὰ6 

ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ 
Βοοὰ (155) οὖγοαυ ἱὰ ἴθ [116 οἔγνου, δῃὰ 

Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά" νῦν δὲ 
ΙΔ ΖΑΥΊΙ5 Ἡκονθο ἰῃ6 Ὀϑᾶ (ἰπη55),;[4. πον μὑεΐ 

ὧδε παρακαλεῖται σὺ "δὲ 
57:0. Ἠθ 15 θη σοταξοτίθα }.1}1) 

ὀδυνᾶσαι. 26 καὶ ἐν πᾶσι τούτοις 
8Ι6 Ὀθὴρ ραϊπρᾷ, Αῃμᾶ ἴθ 811.. ἰΐεξβθ (ἐμ 55) 

μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα 
Ῥεοίνθοῃ 15 8ῃ τοῦ [ῬΡ60016] οὔδϑὴ γθαΐ 

ἐστήρικται, ὅπως τ οἷ θέλοντες 
85 θῇ Ἀχϑᾶ, δοὸ ἰ8βαὶὺ ἰῇ (Ομ 65) Ῥοίηβ ΠΩ 5 

διαδῆναι ἔνθεν πρὸςῤὁἨ ὑὕἧμᾶς μὴ 
ἴο 5ίθῃ ᾿ῃχου ἢ ἔγοτα οτος ἰουνναχάᾶ στοῦ [ΡῬΡ6ΟρΙ61] τοὶ 

δύνωνται μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς 
Δ. Ὧ6 ΔΌΪΟ, ΠΟΙΔΟΥ ἔγοχω ἔμοσα ἰοννασζά Ὸ5 

διαπερῶσιν. 217 εἶπεν δέ ᾿Ερωτῶ σε 
ΤΩΝ ΟΥΟΒ5 ΟνΘΥ. Ἧς βδαια Ρυΐ 1ϑῖ σραυθβϑίίηρ νοι 

οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς 
{πμεγθέοσθ, ξαΐμοσ, ἰῃ ογᾶϑφυ ἰμαΐ γψόοὺ 5που]ά βοηᾶ 

αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, 
Ε 9} 192} Ἰηο 6 ἤοῦβθο οὔΐῃβθο ξδίμο οξτχηῃδ, 

28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως 
Ι1 δ παν ΖῸΓ Ἄνα Ῥχγούμουβ, 50 ἐμδὲ 

διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα 
Ὧ8 τῇδ ὑποσοῦυθσῆν ϑυἱϊΐῶθο ἴο ἔβεα, ἰὴ ογάᾶορχ [μδὲ 

μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον 
Ἀοΐ 8150 ἐμὸν τηϊρῃξ σοῦ ἰηΐο {μ6 ῬΙδοθ 

τοῦτον τῆς βασάνου. 29 λέγει δὲ ᾿Αβραάμ 
ἰ1ῖ5 οξίῃμα ἰοχζωθῃί. 15 βαυ 5 θὰ ΔΌΓΔΏδΙΩ 

Ἔχουσε. Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας: 
ἸΏΝ δύο μανίῃρ ἹΜοβ65 δημά. ἐμ Ῥτορῃθρίς; 

ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 30 ὁ δὲ εἶπεν 
Ἰδὺ ἤθη ἤθϑύ. οὗ ἴῆειηἬ.. Τ(ὌΓΒ86 (οη6) Ῥυξ πκαϊᾶ 

Οὐχί, πάτερ ᾿Αόραάμ, ἀλλ᾽ ἐάν τις 
Νο, Ζαῖίθοσ Αργδῆβθο, Ῥᾳ.ς ἱξδνοσ ϑβοζθθοηθ 

ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς 
Ττόῦὰ αρδᾶ (οῃ 65) 5ῃοια Ρὸ ἰονναζὰ [5 .1-ε 

μετανοήσουσιν. .31 εἶπεν δὲ αὐτῷ Εἰ 
ἴΔ 6 ψν}11 σοροηΐ. ἘΦ βαϊᾶ ρμυὲ ἴο ἩΠπᾺ 1 

868 

ΟΥἨ Ὧἰβ5 ΡΟ 1 ψϑίαυ 
Δα ΟΟ0Ο] ΠΡ ἰΟΏΡΊΟ, 
ὈΘΟΔΒΘ Σ 8ῃλ ἰῇ 8η.- 
συ δὴ ἴῃ ὑπὶ5. ᾿Ῥ]δζίησ 
ἢσϑ.᾽ 25 Βαὺ ΑΡΥδἤϑτῃ 
Βθοϊα, “ΟἸϊα, τϑηλοχη- 
ΡῈ ὑμδαῦ γοὰ τϑορὶνρᾷ 
Ϊὴ 1.11] γΟῸΣΥ ρόοᾷ 
(ρα ἴθ γουγ 11ἴ6- 
ἄμλθ, Ῥᾳαὺ [Ι.8Ζ΄ 8 Τιυβι 
ΘΟΓΙΓΘΒΡΟΠΙΏΘΙΡ [ῃ8 
Ἰ͵υσου5. ϊηρ5. Νον, 
ΠΟΕνΘΓ, Ὧ6 15 δδνίηρσ 
σογλξζοσὺ Ὥδσο πὲ γόμ 
8ΥΘ ἴῃ δηρα βῆ. 26 Απὰ 
Ῥοδίδος 8411 ὑξθϑβε 
ψμϊηρβ, 8 ρεοαῦ σἤδβιη 
Ὧδ5 Ὀδθὴ ἢχρᾶ Ρ6 

ἔψθθοθῆ 5 δῃηᾶὰ τοῦ 
ῬΘΟΡΙΘ, 50 ὑμαὺ ἰποβα 
ψορϊίΐϊηρ ἴο ΡῸ Ονδῦ 
του ἤθτθ ἴο χοῦ θ60- 
Ρ16 οϑημοῦ, ποῖ Σ 
ὨΛΌΨ ῬΘΟΏΪΘ ΟΥΌΒ5. ΟΥ̓́ΘΙ 
ἴσο ἴωοσθ ἴο 1.5. 
21 ΤΏΘη μὲ 5814, Ἰὴ 
ὑῃαῦ ανρηῦ 1 8.51 γοῦ, 

ἔδύῃθσ, ἴο 5θηᾷ ᾿ΐἷτα ἴο 

1πΠ6 Ὠουδα οὗ ΤῺΥ ἴδ- 
ΠΟΥ, 28 ἔογ 1 δνα ἤγαβ 

Ὀχγούμῃθυβ, ἢ οσάου (δῦ 

ὯΘ ΧΏΔΥ οἷν ὑῆθ 8 

ὑΠπουοιρ 655, ὑμαὺ 

ΓΏΘΥ 850 βῃοιια ποῖ 

δοὺ ἰηἴο ὑῃῖ5. ρἴδοθ οἵ 

τοτταβηύ.᾽ 29 Βαὺ ΑὐτϑΞ 
Πϑλ 5αἰᾶ, “ΘΟ. πϑᾶῦδ 

Μοβοα δῃᾶ ἴῃ6 ῬΤΟρΡἢ- 

εἶδ; ἰοῦ ὕμβϑθια 1ἰβύθῃ 

ἴο ὑμθϑθ. 30 ΏΘ 
Ὧ6 5αϊᾶ, “Νο, Ἰηάββᾷ, 
ἔθου ΑΡσϑῆϑ, Ρὰΐ 
1 βοίζθοῃβ ἔσγοχῃ {8 

ἀεϑᾷ δο65 ἰο ἐμθηι {6 
Μ11 τορθηῦ. 8180 
Ὧ6 5ϑϊᾶ ἴο πΐω, 1 

254 Τιαζία τὰβ, ΒΑ; ἘΠ-6.8'΄Ζ (πιθαηΐϊηρ “σά ἰ5. ΠΘΙΡορ᾽᾽), 7:8, 

Ἐκ τανατοισννσσηστο ματα ως παυπανσῳ 

8609 

᾿Τ ἣ “- “- ΕῚ 

ΜΝΜωυσεῶς καὶ τῶν προφητῶν οὐκ 
οὗ Μοβεβ δηᾶ οὗ ἴῃ Ῥτορῃϑίβ τοί 

ἀκούουσιν, οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ 
[86 816 Ὠθδσϊηθ, ὩΘΙΠΕΣ 1 ΕΟ βοϊθθοθθ ουΐ 

. ἀναστῇ πεισθήσονται. 
5ῃουϊᾶ ϑσἰδμα πὸ μὰ 6. νν111 Β6 Ρευβαβϑαβᾶ. ἀεδᾶ (οτ 65) 

17 Εἴπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
Ἠδ παίϊά υδ ἰονατά 6 ἀΐβοῖὶρ!65 Οὗ Βΐτῃ 

᾿Ανένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα. 
τανοίαδθθ [1 15 οὔίῃρ ἔῃ σϑιι565 οὶ δία ὉΠ π8 

ὴ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δι᾽ οὗ 
τοὺ ἴο σοσῇθ, Ῥαϑίᾶθς νορ ἰπγου σὴ ΨΏΟΙΩ 

ἔρχεται" 2 λυσιτελεῖ αὐτῷδδ εἰ 
ἐπ δῖ σοχατηδ; ἀϊ 15 ΟΣ δανδῃίδϑθ ἴο πὶ 1 

λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν 
βίοῃβ ΟΥ̓ τὴ] 5 ᾿Ἰστπ του δροὰΐ 16 

τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν 
ΘΟ οὗ τλ δα 6 85 Ῥθθη οαϑ ἰπίΐο ἴδε 

θάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ 
8568 ἴδῃ ἰη οχᾶσφσ [αὶ [6 Βῃοιμ]αᾶ βίυσ 16 

τῶν "μικρῶν τούτων ἕνα. 
οΟΥ ἰῃ8 1116 (ΟΠ 68) μεβ8 ΟΠ6. 

3 προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν 
Β6 τοῦ ρδσίηξ αἰϊθηίίος ἴο 56 ͵ν65. ΙΕ νοῦ 

ἁμάρτῃ ὃ ἀρελφός σου ἐπιτίμησον 
ἘΑΡΟΪΑ β'α ἰδ8 Ῥχοίμοσ οὗ γοι 

αὐτῷ, καὶ ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ: 
ἰο ἴτη, δᾶ 1ξ δβνῈσ 6 5Βῃου]ᾶ ταρεηΐ 16ἷ δὸ Οβξ ἴο Εἴτα; 

ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας 
ΔῈ ὄνοσ Β6ν ἢ {ἰτὴ6 5 ΟΥ̓ ἴῃ8 ἂν 

εἰς σὲ καὶ 
ἱπίο σου δά 

πρὸς σὲ 
ἰοννασά σου 

ἀφήσεις : 
σοὺ Ψ}111 Ὀ6 Ιοὐτπρ 50 ΟΕ 

ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ 
δροϑῦϊθς ἴοῖϊῆθ Τοτὰ 

Πρόσθες ἡμῖν πίστιν. 6 εἶπεν δὲ ὁ 
᾿Ααὰ ἰο ὰ5 ξαΐτῃ, 5 Ῥὰυξ ἴδμ6 

ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον 
τοῦ δῖὸ Βανί ἔδὶίῃ 85 Εταὶὰ 

ἐλέγετε ἂν τῇ 
γοῦ Ἔχε βδϑ 5 ΠΚΘΕΘῚν ἴο [ῃ6 

» 3 ΄ ᾿Ὶ 

ταύτῃ ἘΕκριζώθητι καὶ 
1815 Βα ρτοοϊβα Δηᾶ 

καὶ ὑπήκουσεν 
Δα [ορονεὰ 

νεκρῶν 

4 καὶ 
δηᾶ 

ἁμαρτήσῃ 
Ὧθ 5ῃου]ᾶ 515 

ἐπιστρέψῃ 
Ὧδ6 5Βῃουϊᾶ οογὴρ Ό80Κ 

Μμβετανοῶ, 
187 γορθα τη, 

ὅ Καὶ εἶταν οἱ 
Απμᾶα αϊά {μ6 

“ἑπτάκις 
βθνϑθὴ ἔπ 65 

λέγων 
ΒΑΣΊΔΒ 

αὐτῷ. 
ἰο ϊτὼ. 

κύριος Εἰ 
Τοτγά τ 

σινάπεως, 
οὗ τηυπίϑτα, 

:- συκαμίνῳ . 
ὈΙΔΟΙ ΤΌ] ΌΘΥΥΥ ἔγθα 

φυτεύθητι ἐν τῇ 
6 ριϑδηξθᾶ ἃ ἰὰ6 

ὑμῖν. 
ἰο τοῦ. 

θαλάσσῃ" 
568; 

αν 
ἯΚΟΙ͂ν 

Εῖνο ΥΘΡΧΟΟΣ [ 

Γἐ{Όξὲ; 11:1-- 

ἔπον ἄο ποὺ 1᾿ἰϑύθῃ 
ἰο. Μοξοσ δ56α( [86 
Ῥχορηῃθῦθ, ὩΘΙΤΒΘΣΙ 
ΨἪΓ11 67 Ὀ6 ρΡοῖ- 
βΒυδᾶαρα 2 Βοζθοὴδ 
Γἰὶσθο 5 ἔσο ὑδ86 

ἀθδα." " 

1 ΤΏΡ Ὧ6 5δϊά 
ἴο ἰβ αἰβοῖρ]65: 

Τὸ ἰθ μϑδυοϊᾶβδθ!8 

ὑπμαῦ σϑιιϑθϑ ἔοσ δὐθπι- 

ὈΙΪσ βῃουϊαᾶ σοχηθ. 
ΝΘν 61 θθθ, ψῸ8 ᾿ἴο 

56 οὔθ ὑβσοῦρσῃ 
ΜΉΘ ον σοὶ 
Φτὺ νοι] Ὀ6 ΟὗὨ ΤΔΟΥδ 
δᾶάνδηθαρθο ἴἤο Ὠΐπὶ 

1 84. ταΠ]ϑύοθθ ΨψΟΓΘ 

πΌσρηαρα ἔσολ ὨΪ5 

ὭΘΟΚ δῃηά Ὧ6. ΜΟΙ 

ὑσοσα ἰαΐο 6 58 
ϑι [ἴοΟΥ ὨΪ ὕο 
5186 Οὔ οὗ ὑξι6 58 

ηὐ16 οὔθ. 3 ῬΔ) δὖ- 
ὑθηθίου ἴο ψούχβοιναϑ. 
1 ψοὺ Ὀχούμον οοπι- 
γαϊὺβ ἃ 5 ρίνθ Ὠΐχα 
8 ΤΟΌΈΚΟ, δηᾶ 1 Ὧδ 

τϑρθηΐβ ἰἴογρῖνα τη. 
4 Εἰ νΘῺ ἔξ Π6 βίῃβ 56 - 

ΘῺ ὑϊπηθ5 ἃ ὅδ ὺ' δϑδϊηϑδὺ 

γοὰ Δ ὯΘ6 ΟΟΠΊΘΒ 

ῬδῸκΚ ἤο γοὰὰ 56 6} 
ἴθ, βαγίησ, 1 σϑ- 

φϑηΐ, ψγοὰ πιυϑὺ ἴῸΓ- 

αἷνθ Ὠϊμη.᾽ 

ὅ ΝΟ ὑῃ8 δροβϑίϊθϑ 

βδαϊᾶ. ἤο 886 Τυοχᾶ: 

“Αἰἷν 15 τποσρ ξαϊ.᾽ 

6 ΤΏΘα (8 Τιοτὰ 58]: 

“ἋΣ χοῦ δᾶ ἔδϊνῃ 

086 5'ζθ οὐ ἃ τη185- 

{γα ρστϑίῃ, τοῦ ψουἹάᾶ 

580. ἤο 15 ὈΪδῸΚ. 

ΤΑᾺΙΌΘΙΙΥΥ γχθο, “ΒΘ Ὁ- 
τοοίδαᾶ 8δηα Ὀϊδηξδα ἴῃ 

ὑμ6 56! δηῃᾶὰ ἴὺ που] 

Οὔαν τοῦ. -.-- -- 



ΤΌΚΕ .17: γ---14 570 

1 Τίς: δὲ ἐξ ὑμῶ ῦ Ἔ- ᾿- . ὑμῶν δοῦλον - ἔχων 1 ἯΟ οὗ τοῦ ̓ 
μω Ῥαῤξ οὐδοῦ στοῦ 5δνθ Βανί  ὑλοτα ἐδδὺ Ὧ85. ἃ ἀἰνς 

ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι [ΡΙΟΜΩΘ οΥ ΙὨΪΠαΙηρ 
ῬΙΟννίΩθ οὐ τηϊπαίηρ θοοκ, ψῃὸ μανία οοχαθ ἴῃ ὑ88. ΗΟΟΚ ΧΟ ΜῈ] 8 ς ᾿ Ξ ἴο ἴα ψΏΔη Ὧδ βεὶ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ. . Εὐθέως [1 Ἢ ὦν βεοῖς 

οὐ οΥ ἐδ6.- ἢθια: Β6 ΨΠῚ ϊ ἯΣ ἥσοσ ἴῃθ6 ἢξεὶὰ 6 ὙΠΙὶ| 88 ἴο Ὠΐχα. Ιστηχηθαϊδίθιν Οὐτὴθ Ποῖθ δὲ οὐοέ 

παρελθὼν. τς ἀνάπεσε, 8. ἀλλ᾽ οὐχὶ δῃὰ τρο]η6᾽ τας 
Βδνμα οὐτὴθ δἰοιβϑίαα.. ψοὶ 281 πὰρ, ᾿ Ρυΐ Χ Ὁ16 ἢ 8 ἘΠΕ δ ἔτη ὑὰ 

με ἐρεῖ “Ο αὐτῷ Ἑτοίμασον τί Ὠοὺ 880 ἴο Βΐτι, “Οεὶ 
8 111 5 ἴο ἴθ ΟΜακδ σοδᾶν τ᾿... ψϑδὲ, βοιαθίμίηρ χεδαν ἴον 

τς δειπνήσω, καὶ περιζωσά ἴῺ8 ἴ0 ΠᾶγΘ ΤῊΣ ΘΥγΘ- ᾿ ὠσάμε 
ἘΞ Ηΐ οδῖ ἃ5 ΒΌΡΡοΣ, δηά, ἐπερις ἘΠΟΝΣ ΟΝ Ἀραρὶ τΆ68], διθά Ρυΐ 

ιδιακόνει. . μοι ἕω - φά ετς καὶ ΤΡ ΠΤ πη νει. : ς “:-. φάγω ὀὡ. καὶ χηΐηὶ ; 
ῬῈ βουνίῃς ἴο ταβ, . ἈΠῸᾷΡβῸ .Ἱ ἀολῇ δδΐ -δῃα ἠξεγολνξ νι άν ὙΠ 

 πίω,. καὶ μετὰ - “ταῦτα - άγεσαι[|᾿ ἱ ὃ 
1 ταεηὶ τη κ, ΔΩ δεξίοσ: ἴ86ϑο ([πϊπ 55) γῶν ὙΠ ϑδὲ εἰδαδϑ ας ον ᾿ ρα αὐ 

καὶ -.. πίεσαι. σύ; 9ϑ μὴ ἔχει ἱ ᾿ σαι. ΔῊ " ἷ 
δᾶ σχοὰ Ψ1] ἀτῖτκ γοῦ» ΔῊΝ Β6 ἰ5 ενισς ὑμῷ πὸ ας ἐόθθν 
χάριν... τῷ δούλ ὅτι ἐποί '“ἫΣ 

ἐταϊ ταάθ. ἴο ἐμ ἢ πλνεν Ὀδοδξα ον ΤῊ 116: ῬΙΆΥΘ᾽ δαξασθο Βὲ ἵ : αἴας [Π6᾽ ῃϊηρ5. 85 
εν τὰ - - διαταχθέντα; 10. οὕτως καὶ; 5ἱ ἐνὶ 'Β0 
ἅιε (μι 55) Βανί ήβ ῬθΈα ἀββσ; 647 μας "τ: Ὁ ΕΟ ΒΟ ΨΙ ἜΕΕ α 
ὑμεῖς, - - ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ Βᾶγε ἀοὺ Ὁ ᾿ . ἢ νι 

ἰὴ ΟΝ ὙΏΘΏΘΨΕΣ γοῦ τοϊδῃΐ ἀο . 8411 ἐπ6΄ ([Δ1Π55) 1 [Ὠ]ηρ5 ἀρεπδ αι" τ 

οτος διαταχθέντα . ὑμῖν λέγετε ὅτι ] τοῦ, 58 ν, ; 
ΠΣ Ὀ6Θὴ δϑϑσῃθαᾶ ἴἰο γοῦ, Ὀ6 τοῦ βϑαγίπε ἰμδέ ΟΣ : ΤῊ Ἄλως μὲ τὴ λονον 

οὗλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν. | Υαϊ δ : 5 ψ6 ἤδνα ἃ. 
ϑΙαν ΕΒ τι ἌΒΕΙΘΕ5Β. ΨνῈ ᾶζα,.. ΙΒ νὰ Ψ6σα ΣΕ ἰδ. ψῇδὺ ψὸ.- τ εις 

ποιῆσαι πεποιήκαμεν. : αν ἀοπθ. " σε ὦ 
εἴο ἀο 8 ἢδνα ἄοῃθ. Ὁ ᾿ : 1 Απᾶὰ ΜΏ11 Ἠδ 

. 11. Καὶ. ἐγένετο .. ἐν τῷ Υ ἰ ᾿ ες εν ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς  τἴῶ5. σοίηρ ὁ ὑ- 
: Ἄδα ἃ οοςαστεά, ἴὰ ἴὰμθ - ἰο Ρ6 δοΐῃξ ἽΕΙ Το Ἠδ εἴρος ᾿ ΠΕΣ 

Ἱερουσαλὴμ καὶ: αὐτὸς - διήρχετο διὰ 1: ἘΠ ὨΤΟΌΘΗ : ὑΠ6 “τηϊαδὺ οὗ 
ο  ΜΘΥΆΒΘΙΘΙΩ..  δηᾶ. Β6 ; τνγὰαβ ἐσανϑυβίῃρ {πχΟΌ ΒΗ | 58. ἸΒΓ 1.8. Δα Ο61“ 
μέσον Σαμαρίας. καὶ Γαλιλαίας. 12. Καὶ [1:166. 12 ΑΔ. “85. Ξ . ἱαριοα Ν : . πᾶ. “85: 
ἸΣΩΝ [}. ϑδτηδσίβ, τ ἃ Πα ΟΣ ϑῃθε.. ἀπά τγᾶ5- ΘὨ ΟΓΪΏΡ' γε ἐξ 

εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα Σ᾿ κώμην [οογέαϊῃ - νἱ ' Ὶ ς ᾿ μην [οογίαϊῃ - ν]Π]ᾶρθ ἴδῃ 
᾿ ΘΟΊΕΩΒΕ, ᾿ ὍΣ πὰ ἐπίο - βοζὴθ ψ1Π] 686 1 ἸΘΌΓΟΙΙΒ - ΣΩΏΘῺ ποῦ δεν} 6} 
ἀπήντησαν δέκα λεπροὶ - ἄνδρες, ᾿ οἵ' ΙῬαῦ (8. βίοοα' υὖ 

9 ΤΘδ; τς “Ἔρχς Ἰθρζοῦβ τΏ8]8 ρββύβοῆβ, ΨΈῈΟ 8:78 ΟἹ, 13 ΑΠα ΠΟΥ͂ 

ἀνέστησαν πόρρωθεν, 13 καὶ αὐτοὶ ἦ φωνὴ ἱ ᾿ ἴοι ; , ραν φωνὴν [Ταῖδοα ὑμδὶΣ νοὐοδϑ 
εαΝ ὌΡ: 1 ἔγσογὰ δέδσ, Ὁ ᾿8πᾶ {μὸν τηςαά νοΐοθ. “8ηἃ 5814: “6505, Τῆ- 

ἔέγοντες ᾿Ιησοῦ- ἐπιστάτα; ἐλέησον ἃς: [5υπιοίοτ, πᾶνε τ ΤΓ : 5 6 ΤΙΏΘΓΟ, 

1 τοι δαβαβ.. ἰπίέγισίοτ, μανα ΤΏΘΓΟΨ ΟἿ ἡμᾶς ̓ ὉΠ. 5} 14 Απηᾶ μηδ 
καὶ... ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς: Πορευθέντες Βα βού 5ίρῆῦ 4 ο- ἰ ι τοῖς: : ΟΣ ὍΠ6Π 

“ΠΑΠΑ͂ ΔνΙΩΒ βεθὴ Ἠ6 βδ1α. ἰο ἔβοσὰα Ηδνίηρ γι ῷ Ὧ8 βαιά ἰὸ-: ἐμϑι: 
ἐπιδείξατε . ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. :᾿. “καὶ  “ὅο δπᾶ ᾿5ῃον γοιγ- 
Ὁ βου. ΠΟ ΕἾΝ 65 ἴο [π. ᾿: ργϊοϑίβ. Απὰ [56ῖνεβ ἕο {86: ὑσχἰθϑίβ:" 
ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς [ὙἼΠῈπ ἃ5. ΟΠῈΥ ὙΨΈΙῈ 
᾿ξ ὁσοσυχτοᾶά .1ἢ 6. ἴο 6 βοίῃρ υπᾶρχ ὑτάδωας βΒοΐϊλῃξ οὔ ̓ ἐμοὶ ὲ 

511 {ΚΕ 17: 15ὅ--25 

ἐκαθαρίσθησαν. 15 εἷς δὲ ς ἐξ αὐτῶν, [οἹθδηδίησ Οσουτγθά. 

1ΠῈ. Ψ6 16 οἸεϑῃβθᾶ,. Οὔ Ῥυξ οὐοξ ἵμεῖλ, 15 Οὐδ οὗ ὑμετα, ΨΏΘΗ 

ἰδὸὼν ὅτι. ἰάθη, ὑπέστρεψεν μετὰ [88 58}07) μ6 ΨῈ5 Ὠδϑὶβά, 

μανΐηβ βεεῖ ὑπαὶ ΒΘ 785 πεδιθᾶ, ἰασηθα Ῥ8οκ ὙΠ 1 σθᾶ ὍΔΟΚ," δἱοτὶ- 

φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν, 16 καὶ [ἐγίῃρ αοά ψὴπ’ 8. Ἰουᾶ 

νοῖσΘ δτεαῖ. δἸΟΥνηΒ. [86 ’ αοᾶ, δα 1 γοΐοθ. 16 πᾶ δ΄ 16} 

ΡΟ Ὠΐδ. ἴϑδοθ. αὖ 956- 

55 1οοὺ, ὑθηκίηρ' 

Ὠΐμ; Γαυ θυτηοσθ, Ὧ6 

: 
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας 
Ὧ6 161 ρον .᾿ οα΄. Ῥεβίας. μ΄. ἔδοϊ 

αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ: καὶ αὐτὸς ἦν Ὶ Ε 

ΟΕ τπα εἰνίτπθ μϑκβ ἰο μἴτα; δῃᾶ 5: νγὰ8) ΟΞ ἃ 58 ΤΑΘΓ 8. 

πῶ τον ταῦ ὲ .. [ΠῚ ὙΘΡΟΙΣ 6505 
ἁμαρείτῆης, 1 ἀποκριθεὶς οἰ δὲ ὁ Ε . : 

ΣΟΒΟΡΟ τν ΠῚ δνὶηρ δηδινοσεά ς Ραΐ τὴς [58]4: “ἼΏΘ6᾽ ὕἴθῃ ΨΘΓΘ 

οἰοδηβθᾶ;.. ΨΈ͵Θ.. 8 ον. 

οὐ ΝΏΘΣΟ, ὑΏθῃ, ΔΙῸ 

ΔὯὩ6 οὐμοσ πἰμθ9 

18, γε πόοῆθ. Τουῃᾶ 

{πμ80΄. ἰὐσδᾶ . 80 ἴο 

᾿ησοῦς εἶπεν Οὐχ οἱ δέκα. ἐκαθαρίσθησαν; 
ΞΕ βαἰᾶ. Νοῖ 6 ἰβῃ. Έ,Ὲ ΟἸΘΘ 5669 

οἱ δὲ ἐννέα - ποῦ; 18 οὐχ εὑρέθησαν 
Φῆὰ2ςᾳς Ῥυῦ πἷπα δ 29 τ τας ΝΟΣ δον ψοσ ξουμᾶ 

ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ] “" 

μβανίπϑ ἰασηθα Ῥ80Κ ᾿ἰο βίνα ἸΟῪ ἰο ἴῃ6 αοα  Βῖν6 σίου ἴο. αοα Ὀαὺ 

εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; 19: καὶ εἶπεν | (15 ἼΠΡΕ ΟὗἨ ΔΠΟΙΏΘΣ 

Ὡ ποῖ. ἔπθ οὗ δῃοίμου τῶσθ- {8157 Απμᾶ [6 κΞαϊὰ ἐλτγολῳε οι ἽΕᾺ πα τ τὰ 

ΡΥΘΡΑΝ ὍῈ ΕΝ “6. " βολα.. Ὠϊμα: 1586 
ἀὐτῷ ᾿Αναστὰς - πορεύου" ἡ πίστις σου ἐπ ὡς: πνεστα 

ἴο ἰπι Ηδνίηξ τἰβὸθ. ὈῈ βοΐῃβ; ἴπθ ΖΑ 11 οὗ γοὰ δηᾶ. ὍΘ. ΟἿ. ΣΟΙ ΑΚ: 

Σσωκέν. σε - ἢ ἔπε α - ᾿γοῦγ ζαϊίῃ. Δδ 5. τηϑᾶ8 

σεν ἱ γοι ψΜ6}1. 
885 βανβϑά γνοῖ.- ἐξ - ᾿ ᾿ 

20 ἘἘπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ. τῶν Φὰρισαίων͵ 298} ΟὨ Ὀθῖηϑ 

Ἐξαυεβίδα ἀροὸὰ Ρὰξ- γ΄ ἴῃ ῬΠΔΙΙΒΘΕΒ αιϑκοα ὉγΥ ὑῃα ῬΒδχὶ- 

πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία. τοῦ θεοῦ 5665 ψΆΘη. π6 Κἰηρ- 

Βοη ἰδ οουαρ ἴα Κἰηράοτῃα ς οὔθ. αοα  ἄοχα οὗὐ αοαά Μὰ 

᾿ ΐ ὑτοῖ ὶ κ ἔ ᾿ ἰηρ,. Ὧ6. ϑηβϑνεχθᾶ 
ἀπεκρίθ αὐτοῖς καὶ εἶπεν Οὐκ ἔρχεται. ΟΟΙΏΙΡ,,. ὯΘ. ἢ 

6 πο λα! ἢ ἕοίδεα δῇ ϑαίϊᾷ Νοΐ 15 σοσγηίῃϑ ἤμθαὶ δηᾶ 58]: “1ὴ8 

ἡ βασιλεία ᾿“ τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, κιμσάοχι οὗ. αοά [5 

ἴπ6. κίαρᾶοχα οεἷθς αοὰ ὙΠ ΟΡ βουνίῃξ Ῥεβῖάθ, μοῦ σοχίηρ ΨΊΗ βίσικ- 

21 οὐδὲ. ᾿ ἐροῦσιν ᾿Ιδοὺ ὧδε ἤ Ἐκεῖ" 'ὴη8 ΟΡΒΘΕΨΘΌΙΘΙΒΒΒ, 

ἐν πρῆοσ. Ὑ{{Πι2)6Κ) 58. ΤΟΟΚῚ ΠΘτα ΟΥ ὙΠΕΤΙΕ; 21 ΠΟΙΏΟΥ 11 ῬΘΟΡΙΘ 

: ΣΧ ε ϑοῶς “Ἔ “ “ 2 χ᾿ ἷ ᾿, . 

ἰδοὺ: γὰρ- - βασιλεία. τοῦ θεοῦ ἐντὸς Ἠ6 βΆ ΩΡ, ᾿ἶΒ66 ὮΘΣΘΙ 

Ιοοκ! ΣΕ με κιηράοτα οὗἵῃθ αοὰ [ἴηβίάξ ΟΥ̓, ΤΏΘΓΟΙ" ΕΌΣΓ, ΙΟΟΙ! 

τὲ τ νου σεν τ τῇ ἐπτς Ἐ86.. Κηράοτῃ οὗ ἀοα 

ἐσ μ στος } ἀφ: ἴὰ. χοῦκ τᾶ". 

“τοὺς : κα}... 22 ΤΏΘα. Ὧ6:- 5814 “ἴο 
τοὺς -- μαθητάς [" ὭΘΙ 

οι ὁ κε λνφο 16 . ἀλδοῖριθϑθ: “8.5 

ΜῊ1 -οοτπλθ. ΘΙ. τοῦ 

ὑμῶν ᾿ ἐστίν. 
οἔγοῦυ ΄“- ἰ5..:... : 

25. Εἴπεν δὲ -- πρὸς 
τ Ἐὲ6 βαϊᾶᾷ. . Ῥαΐ ἰοννασάὰ 186 

Ἐλεύσονται-. ἡμέραϊ " ὅτε - ἐπιθυμήσετε μίαν ' ᾿ 

Ὑ1}1 σουαθ:"- δὰ τεῤς ἤδη τοὺ ΨΠΙ ἀοοῖτ οὐδ ΜΠ αΘ51Χ6. ἴο.566. 

πῶν “ἡμερῶν τόδ΄ υἱοῦ τοῦ: ἀνθρώπου ὅπῃ οὗὁἨ Ἴ886 ἄδυβ οὗ 
οὔἴπε. -ἀδυ8᾽ : οὐμβε ὅ5οπ. οὔθ. τπδὴ ᾿ 126 ρε ΟΝ ἀπαντῶν 

ΓΓΦΈΕ Ν 4 Σ Ἔ  }  ΧΟΌ. Ἢ: ὯΟ 568 

ἰδεῖν καὶ. οὐκ. ὄψεσθε. 28 καὶ ἐροῦσιν ..| τοῦτ τ : 

ἴο 5866 δρᾷ τοὶ ὑοῦ Ψ1Π 566. Απᾶ ἐμὸν ψ}} 5ᾶ 5. [10]. «23 Απὰ ῬΘΟΡΙΘ 

ὑμῖν, ἰδοὺ ἐκεῖ “ἢ ἰδοῦν ὥδει τιμὴ ΤΠΣ ΘΉ τὸ τοτὶ δεν 
ἰοτοῦυ ΤΊΟΟΚΙ ἴμεσα οὐ 566: ποῖα; ποῦ ὕμαγαί Οἵ 568. Ὥρχϑθ' 

: ἀπέλθητε μηδὲ. -  διώξητε. - - θὸ τοῦ 80. ου. ΟΚ 

χοῦ 5ῃου!άᾶ ῥὸ οἵ πεὶΐποτ --σχοῦ 5πουμᾶ Ῥασβαθ δεξετ. ὉΏΔΞ6 δἴζοῦ. ΓΏΘΙΩ7. 



Τ{{κΚῈ 17: 234.-..81 972 

24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστ ὴ ἀ 4 ρα ἀστραττ 
Αϑτοόνθὰθ 20Ὁ ἐπα παημπει ἐτμηβόρορος 

ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰ ὴν ὑπ᾽ 
οἷ οα ἰβὰ ὑπὸ ἰῇθὸ ἤρφάνρη. ἰοτὸ ὯΝ ἐν οῖτην 

24 ΕῸΓ δνθὴθὴ ἃβ. ἰῆβ 
ΠΡΒύΙηρσ, Ὁ 15 
Βαβῃϊηρ, Βῃ 65. ἔΤΌΙ 
ΟἿΘ Ὀδῖὺ ΠΟΙ πδδν- οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸ Ἀθανθα 15 βῃϊηῖπρ, μὰ ΨΠῈ06 {π6 ΕΝ αδες πε μενα Τὰ ἐπὸ τοῦ : ἀνθρώπου. 25 πρῶτον δὲ - δεῖ Βοῖ οἵ τδῃὴ 1] ἐε, ΒΕΤῸΘ τηδῇ. Εἰχδὶ Ῥὰαΐξ 1ξ15 Ὥθοθβεασν 25 ἘΠτ᾿5ῖ, ποτχονοῦ Ὧδ 

αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ᾿ ; ς ΑἹ} πχϑῦ πεν ΤΩΔῸΝ (ἰΒ 155) ἴο βυ ο ν᾽ 8η8 ἀπο δα ραν ο με μα 
ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. | ἰοοἰεα Ὁγ ἰηΐ5 δεη- ἴο 6 ταϊθείδα ἔγοτσα ἰθῇθ βϑηθυδίίοῃ .λϊ8. 
26 καὶ καθὼς ἐγέ ἐ ἧς ἡμέ ( Ὑξνετο ἔν ταὶ 

Διηᾶ δοοοσάϊην 825 1 ὁσσασγοᾶ ἴῃ ὯΦ ἡμέραις 
Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐ ἴς ἡμέ αὶ ἐν ταῖ 

ΟΕ Νοδῃ, ἰμὰ ἰδ} 6. 8150 ἴὰ Ἐπον ἥμεραις 

δγϑίζου. 20 Μοσϑογοσ, 
Ἰαδῦὺ ἂο ὃ οσουγτρᾷ 
ἴῃ ῃ6 ἄδυβ οἱ ΝΌΘΏ, 
80 ὁ ΜῈ 6. δἷ50 
'ὰ (6 ἀδὺβ οὗ {δ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου 27 ἤσθιον 5 ΐ Ὁ οὗ τηϑ: 2 οἔ ὅς ϑοπ οὐδε τηβῃ; πον νσεσα βάδπηρ, τ τ βαύϊηρ ΠΠΝ τα ἽΝ 

ἔπινον, ἐγάμουν ᾿ἀγιηκίηρ, ὦ ἴλον νοχα ἐίυνται ἐμὸν ψνοτα ΤΑΒΙΥΣ ἸΏΒ, ΤΆΘΙΥ μη: 8 αὐλϑ ο ΝΣ 
γαμίζοντο ἄχρι ἴπρ οἱ Ὑμὲν γγθτΘ ῬθῖΩρ βίνδη ἴα ΤΩΔΙΥΙΔΒΘ, ΑΙ ΠΝ ἐνηρ ϑξ ἄτας Ων τὶ δι ας ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ] ἄδν ΜΏΘΩ ΝΌΔΩ 6ῃ- ΝΥ εῃἰοσοά Νοόδῃ ἰηΐο {π6 ἜΚ, δῃᾶ ἐργρ ἰπίο ἐῃ αὐ. ἦλθεν ΓΝ ΚαΤΟ λ τος : ται ἀπώλεσεν διά [π6 Προ δγιίνθα ἀ ἐδίχουα ᾿δῃηῃᾷ ἀδϑέσογεα ὑπὸ πάντας. 28 ὁμοίως καθὼ ἐγένετο ἐ ἱ ἜΣ 811 (πέτα). Ἐλκοννῖβο δοοοσ το 8 85 1ἱ ̓ ὐνυαλ δ πὶ " ᾿ γπδανι οι Ἢ ἀπὸ ταῖς ἡμέραις Λώτ’ ἤσθιον, . [86 ἄβδυ5 οἵ [1οῦ; 5 ΔΥΒ5 οἵ τοῖ; ἴδ οσϑ Θδίη 5, πον ὙΟΥΓΘ Θδύϊηρ {πον 

ἔπινον, ἠγόραζον ψαῖθ ατιπκίπρ,. 39 αὐιπκίηρ, μον ψοσα Ῥανίηρ, ΟΣ ὈΌΥ ΩΡ, ἡ ΥΑΙ ὙΔΕΥ 
ἐπώλουν, . ἐφύτευον 5611} η . 

ἧ 3 Ε δεν ν3} ΒΘΙΠῺκ,, "Ἢ ἐπον νεσα Ῥιδαίίης, ἰαρυ αν ἐμὸν ΩΣ φκοδόμουν᾽ ΄΄ ἧ δὲ έ Ἰὴβ Ἧμον νεῖ Ῥυπάτηρ; ἴο Μῇϊοῃ Ῥυξ ἡμέρᾳ ἀνερρ εν τὐερλῳ " ἘΝ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν πῦ οδὰβ οὐὖῦ Τοῦ ἕτομιχ ϑοάδια, " ἐρθῖξεν ἘΠ᾿ χρυ μον ΝΣ ΩΝ καὶ θεῖον ἀπ᾽. οὐρανοῦ .καὶ. ἀπώλε σεν [5ΌΠΡἢ Ἡ 888. ΒΆΙΡΗΙΣ. ΤΟ . ἤθανθῆ. - διά ἀδϑίσονυνϑαά τὐκΑῚ γε δεν τυ ἀουδα ἡ ας. 30 ᾿ κατὰ ., τὰ αὐτὰ - [81. 80 ὙΠ6 βϑπιθ Μ6Υ ᾿ - ἢ “οοταθε ἴοςς [86 ΨΕΙΥ͂ ([ιϊη65) 1 1ς ΜΠ 88 οῃ ἐπδὺ ἀᾶυ ἔσται Ἂ ἡμέρᾳ ὁ υἱἱὸ τοῦ ΠῚ ΨΙΗΙ 6 ἴο ψὨϊο (ἂν 188 Ὅσας ΟΥ̓ [6 δὴν ὑπτς ἜΠΟΣ πὶ ῥξὶ 
ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. τε ΤΩΒᾺ 15 δοίη τονϑδιθᾶ. ει 31 “ὍὨ ὑπδῦ ΑΑΥ͂ 81 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ ἰδὲ ἰδ Ρδίδοῦ ὑδδὺ . ἴα ἴα ἰβα ὧν ψῆο ΨΠ06 ὑροη δ Ὁ ἐμ ποαξεΐορ 
τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη -αὐτοῦ ἐν τῇ |ὃῬαδ. ψΏΟΒ8. τπον8}16 ἰιβ ποαβθίορ διὰ {ῃ6 νψεβεεὶθ οὐ βίῃ. ἴῃ. {πὸ} ἐβηρ5 8΄Θ ἱπ ἐδ6 

ΤλοΜαμρα ἐκ εἰσιν σου μῷ κου υμαυ ας αιδαυα πὐαηννονου σρ ρον νοτσαν «ταν δον τι νονεπριο στο μεσ μα αν τόμῳ, 
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,, 7 ΝῚ ΄ ὩΣ . 
οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά, καὶ 
μοῦβθ, ποῖ 161 βίθῃ ἄουνῃ ἕο τ ρ ἴθ, πᾶ 

ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω 
{ὴ6 (056) ἱἰπ 861 ᾿κεοννῖὶβα ποῖ 161 γεϊασα 

εἰς τὰ ὀπίσω. 32 μνημονεύετε 
ἰοὶο τδ6 (1555) ῬΘὨηΩ, ΒΘ υοῦ ΓΘΙΣΘΙΟΣΙΏΒ 

τῆς γυναικὸς Λώτ. 88 ὃς ἐὰν 
οὗ ἴῃ 6 ψνοτάδ ΟΣΤοί, ἍἜο- 1 ὄνὲν 

ητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἀππὶ 586 Κ ἐπὸ 5001 οἵ Ὠἴτὰ 

περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δ᾽ 
ἴἰο ῬΥΘΘΕΙ͂ΝΘ ΖΟΥ 56} δ 1} 1088 21, ψνο "υῖ 

ἂν ἀπολέσει ζωογονήσει αὐτήν. 
πον Ἅ}011 1ο5 6 ὯδΘ Ψ}11 σοιθσαΐα αν ς [{. 

84 λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται 
τὴ βαυΐὴβ ἰο τοῦ, ἰο (8 πὸ αἰσῆΐ ΜῈ 6 

δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, ὁ εἷς παραλημφθήσεται 
ἐνψο ὰροῦ Ῥφεβὰ ΟὔΘ, ἴθ Ὅπ6 Ὑ}}} 6 δῇ δΙο δ 

καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται" 
δηᾶ ἴδ ἀϊδέοσοηΐ (ο6) Ἅ11 Ὀς 161 ρὸ ΟΕ; 

85 ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ 
Μ1Π106 ὄνο [ΟΥΊΘῺ] ετιλαΐησ ὍὉρο ἷδ6 

αὐτό ἡ ομία παραλημφθήσεται ἡ δὲ 
ΠΝ ἴ6 οπθ ὙΨ1Π6 ἔδοη διοπ 6 Ραΐξ 

ἑτέρα ἀφεθήσεται, 3831 καὶ 
ΑἸ οΩὐ ΓννοΟ 8] Ὑ711} Ρ6 Ἰοὶ ξὸ οἱ. Απὰ 

ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ Ποῦ, 
νη ΔβιυνετθάΩῦ {πον 8.6 5 υ 5 ἴο τ ἍΜΏΘΤΕ, 

κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς “Ὅπου τὸ 
τογαῦ Τῇ (ὁπ) ΡᾳΣ 9αἰᾷὰ ἴο ἵπεπὶ ἌΠΟτα ἰμ6 

σῶμα, ἐκεῖ καὶ οἵἱ ἀετοὶ 
Ῥοᾶν, {313}. 8150 1τῈ 8 685165 

ἐπισυναχθήσονται. 
Ψ1ΠὈ6 Ἰρὰ ἰοξοίμοσ προᾺ. 

1 8 Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς 
Ἐφ νγἃβ βϑαυίηδ Ῥαξ ῬΔΙΔΌῚΘ ἴο πο πὶ 

πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε 
τον δταά 16 ἴο Ὀ6 προθσβθασν, ΔΙ ΒΝ 5 

προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ ᾿ς μὴ 
ἴο 6 Ῥτδσὶὴξ 19 εἴτ εεἴ απά Ὡοΐ 

' ἐνκακεῖν, 2 λέγων Κριτής τις 
ἴο δοὸ Ῥδᾷ ἱπ (ξςξοχιθἐὶηρ), ΒΑΥ ΙΩΒ ΒΥ ζεῖ: ΒΟΤᾺΘ 

ἦν ἔν τίνι πόλει τὸν θεὸν μὴ 
ὟΔ5 χὰ ΒΟΙῺΒ οἷν μ6 σοα Ὡοΐ 

φοδούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. 
δέτε σϑ εἴτ ϑηᾶ ξε) 1:96} Ὡοΐ ΤΕΞΡΘΟΙ 5, 

8 χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει. ἐκείνῃ καὶ 
. ὝΙαο, ῬῬαὲξ ΜΞ 'ἰπὰ ἐπα οἱἐν {μὲ δᾶ 

ΓΌΚΕ, 11: 82--.-18: 8 

μόοῦθα ποῦ οὐ ΟΥ̓ 
ἴο ῬΙΟΚ 686 ὑρ, δηᾶὰ 
8 Ῥδύβϑοῃι οαῦ ἴῃ ἐπ6 
Ἐ6Ια, Ἰοὺ ἷπὶ ΠἸΚΟΎΤΙ56 
ἢοὺ το ἰὼ [88 
ἰϊὴρ5 Ῥϑῃϊηᾷ, 82 ΒῈ- 
ΜΈΜΒΕΝ ἰῇ ψ]ΠὲῺ6 οὗ 
Τοῦ, 33 ΏΟΘΥΟΥ 566 5 
ἰο Καορ [ῖβ8 8011} 5816 
ἴοΥ Ὠϊ5ΕΙΣ Μ{ΠῚ|1 Ιοϑ6 
ἀν, Ὀὰῦ ΨΏΟΘΥΘΙ 10565 
ΦΌἪ ΜῈΠΠ ῥύοϑοσνα [ἷὉ 
δἰίνο. 341 (61 τοῦ, 
1. ὑμῶῦ πρῶ ὕὑνο 
Ππιθ ΜΠῚ Ὀ6 ἰῇ ΟΠ6 
Ῥρᾶ; ῇ οὔδ Μὴ} Ἀ6 
ἐδ ῖθ δ᾽]οὴρ, Ὀμ 88 
οἴμθ ΜΠ1 Β6 αρδῃ- 
ἀοῃρᾷ. ὃ5 ΤΏοσο ψ1}} 
6 ὑψο νοι οΥ]α- 
ἰὴ δὖ ὕω βδπὶβ 111}; 
ῃ8 οὔθ Μ1]1 Ὀ6 ἰδίκθῃ 
διοῶρσ, Ρὰῦ μ86 οὐδ 
ΜΙ ΡῈ δραρᾶομρα. 
80------ 27 5ο ἴὰ τὸ- 
ΒΡΟΏΒΘ πον βδϊάὰ ἰὸ 
Πἰτα: “ἍΏΘτο, Τοτα᾽ 
6 καἱὰ ἴὸ ὑῶθλ; 

ὙΧΆΘΥΘ ἰῃ8 ῬΟΟΥ͂ 15, 
{μθθ δἷϑο 6 ϑᾶρὶθϑ 
Ψ11 Ὧ6 ρμαϊμογρᾷ το- 
αούμοχ." 

1 ΤΠ Ὧθ σοϑρΐ 

ΟἹ ἴο 6}} ἐμδχὴ 

δὰ ΠΙαρίχαῦοηθ 1 

τερατὰ ἴἰο {πὸ πρϑϑᾶ 
ἴῸ ὕμθη δ᾽ 85 [ὸ 
ῬΥΒΥ͂ δὰ ποὺ ἴο βὶνβ 

ἋΡ, 2ιβδδυΐωσ: “ἢ ἃ 

σογίϑιῃ οἱὐγ ὑθσο ψὰ5 

8. σογίαϊῃ πᾶσα ὑμδῦ 

δὰ Ὧ0 ἔἴθδ: οἵ 

Οοᾶῦ δῃά πᾶ ῃοὸ τὸ- 
Βρθοὺ ἴῸὼὸ᾽ τῇδ.  Βαυὺ 

ἴθσθ 838 ἃ σ]ᾶοΣ 

ἷἱὰ ἰδὺ οἱΐΥ πᾷ 

836) ΤῊΐϊβ γουβο ἴα οτηϊτιρᾶ ἴῃ {πὸ ὑγεβίοοιε δπμᾶ Ἡοτὶ ατροὶς ἰθχέ. 



ΕεΌ 18:4--.0 874 

ἤρχετο. πρὸς αὐτὸν λέγουσα [5886. Κερὲ φοίΐῃρ .ἰο 5.8 788 σογχίπε.  ἰονγατά Ἀἰγὰ ΒΒΣΙΏΒ ἰ ἶχη, βαυίηρ, “566 ἐμὲ 
Εκδίκησόν με. ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου 11 μοῦ. 1ιβῦϊεθ ἔγομ 

Ἑχαδοὶ νΕ,ΒΘΔΏΟΘ ἔΟΥ τὴ6 ἔσοσῃ ἐπ δάνθγβασν [δὲ 1607] ΤΥ ϑάνογβασυ αὖ: ἴα. 

μου. .4 καὶ: οὐκ. - ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, 4 6Ι1, ἴοτ. ἃ ΜΠ οὗτηθ.. μά ποὺ Βενναβ Παρ ὑροῦ . Εΐτηδ, 6 ψᾶϑ- απ ΠΠἶπρ, Ὀὰὲ 
μετὰ ᾿ -- ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ᾿ἑαυτῷ Εἰ] αἴξεγχατᾶ 6 βϑϊά - ἕο Είοσ ἔι658 (πη 65) Ῥαΐ δ βαϊὰ ἴπ' ἰπιβειὲ 18} Πΐγῃθε 1. . ΑΙΠΒΟΙΡῊ ἋΣ 
καὶ τὸν θεὸν οὐ. φοδοῦμαι. οὐδὲ 
815ὸ ἰῆ8 σοά ποὶ χὰ ἔθδυῖηβ ξο γ δηεἴτον 

ἐντρέπομαι, .͵ὖ- διά - γε΄. τὸ. 
Τῶι ΤΟΒΘΘΟΙΩΒ, σοῦ. - ἴῃ ξασὶ 

ἄνθρωπον 
᾿ ΤΏΔΩ 

ἄο ποὺ ἴδβασ αοά -οῦ 
Ταδρθοὺ ἃ τβη, δὲ 
δὴν Γαΐθ, Ὀθοϑίϑθ. οὗ 
[15 σψιάονν 5 οοηίίημ- 

παρέχειν: ἢ μοι: οἰ κόπον τὴν ἤραν [811Υ0 τηβκίηρ. πιὸ ἰτοῦ- ἴο Ὧ6 ξαΣπΙβΒίης, ἴο τι τ ΟΠ - 186 ἐδ νὸς ἡπᾷ Ι Εὐΐ 5686 ΠΣ 
ταύτην.  Σ6:-. ἐκδικήσω εἰς αὐτήν, [5856 μού 7υδύϊοβ ἴ8|5.. ς΄ 1588] δχᾶςσί νϑηβεδήςθ ζοσ. ὍΝ ᾿ Ἔδδὲ τὴν τὰ τοὶ ἐρῶν 
ον ἵνα: -- μὴ, ᾿εἰς -, τέλος . ἐρχομένη [οοχηΐπρ. δαηᾶ Β ἴῃ οτάθυ ἴῃπδῖ -. “ ποῖ - ἰηΐο... οπὰ ἐριϑα ταν ΜΝ ἨΒΕ τὴ8 Εν ἫΣ 

ὑπωπιάζῃ -.. με. 6 Εἶπεν δὲ. ὁ κύριος | Ηπί5η." ΘΎΠΟΘη ἐδ 588 τλδν αἰΐ ἀπο ν ἐγ αὶ Τη6. ᾿βαϊᾶ αὶ ἰῃς Ιοχὰ 
᾿Ακούσατε. -τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίαι ὶ δ. ᾿ α 
Ἐξδν χοῦ οὐδὲ ἰπ6 7046 οἵ ἐπε ΠΕ ΣΕ ἐνε δα ΟΣ Β 
λέγει. 7 ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήση τὴν 

15 βϑυϊηρ; δθς ἴδ “Ῥαΐ. :-αοά᾿ ποῖ ᾿αδι ΒΙΥΑῚ ὅο ΝΜ 
ἐκδίκησιν. τῶν. ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν 
ΘΥΘΏΒΙΠΕΣ ΟΥ̓ 6 Ἵμόβεη (οΠ85) ΟΥ ἴσα οὗ (88 (065) 

Τοτγὰ βδἰᾶ: “ἙΔΕ ψῆδὶ 
[886 ἴὰπᾶρε,. δἱὐμουρσῃ 
ἀΩτισύθου, 5δία! 
1 Οουύδι]Υ, [Π θη, 5181] 
Ὠοὺ αοὰ οαυδα ἢπ8» 
(ἰοθα ἴο 6 ἄοῃθ ἔοσ 
ὮΪ5. σΠΟΞΘΏ. Οὔδ5. ΨΠῸ " ᾿ ιὸ 2ϑ καὶ ε ΄ » ΄ ΝῚ 

οὐὐταα αουα ἔομίρι μέθας τοὺ ὀὐκιήῃ, καὶ ον σας, 0 Εἰπὶ 
με δτοπα οὐδρίτι! ἀβοῃ ἐμοααῦη ταν ζσιος ΟΝ ὕθου6Ὰ Ὧο ἰ Ἰομα τευ. 
ἀοὶ βουδι ἀν, ἴδε ἀνοραῖηε οὐγποιν ἐν δα τα χοῦ, Ἐδ νηὶ 
αυἱοίῥνεςς, Βραίδες το ΞὼΡ οἱ ἕης, τ μώπΟυ, ἄρῃ ἴο ἐποπὶ βροραὶ- 

τἐλθὼν . ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν τὰ Ξ κῃ Ἐπόλυρώῳ Βανίηξ σοπιὶθ ΤΟ ψ1Π}6 ἢμὰ ἴ8 - ἔβα Ἀπ νυ υ αν ἀν υπν Π:3 τῖνεθ, ΜΠ]. Ὧ6. ΤΘΘΙΥ͂ 
ἐπὶ, τῆς γῆς; ι Βηα ὕμα ἔβη οὐ [88 ὌΡΟΣ ἴῃ δαγίῦ οξςς ἐν ᾿ Θασ 2 

᾽ Εἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺ ' τ ΗΕ βαϊᾶ Ρυΐ' δ15ο ἰονυδασζά.. δῦλαϑ 16 ἜΡΟΝ Γ᾿ τὸν Ὧ6. ὅΡο ἘΘ ὑπ Ἐπ Ν δυο πΑρνοσεν ἿΞ ἈΤΝ Πα ϑύγύϊοι 8150. 10 πεποιθότας - ἐφ ξαυτοῖς ὅτι εἰσὶν [5Ξοὴθ ψῆο ἐγυβίθα Ἴἢ ἈδνΊΩΡ ὑταβίθα:: ἀροη΄: “Εμοιλβοινοβ. Ἴμαΐ ἴδον το. ἐβοιηβεῖνθϑ. ἐπαῦ. ἐ8δυ 
δίκαιοι... ᾿. καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺ ἢ ΟἿ 
τἰφηίθουΒ. απά αοπείαοτίηβ 5 ποίμιπθὀ ὀἐπὸ: μος πο τὴ ἮΝ 
λοιποὺς: τὴν παραδολὴν ταύτην. ΤΕ νον υ το 

Ιοξίονον (οπ65.) 6Θ5 ἐμ ἐα λυ κτΣ : ΘΑ ΤΠ|Γδδῦ. δ5. ποὐύδϊπει 
10. “Ανθρώποι. δύο. .ἀνέθησαν᾽ εἰς τὸ ἱερὸν 10 ἼνΟ ποτὶ ψϑηρ αΡ 
οι Μεα ὑνο  ψαμξ αρ . ἰηΐο 1ῃ6 ἴδια [1πΐο. ἴπ6. -ἰθηῖρὶθ. ἴο 
πρόσεύξασθαι, ᾿ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ῬΥΔΥ᾿, 88 οπ6. ἃ ἴο Ῥχδν,. [0.11 ἘΒασῖβα δὰ ἐμ ἱῬΒΑΙΙΒ6 ἃπα {886 

διρλ νδαναε μον ἀνφῦιν ι 

ΠΡ Δ ΑμΝΟΝ μα ρο μαμασισμοωμ ον μλησωμκ αρημσηυσα υμμμμαβμο ρα διμακ νκυυ νη μου δμιθμηϑαμμμαθωμαμρ στ μῶν ΔΑ ΘΔ τόν αν οημάα μι μάσε κι να δι υότον 

81 ΓΌΚΕ, 18: 11---τ 

ἕτερος ᾿ τελώνης. 1 ὁ Φαρισαῖος [οὐμοῦ ἃ. ἰὰχ σοἸδοίοῦ,. 
ἀἸβξεσθμῖ (ο6) ἴδχ οομῃεβοΐοτ. Τμ6. ῬΠαδτγίθαα [11 ΤΏΡ ῬΏδτῖσθο σἰοοᾶ 

σταθεὶς. ταῦτα νος πτρὸς ἑαυτὸν [δηἃ Ῥαρδ. ἰο ΡὈ͵ΓΔΥ 
μανὶπε πιοοαῦ --- ᾿ἔμεβα ([1π65) ἰονγασὰ ἈΙΤΏΒ6ΙΣ [ΠΠ 656 ἐπίπρε ἴο Ὠΐπι- 

προσηύχετο - Ὃ «θεός, εὐχαριστῶ. σοι. | 5617; Ὃ Οὐοά, 1 Π8ὴκ 
ὙῈ5 ὈΥΑΥΪΏΘ. ὙΠ6 Οοά, [δι πδηκίῃρ ἴο γοῦ ᾿νοῦ 1 80 ποὺ 85 [6 

. ὅτι. οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ 5 λοιποὶ  ἝἊτῶν [|τοϑῦ οὗ τπθῃ, ὀχιοχίϊοη- 
ΕΥ5; σὶρ ύθοιϑ, 84}- 
ὍΘΓΘΙΒ, ΟΥΓΣ ΘΟΥ̓ΘῺ 88 
15. ὑδχ - σοι θούου. 
121 ἴαβδὺ ὑσίσθ 8 ψθοκ, 
1 ρσἶνθ ἪὉῃ6 το οἵ 
811 ἰπΐησδ 1 δοαυΐγα. 
18 Βαῦ ἰῃ6 βδχ 60]- 
Ἰδοΐοῦ .5ἰδιάϊηρ δὖὺ ἃ 
αϊδίθϑῃησθ 5 ποὺ Ψ111- 
ἱὴρ δὐύὴ ἴο σϑίῖϑθ ὨΪ5 
ουγοϑ Ὠρανθησνθσζα, Ῥαΐ 
Κορὺ Ὀθδύξζξῃς ἰδ 
Ὀχραβὺ, βαυῖησ, Ὁ αοᾶ, 
θ6 ρτδοίουῦβ ἴο τὰθ 
8 5ΙΠΠΘΓ.᾿ 141 061] 
χοῦ, Τὴΐϊβ ϑη ψϑηΐ 

ἄοψὰ ὑὸ ἰδ ΠΟΙ 
Ῥτονθὰ τηοσο τσ θοῦ 
[8 ἰμαὺ τϑη; Ὀ6- 

σϑδθ Θυοσοθ ἰδαὺῦ 

ΘΧΘΙΙΕ; ὨϊτΒΘΙ Μ11 Ὀ6 

ΒυχΑὶ ]ϊαὐθαᾶ, θὰ 6 

ὐὑΠπαὺ ΒΌΣΏΌΙΘ5. ΤΏ ΒΕΙ͂Σ 
ὙΨΙ1 6᾽ Θχαϊ θά." 

15 Νον ῥϑορὶθ. 86- 
σδ ἴο ὈΤΙΠρ Ὠἷσχα 8150 

[θῖν :Ἰλϑηνβ ΤῸΣ Ηἰπι 
ἴο ΦοΠσΩ ποθ; Ὀαὺ 

ῬὈροϑῦβθβα ποῖ ἴδ8ηὶ δϑτθνο ἐμ6 ϑεξονου (065) οὗ ἴῃ 6 

ἀνθρώπων, ἅρπαγεςξ, ἄδικοι; :- μοιχοί; " 
ΤΏΘΏ, Βηδίσθοσθ, τρχὶρῃίθουμς,: 8αυ]Θ ΧΟ σβ, 

ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης:. 12 νηστεύω 
ΟΥ 8159. 85. 1159. τὰ6 ἰδχ σοϊἹδοΐοσ; 1 δ 1 ζαξίξηρ. 

δὶς . τοῦ σαδθάτου, ἀποδεκατεύω πάντα 
ἐνίοα οὗ ἐπθ ββρθϑίῃ, "1 σὰ Εἰ λτρ ἔσοτ 8411 (1.55) 

ὅσα. κτῶμαι. 18 ὁ δὲ τελώνης. 
85 ΤΏΘΩΥ 85 Γδῖὰ ΘΟ ΓΙ, ὙΠ6 αὶ ἰδκχ σοϊδοΐον 

μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν. 
ἔΤΌΤΩ ἸΟΠΘ ΔΨ ΟΥ̓ - αν] 8 βίοοᾶ . ποὺ νν85 ΠΡ 

οὐδὲ τοὺς ᾿ ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς - τὸν 
ῃού- ας 186 . ἘΟΨΟ5 ἐοΙρ ἱἰπΐϊο [ὰ6 

οὐρανόν͵ ἀλλ᾽. ἔτυπτε τὸ στῆθος 
ῃδάνϑῃ, 911} Ὧφ νν858 βυωτίηξ 18 Ὀγχγραβὲ. 

ἑαυτοῦ. λέγων Ὁ. θεός, ἱἵλάσθητί μοι 
Οὗ ὨΪΤΏΒΘΗΣ βαϑίηβ ΤῈ αοᾶ, Ὅδ Ῥχορίϊουβι ἴἰο τὴϑ 

τῷ. ἁμαρτωλῷ. ΜΚ λέγω ὑμῖν, 
[Ὁ] ΒΙΏΤΠΘΥ. ᾿ς 87 βδσὶπβ ἴο χοῦ, 

κατέδη οὗτος ᾿ δεδικαιωμένος.. εἰς 
νοὶ ἀον {πὶβ (056) Βανί 6 ὴ δε θοαὰ ἰπΐο 

τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖνον" ᾿ ὅτι. 
ἴ.6. ποθ Οὗ Βίσχη ὕεβὶαθ.  ἰδμαΐ (οθ6}; . Ὀδσδαβο.: 

«πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, 
βνθύσοηθ ἴῇῆ8 οχϑϊίτηρ ΠἰσβοΙ 1] Ὀ6 Πυχη  ]Θα, 

ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
106 (οὔθ). Ρυξ ΒΟ Π5-. ΒΙΤΧΏΞΘΙΕ. ὩΣ] Ὀ6 οχαϊθα. 

δὲ αὐτῷ καὶ: τὰ 15. Προσέφερον 
Ν Ῥαϊ᾽ ἴο ἰπὶ 815ὺὸ ἴδ6᾽  οΥο. Ὀθασίης ἰονν 

β ἕξι ς, ἵνα. αὐτῶν ἅπτηται" " ἢ ᾿ 
ἄραι “ἀπ Ἵτᾶου ἐμαὶ οξίμεπυ"ὀ ΘΊΩΩΥ ἰουοι; ΟἹ 5Βϑϑῖηρ 1 ἴῃ αἷδ- 

ἰδόντες δὲ .“ 6οἱ ᾿μαθηταὶ | ΟἴΡΙ65 Ῥεθδῃ .ἦο.. τερ- 
Παντὶ ϑ ΒΘ οι ἢ ρυξ “ {86 αΙ5ΟΙΡΙ65 1 Ἰτηδηα ὕμπϑιι. 16 ον - 

ἐπετίμων τ Ααὐτοῖς.- 16 ὁ δὲ [ἀνρῖ, 655 :-σϑ! δα 
ΨΜΕ͵Ὲ βινὶαδ τερυϊταδηᾶς. το ίμεοα. - ἘΠ6 ε νὰ {πὴ6 ἰπΐδηϊθ ἴο Ὠέτη; 

᾿Ἰησοῦς  --- προσεκαλέσατο αὐτὰ ἔγων ἱΞονίασ: “1ιδὲ.: ἔκ 
ἐλέμνον σα] δᾶ ἰονατὰ Ὠἰστι - ἔμοχα ΒΑΣΊΏΣ 5 σιΒεςς ΘΛ ᾺΘ 

ἔλφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός 70 τῷ “ἩΠάΤθη οι 
Φετειι τγτος οὐπαι ρΧ ρος ἴο. 6, δῃᾷ ἀο ποὺ τιεἱ ξὸ οΚΥ του δε εἰ|6 ομΠάσγθῃ ἴο Ὀ6 σογηϊηρδ' ἰοννατὰ 

με καὶ μὴ. κωλύετε αὐτά, τῶν 
ὯΘ δῃᾷ τοῦ Ρὲε τοῦ Ῥσθονθῃησ ποίη, ΟΥ̓ δ 

γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ - θεοῦ: 
ΤΟΥ͂ ΟΥ̓ ΞΒΌΘΒ (ομ65) ἰσ ἰδο κἰηράοσγη οὗ ῇς Οοά. 

ΟΥΥ ἴο 5ῇορ ὑμθια. 
ἘΠῚ 6. κΚἰησάομ 
οὗ, αοὐ ὈΘΙΟΩΒ8 

ἴο. ΒΌΘΒΙΪΚΟΘ Ὅπ65. 



εὺύΌ0υκ} 18: 17---24 

ἂν 
ἩΚΘΙ͂. ἰνὰ 

θεοῦ ὡς 

11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς 
Αἴῦθη [81 βδιυηθ ἰο χοῦ, Ψῇο 

δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ 
Ταῖσΐ τοοεῖνα 6 κίηράοη οὗίῃεο αοὰ 885 

παϊδίον, οὐ εἰσέλθη εἰς αὐτήν. 
Ὡπ]6 ον, ποῖ χαὶϊσὴηϊ οαΐοσ [:1ηΐο 1:. 

18 Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων 
Δοᾶά ἱπαιιγοαᾶ ΡΟ 5Βοπῖο 61}. ΤΟΥ 

᾿ Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας 
ΒΆΨΙΏΕ ἘΝ ΞΈΤΟ ἴτυν Βοοᾶ, Ψηαΐ αν ἀοῃθ 

᾿ Ε ; δ Α 
ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 εἶπεν δὲ 
Ἠ6 Θνουιδϑηθ 5ΠΔΑΙ11  Υ 581α Ρυΐί 

αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Τί με λέγεις 
ἴο ἰα ἐπα ώεβθὶ. Μὴν 6 ΧΨΟΣ 816 50 125 

ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εῖἴς ὁ 
Βοοαϑ “ΝΟ [0).5] Ἑοοὰ Ζ πού οὔ ἰδθ 

θεός. 290 τὰς ἐντολὰς οἶδας Μὴ 
αοά. Τὴ οοϊητηδϑησζηθηΐς νου αν Κποννῃ Νοῖ 

μοιχεύσης Μὴ φονεύσης 
ψοὰ ΒΠοι Πα σοχηχαῖξ δἀυϊίοῦν, Νοῖ γψοιῖ 5ῃοια ΤΑ του, 

πο 

λέγων 

Μὴ κλέψης, Μὴ 
Νοῖΐ ϑοῖ 5ῃομ!α κί684], Νοὶ 

ευδομαρτυρήσης Τίμα τὸν 
ψγοι τυ ὴς Ὀθδσ ἔδιβα τρέξει, Β8 πδπρεῖδα 186 

καὶ τὴν μητέρα. 21 ὁ 
Ἧς προίης ΤΏΘ6 (Ομ 6) 

ἐφύλαξα 
Ὶ συαταρα 

᾿Ιησοῦς 
765115 

πατέρα σου 
Ταίῃοσῦ οἶγοι ἃπμα [6 τηοίμου. 

δὲ εἶπεν Ταῦτα πάντα 
μα βαῖὰ Ἰμ656 ((Π155) 81 

ἐκ νεότητος. 22. ἀκούσχας δὲ ὁ 
ουδοξ. γουτῃ. τ Ἡανίηβ ρα Ρὰΐ ἰῃ6 

εἶπεν αὐτῷ Ἔτι ἕν σοι 
β81α . ἴο ὨΙγὰ ν᾽} οὔθ (ἰμη5) ἰο γοὰ 

᾿ λείπει’ πάντα ὅσα ἔχεις 
15 ΘΑ 5; 8411 (55) 85 ΔΩ 85 ψΟῺ 816 Βανί 

πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, 
55} ᾿ δηᾶ αἰδίσι θα ἴο Βοοῦ (ΟΠ 65), 

καὶ ἕξεις. θησαυρὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖ 
81 νοοῖ 11] ανΘ ἰγϑαδϑισθ ἰῇ ἰπμ6 ἘεΑνΘΩΟΝ 

καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 23 ὁ δὲ 
διά ΠΕΣ Ὀ6 ΖΟΠΟΘΙ ἴο τ. " ΤΠ (οπ6) Ραΐ 

ἀκούσας ταῦτα περίλυπος 
Βανί μρατᾷ 6 β6 ((μϊ ἢ 55) δτιονοα δρουῦέ 

ἐγενήθη, ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 
Ὀβοβϑῖθθ, [86 νγᾺ8 ου ΤΊ ἢ ΨΝΕΣΥ ΤΙΏΌΟΒ. 

24 “᾿[δὼν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿[Ιησοῦς εἶττεν 
Ἡδνὶηβ Βθὰθ Ῥᾳς πα ἱβῇθο ὅεββ 5814 

Πῶς δυσκόλως οἷ τὰ χρήματα 
ον σϊΐὰ απο ν ἐπα (065) ἐπα ΤΔΌΠΘΚ 

ἔχοντες εἰς. τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
Βδνίηκ 1αΐο 1168 Κίμασάοτχαῃ οὐίῃς ἄἀαοὰ 

816 

11 ὙΤΌΙΥ 1 580 ἰο τοῦ, 
ὙΜΈΏΟΘΨΕΙ ἀο65 ποὺ ζα- 
οοῖνα ἴδ Κίηράοχῃ. οὗ 
αοά {0 ἃ γοῦην 
ΟἾΣΙα ψΠῚ ΌὉΚ ὯΟ τθϑ, 
ϑοὺ ἰηΐο 1. ὶ 

18 Αῃμαὰ 8. οογίδίῃ 
ΤΌΙΟΥ αποϑυοηθα Ὠΐτῃ, 
βαυϊηρ: “Ααοοῦ Ἰδδοῆ- 
ΕΓ, ὮΥ ἀοϊὴῃρ ψῆηδὲ 
5811 Ζ ἱηηουῖδ δνοσ- 
Ἰαδύϊηρ 1162 190 ἀ- 
505 5814 ὕἤο δϊηγ: 
“ὙΨΜῺΥ ἀο γοὰ 6811 Τὴ6 
δοοαῦ ΝΟΌΟΩ͂Υ 15 βοοῦ, 
δχοθοοῦ οὔθ, ΟἋαοά. 

20 οι Κπον ὑπὸ οομ- 
Ιηϑατηθηΐθ, Ὧο ποῖ 

οογημγϊῦ δαϊίασν, 9)Ὸ 
ποῦ τηυγαᾶθῦ, )ὸ τοὺ 
δίθβὶ, ο οὐ ἤθδσ 
ἔδιδθ ἰῦθϑϑ, ΗΌΠΟΥ 
γΟῸ ζαύποσ 84 τοί - 
ΘΙ." 21 ΤΏΘΩ 6 5αϊά: 
“ΔΑ ἴχθεθ 1 ἤᾷνδ 
Καρὺ ἔγοσῃ σγου ΟἹ." 
22 Αἴΐοῦ πραυΐὴρ ἰῃϑ; 
Φεθὰβ βαϊά ἰο δΐχη: 
“ΤΏΘΓΘ ἰ5 γαὺῦ οὔθ 
[Ὠΐῃρ Ἰδοκίηρ ρου 
γοιῦ: 5611. 8411] {Π6 
ταϊηρβ γοὰ ᾶνα δῃά 
αἰδύγιραῦθα ἴο ΡΟΟΥ ρθο- 
Ρ]6, δῃᾶ γοι Ψ11 αν 
ὑχθαϑαγα ἴῃ 6 ἤθαν- 
ΘΩ5; 8η64 σογλθ Ὀ6 ΤΩΡ 
ΣΟΠΟΟΥ." 28 ΝΏΘΩ Β6 
Πρϑαζα ἰδϊβ, μ6 Ὀθοβῖθ 

ΟΘΘΡΌΙν ρυϊονθα, ἔῸσ 6 
8,5 ΨΘΥῪ ΥἹΟΉ, ᾿ 

2ᾷ 165115 Ιοοκοα δἱ 
Ἠΐπὶ δηα κα: “Ἡοῦ 

αἰ σα! 84 ἐδίπα 

1 ππῖ|}}}1 6 ῸΓ 

[ῆοβθα ανίηρ ἹΠΟΙΘΥ͂ 

81) 

2ὅ εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν νῶν Σ ᾿ . 

εἰσπορεύονται ( 

Β ΡΌΣταν ΟῚ 15 τὸ βοϊῃβ {μεῖσ Ὁ ἴῈ; 

ἀμηλον διὰ τρήματος βελόνης 
κατ Ἑσοῦσῃ δρουασα οὗ βεννίηξ ΔΘΘα]6 

ἰσελθεῖν πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν 
τ δηΐου ἔβδὴ στο δ} ἰΐο. 6 κΚκίηράοτϊῃ 

ποῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 26 εἶπαν δὲ οἱ 
οὐἶβεο οα ἰοθῃΐεσ, Ξαιά μαΐ ἰδ (ο:65) 

“κούσαντες Καὶ - τίς δύναται σωθῆναι; 
ΚΣ ποτὰ Αὐὰ ΨὴΟ [15 8016 ἴο Ὀ6 βανϑά3 

21 ὁ δὲ . εἶπεν τὰ ἀδύνατα 
ΤΏ6 (ομ6) Ὁαΐ 5818 Τδ6 (155) ἰπρΟββίθ 16 

παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν. 
. 18. ροϑιἂθ ΤΆΘᾺ Ῥοβϑίθῖθ Ῥεβιᾶθ ἰῇ αοα 

28 Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς 
Βα μα ἐπα Ῥείΐοσς Ιοοκ! Ὗε 

ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν 
μανίῃϑ ἰοἱ σὸ οὐ ἰῇ οὐῆι (( 55) ψ6 ο!Ποννοα 

σοι. 29 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Αμὴν 
{ο γοῦ. Τῆς (ὁ η6) θὰ 5 ἃ ἰο πολ ΑἸΘΗ 

λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὅς ἀφῆκεν 
[τη ϑασνίηβ ἴουοῦυ ἐμαὶ ποθ 5 ΨΏΟ. ἰαΐ 50 οὔ 

οἰκίαν ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς ἢ 
Ῥγοίΐμουβοο ΟΥ̓ ΡἈϑσθηΐβ ΟΥ̓ ἤοῦθθ ΟΓΥ ΜΟΙΔΩ ΟΥ̓ 

τέκνα εἵνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 
ΟΠ] ἄσθῃ ἔοχ 86 βακα οἵ ΤᾺΝ Κἰπρσάοη οξίῃρ αοᾶ, 

80 ὃς οὐχὶ μὴ λάβη. 
"ΜΏΟ ποῖ ποΐ τηϊσῃΐ γοοοῖνθ 

πολλατλασίονα ἐν τῷ καιρῷ 
ΤΑΔῺΥ ἔτηθβ πόσα (55) ἰθ ἴμ6 δρροϊηΐϑα {ϊὴ8 

τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ 
ἐπ 5 δηά ἴῃ 16 δϑὅ8 1ῃ6 (οὔ 6) 

ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 
οοτηϊη δ᾽ 16 δνουιδϑίηδ. 

81 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν 
Ἡδνίηδ ἰαθη Ῥοδίας θὰ ἔπ6 ἔννεϊῖνθ πο βαϊά 

αὐτούς ᾿Ϊδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς 
[5 91-}6} ΙοοΚ! γ{γ)ὲε δῖδ βοίῃξ ὕὉὉ 1χῖο 

καὶ τελεσθήσεται πάντα 
ειὰ 116 σοπηρ!οίθα 81 

γεγραμμένα. διὰ τῶν 
Ὠανηδ ὈΘΘὴ ννυττίθη ΤΏΧΟΌΘΕ ἐμ8 

υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου: 
5 οὗ ἴῃ 6 ΤΩΒΘΩ; 

γὰρ τοῖς ἔθνεσιν 
ΣΟΥ ίο 6 παίϊοηβ 

καὶ 
δα 

πρὸς 
ἰονατά 

᾿Ιερουσαλήμ, 
Φουα] οσα, 

- τὰ 
[86 ((πΐη 55) 

προφητῶν . τῷ 
Ρτορῃϑίβ. ἴο 1Π6 

82. παραδοθήσεται 
Ὧθ Ψ}111 ΡῈ είνϑβη Ρεϑϑίᾶβ 

ἐμπαιχθήσεται καὶ 
Ὧθ6 Ψ1 ΡῈ πιδᾶθ ἔπη οὗ δηά 

ΤΌΞΕ 18: 3ὅ---82 

ἴο τῖδκ μοὶ τὰν 
ἰηΐο. μα Κίπράοσῃμ οὗ 
αοά! 2510 15. δδϑβίοχγ, 
ἴῃ ἴδοι, Ὁ ἃ ΟσδΙ6] 

ἰο σοὺ. σου ἰδ6 
6Υ6 οὗ ἃ βονίηρ, ΠΘΘα]8 
ΤὭΔΩ Ὁ 8. ΓΟ 8 

ἰο σοῦ ἑπίο 8 Κίηρ- 

ἄομῃ οὗ αοῦ.᾽" 26 ΤΏΟΞΘ 
ΨΜΏΟ Ὠρδαγα (ῃῖ5 βϑϊά: 
ΑἼΧῸΟ ῬΡΟΙΒΙΟΙν οϑὰ Ὀ6 

βανθα 3 27Ὲ 6 54]: 
“ΤῺ6 ἐπίῃ ἰπηροϑϑὶ- 

Ὧ16 νι. Ἰθὴ 816 
Ῥοσϑίθθ νι ἀοᾷΐ’.; 
28: Βυαὺ Ῥοίρθυ. βδϊᾶ: 
ἼΟΟΚΙ! ὟῈ8ε Ὦδνα 1οξὲ 

ΟἿΣ οὐ ἰδῃίηρθ δᾶ 
Το] ον θα γοιι." 2986 

βοᾶ ἕο ὑπθηι; “ΤΌ 
1 58..ὺ ἰο τοῦ, ΤὭΏΘΤΘ 

ἰ5. ἢὉ ΟΘ ΨῺΟ 885 Ιοζὺ 
Ὠου86 ΟἹ Μ|16 οὗ 
Ῥχούμουβ Οὐ Ῥαυθηΐβ ΟΥ 
ΟὨΣΙάγθη ἴοσς ἰῃ6 β8 

οὗ ἐμ ἰηράοαλ οὗ 
αοἅ ὅθνδο. ψ}}1 ποῦ 
ἷῃ ΔῊ ΜᾺ σοῦ ΘΗ 

ἰπλθ Ὡλοχὸ 'ἰῃ ὑμπὶδ 

Ρουϊοα οὗ ἰΐηθ, δῃᾶὰ 

Ϊὰ 6 σοϊηίηρ βυϑύθχη 

οὐ ὑμίηρβο δυνϑυ]αϑυϊηρ᾽ 

1116. 

81 ΤΏΘη [6 ἰοοῖκ {886 

ὑπχοῖνο δϑᾶθ δηα βϑίᾷα 

ἰο ποι: “ΟΟΚΙ! ΝὟὸ 

816 ροΐϊῃρ ΠΡ ἰο 26- 

Γυθίου, δηα 811 ῃ8 

ἰϊὴρ5 ψιυλύθθ ὉΥ 

τθϑδ5 Οὗ ὑῃ8 ῬΙΌΡἢ- 

οὐβ. 85 ο ῆε 0ῃ 

οὗ τῇϑ Μ11 Ὀ6. σοχῃ- 

: μΙοἰρα, 32 ΕῸΤ ἰηβύϑο6, 

ἢ6 ΜἘΠῚ) Ὀ6 ἀοιϊνοσθά 

ἋΡ ἴἰο τιθὰ οἵ {ὑπ6 

παύϊΐοηϑ δῃηᾶ {11} 

ῃ6 ταϑᾶθ ἔπ οἵ δῃᾶ 

305 ϑυκίϑθιῃῳῃ οὗ ἐπὶ πρϑξεαϊών (αὐ: 0.7), ΒΑ; 89.» (ο.- ζαϊην), ἈΕΑ 



 0ὙΚΕῈ’ 18: 833-.--42 

ὑβρισθήσεται 
Ἀ6 ΨΠ] Ὀ6 ἰτϑαϊθα ποι ἐν 

88. καὶ ᾿μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, 
τὸς 8ΠΑΩά6Β, Βανίης βοουχρεαᾶ. ἴπϑν 1] ΚΙ ὮΪπλ, 

καὶ τῇ. ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 
δηα ἴο 6" .αδ.. ἴᾷ6 . ἴσα . 6 Ψ1Π βίδῃα τρ. 

84 Καὶ αὐτοὶ  ὀἐὀ οὐδὲν ». τούτων 
Αμᾶ ἐμον ποίῃϊηρ ὉΣ ἴπ656 ((Ὠη 55) 

συνῆκαν, ᾿ καὶ ἦν τὸ ῥῆμα - τοῦτο 
σομΡτΘθπαρα, πὰ ψὰ ἰδα ἘΠ Α Σύ 27: τ}ῖ5 

κεκρυμμένον ἀπ᾽. αὐτῶν, καὶ οὐκ 
Βανίηξὶ ῬΘθ ἰάθη. ἔτομλ ΘΙ, δηα ποῖ 

ἐγίνωσκον -. τὰ τ: λεγόμενα. 
πον ασα ΚΠΟΥΊΠΗ ἐπ6 (155) ὈΦΙῚῺΡ βαϊὰ. 

35. ᾿Εγένετο᾽. δὲ :ἐν τῷόσ  ὀἀφἐγγίζειν 
κὖν ἢ οσουττοά: πα. ἢ 26. ἴοθο ει ΘΩΓΥ 

αὐτὸν εἰς ̓ Ϊερειχὼ .- τυφλός τις 
ΠτῺ .'.. ᾿1ηἴο “1 ἢ Ζουιοῆο Ηπα [τ8}}] ᾿δουλδ 
ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν. 

Ὑν85 δἰ ἐπ ς οβίαθ - {πὸ ΟΕ Ῥεξεῖηξ. 
30. - ἀκούσὰς ᾿δὲ ὄχλου διαπορευομένου 

Ἡδνίπε Ἀθᾶσᾶ Ῥυΐ οὗ οχοννά 

᾿ ἐπυνθάνετο᾽ τί εἴη τοῦτο“ Ἦδ νν85 ἱπαυϊχίηρ' νη. ᾿ ταϊρῃῖ θα “ {Πῖ5; 
ὅ7΄. ἀπήγγειλαν᾽ -᾿ δὲ αὐτῷ ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ ᾿ς [Π6. τϑροχίβα ββοκ Ῥαξ ἴο πἰτη ἰμαί ᾿76ϑὰβ {πὸ 
Ναζωραῖος “παρέρχεται. 38 καὶ 
ΝΑΖΑτοδ᾽ 15 Ῥαβϑίηρ Ὀν. 

λέγων ᾿Ιησοῦ ᾿υἱὲ Δαυείδ, 
Βα Ἰη 5 9 65ι.5 ΞΟ οὔ ϑθανία, 

με. .39 καὶ οἱ 
ἴὯ6, Αμα 186 (ο΄ 65) ᾿ Βοῖῃρ Ὀθξοσε 

ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα 
ΟΙΘ βἰντηρβ γορχίσηδη 5 ἴο Ὠΐγὰ 

τς ΟἸγήσῃ᾽ αὐτὸς δὲ 
Β8 5ΒΒου!α Ἀ6.5: δῖ; Β6 Ὀπΐ ἴο πο ἢ ταῖθοσ 

. ἔκραζεν. οὙἱὲ. Δαυείδ, ἐλέησόν. με. 
5 5Βῃουϊη» ϑ5όηθ οὐ αν, μᾶνθ τοσοῦ οὐ. ΤἿῊΘ, 
40. ᾿ σταθεὶς. δὲ τ ̓ Ιησοῦς. - ἐκέλευσεν 

" Ἡδντηβ βίοοα 5.1} -- ας  Ξ - 6505 

αὐτὸν -- ἀχθῆναι “πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος 
Ἀσὰ .10.06.16α ἐἰονγεζᾷ : Ὠΐτη. Ηδνΐηβ ἄγανσῃ πθασ 
δὲ-- αὐτοῦ :. ἐπηρώτησεν ".. αὐτόν 41 ΤΙ. 
Ῥυξ - οὐ Βίτη Β6 ᾿παυλγοά ἀροῦ ΞΟ ἧπη Ὁ Ὑμὲὲ 
ΟΌΙ ..-.. θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶτπτεν 

τσ σοὺ ὅτ γοὶ Π]Πἶπρ ἰο οὕ ὙΠᾶ (οπ6) Ραξ 5βαϊα 
Κύριε, - --.- ἵνα .. -. ἀναβλέψω. 42 καὶ 
Τιοτᾶ, 1 Ὅτάεσ πα ΟῚ τηϊρηΐ 566 δρϑίῃ, . Απα 
δ΄ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ. ᾿Ανάβλεψον-. 
τι “εβὰ8 56. ἴο Βέπν 568 έτος λι 

ἐβόησεν 

ἐλέησόν 

πολλῷ μᾶλλον 

- καὶ, ἐμπτυσθήσεται͵ 
8 πα ᾿ ΒΘ Ψ|1Ὲ Ὀ6 β5Ὁ ἴῃ, 

σαν θη ΓΟ ΡῊ 

Αμᾶ δ οτἱϑᾶ βου 

Ὦδνθ ΠΊΘΥΟΥ ΟἿ 

προάγοντες 

ἴῃ οτᾶοσ {πδὲ 

ΤΩ6 ᾽7) 

σοζητηδησθᾶ- 
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6 ἐγοθαίεα ἸΏ ΒΟΙ ἢ δν 
δα Βρὶῦ ὕροῦ; 88 δὴ 
ΔΙῸ βοουσσίηρ 
[Ὧν ψῈ] ΚΙ] Βήτη,: πὲ 
οὐ πῃ ἰδίγτα ἀδν- ἢ 
1 τβ6." 34 Ἡονογεν, 
ἴμεν αἱὰ ποῖ βϑὺ “ἴῃβ 
Ια ϑηΐηρ ΟΥἨἨ ΒΥ ὁ 
[π888 ὑβίηρβ; Ὀαὺ ᾿ἐΠϊβ 
αὐΐοσϑθοθ 85 Ὠίάάδη 
ἔγοιῃ ὑμθηι, δηα ἐπθὰ 
ΨΟΥΘ -ηοὔ ᾿Κπονίῃ 
[8 ὑ81η55 5βϑ]ᾶ. 2:95 

5 ΝΟ δ5 π΄ υἱᾶδ 
σουύμηρ ΠΘᾺΓ ἴδ: σοί 
1 ῸΠΟ 8. σογίαϊῃ ᾿ ὈΠη 
μλδγ 85 5᾽ 1] -06- 
548 “6 τοδᾶ -Ῥερ3 
Βῖῃρ. 836 Ββοδβαε -ἣξβ 
ὨθαΊὰ ὃ. οσονχα τπουτηρὶ 
ΤΏσουΡ ΜΘ Ὀδθ8ῃ-" ἴο 
ἰπασῖὶγο ψῆδὺ τη 
Ιἰρὴῦ τηθϑῃ. 37 Τηο 
χϑροσῦθα ἴοὸ δἰήν: 
“Φ655 ὕπθ ΝᾺ Ζ' 8. ΤΘη6' 
ἴθ᾽ Ῥαβϑίῃηρ Ὀγ!" 38 Αὐ 
ὑμαῦ 86 οσγἱϑᾶ ουῇν 
ΒΆΣΙΩηΡ: “655, ΒῸΠ 
Οἱ αν], δ ΤΏΘΓΟΥ 
ΟἿ π16!᾿ 89 Απὰᾶ ᾿ὑποβα' 
δοίη ἴῃ δᾶάνδῃοθ. Ρό-ἴ 
58 ἴο ἰ611} Ὠΐπὶ Βύθ τ 
ἴο ΚΘΘΡ απϊοῦ, θαὺ ὑπαῦ 
ΤΟ τοτΘ. ἢ6 Κορὺ 
5Βουθίηρ: “ΒΟ οὗ 1)8- 
δὰ, ῬδνΘ ΤΏΘΓΟΥ . οἢ 

40 θη σοι 
βίοοα, 501 δῃηά. σοτῃ- 
τηδη θα [Π6- [χ]8}}: 0 
[ὍΘ 16 ἰο Πίἴγ.: ΑΥΟΣ 

Β6. μοῦ θαι, σοσυξ, 
ἀϑκθαὰ Ὠἶτη: 41 “γαῖ 
ο γοὺῦ ψϑδηῦ τ ἔὸ 
ἄο ἔοτ γοιῦ᾽ ἪἫδθ βαϊἀξ 
“Ποχά, 1Ιοῦ τὴϑ σου ῦ 
βρη. 4250 σ65α8' 
βαὰ ἰο πίω: “ἘΔ 
ΘΟΥ͂ΘΙ ΨΟῸΣ 5ἰβδὲς 

879 

ίστις σου. σέσωκέν σε. .43 καὶ παραχρῆμα 
πισὴς οἵ γοὺ 88 βανεᾶ γψοι.- Αμὰ ἰπδίδη ιν 

ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει, - αὐτῷ 
Β6 δὸς ΡλΕ αϑαΐῃ, δῇ δ νν8β ἐο!ονίη ἰο- ίτὰ 

ἀζων. τὸν θεόν. Καὶ πᾶς ὁ . λαὸς 
δόξα ὡν «εο. αοαὰ. Αμᾶᾷ 841 ἰβαο Ρθορὶβθ 

ἰδὼν. ἔδωκεν αἷνον τῷ θεῷ. 
μανὶπϑ 566 8 ξΕανα γϑίβα . ἴἰο 88 αοσα. 

Καὶ εἰσελθὼν  διήῤχεϊῖτο - τὴν 
19 Απμᾶ Βανίῃβ ϑηϊοσεα ἣἢθ ν 85 δοὶηρ σουβῃ [ἢ 

᾿Ιερειχώ. 2 Καὶ ἰδοὺ. ἀνὴρ ὀνόματι 
ΦΖοχίομο. ᾿ Αὐπᾶὰ ’: ἸΟΟΙΚ! σῆϑ16 βϑύβοῦχῦ ἴο ΖΘ 

λούμενος -᾿ Ζακχαῖος, ᾿. Καὶ : αὐτὸς ἦν. 
ΚΟ ἩΡΤῸΣ ᾿ Ζαοοδδθαβ, ὉΠ - ἢ6 ὙνΑΒ ἢ 

2 ΄ : ΝΝ ἘΣ ΄ ,"3 ΕῚ “καὶ 

ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς πλούσιος" : 
ΕΥΡΟῖΝΣ σο]θοίοῦ δῃα Ὧ6 ΤΊςἢ; “ ΒΠΑ͂ 

ἐζήτει" ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστιν, 
μεν85 βεοκίῃξ.. ἰοϑεα. ἰῇ ὥεβθὰβ. ΨΏΟ.. 615, 

καὶ οὐκ. ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου. ὅτι 
4ηἃ ποὺ ΜΒ νν88 8016 ἔχοισα. ἴδε «σονα Ὀϑοδβθ 

ἐλ. ..2 Ά ἢ Ν 

τ ἀεί νὸς οὐ 

Ἔρος το 8.5 κοι λα θη με Μεμϊ ἀρ 

Ἔτι πὐσύες μρρ τον ἐπίονασε {μα ἢ6 ΚΝ 568 

ιν ἌΣ οὗ ἘΠΕ ἘΠ πὶ ἈΉΡ 

διέρχεσθαι. δ καὶ--- ὡς. ἦλθεν ἐπὶ 
το Β6 σομλίηδ' ἰὨΣΟΌΡΕ.. Αμᾶὰ 865... 6 σὴ ὍΡΟΣ 

" ᾿ ΄ ς 3 -“ 

τὸν τόπον,. ἀναβλέψας : ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
τε Ῥίδςβ, Βανίῃρβ ἸοοΚκοά Ὁ ἴθ6 9655. βαϊά- 

πρὸς. .:- αὐτόν Ζακχαῖε,. σπεύσας 
μος Ὠϊγὰ . Ζαοοήδϑιβ, Βανίηρ μυγτὶθα 

κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ: σου 
οοῖὴθ ἄονψῃ, ἰοᾶδνυ ἔοῦ θὰ ἰδ -πουβὲ οὔ σοῦ. 

δεῖ με, μεῖναι. δ. καὶ σπεύσας -- 
1 5 ποοθϑϑαυν τὰθ ἴο 5ῖδυ. ον ΑΔΩΛ, πανίηδ υγτὶοδά. 

οὐ κατέβη, καὶ - ὑπεδέξατο: αὐτὸν. 
ΒΘ τσ. προς : πη δ. τοοοινοα ποῦ --ἰχὰ 

χαίρων. ...ἴ καὶ... ἰδόντες :.- πάντες: 
τρ]οϊοῖησ. --.-- ἈΑπᾶ ς ΘΩΡ ΒΘ6 Ὼ 81 

- διεγόγγυζον -. - “λέγοντες -.- ὅτι" Παρὰ 
ἐμὸν υὐδὲ ϑφὴ δ ϑμνς σ ΕΣ ΒδυΪΩ» τ ἐδβαεξ  -Βεβίᾷς 

ἁμαρτωλῷβΘλ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 
ἘΡΡΝ ΤῊ 816 Ῥούξοῦὺῦ 6 νοΐ 1 ἴοΊ]οοἕα ἄοννῃ. 

8 σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν. 
Ἡδνίηξ βιίοοὰ Ρυξ Ζϑοοῆϑδϑοθουβ αϊαὰ ἰοναζσᾶ ἰδα 

κύριον. ᾿Ιδοὺ: ᾿ τὰ . τδμίσιά μου τῶν 
ἼΞΙΙ Τιοοκ! ΤῊ (1165)... μια:  οὔταθ οὗ ἢϊ6 

ΤΠΌἘῈ} 18: 45.--:’01ὡ’νψὸ0: 8 

ΤΟΣ ἔαϊῃ Ὧδ5 τηϑδᾶθ 
'γοι. νγ161}. 48 Αηα ἰὰ- 
ΒύθΟΥ.. ἢ6 γχτϑοονοσρᾶ 
οἰσηὔ, δα Ὧ6 Ὀοσϑ ἴο 
ΖΟΠΟΝ .-ἶτα, Ιου ἐγ ηρ' 
αοᾷᾶ. ΑἸΙπο, 41}. 86 ῃθο- 
ΡΙ6,. δῷ βϑοίηρ [10], 
ϑανθ ὑσζϑῖβα: ἴο αοά. 

᾿ 1 ΑἸ ἢ αδηἰογθα 
ΦΟΣΊ ΟΠ δᾶ γα 5 

βοΐηρ: σου. 2᾿ΝΟΝ 
ΠΘΓΘ ἔπεσα ὰ5 ἃ Τ80 
ΠΘ116α “ὉΥ--[ἢ 6 Ππϑηιθ 
Ζδο  ὨΔΘΈΌΚΒ; δηα᾽ ὯΘ 
ψὰ8 ἃ σῃΐοῦ᾽ ἴαχ 6015 
Ἰϑοΐοῦ, δῃᾷᾶ Π6 ψὰϑ 
τίσ.  ἅ 6 1,. 8 -τνᾶϑ 
βϑοίηρ ἴο 566 ΠΟ 

ἘΠ λα. σόα ψαβ,. Βα Ὧ6 
οοὐϊὰ - Ὠοῦ- ἔοτ.  ὕΠ6 
οτονα, Ὀδοδδο 6 ́ ἃ5 
ἼΡΙΏΘΙ1 ἴῃ δἶσο. 4 56. Ὧ6 
8 Δηθαα ἰο δῃ δᾶ- 
8 Π06 Ῥοδιθϊο δηᾶ 
σἰγαθοα ἃ ἢρ-Τ Λα] 8. - 
ΥΥ 66 ἸῺ ΟΥ̓ΩΘΥ ἴο 5686 
Ὠΐμη, Ῥασδδα 6 ΑΒ 
δροιαῦ -ἰο. ΡῸὼ. ὈὨΓΟΠΡῺ 
ἰμδὺ ψὰν. δ Νὸν ΘῈ 
σοϑιβ σοῦ το [Ὧ6 ὈΪδ6δ, 
6 Ἰοόϊκοα ὉΡ δηᾶ 58] 
το: Ὠΐη): - “Ζ80" ΟὨΘΘΒ, 
Ὦυστν δι μοὶ ἀονῃ, 

ἴοσ ὑσάδν 1 τανδὺ᾽ βίδν 
ἴῃ γοὰν Βουδ6." 6 1 
[μδ΄ δέ “Βυντῖθα ᾿δηᾶ 
σοὺ ἀονῃ πὰ σι 
τϑ]οϊοῖπρ 6 τϑοαῖνϑα 
Βίχλ 85. συ θβῦ. .7 Βυΐ 

ΜΏΘΩ πον ϑδϑη [10], 
Θ᾽ 8}1 1611 το τὰῦς 

ἰοεϊηρ, βϑ 1: ὙΠ 
Ὃῷ τηϑ ὑπαὶ 15. 6 βἷη- 
ὯΘΔΓ δ6-. ψϑηῦ-- ἴῃ ἴο 

Ιοάρ 8. 88Βαὺ Ζ86- 
ομδθιβ δἰοοῦ Ὁ δᾶ 
5814 ἰο. μ6 Τιογᾶ: 
ἼΟΟΚΙ ΤᾺΘ. ΔΑ] Οὗ ΤΩ 



ΤΌκΚε; 19:9---1ὅ 880 381 ΌΚΕ 19:16--28 

ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς [ὈΘΙΟΆΡΊ ΡΒ, Ιιοσᾶ ὃ. . λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν [ανίηρ βϑουτθά [86 
᾿ϑιοηβίηρβ, ΠΌΣΟΙ ἴο ἴη6: ῬΟΟΥ͂ (065) [81 οἰνίηρ ἴο ἸΝ8 μανίῃϑ τεοεϊνεᾶ.. ἴβα κιηράοη δηά Π6 βδία | ΚΙηΡῚΥ ρονθσ, 86 δοῃι- 
δίδωμι, καὶ εἴ τινός τι [ῥὈοοσ, διὰ ψηδίθγου φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους [τιϑηᾶρᾶ ἰο Ὀ6 οδ]16 

Ι δὰ βίνὶ πρ, δῃά 1 ΟΥ̓ ΔΏγΟΩΘ Δαν πρ [1 οχίογίβα ἔτοῃ δηνὶ ἰο με βουπάεά ἰοίτα ἰδ6 Βῖδνεβ ἴμεβα [9 πἰπὶ ἐῆθϑθθ βίδνοσ 
ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι. τετρατπλοῦν. [918 ὈΥ ἴδΙ56 ϑοοιβας οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον, [ἴο ΠΟΙ Ὠ6 Ὠδά ρίνϑῃ 

1 ἴοοῖς Ὁν Π5- 5 ον 1 δὰ εἰνίηρ Ὀ80 ἘοῸτΓ ΟΙᾶ. (ἰἴοὴῆ Τ 81 τεβίοσίηρ το ΜΏΟΙΩ Ὡς δᾶ βίνϑιῃ ἐμ ΒΙΝΘΥ [ΤἸΛΟΡΘΥ], [6 5] 6 ΙΏὩΟΠΘΥ, ἴῃ 
9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι | οὐ γ 1014." 9.40. ἰη ἵνα Ὑνοῖ τί [ογάἅδσ ἴο δϑοουύβ! 

5814... Ῥὰᾳ: ἰονασά πὰ {πα 96808 ἰπδαὺ |72}6585 βαία ἰο Ὠΐγχη: τὰ οτᾶεσ ἰδὲ Β6 τοῖσι Κποὺν μα ᾿ἰταῦ ὑΠ6Υ δᾶ ραϊποα 
Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, | “ὙὨΪ5 αδὺ δαϊνϑίίοῃ διετραγματεύσαντο. 16 παρεγένετο δὲ [ΣΦ Ὀυδίηδθθ δουνιγ. 
Ἰοάδν Βϑιναϊίοη ἰο πῃ. ἤοιδο πὶ Ὀσουττθοᾶ, Ὧδ85 Οσοπιθ᾽ ἴο τὴ 5 μον βαϊμεᾶ ὃν ἰσδάϊῃρ. Οδῖὴβδ ἴἰο Ρ6 διοηϑβίαθ αὶ [16 ΤΏΘΠ ἐῃθ γθὺ ΟἿΘ 

καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν’ [Ὠουδ8, Ὀθοδβθ ἨΘ 8180 ὁ πρῶτος λέγων Κύριε, ἡ μνᾶ [Ρτοϑϑηύθα Ὠϊμ ΘΙ, 
Ῥδϑσδιιδα 8150 6 50 οΟΥ ΑΌΥΔβτα 5; 5 ἃ, 50ὴ οἵ ΑΡΓΘΏΒϑΙ,, {π6 Βτβὶ 5 ΊΩ5 Ιοτὰ, ἐπ 6 ταῖπϑ ἰβαυῖηρ, Ἱοχᾶ, γοῦΣ 

10. ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι 10 ἘῸΣΓ ἴπῃθ ϑοῃ. οἱ σου δέκα “προσηργάσατο μνᾶς. 17 καὶ |τ] Ὧ8 βαϊηθα ἰδ τγὶ"- 
αδαθ ἔὸῦ πῃ 5οῃ ΟΕ (μ8 ΤΩΔᾺ ἴο 586} |χῆϑ) ΟΘΣ6 ἴο 5661 δῃηᾶ οἶγοαυ ἰεθπ Ψοσκαὰ 1561} ἰουνατὰ τηϊηᾶϑ. ΑΠά] η85.ἕ 17 Ξοὸ 6 βϑδἰα τὸ 

καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. ἰο 8ᾶγναθ Ψῆδῦ ψδ5 εἶπεν αὐτῷ Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι [ΐτη, ὙὟΕΙ1 ἄοῃθ, ροοά 
δῃᾶ ἴο βαν ἰδ ((ῃ1 25) δανίῃβ 6 6Ὼ Ἰοβέ, 1οβῦ." πεν τ μΒο Ξαἰα ἴο ίσχη ΜΕ πἀθεᾶ, σοοὰ βίανε, Ὀθοϑαβθ] 59]Ίανοί Βθοδθο ἢ ἃ 

11 ᾿Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα 11 ΜῺ16 ὑπὸ 68 ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι [ΝΟΥ͂ 5181] πγοῦῦοῦ γοῦ 
Ἡρδσγίησ Ῥὰᾳαξ οξίμθηι ἔπθβα (165) 1ἰσύθηΐησ ὅο ὑῃδεᾶ ἱπ 1δδϑὶ (ἐπ 5) ξδιμἔὰ} τοὺ ργονεά ἴο ῬῈ6, 8 [ὕϑνα γον γψουγβοὶῖ 

προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ [μϊῶρβ. Ὧ6. 5ΡΟΚΘ :ἴη ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. ] [αἰ], ΠΟ]α Δαΐποτ- 
Βανίῃξ δἀάφᾶ πὸ βαϊά. ῬΆΙΘΡΌΙΘ [σου {πὸ [ δαἀάαϊ᾽Άλίοη δὴ {ΠΠπϑύσας- δαϊμοῦιν δανίηδ οὔ ἴορ ἴεπ ΟΥ οἰν165. [1 ΟΥ̓ θη οὐξίθϑ. 

ἐγγὺς εἶναι ᾿Ϊερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ | ὑἰοη, Ὀθοδυβθ ἢ6 Ψ85 18 καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων ἪἫ μνᾷ 15 ΝΟΣ ῃ8 ββοομπᾶ 
ὭΘΔΥ ἴο 6 οὐ σου 58 θσα Ἡΐηλ ΔΩ͂ ᾿ ὭἼΘΩΡ Φογιβαίθα ϑηᾷ Αμᾶ οδῆθ ἰῃε ϑβεοοῃᾶ βασίηβ ἸΏ τιΐμδ  σϑηθ, ϑϑυρ, ὙΟἿΣ 

:λ 
δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα ἴεν} Μετ ἱπηθρίηϊηρ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε μνᾶς. 19 εἶπεν [τ] Ώδ, Τιοτά, τλδάθ ἢγΘ 

ἴο 6 ἰαἱπκίηρ ΠΎΤΤΡΝ δαί ἸΏ5ΘΏΠν ἰ{ηδὲ ὑπ Κίῃράοχη οἱ οἔγοι, Τοχᾶ, . πλδᾶβ Ἄνθ πλΐμδ5. ἘΣ 5681 | γυϊ 85. 19 ΕΘ. βαϊα ἴο 

μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ [οὰ νψ85 σοίῃρ ἰο αἱβ- δὲ καὶ τούτῳ Καὶ σὺ ἐπάνω | ὑμ8δ οη6 180, “ὕοι, 
15 βέϊπε δρουΐ [6 Κἰηβάοτω οὗ ἴπ6 αοὰ β , Ἧ Ὀαΐ 8150 ἰο [815 (οπ 6) ΑΙδο γοὰ οπίορ[ ἴοο, 6 ἴῃ ομδῖρα οὗ ᾿ ; , [ΡῈ ἰἰβϑιῦ ᾿ηδύθ ΠΥ, ; ; Σ 2, . Β 165. 2909 Βιυΐ 

ἀναφαίνεσθαι: 12 εἶπεν οὖν ᾿Ανθρωπός |19 ὙΠΙοίοσο Π βδἱὰ: γίνου πέντε πόλεων. 20 καὶ ὁ [ἢν ΟἸ65. αὖ 8 
ἴο Ὀ6 5ῃον Ως ΠΡ 5611; 6 βϑδιᾷ ἐμοσθέοσθ Μϑδῃ ΪΑ αὶ τὶ Ῥ6 οογζηΐῃρ ἰο 6 ἔνα οὗ οἱ 65. Αἷὐ [88 αἰβοσθηῦ οὴ8β ΟϑΙΏΕ, 

Ὁ ΠΟςς ; , ᾿ οογίαϊῃ τῆϑὴ Ο « ἰδοὺ ἡ ᾿ Τιοσα, ἤούβθ ἴδ τι εὐγεν ἐπορεύθ εἰ ὥραν : ἕτερος ἦλθεν λέγων Κύριε, ἰδοὺ ἡ | δ) Ἴ1ηρ, ἢ . 
Ἐκ οἔ πρὶ ΐριη ννϑηΐ ῃι- πὴ ἰηΐο Χορα ΠΟΌΪΘΒ Οἱγίῃ ὑσγδνοϊρᾶ ἀἰεγθηΐ (οη6) σϑῖθ βγη Τόσα, Ιοοκ! [6 γοῦν χα δ, ὑμαῦ 1 Κορῦ 

μακρὰν. λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ [0 ἃ ἀἰϊδῥαιῦ ἸδΔπᾶ ἰο μνᾶ σοῦ ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν 614 ΔΥΘΥ 1Π ἃ ΟἸΟΙ,. 
ἸΟΩΒ "γᾶν οἱὔὔ ἰο γεοδῖνβ ἴἰο Ὠίγηβθ! κίηράοι δῃηᾶ Ϊ Ξ5Ξ6ΟῸΓΟ ΚΙΩΡῚΥ ΡΟΥΟΣ τηῖὶπα οὗνου ψΏΪΟΩ 1 ννὰ5 ἢανὶπρ Ἰγτ8 ΟἿΣ ἴῃ 21 οι 566, : νὰ ἴῃ 

ὑποστρέψαι. 183 καλέσας δὲ δέκα δούλους [ἴοΓ ἰτηδοΙῖ δῃὰ ἰὸ σουδαρίῳ: 21 ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι [166 οὐ γοι, Ὀθοδῖιθθ 
ἰο τοίατῃ, Ἡδνίτβ οαιϊεὰ Ρὰξ ἴθη'. βανεβ τρίῃσῃ, 13 ΟΟΙΠὴρ ἐθπ βυγεδί οἱοίῃ; Ι ννὰ5 ἔθαυίη ὸΣ γχόοὰ Ὀθοδῖ56] γΟ ΔΙ ἃ ὨΔΥΒῺ 8; 
ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ  ο]αγε5 οὗ ἢἰβ Β6 ϑαγὰ ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις, σοι ὑθκθ ἃρ ψμϑῦ γοὰ 

οὗ Ηἴχηβε!Σ πϑϑᾶνα ἰοίμβθι ἴεθη. τηϊμαβ δπά ἐπότα (δὴ οἰπήληβα. δή ο ΒΔΥΒΏ σοι ἀγθ, ψοὰ δῖῈ δι ϊηβ παρ} α1Ϊἃ ἡοῦ αἀδροϑὶῦ δῃᾶ 

εἶπεν πρὸς αὐτοὺς πραγματεύσασθε [οά τ᾿ Ὥ δ᾽ οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις͵ ὃ [γοὰ τθὰρ ψῃϑὺ γοῖ ἀἰά 
5814 ἰοννατά - πε πὶ : ο τοῦ Ὀιιβίη 655 Ο ΘΙ, Ὁ Ὀδὶ- ψὨϊο ποὲ σοὺ ἀεθοσῖεεα δηα γοῦ δ΄Θ τβαρίηβ ΜΗΪΟΏ 1 ποῦ 50Ψ.᾿ 22 Ἠδ βαϊὰ ἴο 

᾽ ΄ ,» δ 2 ΝῚ . 

ἐν ᾧ ἔρχομαι. 14 Οἱ δὲ [8.855 11 Σ οοηθ. οὐκ ἔσπειρας. 22 λέγει αὐτῷ Ἐκ τοῦ ᾿μἰμπι, Ουὖ οὗ γοῦῦ οα 
ἰπ  ψΏΪϊσἢ [{{π|6] Ι δ.Ὰ σου δ. τὰ δυε[14Βὲὺ Ηἰ5 οἱ Ζοὴ 8 ποῖ σοὺ βονγθά. : δ 15 βασίηβ ἰο ἶσα Οὐΐ; ΟΥἩ [86 ᾿ γηοῃ 1 1πᾶρθ γοῦ, 

πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ [μαῖθα Αἰπὶ δῃηὰ βθῃὺ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ | ψίοῖκοα εῖανθ, Ὑοι 
ΕΙΠΖΡΩ ΟΥ̓ τα ὙΘΕΕ Βαδηβ ᾿ Δικ, 55 ουὐ 8. ῬΟΩΥ οἵ δ8ῃ1: ταοῦ ς οὔὗνοα 1ϑδιὴ υἀσίη γόοὰ, τυἱοκοα Κηον, ἀἸ4 γοὰ, ἐπδὲ 1 

ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὑτοῦ [ὈθδδδάοΥΒ δεαυ Ὠΐπι, δοῦλε’ ἤδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός δΙῺᾺ 8. ἨΔΙΒῊ ΙΔ}, [41- ΤῈ. 5θηΐ οὐὔὔ ὈὈοὰν οὗ διωρβδβδβδαᾶοβϑὐ: Ῥθῃηϊπᾶὰ Ἀἰσὰ ῃ 7ὸ ἃ ἢ βίδνθ; σγοόοῖ Κῆδνν ἰμ80 ΘὃΞὃΣῪἢ ΤΆΔΠ ΒΑ ΥΒἢ ᾿ Ἢ 

λέγοντες Οὐ θέλομεν τοῦτον ἐρθραν ΠΤ μέ εν κοὐ αμς εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων 128 ἊΡ “ΜΏΒΌ Σ ὁ] ἠὸυ 
ΒΑΣΙΠΒ Νοῖ 8 δῖ ΨΊΗΠΠ5 τιϊδ (056) δῦ 818. [1Π8}] ἴο ΔΙῸ, ̓ ἩΣΩσ ρΡ ΏΪΟΒ τοῦ 1 ἀσροσϑίίοα δα τοδρίηδ᾽ ᾿ἀδροβὶῦ δια τοϑρίηρ 

᾿ Μ ΡΝ Ῥθοοῖ6Β Κῆρ οΥ̓ΘΥ ὃ ἣ ; , ΜἸΒΔΕ 1 αϊα ποὶ 50.729 
βασιλεῦσαι ἐφ ἡμᾶς. ᾿ πρν οὐκ ἔσπειρα; 23 καὶ διὰ τί οὐκ νον 

ἴο σϑῖρτι ὌΡΟΩ 115. 5. ἐξ ὦ ΠΝ Ὡοΐ 1 ϑοννοαῦ Απά ἐβτοῦσῃ ψμαὶ ποὶ ΗΘ ΜῊ ἰ5 
15 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν 15 ἘνΘηύα8}ν ΒΘ Ὲ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ σοὺ ἀἰά πού ρα τ 

Απᾶ εἰ οσουττεά ἐπ ἐπ6 ἰο σούὴξ Ῥδοκ ἰὰ [26 μοῦ Ῥϑὸῖκζ αὔξοι ϑου σαν οὗ τὴ8 1τῃ68 βέῖνον [ἸΟὩ 6] ὍΡΟΣ | ΒΙΝΘΙ ΤΟΏΘΡ ἱὰ ὃ 



ἘΠΚΕ 19: 234---81 

τράπεζαν; κἀγὼ. ἐλθὼν - - σὺν 
180162 ἈΑΠΩ͂Ι Ἀδν 5 σοΥὴΘ τορεοίμον υἱῇ 

τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. 
Ἰηϊοσοϑὶ ΠἸκοΙ͂ν - 1. 1 χεβοίοα. 

24 καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν 
εἰ Αμᾶ: ἴο ἐδ (ο65) ενίηρ βίοοα ν Π6 5αϊὰ 

Ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε 
Ιξὶ γοσ ρ. τόσα μὰ ἰῇ6 χτΐῆα 8η4 βῖνε 

᾿ς; τῷ ὁ. τὰς δέκα: μνᾶς ἔχοντι" --.- 25 καὶ 
ἴο π6 (ΟΠ 6) ἴπ6 ἰεῃ τλΐηδβ Ὠδν 6; -- "τ 856 

εἶπαν ᾿ αὐτῷ Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς" .--- 
πον βαϊα ἴο Ὠίτη Τιοσαᾶ, ἢφ 15 πανὶ ἴθῃ τηΐηδ5; ἘΞ 

26 λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ - τῷ ἔχοντι 
1 ΘΥᾺ ΒΕ ΠΩ ἴο τοῦ. δὲ ἴο ἐνθσυομθ τὴ 6 "αν πε; 

δοθήσεται: ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος 
1 Ὑ}11 ΡῈ βίνθη, ἔγογη Ραΐξ ἐπθ (οὔθ) Ὡοΐ πανί 

καὶ δ᾽ “ον ἔχει ἀρθήσεται. 
8150 ψΉΙΘΒ. 6 15 Ἀδνϊη δ 1106 Τξιρα ὑρ. 

2 Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μοὺ τούτους 
- ΓΒΘΒΙ465. 86 δ ηθχηΐθβ οὔ τηθ᾿ ἴμθβϑα 

τοὺς εὐ μὴ ᾿ θελήσαντάς με 
τῆ 6 (ο} 65.) ποῖ᾽ Ἀδνίηδ᾽ Ὀδοθὰ }ΠΠἜ}Ὸ 5 "ἢ ἼῺΘ 

βασιλεῦσαι ἐπ’- αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ 
“Ὁ [ο Το σὰ . ὍΡΟΙΣ {εχ [1εϑάτου Ὥθσγο δῃὰ 

κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου. 
Βϑιισῃΐοσ ἴμϑσῃ 1 τοῦ ΟΕ τη6. 

28 Καὶ εἰπὼν. ταῦτα ἐπορεύετο 
Αμα, Βανὶηξ βαϊᾶ ἴπεβα ({81Π 65) Ἠδ ννδβ βοϊῃξ 

ἔμπροσθεν ᾿ ἀναβαίνων :. εἰς ᾿Ϊεροσόλυμα. 
ἴῃ ἔσομξ ΒΟ Ρ 6δ)᾽ὶ ἰΐο δ: ἐπ Υ ΟΝ 

29 Καὶ ἐγένετο ὡς. ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ. 
᾿ ἈΠ 1 οσουχτεά δ5. δ βοΐ ὥθῶσ ἱπίο Βϑίρῃδεθ 

καὶ. Βηθανιὰ “πρὸς τὸ ᾿ ὄρος, “" :τὸ ᾿- 
Δα Βοίμδην. ἰοννασά ἴπθὸ τηουπίδίη. ἔπε (016) 

καλούμενον ᾿Ελαιῶν, ἀπέστειλεν᾽ δύο τῶν. 
Ῥεΐῃβ οδδᾶ  σδ ΟΙνεβ, Πα βέηΐ ἐοσίῃ ὄνο οὗ ἔπε΄ 

μαθητῶν .. 39 λέγων. Ὑπάγετε “εἰς τὴν. 
αἸβοΙρΙ6 5 τ τ ϑαυ ἴῃ ΒΘ τοῦ ἘοΙπΕΒ ὑπ 6} ᾿πίο {868 

κατέναντι : κώμην; ἐν. “ ὃ εἰσπορευόμενοι 
ὁρροβίίθ:.- ν]]ασο,᾿ ἴα’ ὙΏΙΟΗ Π φηΐουληρ ὁ 

“εὑρήσετε. πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ᾿ὃν᾽ 
τοῦ ΜΗ] Εμα “- ςο-. :ἈΑΝΊΩΒ Ῥφθη ἐἰεα, ΡΟ ΦνΏΪΟἢ 

οὐδεὶς. . πώποτε ἀνθρώπων ᾿ἐκάθισεν, καὶ 
ἌΟΟμΘ. δ ΔῺΥ ἰἔτῶθ Ομ. δεῖ ἄοννῃ, πὰ 

λύσαντες . αὐτὸν ἀγάγετε. 31 καὶ ἐάν - 
ΒΑνΊηξ Ἰοοβξρα ἀξ του ἰοϑᾷ.: Απᾶ 1ξονοσ 

επτὶς ὑμᾶς - ἐρωτᾷξςξῪσξ ξ΄. Διὰ ’ τί 
ΒΏΣΟΥΙα χοῦ 15 αὐὐοϑίϊουϊηρ, -- ΤΣΤΟΌΞΗ υυδδὲ 

εὐ λύετε; “οὕτως “! ἐρεῖτε ὅτι. Ὁ κύριος 
ἅτε τοῦ ἸΟΟΞΙΠΡ {ππ|5. τοῦ τν}}} 5Ὲὲὺ ἐμ πὸ. Τιοσὰ 
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Ῥ8ηῦ ΤΏΘΩΏ ΟἿ ΤΩΡ ἃγ- 
Εἶν] 1 ψόοῦ]ᾶ “Ὦδγα 
οοἸ]θοίθα Ὁ ψ Ι΄ ἴη- 
ἰεγθϑὺ. ὑπ δνν. 

24 ΜΙᾺ ὑμαῦ Ὡς 
5814 ἴο ὑῃόβα βίϑῃαϊηρ 
Ὀγ, ὝἼΑΚΘ 6 τ 
ἔτομι ᾿ἰτὰ δῃᾶ ρῖνο {Ὁ ἐὸ 
᾿Ηΐχη ὑπαῦ Ὧδ5 88 ἴδῃ 
τ πδ5. 25 Βα ὑπῈ7 
5814 ἴο Ὠΐτῃ, οΥα, ἨΘ 
Ὧδ85 ἰθὴ ᾿Ὡ185:" - 
26 Ἢ 58. ἴο σγοῦ, Τὸ 
δνοσσοῦθ ὑμαὺ 88, 
γλοῦθ ΜΠ, 6 ρίνθῃ; 
Ῥαΐ ἔγομα ὑπ6 ομθ ἐπδὲ 
ἄδεβ ποῦ . Ὦδν6, ᾿ αν ζ 
τηδὺ Ὧ6 85. ΜΠΠῈη δὲ 
ὕδκθὴ ἄγ. 21 ΜΌσο- 
ΟΥ̓́ΔΓ, 656 Θηθηλθ5 ὁΣ 
Ἰλΐθ ἰῃδὺ αἸᾶ ηοὺ Ψψδηΐ 
6 ἴο Ὀθοολθ Κίηρ 
ὌΨΘΙ ὑῃθτ ΒΕΙΝΕ . ΘΒ 
δᾶ 5ἰδυρηῖοσ ὑῃθῖῃ 
Ὀδέοτθ τχθ.᾽ " ᾿ 

28 50, δῇϊζεα ἢ6 εᾶ 
βα Ώ6586 ὑῃπίηρβ, Π8 
Ῥορϑὴ ἴο ΡῸ Οἡ 8δ08ϑδᾷᾶ, 
'σοΐϊῶρσ ὉΡ ἴο ΦοΙ 5] 6}. 
29 Αμὰ θη π6 μοῦ 
ὭΘΑΓΙ ἰο. ΒΕΟΙΠΏΔ' σα 
δα Βοίμ 8  ὯΥ δἷ 
{π6 τηουηΐαίη οδιδα 
Μοιπηῦ οὗ ΟἸΐνέβ, 6 
βοῃῦ ἔοσίῃ ὕνχο οἵ ὑπᾶ 
ἀἰβοῖριθβ, 30 βαγίηρ: 
“Αο΄ ἰαΐο ὑπ6 “Παρ 8 
ὑδμαῦ 15 ψιίη βραῦ οἱ 
τοῦ, δὰ [Ὁ 1ὖ δἕίοῦ 
γοῦ Ρ855 ἴπ στοῦ Μ|11 
Βηᾶ 8. “οἱ ἐϊρθᾶ; "ὁ 
ΨΏΪΟΩ ΠΟΙ. οὗ χηϑη- 
᾿Κιπᾶ:. Ἔνοσ.: 588. Τιοοϑὸ 
10 δῃὰ ὑὈσίηρ ἴὐ. 31 Βαυΐ 

ΔῈ ΔΏΣΟΣΘ 8515. τοῦ, 
ὝΨΜΩΣΥ 5 Ὁ τοῦ 8.8 

Ἰοοβίπο 103: τοῦ 
τηθδὺ 5ρΡΕ8Κ ἰὼ {πὶ5 

ΟΡ, 'ἜΠ6-: Τοστᾶ 

888 ΓΖΌκε 19: 832-40 

ποοᾶβ.. 10. 8250 

{8οβ8 πὸ ψοτ βθηῦ 

τοτῖΐῃ ἀσραγίθα ᾿ δηᾶ 

τουὰᾶ ἴὸ Ππιοῦ 85. [6 

Βα α ἰο ἴμϑι. 823 Βυὺ 
85 ἴμεν. “ψοῖ ἰοοῦ- 

ἴηρ μα. σοῦ. 886 

ΟΏΘΙΒ. ΟΥὗὨ ἰῦ 5814. [0 
{πϑῶὰ: .“ΜῺΣ δῖ τοῦ 

Ἰοοδίασ . 86 ὁοΙ103᾽ 
ϑά ὙΠ) 58 ἃ: “πὸ 

Τιοσα πορᾶβ 10." 85 Απὰ 
{μον Ιοα τὖ ἰο. σ6βῖιϑ, 

δα μον. γον ὑ ῖῦ 

᾿οὐὔὐαῦ ραττηθηῦθ . ΠΌΘΟΣ, 

[86 σοἷὰ 8ηἃ 5οὺ 9655 

ἀροῦ [10]. 

86 ΑᾺ5 86. πιονϑᾶ 

Ὁ ΒΙοαΡ 67 Κορὺ 

βρτϑδϊηρ ὑμεῖν οὔὐὐ- 
ει ρϑίτηθαΐβ οα. 88 

᾿τοδᾶ.. 51.35. βδοὺὴ 85 

μὯὨ6 βού, πεᾶῦ. 886 
τοδὰ ἄοσσα ὑπ6. Μουμὺ 

οἵ. ΟΙἷνθ5 411 {86 

τπααϊυϊύὰᾶδ οὗ ὕὉ88 

ἀϊδοΐριαβ. βίασίθα ἴο 

τοϊοΐσα δᾶ ὑτϑῖὶδβα 

αοά. πὶ 6, Ἰουὰ 

γοΐδε. σομ σΟΥἾ ΠΡ 
8411 Ὁ}88 ΡΟ ΘΥΓΕΙ 

ΜΟΥΚ5 ον Πϑᾶ- 566}, 

38 βαγίηῃδ: - “ἘΒΙΘΒΒΘΑ͂ 

ἰ5 6 Οἱδ ᾿ δογΐῃθ' 

85. ἰμ8 Ἐίηρ' ἢ 96- 

μόνα 5" πδιη6! ῬΘδΟδ 
ἰπ  πϑᾶνθη, δὐᾶ 
οἷον ἱπ 86. ΒΙΡΈ- 

᾿ἐδὺ γιδοοβι" -39 Ηονυ- 

δυο, βοὴ οἵ [π8 ΒΔ ̓- 
Ξ665, ἔγοῖα 86. ὀτοψᾶ 

βαἱα ἴο Ὠΐτη: “ἼΘΘΟΒΕΣ, 

ΤΟΌΌΚΟ γΟῸ αἰδοῖ 165." 

40 Βυαὺ ἰπ- ΤΟΡΙΡ Ὧ6 

βαϊᾶ: “1 1611 σου, Τῇ 

32 ἀπελθόντες δὲ 
οὔ Ὡρεά [15 δν ὴΒ. Ἡδνίῃδβ βοπθ ΟΕ ὑαυΐ 

οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς 

{μ6 (Ομ 65) αν Ὅδρῃ βοΐ ΟΕ ξουμαᾶ. δοοοσάϊηξ 85 

ΕΒ, ἢ ΄ 3 “ ὃν 

εν. αὐτοῖς. 88 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸ 
ἜΠΙΕΝ το ΣΝ, Τιοοβίῶὼς Ῥαδ οξίμεια {μα 

ὥλον εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὕτους 

ἐδυτῃ βεῖα ἴδε Ἰοχᾶβ οὔ ἰοννατά {μοτα. 

ί λύετε τὸν πῶλον; 383. οἱ. 
ΜΡ δτα χοῦ Ἰοοβίηβ ἰᾷὰ8 δοοΙ19 - ΤῊῺΘ (0868) 

. εἶπαν ὅτι ὋὉ κύριος. αὐτοῦ. χρείαν 

Ὁ . 581 μα Τὴρο Ιοχᾶ.. οὐἷδ -- πεεᾶ͵ 

νει. 85. καὶ. ἤγαγον αὐτὸν πρὸς. τὸν 

15 Ἐχτίῃα. Αὐᾶ ἴδον Ια ἰονασα ἰῃ8 

3 ῦ ἐπιρίψαντες αὐτῶν -.- τὰ 

ΡΟΝ ἤραντο Κητουηα φρο. οὐίμοα. {δ8 

- ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν 

ουξον ατταθηΐδ ΡΟ ἐπα οοἷέ ᾿ ἴδδγν βεΐομῃ. ἰμα 

᾿Ιησοῦν’": 
ΕΝ τς 

86 πορευομένου 
“ ᾿ς ΒΌΪΩΕ. 

᾿ὑπεστρώννυον . τὰ 
ἴεν Ψεῖα ΞΡΥ Δα 5 Ὁπᾶογχ 86." 

᾿ - ἣ - 2 ν, 

ὑτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. 37 ἐγγίζοντος 

ἐπὶ βεῖνεββ ἱὰ ἴπα ννᾶν. σοίδλδ ΠΕΘῸΥ 

ὑτοῦ ἤδ πρὸς τῇ: -καταβάσει τοῦ 

ἀρ μίσει αἰλοδῆν ἰονναστά ἰδ8 ἀεβορπΐ οὗ ἰδ 

: - ᾿ Υ̓ - » ΄ ᾿ 

Ὄρου τῶν Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ 

αν ἢ - Οὐ 88. ᾿ΟἸΐνεβ βἰαγίθα 811} 61} 
᾿Α Σ ΤαΣΙΣ 

πλῆθος. τῶν μαθητῶν . χαιροντες αἰνεῖν, 

μονα οἵ πε ἰαϊδοῖριοβ το]οϊοίαρ ἴο Ὀ6 ὈΓΔΙΘΊΩΒ 

τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ -περὶ πασῶν ὧν 

ἴα ᾳοᾶ μὸν νοΐϊοθ δτοαῖ. δρουΐ 841. νῶϊ 

- εἶδον. -δυνάμεων, 38. λέγοντες Εὐλογημένος -" 
πον οἵ ἀπὲ ερλροθας τος βδσίῃ Ἠδνίηβ ὈΕ66Ὲ Ὀ]Θβεθᾶ 

ε ππνρδε 3 , ᾿ ΄ 3 Σ [ἢ τι 

ὁ. : ἐρχόμενος, ὁ βασιλεύς, ἐν ὀνόματι. 

ἴθ (οπμθ) ΠΥ ΕΟΝΡΑ Γη6 - Κιηδ, ἴῃ. ὭΒΙΩΘ.: 

Κυρίου: ἐν οὐρανῷ εἰρήνη." καὶ δόξα -- ἐν: 

ὉΣΙοτά;.-- ἰπ : Ὠθαν θα Ῥϑδαα.. "δηᾶ. - ΒΟΥ τα 

. ὑψίστοις. -39 Καί τινες τῶν Φαρισαίων. 
ΡΝ τρί δον, - - ἈΑπα τδοχαθ οὗ δε - ῬΏΔτΙΘἝΕΒ: 

Ἄτο ε ᾿ Ἂ ΕΥΡΑΝΕ ἢ [4 Ψ' ᾿ 5 

ἀπὸ τοῦ ὄχλου. εἶπαν πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε, 
δὸς {π6 νὰ “ἃ ἰονατά Βῖγα.. ὙδδΌθοσ, 

'΄τοῖ αθηταῖς σου: 40 ̓ καὶ: 
ἴο ΠΝ - ἴζιες ῬΙ69.. οἔγου. “ Αὐὰ 

"εἶπεν Λέγω ὑμῖν, ἐὰν" 
Ὧ6 5αἰᾶ 1 δὴ βασϑίηε ἴο τοῦ, 1 δνεσ 

αὐτοῦ χρείαν ̓ ἔχει. 

καὶ 
: βαχα 

αὐτοῦ 
οὗ Ὠΐγα 

ἱμάτια 
ουΐον ξαυτηθΐβ 

δὲ 
1.}}}» 

δὲ 
ρυ 

ἐπιτίμησον 
Εἶν τορυξκα 

ἀποκριθεὶς . 
Βδνίηρ Δ ετθα 

38ι ΤΙΘπονδη᾽β, σ1-18,3ι; [6 ΣΤ ΟΥ̓ 5, ΒΑ... 



ΓΌΚῈ; 19: 41---48 

λίθοι κράξουσιν. 
Ψ11 οαὐν οἱ, 

τὴν πόλιν 

σιωπήσουσιν, οἱ 
ψ}11} Ὀ6 5ἰϊθηΐ, 186 5ίοῃθϑ 

41 Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν 
. Αμᾶα 85 Βο βοΐ πεδδσ, Βδνὶηρ σε [16 ΟἹἿν 

ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτήν, 42 λέγων ὅτι Εἰ 
Ὧθ6 ψορῦ ἱϊ, ΞΡ ἰδὲ Τῇ 

ἔγνως τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ 
σοῦ Κῆονν 16 αἀδν 115: 8153 0 γψόοὰ 

τὰ πρὸς εἰρήνην --- νῦν δὲ ἐκρύβη 
{π6 (155) ἐοννασά ρὑρόϑοθ -- θοὸν Ὀαΐ 1ξννδ5 Βιὰ 

ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. 48 ὅτι ἥξουσιν 
ΥΟΤΩ Πχ: οἴ γοὰ. Βθοδθθ ΨΨ11 σαν 

ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ 
ΕΝ ΣῚ ὭΡΟΣ γοὰ 8:64 Ὑ011 τον ἴῃ Ῥεβϑιᾶθ (26 

ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ 
ΘΏΘΙΩΪΕ5 οὗ νοῦ Ῥα βαᾶβ ἴο γοὰ δῃὰᾶ 

περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν 
1ΏΘΥ ΜΜ111 οι οἴτοῖθ ψοιυ δὰ μον ΜΙ αἰϑίσοϑϑ 

σε πάντοθεν, 44 καὶ 
γοὰ ἔτοζαὰ ονϑὺν Βα, δηὰ 

ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα 
ἴδον νν111 ἀδϑὴ ἴο [Π6 σγουπμα ψγοὺ δηᾶ {πὰ σμΠάσρη 

σου ἐν σοΐ, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον 
ΟΥγουῦ ἰῇ ψοόοῦ, δὰ ποΐ που Ψ1 οἵ ρὸ ΟΥ̓ βδἴοπθ 

ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ᾽ ὧν 
ὭΡρΟΩ 5ἴοῃθ ἰῇ γψόὰ, ἱἰπϑίθδα οὗ ψὩ]Ο (ἑη55) 

οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς 
ποῖ γοὰ Κπονν ἴῃ6 δρροϊηίρα {ἰπ οὗ ἴῃ 6. ἱπϑρεοῦοῃ 

σου. 

οὗτοι 
1658 

ΠῚ 

οὗ γου. 

45 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν 
Απμὰ Ἀανηρ εὐΐεσεα 1χῖο 16 [ϑυρ 8 

ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς 
Ἀ8 5ἰδσγίϑα ἴο 6 ἰσουνίης οὐ ἴῃ 6 (οὔ 65) 

πωλοῦντας, 46 λέγων αὐτοῖς Γέγραπται 
ΒΘ 5, βὶὴς ἴο θὰ 1ὐὖ 85 θθϑὴ υυγιζίθηῃ 

Καὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, 
ΑΠμάα Ψ 1106 ῃ6. μοι οὔχὴῆθ οδθ ΟΥ̓ΡΧΘΥΟΥ, 

ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν. 
του Ὀὺϊ ἀι χοῦ Τϑᾶθ. - ἂν Οὗ ΤΟΡΌΘΙ5. 

41 Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ 
Δράᾶ πδννδΞ ἐφδοὶηϑ 16 δεσοσαϊῃξ ἴο 

ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ" 
ΕᾺΣ ἦὰκ ἴὰς ἰεσηρίθ; τὴ6 Ὅυϊ σὨτθῦ υυἱεδῖβ δπᾶ 

οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι 
τὰ 68 ΒΟΥΣῚ 5 ὝΟΙΘ 5ΘΟΙΩΡ Ὠδλ ἰἴο ἀδϑίσον 

καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 48 καὶ οὐχ 
8153 0 ἱμῈ ἔσχβί (ομ68) οὔ ῇβ ΘΟΡΙΘ, δα ποῖ 

ηὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ 
[πη ν ογ6 Βηάίησ ἐξ 6 ναί ἴδον σαϊρῃξ ἄο, ᾿ἴμ6 
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ἔμ858 σϑιηϑίηθα 5, θη, 
6 5ἴοῃθβ ΨψΟῦα Ον 
οι." ) 

41 Αηά πΏΘΩ Ὧδ μοὶ 
ὨΘΑΤΌΥ, Ὧ6 νἱονοα ἴῃ 
ΟἿν δῃηα ψϑρὲ οὐϑὺ ἐξ 
42 5δαγὶησ: “11 γοὰ 
δνθὴ γόοὰ, 8 ᾿αἴκι 
σογηθα ἴῃ 15 δ᾽ 8 
τὨϊηρα Ὠδνίὴρ ἴοὸ ἀρ 
ψὶΐ ρῬϑδοθ-ραῦ ον 
ἴεν Ὧδνθ Ῥθθὴ Ὠϊὰ 
τογῃ ΟΣ ΘΥ685. 42 Β6. 
σϑῖθο 6 ὅδὺ5 ψὶ} 
ΟΟΙῚΘ ἼΡΟΩ ψγοὰ ΜΏΘΩ 
γΟΌ Θηθΐθ5 ΜΠ 
Ρυ1]ἃ διουπᾶ γου 93. 8 
Σογὺϊ]οαίϊουη πίξῃ 
Ῥοϊηϊθα ϑύβιζος δῃᾶ 1] 
ΘΕΟΊ σοὺ δηα ἀ15. 
ἔχθϑβ γοὰ ἔτοπὶ ΘΥΘΙΥ 
5146, 44 αλλ ὑῆον. ψ]] 
ἀλϑὴ γοὰ δῃὰᾷ γψοὺῦ 
ΟὨΠΙάτθη πὶ γοὰ ἴο 
ἐὴ6 β5τομῃᾶ, δῃὰ {8 ν 
ΜΠ ποὺ Ιθᾶνα ἃ βίοῃβ 
ὉΡΟῺ ἃ 5ίοῃβ 'ἢ γοΐ, 
Ῥθόϑιυδα γοὰὶ αἰὰ τοὶ 
αἀἰβοοσ ῃ6 χθ οἵ 
ΨΟῸΣ Ῥοϊὴρ ᾿ἰῃϑρθοιθα," 

45 Αῇα Ὧδ6 φοηΐοχρᾶ 
ἰηΐο 6 ὑθρ]ὶθ δῃηᾶ 
Βίατίθα ἴὸ σον ουὐ 
ἴμβοβα ψὯΟ ΨΈ͵ΓΘ 56 ]]1ὴρ, 
46 βαγίηρ ἴο ὑθη: “1 
5 πὺυϊδίθη, ᾿ΑΠα ΤῺ 
Ὠοσ56 Ψ1} ΡῈ ἃ Βοῦδα 
οὐ Ὀχάσοσ, θὰ τοῦ 
χηϑδᾶθ ὁ ἃ σϑνθ οἵ 
ΓΟΡΌΘΓΒ.᾽ : 

41 ἘΠ ΓὨΘΙΤΏΉΟΥΘ, Β8 
ποῦ ἐδδοῃίῃρ αἀδὶϊν ἴῃ 
Ὧθ ἰθρ]θ. Βα {μὰ 
ΟΠΙΘΕ ὑγθϑίβ δῃηᾷάᾶ [ῃ8 
ΒΟΙΙΌΘ5 δηὰ ἴῃ8 ὑυἱὴ- 
οἶρδὶ οὔδϑ οὗ {86 Ῥθο- 
ΡΙ ψότθ ϑβϑθοκίωρ (ὸ 
ἀθϑῦοῦ Ὠΐη; 48 διῃᾶ 
γοῦ ἐμποὺ ἀϊᾶ ποὺ ἢπά 
{86 οἴδοίνο ὑμὴν ἴοῦ 
πο ἴο αὐ, ΤῸ 8 

Αὐαρονλωρ ριβιδυυτοα, οὐδρδρ ρος 
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αὐτοῦ ἀκούων. 
Οὗ Ὠΐγχὰ ὨΘΔΤΙΏΚ. 

ἡμερῶν 
οἵ ἴῃ 6 δ. 5 

λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέμετο 
ῬΘΟΡΙΒ ΤΟΥ Δ νγὰβ ΠΏ ΒΩ οἂὐΐ 

90 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ 
Αμᾶὰ ἰτοσουττεᾶ ἰθ ΟΠ6 

᾽ - . ᾿Ὶ ᾽ - - “- 

άσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ 

δἰ ρκφ σι : οὗ ἰπι ἐπα ρβρεορῖὶθ π΄ ἴζθ τϑιωρίβ 

ὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἷ 
καὶ ἀδοϊδυὴ βοοᾶ Εν 5 βἱοοῦ ὕρὸχ 18 

χρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς 
ΟΡ ἐρςς 84 ἴὰ8 ΒΟΥῚΡΕΒ5 ἰοσείμον ψἱτὰ τὰ 6 

΄ Ν - ΄ 

εσβυτέροι 2 καὶ εἶπαν λέγοντες 
πρεσβι ἀξ μὰ Ω δηᾶ ΒΡΟΚΟ ΓΕ Ν2.41:) 

, [4 αὶ }Ὶ ε -“ Σ» ΄ 

ὸ αὐτόν Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ 

ἐτρο νι Ὠΐτα ΞΈΝΕ (015 ἃ Ψηδὶ βοχὲ οὗ 

ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς 
δαϊμουνγ [8686 ([Ὠ1ὴ655) γψοὰ ΔῈ ἀοίΐηθ, ΟΓὗ ΜΏΟ 

ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν 
ἱβ {π6 (ομ6) Πανίηρ βίνεη ἰο γοὰ [26 δι ΟΣ 

τῶν 

΄ 2 Ν Αξι Ὁ Ἂ 

ύτην. 3.»ϑ Σ:Σᾷἀποκριθες δὲ εἶπεν πρὸς 
ταῦτῃ Ἡδνὶηξ δηβυνεσοαᾷ Ὀὰϊ Ὧδ βδιά τοννδσᾶ 

΄ - ΕΣ » ΄ ν 

αὐτούός Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον, καὶ 
πε [δσΠ8]1 τοασοού ὑοῦ 8]18501 ννογᾶ, δμᾶ 

ἴ έ ὸ ν᾽ ᾿Ιωάνου ἐξ εἴπατέ μοι 4 Τὸ βάπτισμα ᾿Ιωά 
τοῦ 58. Ἶν δε}: τῇρ Ὀδρύβια οὗ δοῇῃ οαΐ οἵ 

οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 
ἤθρανϑῃ ννδ5 1 ΟΥ ουΐ οὗ ταῦ 

ΕῚ οἷ δὲ συνελογίσαντο πρὸς 
ΤΏΘ (οὨ 65) »αΐ τϑαβοηθᾶ ἰοβ μου ἰονγατὰ 

ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι ᾿Εὰν εἴτπτωμεν- 

{πϑύάβοϊν 5 βϑση5 ἐπα Ιξονοσ νγὲ 5)0:)α 58. 

Ἔ οὐρανοῦ ἐρεῖ Διὰ τί οὐκ 
Ουΐ ξ Ἐράνοη Ὧ6 1 8ὰν ἸΤΒτοῦρῃ ψνῆδὶί ποί 

ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 86. ἐὰν δὲ εἴπωμεν 
τ ανοσ υΐ “νὰ 5Βῃου])ά 58. 

Ἐξ ἀνθρώπων, ὁ λαὸς ἅπας καταλιθάσει 
Οαὐΐ οὗ ΤΏΘΩ, ἐπ Ῥθορῖθ 48}} ψν 111 βίο θ 

᾿ [᾿ .Σ ᾿ ΄ 

ἡμᾶ πεπεισμένος γάρ ἐστιν ᾿Ιωάνην 
ἐὐύοὸν μανίην Ῥθϑ ρευβυδαεα ἔοσῦ [ΐ 15 ΦοΒπ 

προφήτην εἶναι" Ἴ καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ 
ἐπα ν  νΝ, ἴο 6; δΔηἃ ἐπον δαβννοσεα τοΐ 

᾿ ΟἿ ς 3 “- 

εἰδέναι πόθεν. 8 καὶ ὁ ᾿ἰησοῦς 
ἰο αν Κπόοῦνῃ ἔγοση ΠΟΥ, ΑἸΩὴ ἰῃβ 6 ὕφϑδυξ 

“ Ε. Ἂς 3 μᾺ Ξ « “ 

εἶπεν αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν 
δϑοϊὰ ἰοΐμοα ΝοΙΏΕΥ Ι 81.Ὼ βΒασίξ ἴο τοῦ 1 

πτοΐ ἐξουσίᾳ ταῦτα ᾿ ποιῶ. 
ἩΠαΐ βοσί οὗ δυΐμουῖν ἔμαβα ([Π 1065) 1 δὼ ἀοίῃβ. 

9 Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν 
Ἐτ6 βίατίοα θυ ἰοναζά (8 ῬΕΟΡΙΒ ἴο 6 Βα 5 

ΝΥ κα ξᾺ 3 ΄ 

τὴν παραβολὴν ταύτην ᾿Ανθρῶπος ἐφύτευσεν 
ἸῊΣ ἜΣ ΒΘ {115 Μη Ῥιδητϊρα 

γοῦ ὈῬεϊλανεα ἴο Ὠἰτὴ 

ΓΌΚΕ 20:1-9 

ῬΘΟΩΙΘ οὔθ δμᾶ δ} 
Κορὺ Ἀϑηβίτρ οὐἵο Ὠΐτὰ 
ἴο ΘΆΓ Ὠΐτῃ. 

29 ΟὨ οὐδ οὗ 6 

ἄθῦ ΜῺΏΪΠΘ Ὧ6 

τῆϑια ἰοθορΐηρ 886 Ῥ60- 

Ια ἰῷ μα ἰδηιρῖθ δρᾶ 

ἀδοιδασίης ὑπ μοοᾶ 

675, ὑπὸ ομἰο  οσἱθϑὺϑ 

δοιὰ ἴὯ8 βουῖὶροβ ΣᾺ 

086 οἷο ΘΟ ΟϑΩΘ 

ΠΑ, 23 δῃᾶ Π6Υ 5ΡΟΚ8 

ὉΡ, βαγίῃρ ἴο Ὠΐῃ: 

ΠΟΙ τ Ὁν ψΏδὺ δ81- 

{ΟΣ γοὰ ἄο ὑμθθ8 

ὑίηρβ, ΟΥἨΎ ΜΏΟ Ὁ ἰδ 

ὑρδῦ σανδ γοὰ ἰδ 5 δὰ- 

ῥῃοσλῦν." 9 1Ὼ ΥὙΘΡΙΡ ὯΘ 

δοϊᾶ το βοὴ: “ἽἽ 1} 

8150 δϑὶκ τοῦ ἃ α18685- 

ἴοι, διὰ τοῦ ἰ6}1 τη8: 

ἄ νΥαβ ἴῃ Ὀδρύϊβυα οὗ 

Φοθῃ ἔγοπι ἤθαύθ ΟΥΓ 

ΥΟλ ὨΛΘῺ9᾽" ὅ ἸΏΘΩ 

ΔΙΔΟΩσΣ ὑμθΙ 56 ΙΝ 685 

[Π6Υ ἀὐθ σΟ ΟΠ ΒΙΟΠΒ, 

ΒΘ ηθ: ᾿ἼΣ ΜὝῈῸ Β8γ, 

“το ρδνθῶ, Ὧ6 Μ8] 

σαν, ΝῊΡ 5 ἰὺ τοῦ 

αἰᾶ ποῦ δῖον ᾿ἰχαϑ᾽ 

ΘΟ Βιυὺΐύ 1 νῷ 58. Ὁ, “ΕὙΟΙῚ 

ταθῃ, ἴπ6 ῬΘΟΡ]Θ οὔθ 

δᾶ 811 ΨΜ11 βῇοῃθ ι18, 

ἴον [Ὧ6Υ δήθ ρουβυδαθα 

τὺ Φοῇη ΨΜὰ5 8 

φσορηθῦ." 7 50 [Π6γΥ τ6- 

ῬὈΙοα ὑμαῦ πον αἰὰ τοῦ 

ΚΏΟΝ ἰδ βουτοθ, 8 Δπὰ 

σοθὰθβ δϑϊαὰ τὸ ὑμι81): 

ΦΝΘΙΏΘΥ δηλ 1 6111 πρ᾽ 

τοῦ ὮΡ οδὺ ὃὰ- 

ἐμοῦ 1 ἀο ὕδμδδθ 

τ 55." 

9 ΤΟ Ὧ6. 5ίαγὺ- 

αα ἰο {611 πὴ6 Ὅθο- 

[6 ἐπὶ 1Π0δτα οι: 

“41ι 85). ΡΡὈ᾿δηὐθα 



ΕΎΌ ΚΕ 20: 10---16 

ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, 
νἰμονϑζᾷ, διὰ ἤἢθ αν ουξΐ 1: ἴο ξϑύσαθυϑ, 

καὶ ἀπεδήμησεν Χρόνους ἱκανούς. 
δηᾶ Ὠ6 ἐτανϑιθᾶ δρτοδᾶ πιρ5 βιυξηοϊοηΐ. 

10 καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς 
ΔΑπαᾶ ἴο αρροϊηϊεα λα δ βοηΐ οὐὔἕὟ ἰοννασχάᾶ [6 

γεωργοὺς. δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ 
ἘΔΙΥΆΘΥ5 ΒΙδνϑ, ἰὴ ογάᾶδχ ἰδὲ τόσα μ6 

καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ: 
ἄγ οὔθ νἱῃονδζαᾶ 1ῆον 1} σῖνε ἰἴο Εἴτα; 

οἱ - δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες 
ἴμ8 Ῥεὺ Τδχυ τ 5 βοιΐ αν δίχα αν αν θὰ 

κενόν. 11 καὶ προσέθετο ἕτερον πέμψαι 
εὐαρίν. 6 ϑδαᾶθρᾷ:ὀ αϊξέοσεης ἰο βεμᾶ 

δοῦλον’ οἱ : δὲ κἀκεῖνον 
Βῖδανε,; [τῆ ς6. (ΟΠ 65) μαυΐ 8150 δὲ (οὔθ) 

δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν 
Βανϊὴβ Βαυϑοᾶ δηᾶ μανϊηρ ἀἰβῃοποχραᾶ βοηΐ αν 

κενόν. 12 καὶ προσέθετο τρίτον 
διωρίν. -Δηᾶ δ δᾶάαφα τηϊτὰ (ΟΠ 6) 

πέμψαι" οἱ δὲ καὶ τοῦτον 
ἴο 56ηᾷ; 116 (οπ 65) Ῥυλ ᾿ δἴ5ο 1815 (ο16) 

τραυματίσαντες ἐξέβαλον. 18 εἶπεν δὲ ὁ 
δανλπξ ννουσμαρα ἰῆτον ουὐΐ. σαι Ῥὰαΐξ {π6 

κύριος τοῦ ἀμπελῶνος Τί ποιήσω; 
Ιοτὰ ΟΕ {ῃ6 ν] λον διὰ ΜΑΣ 58.811 ἀοῦ 

πέμψω τὸν υἱόνδξ͵ μου τὸν ἀγαπητόν’ 
1 5881] Ξεῃ ἃ ἴῃς βοὴ. οἕτωθ ἐπα Ιονεᾶ; 

ἴσως τοῦτον. ἐντραπήσονται. 14 ἰδόντες 
ξαυδὶὶν [19 μον ΜΠΟΠΠχΧϑϑρθϑοῖ. Ἡδν δ 566 

δὲ. αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς 
Ῥαῤς ἶππ ἴπ6 ἔδισθθσβ Ὑ6ΓΘ ΓΟ ϑο 5 ἰοννδ]ζᾶ 

ἀλλήλους λέγοντες Οὗτός ἐστιν ὁ 
ΟἿΘ 8 6 βασὶσ ὙΤΒ15 15 τλ6 

κληρονόμος: ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα 
Ὠϑῖσ; Ἰοῦ 5 ΚΙ “ χὰ, ἰπ οτᾶσσ ἐμαὶ 

ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία: 15 καὶ 
ὼ5 ταἱρῦ Ρθσοὰῦθ ἰῇξα :πῃοχλΐδησα; δ ιηᾶ 

ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ᾿ἀμπελῶνος 
Βανίηῃρ ἄγονα οοὖὐ Ἀπ οὔΐδιαθ οὗ ἔπε. ᾿ νἹϑεγατσά 

ἀπέκτειναν.᾿ τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς 
ἴδον ΚΙΗΙΘά. ψνηαῖ {πμουρέοσθ ψν}} ἄρ ἰο τ! οτα 

ὁ ᾿κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 16 ἐλεύσεται 
{868.. ἸΙοτὰ . οὐ Ὡς νιποναταῦ Ἐδ 1] οοτὰθ 

καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, 
δι ἃ πὸ ΨΠῈἘΠθΠθϑίσον {μ6 ᾿ ΦΔΤΤΆΘΙΒ [Πε656, 

καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 
δ ἃ πο 1 κεῖνα. 6 νυἱμονασα -ἴο οἶμουβ, 

ἀκούσαντες δὲ εἶπαν. ἈὀμΜὴ 
Ἡδνῖὴξ Ὠραχὰ "Ραΐ ἴδον βδα ὁ Νοί 
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8. νἱμανασα δηᾶ 11οὐ κὲ 
ουύ ἴο ουλναίοῦδβ, δηᾷ 
Ὧ6 ὑγανεὶθᾶ δργοϑᾶ ἴοσ 
ΘΟ ΒἰΔΘΥΘΌ16 ὑϊπγρ᾽ 
10Βυ ἴῃ ἄπδ ΒΘΆΒΟῺ - 
Ὧδ6 βεηῦ οαὐὺ ἃ 51δνο τὸ 
[86 ουἱἹαιναίουθ, ἰδὲ 
6 ταϊσῦ αἶνα εἰ 
Βουὴρ οὐ {π6 ἔσγυϊ οἵ. 
[86 νἱῃογασζᾶ. ΤῊ οἱ]... 

ἜΘ ναύουβ, μο νου, βοηξ 
Ηΐ ΔΌΨΘΡ ουρύυ, δέϊου 
Ὀοϑύζρ εἴτα Ὁ. 11 Βαΐ 
ὯΘ6 γορϑαίθα δηῃηᾶ βδοηΐ. 
ἰθϑηι ἃ ἀμ ογοπὺ βἴανγο. 
Τηδὺ Οη6 8150 ὑμδνὺ 
Ῥθαῦ ὉΡ δῃᾶὰ αἀἰβῃου- 
ΟΥ̓Θᾶ δηᾶὰ βοὴῦ δῶν. 
ουηρῦν. 12 χοὺ ἀρϑΐῃ ἢ6 
5οηῦ 8 ἰῃϊσα; ὑῃὶ5. 6 
δῖδο ὑῃον μψοππηᾶρα 
ϑηαἃ ἴτε ουὐὐὖ 13 ΑΓ 
ἰηἶθ π6 ΟὝΏΘΙ οὗ 8 
ψ]Ον τᾶ βαϊά, “ΜγΏδὲ 
5141 1 ἃἀο᾽ 1 νψὶ} 
ΒΟΠΔδ ΠΥ 850ὴ μ8 
Ῥεϊονθᾶ. σαὐκοὶν ὑπὸν 
Ψ11 τοϑρθοὺ ὑῃϊ5 ομΘ.᾽ 
14 θη ὑμ6 ουυϊνα- 
ὕογ5 σϑυσῶῦ δὶρῃξ.. οὗ 
Ὠϊη] 6 }ὺ ψϑηὺ τϑϑ- 
βοῃΐηρ αὐ ὁπ .88- 
ΟὔΘΥ, βαγίηρ, ἼΤΩ 15 
{ῃ6 Ὠοῖσ; Ἰοὲ ἃ5 ΚΙῚ 
ἶσα, ὑπαῦ 6 ἱπῃθυὶ- 
ἴϑησθ ΠΔΥ ὈΘΟΟΙΘ- 
Οὐγβ. 15} ὑμδΐ 
ὍΠΟΥ σον Ὠἰπν 
ουὐκιᾶθ [86 νἱπονατὰ 
δα ΚιΠρα Ὠΐτ. νᾶ; 
πο οσθ, ΨΜ1 {86 

ΟΥΏΘΣ Οὗ {Π6 νἱπογασγάᾶ 
ἄο ἰο πθηι9 16 δ ἢ} 

ΟΟΘ 8ηάα ἀδϑύσγον 

[2656 ουἰναίοτβ. δηᾶ 
ΜΠ οἰνα {π6 Ὑἰβεύβτα, 

ἰο οὐδουβ." 

Ομ θαυίησ Γ[{μ|51. 
Δ 8} ν᾽ 5αϊᾶ: ΝΟΥ͂Σ :- 
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γένοιτο. 1 ὁ δὲ ἐμβλέψας 
ΤΩ ᾿ οοσασ, ὙπἘ8 (οὔ) Ῥαΐ μανίπς Ἰοοκρᾶ ἐπ 

αὐτοῖ εἶπεν τί ᾿- οὖν 
ποι βαϊὰ δ.9 1} 1μοσθέοσα 

ἐστὶν τὸ ᾿ γεγραμμένον τοῦτο 
ΠῚ 1868 (15) Βανι θ6 6 νυϊτίθα 815 

Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν -᾿ - οἵ. 
Βίομιθ ΜΏΙΟΙ. ᾿ χοἡθοϊεα {πε (ο" 65) 

οἰκοδομοῦντες; ᾿ οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν 
Πα τδ, {ϊ9 Ῥθοδὴθ  ἰηΐο μοϑᾷ 

γωνίας; 18 πᾶς ὁ ᾿πεσὼν ἐπ᾽ 
οὗ ΘΟΥΤΙΘΥ τ: Ἐνεύσγοῦθ {πῸ Βανίπε ἔα] οὶ ἀροσ 

ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται: ἐφ’ ὃν 
ἰδδῖ 186 βίοῃβ. Ψ|06 5μαϊετεά; ὭΡΟΣ ὙΏΟΙΩ 

δ᾽ ἄν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. 
νυξ Ιἱκοὶν ἰξναϊρῃῖ 411, 1 1} ἘΠ ΕΝ Σ Ὠΐτλ. 

19 Καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ 
Απμὰᾶ βουσῃξ 1.1: ΒΟΣΙΌΘ5 δρᾶ ἐδ6 

ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽’ αὐτὸν τὰς χεῖρας 
ΟὨΙΘΕ υυϊοϑῖβ. ἴο ἴσον οθ Ἴροὰ Ὠΐχὴ [5.03 δα 5 

ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ οβήθησαν τῶι 
'ῃ τπαῖὶ ἘΉΤῚ ΒΟοΌΓ, ΔΠΑ͂ τ ϑὐ δλνΑτὰ 

λαόν, ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς οι 
ΡῬεορὶό, ᾿Αλὰ Κπον ἔοῦ ἐμαὶ ἑονψασά [θη 6 5δαϊᾷ 

ν παραβολὴν ταύτην. 20 Καὶ 
τ ῬΆΘΥΔΌΙΘ 1815. Απὰᾶ 

παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν 
Βανίηξ Οὐβοσνεᾶ Ὀοϑϑιὰθ ᾿ {εν βϑῃΐ ΟΥῈ 

ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους - ἑαυτοὺς 
ΟἿΘ65 ἰοΐ βὸ ἄοννῃ ἴῃ Ῥγείθησ δ ἐμποιάβοῖνεβ 

δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται 
τσ θοιβ ἴο 6, ἴῃ οτάϑσ πῇ ᾿{πΠῸν ταϊὶρῃϊ ΩΣ 

αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν . τῇ ̓ 
οὗ Βίχη. οὗ νοσὰᾶ, δϑ-διᾶὰ ἴἰο εἴνθ ονὸσ Ὠΐπ ἴο ἰῃ8 

ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ. τοῦ ἡγεμόνος. 
Βονθτηχηθηΐ δηα ἰο [6 δ ΠΟΥ οἵ [168 Βον θυ ῦ. 

21. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν ᾿ λέγοντες 
Απμᾶ. {δὲν ἱπαμίσεα ροι ᾿ς ἈΞ Βδϑίηβ 

Διδάσκαλε, - οἴδαμεν. ὅτι. ὀρθῶς λέγεις 
Τεδομασ, ννα Κῆον ἰπαΐ τορ Ων, σοῦ δὺδ βασὴ 5 

καὶ  διδάσκεις᾽ καὶ οὐ ᾿'λαμβάνεις 
δηᾶ γοῦ δα ἰαδολῖηξ δα ποΐ γψοῖ ΔΙῸ ΘΕσΘΡ ΪΏΕ 

πρόσωπον; ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ 
ζΖαςς, ρὰς ὕροῖ ἐχατα ἴῃ 6 νὰν ὁξίμε 

θεοῦ διδάσκεις" 22 ἔξεστιν ἡμᾶς 
αοὰ γοῦ 816 ἰθβδομίῃρ; 15 τὸ Ιϑυν ἔπ] 15 

Καίσαρι. - φόρον δοῦναι ἢ οὔ; 
ἴο σδθβασῦ ὁ 8 χ ἴορινα ΟΥ ὭΟΥ 

23 κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν 
“ Βδνίη ἀοίοοίεα -Ραξ οὐ ποσὰ [86 811-ἀοἱπα 

ΓΌΚῈ; 20: 17--28 

ΤΥ ὑμαῦ ὨΔΡΌΌΘΩ ἢ 
11 Βυῦ Ὧδ6 Ἰοοϊκεοᾶ ὕρ- 
Οἡ ὑδπθὴῆὶλ δῃᾶ βία: 
“γΥνδδῦ, ἴμποῃ, ἄοθϑ ὑμὶβ 
[μδὺ 15 τυ ΤΘ6ΔῺ, 
“ΤῊ6. δύοῃμθ. ψῇὶ ἢ 
ἐδ Ρυϊ]άθυϑ σαθοίβα, 
[15 85 Ῥδοοῖῆθ [8 
ΟἾΣΘΟΙ σΟΥΓΘΙΒύΟΘ᾽ ἢ 
18 νου γομδ ζα]Π[ηρ 
ὌΡΟΣ ὑπϑῦ᾽ βύοῃθ 5111 
86 5ῃδίζογθα. Ἂ5 ἴὸν 
ΔΏΨΟΩΘ ὌΡΟΣ ΜΏΟΙΩΔ 
1 4115, 1 “11 Ῥὰ!- 
γοΥΖο Ὠίτη." ὁ. 

19 ΤῺ6 ΒΟΥΙΡ65 δηᾷά 
[86 ομϊοῦ τγίοϑίβ πο 
βΒουρῃῦ ἰο. σοῦ {μοὶ 
μδηᾶβ οἱ ἴα ἰῃ ὑμαὺ 
ΨΘΙῪ ΠΟῸΓ, Ραΐ [41 
ἔραχοᾶ ὑπὸ ρϑορῖθ; 
ΤΟΥ ὕμον ρμοτοϑίνβα 
ὑμαῦ 6 5Ροκα 5 
ΠΙυδύσαίζο. υἱῦ ὑμθια 
ἴῃ τλϊπά. 20 Δηά, δου 
ορβουνίηρ Ὠἰπὶ οἱοβθ- 
Ιν, [6 βϑηῦ ουῦ πιθῃ 
ΒΘΟΥΘΩν Ηἰτοα ἴο Ρτθ- 
το ὑμαῦ. (Ὧν ψ τα 
τὶρῃύθουβ, ἴθ ΟΥ̓ΕΓ 
ὑμαῦ ὕμον ταϊρηῦ οαΐοῃ 
Πΐμη 1 ΒΡΘΘΟΏ, 850 ἃ 
ο. χη. ἴτν οναῦ ἴο 
[88  φονοσῃσηθηῦ δπὰ 
ἴο 6 δυύμοσὶν οὗ 
8. βονθύῃοῦ. 21 Απὰ 
ὕπου -αποϑυϊοηρα Ὠΐχα, 
᾿Βδαυίῃσ: “ὙΤΘΘΟΏΘΥ, 6 

ἸΚΩΟΥ γοὰ 5ρΡο8δΚ δᾶ 

ἔββοῃ. - σουσθοῦν δηά 
ΒΏΟΝ ὯοῸ ρϑχύϊαϊὺν, 

Ῥὰαῦ γοὰ ἴδοι; [8 

ὍΔΝ οἱ Ααοα ἴῃ Ι᾿ΐπ6 

ψ σαν: 2215 [ὦ 
Ια] [ὉΓ ἃβ ἴο ὈΔΥ 

ἴὰχΧ ο ΟδΘΘΔΙΓ ΟΥ 

ὩΟΐ2᾽ 22 Βυῦὺ Ὧ6 ἀθ- 

Ι ὑθοίθα ϑσ σα ηἰηρ᾽ 



ΕὔΚΕ, 20: 94---98 

24 Λείξατέ μοι 
᾿ ρου βδονν, ἴο πα 

ἔχει εἰκόνα καὶ 
5 1 αν ἐγηϑδθ δηὰ 

ἐπιγραφήν; οἱ δὲ εἶπαν Καίσαρος. 
πβοσιρίου ἡ ΤΏ6 (65) υιΐ δια ΟΥ Οδϑβασ. 

2ὅ ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τοίνυν 
ΤΑ Τὸ 86) θα 5ϑϊάᾶ ἸΜΕΓα πε ὍὙ|Ὶ1 ον 

ἀπόδοτε Καίσαρος 
Εἶνε τοῦ Ῥ80Κ ΟΥ Οϑϑϑασ 

Καίσαρι. καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ 
ἰο ὕδοϑδ δᾶ [Ὡς (πη 55) οὔίῃε ἀοᾶ. ἴο [ἢς 

θεῷ. 26 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι 
οί. Δῃα ποῖ πον ΝΟΥ βίσοηδ ἴο οδίοῃ 

τοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ 
ΟΥ̓ ἴῃ 6 58 15 ἴὰ ἔτοχΐ ΟΕ ρϑορῖθ, δῃὰ 

θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ 
μανὶπε νοπᾶάθσοα προ ἰδ6 ΘΏΞΜΟΥ ΟΥ̓ Ηἴτα 

ἐσίγησαν. 
1πῸν ὈΘοδ 6 5ι1θηΐ. 

21 Προσελθόντες δέ τινες τῶν 
ἙἩανὶῃβ οοχὴθ ἰονγασὰ μεΐ ΕΟ. 2415) οὗ ἰῃς 

Σαδδουκαίων, οἱ λέγοντες ἀνάστασιν 
ϑδαάάμποθοϑ, ἴθ (οὔ 65) 5ΘΣΙΔΒ ΤΟΒστ οἴ ο ἢ 

μὴ εἶναι 28 ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντε 
πο ἴο Β6, ἘπασΉ ΘΟ ὦ ἈΘΟΝ ὨΪΠ. β  πλόλας 

Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν 
Τοδοῦθυ, Μοβθβ ντοὶδ ἴουϑ ἰξονου 

τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ 
ΟἔοΘ Ὀσοίμοσ 5ῃοι]ᾶ αἰ πανίη ννοάϑῇ, δμηᾶ 

οὗτος ἄτεκνος ἢ, ἵνα 
115 (ομ 6) ΟὨ1α1655 ΤᾺΔΚ Ό6, ἀπ ογσᾶδσ ἐμαὶ 

λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα 
Βῃου]α 8κΚαὸ 6 Ὀχοίπμο οὔ πίη [6 Ψου8Π 

καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα ἀδελφῷ 
Ξηα 5δοι!)ᾶ τϑῖβθ ἀρ οἂὐΐ 56εαὰ ὈγχοΐΟΥ 

αὐτοῦ. 29 ἑπτὰ οὖν ἦσαν: 
οὗ Ὠΐχη. Ξονθὴ ἐμβοσϑέοσο ψνοτα; 

καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν 
ϑηᾶὰ 6 βιθίύ μανῖηρ ἰακοθ ΟΣ ἢ 

ἄτεκνος: 80 καὶ ὁ δεύτερος 351 
ΟὨλ]1α]655; Δα ἰῇ6ς βϑοομα δᾶ ἐπα 

τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ 
τιῖτα ἴοοῖς Βοσ, δϑ5- ἴδ υΐ 4150 {8 

ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον: 
ϑθνθὴ πο δον ᾿οεΐ ἄοννῃ ΟὨΙ]Π]ασθ δηα ἔπον αϊθαᾶ; 

δ2 ὕστερον καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 33 ἡ 
Ἰαϑν 81Ί50οὸ πὸ Ομ αἰρα. ΤᾺΘ 

γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος 
ννοσϑι ἰμογθῖοσθο ἴῶ 106 στεϑυσγθοίίοη ΟΥἩ ψΏΟΒ 

εἶτεν πρὸς αὐτούς 
6 5εἰ4 ἰονψασγᾶ {6051} 

δηνάριον. τίνος 
ἄρῃδχίμδβ. Οὗ νβογα 

{88 ἕδίμε 

τῷ 
ἴο ἴδ 6 

ἀδελφοὶ 
Ῥχοίβειβ 

γυναῖκα ἀπέθανεν 
Ὦρ αἰρα 

καὶ ὁ 
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ϑηἃ 5ϊῖ8 ἰο ἐθρῃῃ: 
24“ΞΩΟΝ ἴὯδ 8. ἅδθ.- 
ὨΔΙ 15. ΏΟΒΘ ᾿τδρα 
8η ἃ ἰηϑουλούίοη ἀοδα 
10 Ὠδνοῦ᾽" ὙΤὨΔΥ δά: 
“Οϑθβασ 5." 25 Ηδ κά 
ἴζο ἐμο: “ΒΥ 8]} 
685, ὑῆθῃ, 87} 
ῬΔΟΚ Οβθϑδι 5 ὑπίηρα 
ἴο Οδδϑασ, θᾳῦὺ Οοαβ 
πῆρα ἤο Οαοᾶ;,᾽ 
26 ΥΥΕΙ], θυ τοῖα ποὶ 
8016 ἰο οδίοῃ Ὠϊπὶ 
1 (15 βασίῃρ Ὀδἕοσζθ 
[6 ῥϑορῖθ, ὑαΐ, ἴῃ 
ϑηλαζοίαθῦ δὖ ἰδ 
ΘΏΒΜΘΟΥ, ὕμον δία 
ποὐμϊηρ,. 

27 ἘΟΜΘΥΘΙ, 5ΟΙΘ οὗ 
ἴῃ6 ϑδδαάϊποραθ, ὑῆοξα 
ΨΏΟ 580 ὕμϑύθ ἰἴ5. 20 
ΓΘ ούζοη, σϑιὴθ ἊΡ 
δηᾶ αμποουϊοημθα Ὠΐη, 
28 βαυίηρ: ““ὙΘΔΟΊΘΧΙ, 
Μόοβθ ψτοῦθ τι5, 1 
8, ἸΔῈ ὈΓΟΥΏΘΣΙ αἰἱθα 
αν 84 ψὶιΐθ, Ὀυΐ 

15 ΟἿΘ ταηγχδίηθα 

ΟἸΣΙΔΙΘ55, ὶβ ὈΣΟΥΠΘΓ 

5Ὠοι]α ἰακθ 6 ψῖξα 

Θιηα ταῖθθ ΠΡ ΟἾϑουηρ 

ἔγο ΘΙ ἴοσ 5 

Ὀγούμογ., 29 Αοοσοχᾶ- 
ΠΟΥ ὑΏθτΘ ΓΘ βθυθῇ 

Ῥτούμουβ; δῃᾶ (8 χοῦ 

ἴοοκΚ 84 ψὶΐθ δηα αἰϊθαᾶ 

ΟἸΠΙαΙΘΕ5. 0950 ἐπ6 
βΒϑοοῃηᾶ, 31 8ηα [Π6 
ἐηϊγα ἴοοκ πού. 1{κ6- 

ΜΠ56 ον ἰὯ6 βουϑῃ: 

ΠΕ αἱὰ ποὺ ἰΙβθϑγα. 
ΟὨΣΙαγθη Ῥθῃϊπα, ὑπ 
αϊρα οἵξ. 321.85ὺ- 
Ιγχ, 86 ψοπϑὴ 8.150 

αἰοᾶ. 83 Οομδεδαυθηῦν, 

ΪΏῺ [886 σϑβϑασγθο- 

ἰΐοῦ, οἵὔὗὐ ΜΏΪΟ οὔθ 

889 

αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ 
οὐίμπεῖα 516 Ῥβοοΐῆθβ. ΨΟΣΊΘΩ7 ὙἸῈ6 ἔοσ ϑβενϑῇ 

ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 
ΠΕγοὶ ὮΘΥ νοτΏ8 ἢ. 

834 καὶ εἶτεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Οἱ υἱοὶ 
Αμᾶ βαϊά το ίμβοα ἢ 9. 2655 Τῆς 5ο0ὴ8 

τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ 
οὗ ἴῃ 8 858 {15 ΔΙΘ ΤΩΘΥΥΣΏΘ δηα 

γαμίσκονται, 85 οἱ δὲ 
πὸ» 8:6 δίνει 1 ΤΩΔΥΥΪΘΡΘ, τὰ6 (ΟΠ 65) Ῥαΐ 

καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος 
μανίηξ Ὀθϑῶ οουπίρα νου ΟΥ̓ ἴῃ 6 886 

ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῇς ἀναστάσεως τῆς 

{πὶ ἰἴο δἰΐαίῃ δῃᾶὰ οὐ ἴπ6 σεϑυσγθοίίοῃ ἐμ (86) 

ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε 
ουαἱοῦ ἀεβά (οὔθ) πποιΐπμεσ 816 ΣΤ ΘΙΎΨ 5 ΠΟΙ 

γαμίζονται" 86 οὐδὲ γὰρ 
816 Ῥϑῖηβ δἰνϑῃ 1 Υ ΔΥΤίδσ6; ὩΘΙΓΠΘΥ ον 

ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ 
ἰο ἅϊθ γεὶ πον 81:6 8016, φατδ] ἴο ΒΏ 5615 ΖῸΣ 

εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς 
{πὸ} 8:6, δῃὰα ΒΟῺΒ 8ΥΘ οὗ αοὰ οὗ ἴὴ 6 

ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 371 ὅτι δὲ 
ΥΘΒΌΤΥΘΟΙΟΩ 50η5 Ῥοίηϑ. τῆϑδὲ μυΐϊ 

ἐγείρονται οἱ νεκροὶ καὶ Μωυσῆς 
τὸ Ὀθίῃσ τδϊβεα πρ ἐπε ἀφδᾶ (οὔ65) 8δ]ῖΞοὸ Μόοβθβ 

ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει. 
ἀἰϊβοιοβεᾶ ὑροὴ ἴῃς {που θυδῆ, 85 [6 15 Βα σ ηϑ 

Κύριον τὸν θεὸν ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸν ᾿Ισαὰκ 
Ττοσὰ ἰβθὸ αοαὰ οΤΓΑΡταῆδῖὰ δηράᾶ Οοαά οὗ ἴβαβα 

καὶ θεὸν ᾿ἰακώβ' 88 θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν 
ἃ αοα οὔύδβοορ; σὰ ρυξ ποῖ ὶβ 

νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων, πάντες 
οὗ ἄθδα (οὔῃϑϑ) μαξ ΟΥ νῖβ (ΟΠ 65), 811 

γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 89. ἀποκριθέντες 
ῸΓ ἴο τη {δ 8. 8.6 νίῃρ. Ἐν αιδυνοσϑαᾶ 

δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν 
μυὲ ΒΌΓΩΘ ΟΥ ἴῃ8 . ΒΟΥΌΘ5 β58ϊ1α 

Διδάσκαλε,. καλῶς εἶπας: 40 οὐκέτι 
ΤΟΘΟΏΘΥ, ἐδ εἴ} ψοῦ 5814; τοῦ νοοῖ 

γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν 
ΤῊ ἴδεν ψεύα ̓ ἄλσίοσ το ὍὈ6 ἱπαυῖτίηδ ΡΟ Ὠΐτη 

οὐδέν. 
ποξῃτηρ. 

41 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Πῶς 
Ἐφ 5δία Ῥμπῇ τονγατᾶ ξπο το ον 

λέγουσιν τὸν χριστὸν εἶναι Δαυεὶδ υἱόν; 
ΕἾΩῚ ἐπῖν βεσίησ πα Ομ τίσ ἴορε οἵ θαδν!ά 50Ώ 

{ΚΕ 20: 84---41 

οὗ ὑμβοὰ ἀοθθ 5086 
ὈΘοοΘ [{Π0]Ὶ ψ|16Ὁ 
ἘΌΓ ἰζῇθ βονυθὴ μδβοῦ 

ΘΙ 85 ψ 116. 

Φϑάσεοπυ 58ἰἃ ὅο 
ἴοι: “ἼΠ6 ΟὨΠΙάΥΘΗ 

ΟΥ ὑμὶ δβυϑύθῃχ οἱ 
ὈὨϊΏρ δ᾽ ΤΘΙΤΥ Δ ηα 816 
Θσίνθ ἰῇ χῃτλϑυγίαϑο, 
5 Ρυῦ ποθ ψὯΟ Ὦδυθ 
Ὅθοῃ οουμῃίθα ΨΟΓΩΥ 
οὗ ρμδιῃηϊηρ ὑμαὺ 5.05- 
δὰ οἵ ὑπηρδ δᾶ [8 
ΤΟϑυστθούίδῃηῃ ἔγομι ὑῇ8 
ἀθαδὰ ποίου ΥΑΘΥΥΥ 
ΠΟΥ 81:6 βίνθῃ ἴῃ 
ταδυτίαρο, ὅ6 τη ζϑοῦ, 
ΘΙΠΘΥ οδὰ 6 αἱδ 

ΘῺΨ Ττοτθ, [ἴῸὉΓ 67 

8616 {κὸ 6 δῇρβειϑδ, 
δια αν δῖ Ἃαοαβ 
ΟὨΣΙάγΘΡ ὉΡ Ὀθίηρ 
οὨ] γον οὐ 86 στθϑ- 
αττοοὐϊζοη, 31 Βυαὺ ὑῃδῦ 
6 ἀρδὰ δῖ τχτϑϊβϑᾶ 
ῬὋΡ ὄνθὴ Μοβθς ἀἱδ- 

οἸοσοά, ἴῃ ὑπ δοοουῃῦ 
δροιυῦ πὸ ὑμπουΏ 5}, 

ΜΏΘΩ 6 ο08115. Φ6ῃο- 

νϑ8ὴ “ἋὋὯ6 αοἂ οὗ 

ΑΡγϑῆδαι δα αοά οὗ 

5880 δῃὰ αοᾶ οὗ 98- 

οοΟὐ. 886 ἰ5. 8ἃ Οοᾶ, 

ποὺ οὗ 6 ἀδρεαά, ὑυΐῦ 

ΟΥἹ Ὧ6 ᾿ἰνίηρ, ἴοΥῦ ὕπο ν 

816 811 ᾿ἱνῖὴρ ἴο Ὠἷπλ.᾽ 

39Τ1Τῃη ΓΟΘΌΟΏΞΘ ΒΟΙῚΘ 

οὗ 6 βου βϑίά: 

ΡΒ ΔΟΏΘΙ, ψγοὰ ΒΡΌΚΘ 

Μ{61..᾿ 40 ΕῸΣΓ 20 Ἰοηρ- 

ΕΓ αἰᾶ ον ἤδνθ [86 

σοῦσαθο ο δϑὶς Ὠἶμὴ 

8. 516 απθϑύϊοῃ. 

ΔΙΊ ὑυσῃ ὯΘ6 58] 

ἰο ὑμοῖὰ: “ἰὸν ἰ5 ἴὖῦ 

[ΠῈ 7 586.7Ὺ7΄ ὑμαῦ ὑΐῃ8 

ΟἸἩγτὶδὺ 15. Δ ΥἹ᾽5 5009 
.-. τ ΦΦὉΦὉΦῤἐ᾿᾿Ὸ᾿.ν.ΨψΨψΨψΨ.ψ. τ ΠΓὴή͵ΆωὩἉΒ.ς..  ς....--.-.--ὺ.-- 

341 ρο Τιῦκο 18:30, Σοοϊποίρα. 360 ΟΥΊϑ, 505. 
188 ᾿ωοχᾶ, ΒΑ. 

879 Ζομόνδῃ, 579)11-|8,51. 



ΕΠΙΚῈ; 20: 42---291: ἃ 

42 αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ λέγει ἐν Βίβλῳ 
Τμαΐὶ (86) ἕοσ θανίἃ ἰβ ϑασὶηβ ἃ ΒοΟΚ 

Ψαλμῶν Εἶπεν Κύριος τῷ κυρίῳ μου 
ΟΥ ῬΞΔΙΤᾺ5 561 ΤιοΥτὰ ἴο 6 Ιοσὰ ΟΥ̓ τὴ 6 

Κάθου ἐκ δεξιῶν μου 43 ἕως 
ἘΒ6 5ἱἐππρ οὐξοῦ σίθῃΐ [51465] οἵδ ὉΠΊ1 

ἂν ῶ τοὺς ἐχθρούς σου 
ἩΚΘΙν Ι1βδουϊᾶ ραΐ 16 Ἔπθσηΐθϑ οὗ γοὰ 

ὑποπόδιον τῶν ποδῶν. σου. 44 Λαυεὶδ 
ξοοϊξίοο! οἴ 6 ξδοί οἴ νοι; Ὀδνὶα 

οὖν αὐτὸν κύριον καλεῖ, καὶ πῶς 
ἐπουοίοσο Ἀϊὰ Τιοτὰ 15 σϑἹ]ηθ, δὰ ἢον 

αὐτοῦ ᾿υἱός ἐστιν; 
ΟΥ Ὠἷτα 801 15 Ὠ67 

45 ᾿Ακούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν 
᾿ Ἡρδασίηβ Ρὰαξ ΟΥ̓Δ] ἰδ Ῥ6ΟΡῚΘ [6 58] 

τοῖς μαθηταῖς 46 Προσέχετε ἀπὸ τῶν 
το ἐπ ἀἰβοῖρῖθθ Βα νοῦ δἰΐϊθῃηςξϊνο ἔγοα ἰδ 

γραμματέων τῶν. θελόντων 
ΒΟΣΙΌ65 . ΟΕ Τ[ἢ6 (οΠ65) Ῥοίηξ ΜΨΊΜΗΙΩΒ 

περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων 
ἴο δκ αρουΐ ἴῃ ΤΟΌΘ5 8 η ἩΚΙῚ 5 

ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἄγο αἷς καὶ 
θτθεῦηρ5 Ϊῃ τη 68 τααυ κοίριδσαβ δηὰ 

πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ 
ἔτοιΐ βϑδΐβ πὰ τ868 5) ΠΘΟΡΘ5 δηα 

πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις, 
ἔτϑὶ ὈΙΘ 65 ΟΥ̓ ΓΟ] ΤΙ ἴῃ {ῃ8 ΒΌΡΌΘΙΒ, 

471 οἵ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν 
ἍὴΟῸ 8τὰ δδαύϊπε ἄοννῃ ἴᾷ6 Ὠοι565 οὗ πῆ 6 νιᾶονν 

προφάσει μακρὰ προσεύχονται: οὗτοι 
ἴο ὑσγείοχί. ἸΟΙἙΞ ἴον δῖ ὑχασῖησ; ἰῆθϑα 

λήμψονται περισσότερον κρίμα. 
ΨῚΠ τϑοοῖνα ΤΟΥ͂Θ δραηδδῃξ Ἰπαρταρηΐ.. 

καὶ 
85 

εἶδεν 
6 580 

21 ᾿Αναβλέψας δὲ ᾿ τοὺς 
Ἐδνϊηρ Ἰοοκοὰ ἃ μυΐ 1 6 (0165) 

βάλλοντας εἰς. τὸ γάζοφυλάκιον τὰ δῶρα 
γον ίηξ ἰηΐο... ἐπα ᾿ ΤΥθασατν σοὶ ἴὼ6 διὶξίβ 

αὐτῶν πλουσίους. 2. εἶδεν δέ. τινα 
ΟΥ ἴθι ΤΊΟῺ [Πλ6}}]. Ἐπ Ξανν ρμυΐ ΒΟΤΩΘ 

χήραν, πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο, 
ιαονν “Ἀρραᾶν ἴσον ἵπετθ Ιαρίβϑ ᾿ἴψνο, 

8. καὶ - εἶπεν ᾿Αληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι 
8Δηα Π6 β8]α ὙΤῸΙΥ 1 δὰ Βα υ 5 ἴίο γοῦ ἐπδΐὲ 

ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον 
16 τνϊᾶονν τη ῖ5 τὴ 6 ῬοΟΟΣΥ (06) ΤΏΟΥΘ 

πάντων ἔβαλεν: 4 πάντες γὰρ οὗτοι 
ΟἿ 411 ([Π61Ὰ) ἴτον; 81 ΤΟΥ ἴμ858 

425 Τοπόνδη, {1-18,51, ΤῊ Τοτᾶ, ΒΑ. Ὁ 

121 
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ΔῸΣ αν Ὠΐτῃ- 
5611 58.075 ἰπ ὑπ 
ῬΟΟΚ οὗ ἘΒΘΊτηκ, 
“Φοβονδῆ" βαιά ἴο τὴν 
Τογά, 5ἰῦ οὖ τὴν τίρης 
Βδῃᾷᾶ 48 τ} 1 Ὀ͵δοβ 
ΟΣ ΘὨΘΠΪ65 88᾽,..8ἃ 
Βῦοο] ἴἔοσῦ γον ἔδαὺ 
44 Πανὶ, ὑμοσϑῖοσο, 
ΟὉ115. ίπι “ΤΟΓά᾽" 
50. ΒΟΥ ἰ5 6 ἢἰξ 
501} ; τα 

45 ΤΏΘΩ,. ΨΏ16. 81} 
ῃ6 ΘΟ ψΈγα 115- 
ἐοηϊηρ Ὧ6 581 ἴο 
086 αἰδοίριθα: 46 “ἸΟΟΙΚ 
ουὺ ἴῖοΓὁ 8 βουῦϊδος 
ψὴΟ ἀδδῖσα ἴο {81 
διΟαΠα. ἴθ ΥΤΟΘΘ68, 
Δηα  κ σγρούϊηρϑβ 
ἴῃ 886 τηϑύκοὺῦ ὈΙ86θα 
δὰ ἴτοηῦ βϑαΐβ ἰπὶ 
[106 5 ΠΔΡΟΡΊΙΘ5. δηά. 
ταοϑῦ. ργοχηϊηθηῦ ὉΪ86- 
65 δὺ δνϑῃΐϊῃρ Ἴη68]8, 
ἀαὴὰ ΜΏΟ ἀσνοῦξ 
8 Ποῖιδαὲ5 οὗ μ8 
ψιάοα δῃηᾶ ἴοσ.. ἃ 
ρΡτοίοχῦ ὕϑκθ Ἰοηρ' 
ὈΓΆΥΘΙ5. ἸΏροο.. Μ}ὶΠ 
τεοϑῖνα ἃ Ὠθανίοσ 76 -; 
γτηϑῃΐ. 3 

Νον 85 ὯΘ Ἰοοκρᾶ 
π Ρ Β8 58. {π6 

τσ ἀτορρίηρ ὑμοῖσ' 
οἷ ἰηΐο ῃ6 ὑ{68: 
ΒΌΓΥ  ΟὨρδίβ. 2 ὙΠ6Π᾿ 
ὯΘ 58 8 σογύδϊὶπ' 

πϑοαν πίάον ἀγορ᾽ 
ὕψο 5181 σοίΐῃθ Οὗ 
ΨΕΥΥ 1016 νϑιαό 
ἴμοσγθ, ϑδῃρᾶὰ 6 βϑδϊά: 

Ἵ' 1611 τοῦ ἐταίῃσ: 
ΠῚ, ΤῺΐ5. ψίάον, 

ΔΙ ΠΟΌΡὮ ΡΟΟΥΙ, ἀτορρθά 

ἴῃ ΤΟΥ ὑΏδη ᾿ὑΠ6 Κ᾽ 811} 
ἀϊά. 4ῈἘῸΓ 811 ἰμεβθ. 

νυ ναμμβάν ν 

Ν 
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ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς } ἀγτορρεά ἴῃ ρ᾽5 οαὖ 

υἱοῦ [88 Δρουμαϊπε ἰο βοὰ ἰπτεν ἰμΐο οὐ {ὑῃ6 ΒΌΣΌΙΙ5, Ὀαὺ 

τὰ 'δῶρα α δὲ ἐκ τοῦ [815 [σοῦλ8}} ουὐ οὗ 

ὧς Εἰξῖσ, ἐδὶ5 Γνοσαδ)] Ῥὰξ οὐδοξ πε] Πα ϑϑηΐ ἀτορμδᾶ, 18 

στε; ᾿ ὑτῆ ἄντο ὸ ΐ ὃ Ἱ (86 πιθϑὴβ οὐ ἶν- 
ὁ ή ὑτῆς πάντα τὸν βίον ὃν |8 5. Οὗ Ἰ΄ν 

ὑστερήματος προ Τὰ ΠΟ τῃ6. Πνίπα ὙΒΙΟΩ ἰῺΡ 516 Πα. 
γαῖαν, 85 οοσίβῃ 

οὔθ9 Ἔσα βρθακίηρ 

σΟΠσΟΓ τ ρ' [86 ὑθΏ0 16, 

ἔβαλεν. 
ἴσον. 

λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, 
. 5ΘΣΊῚΠ5 δροὰαξ ἰμα ἰδιηρ]θ,  θν ὁ ψδ5 δἀοχηθᾶ 

καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν |ψἱ πα βίομθϑ διά 

ἤπθ δηά {π|πε8ΡὈίϑοοάυρ  πραϊοαίεα ὑμἰτιθ5, ὅ 6 
θ᾽ εἶτεν Ταῦτα ἃ |5618: “Α5. ἴοῦ ὑμεδθθ 

μ6 εαἰϊά ὙΠπ6βε (ἐπ 855) ὙνΒΙΟΒ {πἰὴρ ὑπᾶῦ τὸῦυ 816 

ἐλεύσονται ᾿ ἡμέραι ἐν ῬΟποΙάϊησ, [μθ ᾿ἀδὺ8 

τοῦ δτὲ Ὀθ πο ας, Μ|1 σοθ. ᾿ ὅ6.)5 ἴὰ [ΠῚ σοθ ἰῇ ΜΏΪΟΒ 

᾿ , " Σὰ τε ἜΣ Α 
"κ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὧδε] ποῦ. ἃ βίομθ ὉΡ 

δ: ποῖ πο ρϑολνι ἘῸ οδ΄ βἴίοῃθ Ὅροῦ βἴομιθ Παγα [ οἴρηθρ ΜΙ 06 Ἰοῖῦ ΠΘΓΘ 

ὖ ή ἐπηρώτησαν. ᾧ Ὀ6 [Ἀτοῦπι 
ὃ οὐ καταλυθήσεται. 7 ἐπηρώτησαν. ἰδ 20 

ἘΞ ποὲ ΜΙ Ρ6 Ἰοοξεᾶ ἄονγχι. ΤΕΥ ἰπαυϊτοα ἀροῖὶ ᾿ ἄστη." 1. ΤΏΘΩ [ΠοΥ 

δὲ αὐτὸν λέγοντες Διδάσκαλε, πότε οὖν [απρϑϑύϊοηρᾶ Ὠΐηι, 58 0- 

εἶχεν 
5:6 ν)ἷ8ὰ5 αν  ΠΒ 

. 5. Καί τινῶν 
Απμᾶ οὔ ϑβοχῃμθ 

ὅτι λίθοις " 
τὲ ἴο βἴοτιββ 

κεκόσμηται, 
τ 8865 βεοὰ δάοσγῃβα, 

᾿θεωρεῖτε, 

ρυαΐ Βίτα βίη ΤἸεβομασ, ΨΏΘΩ ἰπαυθέοσε ᾿ ἰῃσ: “ἸΘΘΟΏΘΥ, ΘΕ 

. ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ΜῺΜ μαθθθ ὑμίηρθ 80- 

ἴπ658 (πΐη59) ΨΠΌ6, διὰ Ψηαὶ ἐπ βῖδτι ΠΔΠΥ 6, δῃᾷ σθδῦ 

ὅτον ᾿ μέλλῃ τς ταῦτα, |ΜῺΠ Ὀ6 {π8 5ἰβῃ ΜΆΘΩ 
ΜΌΘΟΝ ΕΥΓ τᾶν Ὅς δροὰῇ ἐῆθ5α (( 1185) ἔμ656. ἰῃίπρβ 8ΓῈ ἄεβ- 

ἵνεσθαι; δ δ δ. Εἶπεν ἰποᾶ ἰο οοουτῦ" 8Ξ|38 

ἀρὰς ἐν ῤαν. ΤΠΡΉ ΒΝ, πλ ΚᾺΝ ες 514: “ἼοΟΙ. οὐὐ [ῃδῦ 

ἔπετε ἡ “πλανηθῆτ : ᾿ 

ΒΕ ΕΛ Εν δἱ ἐδ χοῦ ταϊσμὲ Ὀ6 τά ἰο οὐ; ὙῸ 8.6 Ὠοῦ τα ϊβϑα; 

ὰ ἐλεύ ἐπὶ τῷ ἴῸΣ ΤῺ Ὑ{111 σογηθ ΟἿ 

πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ Υ Ν ἐφ 3 

ΤΘΩΝ ΤΟΥ͂ ΨΥ} σΟτὴ 6 ᾿ ὌΡΟΣ ἐμ [8 Ὀ8515 οὗ στὰ ᾿ 6, 

ὀνόματί μου λέγοντες ᾿ Ἐγῷώ εἶμι; βαγίῃβ, Ἵ ἃ τὶ 6; πᾶ, 

Ὡϑτῶδ ΟΥ̓ τὴϑ . ΒΑΣΙ Ὁ ἘΠΕ ΔΙῸ, “ΤῺΒ ἄπδ {ἰτλθ Ὧ85 8ἃΡ- 

πὰς τὴς ΝΥ ᾿ “ ἌΓ ΝΥΝ ΝΥ ὑνὴν ΘΟ 'ποξ Βο 

καὶ ὋὉ καιρὸς. ἤγγικεν": μὴ Ιρχοδοῃβθᾶ. ηοῦ 

αὐ 1ὴ6 δρροϊηϊθα {ἴχὴ8 85 εἰν ολῦϑο τοὶ αἴΐον ἔπϑαι. 9 Βαγίμοῦ- 

" “ κ Σ΄ ΄ ες » Ὅν ον χ ὅταν Ν ὲ Σ πρίσιν πρός 

πορευθῆτε ὀπίσω. αὐτῶν :  ίροτε, πβθα χοῦ 

τοῦ 5ῃου]άᾶ Ξο Ῥέη θὰ ἔπεσι, Ξ ὙΒΕΙΕΨΕΣ μὴν οἱ τρῶνε 6η8. ἀἰβοξαότϑ, 

ἀκούσητε πολέμους, καὶ ἀποταστου θῳ ἄο ποὺ Ῥ86 ευτι θα. ἘῸΣ 
τοῦ τηϊρ} ΠΟΘ ἍΈΓ5. ΔηΩ͂ ᾿Ἰβοσάθσϑβ, Ξ Ἵ 

ἰὴ ττοηθῆτε" νον τον οὖ δεῖ γὰρ ὕμεβ8 τηϊησβ πιυδὺ ὁ6- 

μὰ οΥὐὸῦ «ποαϊά Βὰ ἐουυδοα; [1618 ΠΟ ββαῦν ΤῸ [ΟΌΓ Βτϑὺ, Ραΐ 16 ἐῃά 

ταῦτα - γενέσθαι πρῶτον; ἀλλ΄͵ οὐκ, ἄοβϑ. πὸΐ [οοοα:] τὰ- 

ἴηε58 (ἰῶ55) Ἀμο οξςου - Ἐχϑβί, Ῥυϊ  δοῖ΄ γῃραίαῦεῖγ." 

εὐθέως τὸ τέλος, 10 ΤΏθ Ὧ6 ψϑηῦ. ἢ 
᾿σηθαϊδίοιν ἐπβθ πᾶ. Ἔ δὲ ἴο 88} ἴο ἐβθαι: “ΝΜ Δ- 

10 Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς ᾿Εγερθήσεται ᾿ ἀνθ ἀραθεῖ 

᾿ ΤΟΤΕ ΕΞ Στ τ ἠὲ ἴο δε ἍΜ] ΡῈ τοιιβϑά ἐλ Ἄάνι δεν ΠΩΣ 

ἊΣ 2 3. Ψ Υ ΄ Ν λεί ᾿ 1 7 ᾿ ᾿ 

ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ᾿ὐθονόμις σκῳ ἃ ἘΣ ἘΕΣΟΙ 

παιΐοῃ ὕροῦ ἤδοη δρᾶ Κιηθάοτα ὉὩΡΟΩ Κιηράοτῃ, 
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11 σεισμοί τε τ ὶ ς μεγάλοι καὶ κατὰ 11 δὰ ὑμεῦ ἱ 
᾿ [ον] κ6 5 8πά ξτεαῖς μῃὰ ϑβδοοοσγαϊηξ ἰο | στοαῦ ον ἀν, 

Τιπτοιν λοιμοὶ καὶ λιμοὶ ἔσονται, ἴΒ ομ86 Ρ͵δοθ δἵξ 
Βηθ ῬΟΞΏΙ ΘΟ 65 δηά ξδζωλμθ8 Ψ11 06, ᾿ διῃού 6 Γ πδεὶ ἤξετιν 

φοβηθρά τε καὶ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἴ Ἵ ἐ σημεῖα ] δὴ 
ἐποῦῥει εἰσί δὰ αἰβδὸ ἔγοαω βθάνβῃ ἐἰ μεν Ἡμα νΩ πι ἐρουυο 

Μ “ : Τ- 
βεγστα Ἔσται, τ βἰσῃηὐβ δῃὰ ἴἔγοχῃ 

12 πρὸ δὲ , ᾿ δασϑὴ ογθαὺ 5168. -. 
: ὲ τούτων πάντ 5} 

Βεξοσα μα ἴμ688 (1955) ὡς ἐκεῖ Ἐπ εῖτει τὰ 
ὍΡ18 ΤΈΩΣ : 

ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν [ψ11 1 ἱ 
: : Ἔ χοῦ ἰῃ6 δδηᾶβ οὗ ῃθπὶ ὌΡΟΩ Ἐὐδπ υων ἡφλα: 

καὶ ιώξουσιν παραδιδόντε ἰ ὸ τσὴ ς 
8 Πα ἔμπον Ψ}11]} Ῥεγβθοαίε, ἐίμενι ὠνομρ ΝΥ ἔν σαΐο δ πὶ ΒΕ. γετιΩῖ 55 ὴ8- 
συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους . ἐπὶ ᾿σοριιο5 8ἃΠαΔ ὈΓΙΒΟῚ5 

ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ 
ἴδον 1, ΡρΟοσΘ ὑροὴ 

υὐὸ δ ϑδν δηἃ Ὀγβοῦβ, Ῥεῖῃ ΙΕ ΟΥ̓ ὈΡΟῺ] νοῦ Ὠρίῃρ 816 δ6 

Βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ [ἴοτϑ Κίηρϑ δῃᾶ βῸΥ : 
κ᾿: , δηὰ ΒΟνΘΥΠΟΥΒ οὗ δοοοῦπί οὗ 6] ΠΟΥ 92ῸΪΓ ἐῶ βδκα τ 

ὀνόματός εἴου; 13 ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς [π|}ν πϑηιθ. 18 αὐ ΝῊ 
ἡ ὍΣ 1 ΝΥ11 βῖθῃ ἔγογα ἴο γοῦ ἱἰπίο [ἐσ οὐ ἴο χοῦ 20ῸΓ 

᾿ ΕΣ “ 8 

μαρτύριον. Ἐς θέτε οὖν ἐν ταῖς | ψίΐμθ55. 14 ΤὨΘγοίοσα 
Ἐτο ᾿ : οὔ Ραΐ 1 υθέοσθ ἴῃ με |φαύι6 ἰῦ πὰ σοῦ πραχὲβ 

ᾳρ ίαις ᾿ ιῶν μὴ τιρομελετᾷν ἢοῦ ἴο σγϑῆθαχσβθο Ρ6- 
ξὰ ὧν ἣς Ἷ . ᾿ ὯΟ ἴο 6 ὑγοιῃβαϊ δε: [ ΣΟΥ ΘηΘ ὦ ΠΟΝ ἰο τλδ κα 

ἀ τόλουγ θῆναι, ὅ ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν [τοῦ ἀσίθηβθ, 185 ἴὸσ 
ΩΝ : 6, ᾿ ΦῸΥ Β5,ΔΙ να ἰουοῦ 1 Ψ1] ρἶγα ΞΟ 8 

τυ δευν ποτ ἜΘ ΘΟ. δι ἀνθ ας αν ΡΟΝ ΟΣ μον Ἷ ᾿ ᾿ Θ᾽ ΨΏΪΟΏ 411 σοῦκ ὁ 
ἄντι : ἢ ἅ Γἴμοῖ τ στῆναι εἰ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ [615 ἰορείῃεσ ΨῈ1Μ ποῦ 

: ἴο σοι χεααϊςος 811 16 [Ὀ0Ὀ6 8016 ἴο γχϑϑίϑὺ ΟΥ 
ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16 παραδοθήσεσθε. ἰ| ἀἰϊδριιξα. 16 Μογθονϑῦ, 

ΟΠΘ5 Ἰν 15 ἀϑαϊηβέ ἰο χοῦ. Υοῦ ΜΠ 06 βίνϑῃ βεβϑι θ᾽) γζῸ Ψ1]1 6 ἀδινγογρα 

ῥὲ. καὶ αὐτὰ γονεῶν καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν [ὉὃὦΡ αν ὮΣ Ρδγϑηΐβ 
Υ Ρδυϑηΐίβ δῃᾷα ῬὈγχοίΐμευβ δῃᾷ γχοϊαϊΐνε [ἰδηα Ὀσχούῃου δηαᾶ σοὶ 

καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶ ἱ ὑμῶν, [ αὐνο5 ᾿ 
ἘΠ τεηᾶϑ, πα ἴδον ΨἘ] ραΐ ἴο ἄδαίῃ ἐξ οὗ ἐπεφυρι δηἃ ἔμεν ̓ ἈΝ δῦ 

ἐδὰ τοῦδ. ῥδίπα μαιοα ΟΥ ΔΝ, 1 απὰ νοῦ ΠῚ μὲ Οὐ: ᾿ Οὐ: , Ψ 8 17 δῃὰ τοῦ Ψ1Π ΡῈ οὔ- 
ἜΗΝ τὸ ὄνομά μου. 18 καὶ θρὶξ ἐκ [1605 οὗ Βαίγϑα ὉΥ 81} 
᾿ ὸ ᾿ Ἀϊαει οὔ ἀντι ΔΑηά δὶ. οιϊΐοῦ, ΘΟΌ16 ὈδΟϑιδα οὗ ΣᾺ 
τῆς Ἐφϑλης ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. ΠΘΙΊΘ. 18 Απᾶ γοῦ ποὺ 
ρος ο: τοῦ Ὠοΐ ποῖ 5μουᾶ ροσίβῃ, [8 δὶ οὗ γόυξ. πϑϑᾶς 

τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσεσθε τὰς ΜὝΠΙ Ὁ ΘῺΥ Ἰη68}5 ρεῦ- 
Ι ἢ {πθ6 οηάσγαησο οἔτου στοῦ Ψ11 δοαυῖσγα ἐπ} ἴθ. 19 ΒΥ ΘηΌΣΔΏ66 

υχὰς ὑμῶ ψυχας ὠμῶν, οἱ ὕοῦκ Ρᾶτὲὺ χοῦ ψ1} 

Ὁ “Ὧν ᾿ ᾿ Θοαῦϊτα ὙΟσῈ 501}15. 

ἀν: εἷὲ ἴδητε 20 “ἘΠΙΤΓΒΘΙΙΏΊΟΙΘ, 
πεν ἐς τοῦ Τοϊσΐ 566} ΨΏΘΩ τοῦ 866 96- 

ΠΥΡΝΆ συ μΕνὴν, ὑπὸ στρατοπέδων | Τιδαϊοει Βυγτου πη αθα 
δ ΘΠΟΘΙΑΡΘΩ ΒΥΤΏΪ65 Ὁ ΘΩΟΘΘΙΠΌΘΑ ΦΥΙΏΪΘ5, 

μιν σασθλακου κοι σφμομν 

Ἡπορραπρεηχος τα πθοδμετενοκγρονν υοοπαοντοοσεμεπαπραοαρεπηρι σοαδομρρειδηρτνσεμαθρςσεεργενροιατδεασι ρα εανειρεης αν Υ ΡΥ Ἐραστᾳ αν ν τ τομααν ΡΤ Έρα ς΄ 

ταρφερχι τδλ ἢ πολι ΙΒ παῖς ἀκκό γα. ἐν ἘΠῚ εὐφπδολϑαρε δανιργῆνυ κτλ Μακε εν εύρνι κτελυνονν τὶ κοαρνημορ κωκιν! 

898 

τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν 
θη Κηον τοῦ ἰμαί 885 ἄγαν ΠΕΑΥ 

ἡ «ἐρήμωσις αὐτῆς. 21 τότε οἱ ἐν τῇ 

ἰῃ8 ἀεξοϊαίϊίίἼοη οὗ ϑσ.Ὶ ΤΏΡ ἰμ6 (ομ65) ἰῃᾷ ἰμ6 

"Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ 

Ζυᾶρδα 

"Ἱερουσαλήμ, 
Ζε  αϑδίθτῃ, 

οἵἷ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, 

η6 (ομ65.) ἰῇ τηϊαβὶ οὔ βοσ 

καὶ οἷ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχ! 
1εὲ ἴλθτα δαίεσ - 

δηὰ ἴδε (οπ 65) ἴῃ [88 τοσίοῃϑ ποῖ 

ἡμέραι 
δ. 8 

πλησθῆναι 
ἰὸ Ρ6 ἔυθ 6ά 8} 

23 οὐαὶ 

[4 

οτι εἰς αὐτήν, 22 
Ὀφροδῦϑα ταΐο Βογ, 

αὗταί εἰσιν τοῦ 
{8658 816 οἵ ἴῃ8 

τὰ ᾿ γεγραμμένα. 

[6 (185) μΒανὶησ θθθα υχιίθα. 

ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς 

τὸ ἐπε (ὁπ65) 'ἴπ ὈΘΙΥ βανίηβ δῃὰ ἰο ἰμ8 (ο}65) 

θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἔσται 

εἰνίαβ βοΚ λα ἴὰοβα τι6 

γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ 
ΟΟΥ προρββῖν Βτοαὶ ὍΡΟΙ 

ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, 24 

πτδαίμ ἰο ἐς ρεορῖθ ἰμῖ5, 

στόματι μαχαίρης καὶ 
ἰοσχαοῦ οἶϑννοσγα δηα 

εἰς τὰ ἔθνη πάντα, 
ἰ 6 πίϊομβ 411, 

ἔσται πατουμένη ὑπὸ 
ΨΜ11Ὸ6 Ῥείη ἐσαυηρ θα ΌΓΥ 

οὗ πληρωθῶσιν 

ψΒδὶ [{{7Ὶ6]} 5 οΌ]α Ὀ6 ξυ 1816 

καιροὶ - ἐθνῶν. 
δρροΐξωἰθα γ65 οἱ παϊϊοηϑβ. 

25. καὶ ἔσονται σημεῖα 
Απᾶ Μ}}} 6 β'στι5 

καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ 

ϑηῃά βίδσϑβ, απὦ φρο ἴῃὩ6 δατΐῃ ΔΏΒΟΙΒΩ 

ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχοῦς θαλάσσης καὶ 

οὗ πϑίϊοῃβ ἱπ Ῥευύριθχιῖν οἱ το 56 οὗ 5868 δηᾶ 

28 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ 
ξολυλίττισ ΟΣ 6 ἢ ΣΥΟΙᾺ 

προσδοκίας τῶν͵ 

Εύ-εῖν οχρθοίΐδίϊου οὗ πα (ἰ 55) 

ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἷ γὰρ 

σουλΐηθ ρος μα Ρϑὶηδ ἰημεθιϊεα [φασί], 186 ΣΟΥ 

δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 

-ὉΟΜΕΙΒ οὗ ἴῃ 6 Ὦφανθὴ8 ΜΜ1Π Ὀ6 58 ΚΘΏ. 

21 καὶ τότε ὄψονται υἱν τοῦ 

Αὐῇὰ θη ἰδοὺ Μὴ]568 ΞΟῺ 

ἡμέραις" 
ἃδυ5; 

τῆς γῆς καὶ 
τὴ δαὶ; δῃά 

καὶ πεσοῦνται 
δα ἐμὸν ΨΜ}11 18} 

αἰχμαλωτισθήσονται 
{π6.} 1} ΡῈ 1ϑὰ ςσαρίϊνθ 

καὶ ᾿Ιερουσαλὴμ 
ΕἸ Ζουιβαὶθπὶ 

ἐθνῶν, ἄχρι 
παίοηϑβ, τ} 

καὶ ἔσονται 
δηᾶ Ψ11 08 

ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ 
ἴη ϑδϑη 8ῃᾶ ἵῇοοῇ 

σάλου, 
οὗ δρτίαϊοῃ, 

φόβου καὶ 
δηᾶ 

τὸν 
18 

τοὶ ἔβϑῖα μ6 βεοίπρ ἱπίο ἰμ6 τηουμίϑ 8, δηᾶ 1 χηομηὐϑι[ 5, 

ἐδοβα ἴῃ ἐδ υἱᾶϑὺ οἱ 

Ἰοῖ ποῖα ἀδραγὶ ουἱ,  ΠῈΙ ΜΙ ΔΟΓΘΥ͂, δα Ἰοὺ 

ἐκδικήσεως | Β6Γ; 
οὗ νϑΘ8 806 [816 

πάντα ᾿οαὐ }.ι50166, ἰμδὺ 581} 

{86 ὑπίηῃρ5 υτιθθῃ 

ΙΔ 6 ζἤυ!11116ᾶ, 

γοο 232 6 ἰο. ὕῃ86 Ὀγθθ- 

θη ΜολθῺ δηα ὑῃ8 

ΟἿΟΝ 5.0 8 ὈΔῸΥ 

ἴὰ ὕδοϑβθ ἀδνδ! 

ΜΏΠ06| ἴἤθτο Μη] Ὀ6 ριθαὺ π6- 

οοοϑὶν ὑροὰ πο ᾿ϑπά 

δὰ ψυαὶϊὰ οὐ ὑδὶ5 

ῬΘΟΡΪΘ; 

Ἅ1Π [811 ὉΥ ἴῃ6 δᾶρθ 

οὗ ἐπ σνοσὰ δηᾶ ὉΘ 

Ἰβᾷ σαρίλνα ἰμῦο 811 [86 

ὨΔΟΪΟΙΒ; 

1θὰὶ ΨΜῈι Ρ6 τε θα 

ΟὨ ὉΥ͂ ὕπμ6 πδύϊοῃβ, 0ἢ- 

1 ἐλ δρροϊῃὐθα ὑὐπη85 

οὗ ἴθ πϑίϊοῃβ 

ξυ1 5116. 

ΤΖΌΚΕῚ 21: 21--.-9}] 

ἀὯρὴ Καον ὑμαὺ ἴπ8 

ἀδϑοιδύϊηρ οὗ ὩΘΥ Ὧδ5 

ἀγα ὩΘΆΣ. 21 ΤὨΘΩ 

1ῖὁὲ ἰβοβα ἰὰ σα ἅθ8 

Ῥεαρίῃ Ποοὴρ ἰο [6 
δηὰ [οὐ 

ἔσθωσαν |ἴμοδα ἴῃ [86 οοπηίτν 

ῬΙΔοΘ5. ποὺ δηΐου ἰμΐο 

22. Ὀδοδ56. ὑῃ658 

ἄδυβ ἴοσ πιϑῦϊῃϑ 

ἘῸΣ 

ϑά Δ ὑὯδν 

διὰ σοτυδα- 

8 ΓΘ 

25. “ΑΙ5ο, ὕμοῖα ΜῈ] 

06 βἰρῃβ ἰῇ δ δῃᾶ 

τοοοῦ 8δηὰ δβύαιβ, 816 

ἡ ὑδθ δαῦΐ δηραθἢ 

οὗ πϑύϊομϑ, ποῦ Κηον- 

ἴὴρ ὑπ6 ΨΥ οὐ Ρ6- 

οαυ86 οὗ ἰδμ6 τ δυ]ηρ 

οὗ ἰῃ6 5686 δῃᾷ [ςἰ08] 

αϑἰαύΐοι, ΦθΜ Ώ116 

ϑη δθοοῖθ ἴϑίηΐ 

ουαὐ οἵ ἴορδ. δῃᾶ ὃχ- 

Ῥϑοίαοῃ οὗ ὑῃ6 τῃϊηρ5 

σοταΐϊορ Ὁροὰ [6 ἰἴὰ- 

μερίϊοα οαεύῃ; ἴοσ 

6 ρονψεῖβ οὐ {π8 

Ἡθαύθη5 ΜΠ1 06 Βῃδικ- 

δῷ. 27 Δπᾶ ὑμθῃ ὑπ Ὲ 5 

οὐ δε} ΜῈ 566. θὰ Ξοὰ οἵ 



5 

21: 87---ῶϑι 6 

ἣν ΡΥ ἢ ΜΈΝ 394 Ξ 895 Γ{{Κ8Ὲ} 21: 81 ᾿ ͵ ἐν νος ᾿ Η ΕΝ : ἐν ς - ἯΣ τς εν δε ε ἵνα -. [{ἅταθ.. χηβκίηρ . ΒΌΡΌ] - 

ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ. μετὰ δυνάμεως | ταδῃ: ὈΟΠΆΗΡ' ᾿: 1). 1ὴ καιρῷ. δ ΟμενΟΝ, ἦπι ογᾶεσ ἐμαὶ | σαύίοσυ ὑμπδὲ σοῦ τη 

ΤΆΔ σογΩ 5 ἢ οἰσασα Ὑὲὲἢ Ῥονγεσ  Γ[οΙουα ΠΏ. Ῥοναῦ 504 δρροϊπίθᾳ {τ θ Ξ.ΕΒ. Η ταῦτα πάντα | Βοσορ ἰῷ δβοδρίσρ 

καὶ. δόξης πολλῆς. 28 ᾿Αρχομένων δὲ ἰστϑαῦ βίου. 28. Βυΐ 85 - κατισχύσητε. - ᾿ ἐκφυγεῖν. πος 81 1811 δϑθ ἐπῖηρθ. ὑπαὶ 

ϑηὰ “ρου “γημποῆ, ᾿ς ΑΑΧασ.. .. δὲ ἴμθϑθ ἐῃϊηρϑ βίδσε [ὁ γοῦ ταϊβϊ Ὠ6 βίσου ἰἴο ἔθθοῦ ἀξΟδαὶ καὶ [δ΄ ἀδβεϊπθα ἕο ΟΘΟΊΣ, 

τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε Οὐσατ, Σαῖδ8 γΟΌΓΒοΙνδ τὰ μέλλοντα, Ὲ Ἐπ νδοακλε: δῃὰ δῃᾷ. ἰὴ πβίδηδίηρ 86. 

ΟΣ [με56 ([Ὠΐηρ5) ἰο δα ΟΟΟΌΣΣΙΩρ θη γουγβεῖνεσ ὮΡ ἐούθοὺ βδῃά ΠῚ - ἕοῦᾳ [μ6 (8155) Ῥεΐπε ρθε Ν Ὁ ἀνθρώπου. ] ἔοτα ὑπ ϑὅοῃ οὗ ταϑῃ." 

καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑ ὧν,. διότι [πραάβ ἋΡ, Ῥθοβίβο σταθῆναι ἔμτροσθεν τοῦ υἱοῦ μιν ἢ τε ΡΟ Ἴ 3150. ὉΥῪ ΟᾺΥ 8 

8 πᾶ 1{8{ ὀὈὙοὉ ρου ἐπα Ὠδϑαᾶϑβ οὐ ου, ιῬϑοϑιξθ γΟΤΕ ἀεΙἑνεσδησα ΠΗ το 5σἰδαῃᾶ ἰὴ ἡγοαΐ οὔ ῃβ 50 ε 

Ἢ 

ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις. ὑμῶ.  ἔΧἝΙμοιης πεδρν εἰ 15 σαν ὴ 5 θαυ. {μ6 ἀεινοσδησθ οἴ του. : 29 Ὑ711 8 ἐπδὲ Ἣθ 29 Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς “[δετε ΒΡΟΚΘ 8η. ΠΙβίγϑεσ Απά Βοβαίάᾶ. ραγαρῖὶα ἰοἐμοην, βεοτως 80 ὑἰοὰ 

ὲ ὸ Ἄ ῶ ἱερῷ ᾿ψοιμα ὍὈ6. ὑδβδοῃίηρ ἴῃ πιο ΟΣ ορυϑμου στ Ἐν 
Μ ΄ ἱ 

ουξ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ] πίῃ ἈΘ Μοῦ] 50 
ἱ , ὲ ἢ οἵ ὑμ8 

Ὁ [το ἐῆθπ; “Νοΐδ 186᾽ ρ ἐοδομλξ, δι Βὰξ. ὠἰθθ ἜΡΡΕΝΣ ὡὐ ΕΥ̓ τα ρθε [14.:} 

᾿ Ν . ,.. ᾿ Ν 5 
᾿ ᾽ Ἄ ὄ τὸο 

: 

τὴν ᾿ συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα: ὑγβα δηᾶ 411. ἐδ8 οἴμοι - ηὐλίζετο εἰς τ ἘΕΣΙΘΟΣ ΕΝ 186 (056) ᾿ Μοπ ΟΥὗὨ ΟἸΙΐγδ. 

ι..0:} ΕΒ ἰσεα δηὰ 8 ἴμ8 ἔγθθ5; ἔσθθϑ: 30 Ήβη ΠΡ με 85 Ἰοᾶβί:β ἰθἴο {Π6 ἑ ᾿Ξ 5, γὰς 38 ΑὨΔ 811 [16 ῬΘΟΡΙδ 

80 ὅταν προβάλωσιν "ἤδη, [8γ8 ΔΙΓαδαν ἴῃ, ἐμ καλούμενον ᾿Ελαιῶν: 38 καὶ πᾶς ἴπθ Ῥϑθορῖβὶ ΜΟΙ οομθ ΘΘΥῚΡ ἰὰ 

ΜΉ ΘΏΘνοΣ πεν τλθσὴ: βμοοί ξουίῃ. ᾿δἰσϑαάν, Ὀυα, ἘΚ ΟὈβουψίηρ Ῥείη οα!]θὰ οὗ ΟἸῖναϑβ; 856 : ῶ ἱερῷ [88 ἀδΡ ἴο Ὠΐπι ἴῃ ὑΠ6 

βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν -γινώσκετε ὅτι [χοῦ Κῆον ἔργ γοῦτ- ὥρθριζεν προς τὐξαστονος δν τὸ ἘθιΏρΙ8 ᾿ ὑθῖωρθθ ἴὸ ΘΑΥ Ὠΐη). 

Ἰοοκίηρβ αὲόΨ': ἔχογα 56 Ιν 6 5. τοῦ 816 Καονσίησ. ἰηβὲ ΒΘΙνθς ἐπδὲ ΠΟ ἐπὰ τῶ ΟΟΥΩΪ ΕΣ ΘΥν ἰοναγὰ 1 ἤδη. ἐγγὺς. ᾿τὸ θέρος ἐστίν: 31 οὕτως ᾿ ᾿ ο , "τοῦ 
: οὶ - 

. ᾿ΒΌΙΏΣΠΘΙ 5. ΠΘΔΤ. 31 Τῇ ἀκούειν αὐτοῦ. 22. Νον ὑδο ἔξει: 

ΤΕΘΥ πρὸ ἴῃ βυχμχηὸγν 15; Ἐλὰ | ἑῃὶς ΨᾺΥ τοῦ αἴβο ἰοὸ Ὀ6 μϑδυίὴξ ΟΥ̓ ὨΒίτη. 
ναὶ οὐ {πμ6 ὑπ 

- “ Ψ ᾿Ψ’. 
“ 

ω 

καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα ΏΘΣ ὙΟΤΙ 568 ἰῃθεδ 
8150 τοῦ, θη θνοσ ὑοῦ ΤΑΛΡ 566. ἐῃθβο ([Ὠ 155) ἐμ ηρ5 ΟΟΟΌΥ Ηρ, Κυον 
γινόμενα, γινώσκετε - ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ 

29. Ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν | οχχιθηλθα οαΚθ5,, ἐπ 
Δ ΕἸ ὑπὺ ἐμ ΚΙηράοταη. αἵ 5 ἀγδυυ ηβ εῶσ Ρυξΐ ἰῇ ξεϑβίϊνθὶ οὗ [π6] 5ο- δ] ῬΆΒΒΟΥΘΣ, 

αΒΒῖΝ οὐὐϊπρ ΠΘΆΓ, 
πο; ἢ ἐ λεγομένη Πάσχα. (Μὰ5 5 5, 

: Η ᾿ ῇ 
δ χν ἀζύμων Η Α : ᾿ 1580, ὑδθ. ομΐοξ 

Το οαττίη δ, με Ἐποννπα χοῦ ἐμαὶ ἔραν ᾿Ν 186: Ασα ἰς ὩΘΆΥ. 32 ὙΓῸΙΝ τος. [σ8 165] ἐπα (οπθ) Ῥδΐῃφ Ξε ]ὰ ἘρββονεΣ ΔΑΝ Ὰ ̓πΑ Ἐπὸ βουῖθοβ 

βασιλεία ᾿ τοῦ θεοῦ. 32. -ἀμὴν λέγω - [1 ΒΕ. ἰο σου, ΤΗΐς Ἔα τα ἐζήτον οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἵ ὃ" κῶν ἴμ6 οἷς 

Κιυσάουι οξίηῃθ αοα, ἐν ἈΙΆΘΩ. 1 δΠὶ βαυίη 3 : πΡτ τΣ 2 καὶ Ὡτοῦὺν ἈϊΘΣ ᾿σἱεβίβ δρᾷ {π6] ΈΥΘ βθοκίηρ ἴθ. 

ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ |8 ΠΕΓΑΙΠΟΩ Ὑ1 ὉΥ πὸ Απᾶ τνέχε βεθκίπε. ἴῃς ς ἔροῦνθ ὍΔ. ἴοσ ὑπεῖὰ 

ἴο χοῦ ἐπδέ: ποὲ οὶ ΒΒου]α μ5855 δύνα ν ἴῃ8 βεπθσχαίίοῃ [ ΘΠ. θ8.55 ΔΥΣΘΥ πιη- ἴς τὸ πῶ ἀνέλωσιν ὠ αὐτόν, 4 οἵἨἁ πίων, ἴοσ 
αμματεῖς τὸ πῶς αν! μῖτα, [0 βεὖὺ τά ὁ ᾿ 

γραὸς ἰῇ. δον μον Ἔ τὰ ον δλθεν ποὺ ψοτα ἰῃ ὠαβδος ῦ ὰρ τὸ ὄν. ἰσῆ 16. 5 Βα 56- 
ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαὸν {886 ρβορῖβ. 8: Ἐπ ὡς ἐεαυίϊη [Ὁ ἴδε ρξορῖς. ἰυθοθι γὰρ, βρίοσθα ἰοϊὸ σα; 

. ᾿ 3 ΄ »: ν ΠῚ ΟΔ8]116 
᾿ ἰ Ιούδαν τὸν καλουμένον) 32,5, [πΠ6 ΟἿ ον ξατοα ὶ τὸ Ταᾶαβ ἰδθ (οη6) θεῖηβ οδθά Τ᾽ ΟΘΥΊ οἱ “ὯῸ 65 

ΜΠ 811 ϊηρ5. οσσαξ. 
33 Ἡβᾶνθῃ δηᾷ βαγιἢ 
ΜΠ 855 ὉΨΆΥ, Ὀιΐ πὴ 
ΜΟΓΩΒ 111 ὈΥ πῸ 
ΤΩΘΔῺΒ Ρδ.55 διψᾶν. 

αὕτη ἕως Σᾷἂν οτος, πάντα γένηται. [21] ΠῚ ΚΟΙ͂ν 811 (55) τοϊσῃξ ὁσουγ, 88. ὁ οὐρανὸς καὶ ᾿ ἡ Ὑῆ παρελεύσονται, ΤῺΘ Ὠφανρῃ ὉΠα {ῃ8 εὐὐῃ Ψ{Π]1 Ῥᾶ55 αννδν, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται. 
φαρφιιμρ ὦ γετν ραν νυν νου ΟΝ 

ὴ 

- 3 Η Ἂ 
6 

ΠῚ Ῥαϊ- ΝΠ 
Η Σ 

: ᾿ ᾿ ΄ ὡς, ἐ το αι ιθμοῦ τῶν ΠΕΟΙΛΌΘΥΘΩ͂ ΔΙΩΟῺΡ τᾺ 

πο ὩΣ ἘΠ ΟΣΊΘΕΣΒΟΙ ὙΠ Ν ΗΓ Ῥββς ἀνναν. ,.}1 34“Βυὲ μὰν αἰξθηὶ Ισκαριώτην, ἐεια δ, Θδὶ ἀξ) Ὑμῖϑ., πα πεν τωϑε ἐπα ὑνϑῖνα; 4 8η Ὧ6 σϑθηΐ 

Ἐδ χοῦ βΟθΈχετε ᾿ ἀαεὶ τύτοις ἰεἡ ἔθ ἴο γοῦγβοὶγας ἐπδὲ ἸΞΟΒΧΊΟΣ, ἐς ᾿ ὧν ᾿ συνελάλησεν οὔ δὰ ἰαἰκεα πα 

ΤΕΣ ΠΕῸ πὐδ δ τον ἐν ολ οελτ τς χοῦκ θαγὶβ Ὥθνου θ6- δώδεκα' 4 καὶ ἀπελθὼν ἘῈ ̓ ς Ἂς ἰἀἸκεά ψ τι} [ἢ 6. ὁμίϑε ρυϊοδὶβ δᾶ 

ποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι : ἐὐκόοαυτρα Ἶ ἵνα; ἀπὰ μανίῃηβ βοπα ΟΕ -. ; ᾿ 

ϑοΙ εἰ π᾿ χαϊσῃΐ θεσουηα τνεϊρηθα ἴ 86. πμεϑαγέβ [Ὁ θ τεῖρηρα ἀονῇ δα ᾿ ᾿ ὶἱ στρατηγοῖς τὸ πῶς [ὑθπι016]1 ὉΡΡ. ΤΕΣ 

ὑμῶν ἐν ἄλῃ καὶ ἔθῃ καὶ] Μια ονογεαθίηρ βῃηά τον ὐ το βευβελο ὰρ ολθλ νυ Μδν ὁ Ηρα οι πξου ἀδουν τα 

ὑμῶν ἐν κρετ Λ “καὶ μεθῃ - καὶ ἐπ ρός : ἴ6α οὨθε ῥχίεδίβ δῃᾶ ΑΣ ἱ [πὯΡ ἴο Ὀοίχαν δπἰτα ἰοὸ 

οἶγοῦ ἴῃ ονογθδίη δπάᾶ ἀγα Θη,θαβ. 5πᾶ Ὦρδνυ. ατιακὶηρ 8ῃή τς παραδῷ αὐτόν. ὅ καὶ Ν Κ Ὕ7611, ἘΠ χδ- 

μερίμναις βιωτικαῖς, -. καὶ ἐπιστῇ. ϑηχίθεϊθα ὉΣ 176, δηᾶ τοις 86 τὐθῃϊ βῖνε Ὀαϑίαθ Ἀϊτα. πὰ ἔμθι. ; 

ΒΏΧΊΘΙΘ5. ΒδΙοηρίηρ ἴο Μῆθ, δορὰ πηὶρῃξ βίδα ΟΠ ᾿ 
: Δ8 : ; ΕΝ ἜΕΕΥ Ἴοἰοθᾷ δῃηᾷ δρτεθᾶ ἴο 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη 85 ὡς ἘΠῚ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον 85 Ν Ἔρεχο πον: 
᾿ ἱ Ϊ Ὧ6.] [ 5ῖνθ Ὠΐτα ΞΙΙΝΘΥ το 

ΡΟΣ. Ὑου΄ : βυδάθη, ἐπ ἂν ΕΠ ἘΤῚ Ό8 Ἰηδύαη]ν ἌὌΡΟΙ [δὲν τϑ᾽οϊσβα δπᾶ ἀβτεβὰ : 16 δὰ δῆνατ ἵπιο ᾽ Ὡ τε αὰ ΕἸγοΣ ασβεν: 
ρος ΣΤ ΠΟ λεύ. ᾿ ς ἜΝ ; γοῦ 35 δἃ5 8 5887. δοῦναι. δ καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει αἰ ἀρὰ Ἠῶ δέραν, γον ἐδέῖς 

βρεγοῖ πη τλεύσεται, γὰρ ἀρος. Τα αὉ ΣῸΣ. 16 ΨΕΠῈῸ σόπιο. ἐς το το κα ὐαν ἐς οὙπσ ον, κα τούτοις ἀθὰ δα Ὀδξαρ, το σεὸκ Η ΝΣ τὸ 
: ἣν δ 

Ἂ εχρέω, .,» εν ν ᾿ 2 ὸν ἄτε : ᾿ ΟΕ 

τοὺς καθημένους. ἐπὶ -πτρόσωτον πάσης [.ΡΟα, 8} ὕβμοββ, ἀν768}]- εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸ ᾷτερ, τῶι ϑηλ πο δι 1 6 (ΟΠ 65) ΒΠΩΡ ρου -- ἔβοα ΟΥ̓Δ. [6 ΠΡΟΩ ὑπθ ἔβορ οὗ ΚΕ πΞΘΘΒΟΏΘΒΙΘ. οὗ ἐπα ἴο βῖνϑ δ ΑΜΙ ξΣ τῆς γῆς. 86. ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ [8} ὅπ βαγίῃ, 36 Κορ ὄχλου αὐτος. ὁ. ᾿ : δχουηά. 

ἴθ βδβαγίῃ, Βε Κρθρίηρ ΒΊθβερ]θες μαὲ ἴὰ 4} ΔΘΚΘ, ἰμθὴ, 811. 16 οτοινᾶ- - ἰο [μθτα. 



ΓΕΌΚΕ 29: ---1ὃ 

7 Ἦλθεν δὲ ἡ 
Οδιὴθ Ῥαΐ {η6 αδ 

ἀζύμων, 
Ὁπδοστηθηίθα [68].65], 

ἔδει 
1 85 Πα σν 

ἴο ΨΏΐΟΣ [85] 

θύεσθαι τὸ πάσχα: 
ἴο Ὀ9 5βδουϊβδορα τὴ8 Ῥϑββονοσ; 

8 καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ ᾿ἰωάνην 
δηὰ ἮὯθ6 βοῃΐ ξου τῇ Ῥοίου Δα Ζοδπ 

εἷπών [Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ 
πανὶ βαϊᾷ Ἡδνὶησ βοὴ τοῦ βού γοδαν ἴουβ [86 

πάσχα ἵνα φάγωμεν. 9 οἱ 
ὈΆΒΒΟΝΟΥ ἰῃ ογᾶρυ (αὶ ψὸ τϊσὴΐ δαΐ. ΤἸῺ6 (ο165) 

δὲ εἶταν αὐτῷ Ποῦ θέλεις 
Ὀυΐ 5ϑὰ ἴο Πίσα λ᾽,,4. 91:2... σοῦ δῖ Δ ΠῺ5 

ἑτοιμάσωμεν; 10 ὁ δὲ εἶπεν 
νγ 5Ποι1α ΓΔ ΚΟ γοϑαν ἢ ΤῺΘ (οΠ 6) Ῥαΐ 581 

αὐτοῖς ᾿Ιδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν 
ἰο θῶ Τοοκὶ Ἐδνίηβ οοἰοχεά οὔγου ἰπΐο {π6 

πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος 
οἷν ΜΨ11}} ταροῖ ἰο γοῦ ΤΩ8Π 

,. κεράμιον ὕδατος βαστάζων" 
δαί θηννασθ ν 6556] ΟΥ ννδίθυ ΠΔΙΥΨΙΏΘ; 

ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς 
Υοῦ ἔο!]ονν ἴο τὰ ἱπίο ἰῇξς Βοῦξα [ηἴο 

ἣν εἰσπορεύεται. ΗΠ καὶ ἐρεῖτε τῷ 
ΨΏΪσἢ ὯΘ 15 ΒοΙΩ5 ἱπῖἴο. ΔΑΩα τοῦ νν1}} 56ὲν ἴο ἴῃ 8 

οἰκοδεστιτότῃ τῆς οἰκίας λέγει σοι 
ΒΟυ ΘΙ δίοῦ ΟΥ 186 ΒΤΟΡΕΙΟΙ 15 βαυΐϊῃ δῷς. ἴο νου 

ὁ διδάσκαλος Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμα 
1τὴ68 ἸΘΔΟΏΘΥ Ν᾽ 9 41} -} 15 16 βυεδϑῖ γοοζὴ 

ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου 
ἍΜ ΏΘΥΘ ἰῃῇ6 ρδββονθὰσ νὰ ἴθ αἰἴβοὶρθ5 οὔτωῃρ 

φάγω; 12 ὑμῖ δείξει κἀκεῖνος ὑμῖν 
1 γηϊρῃΐ φαὶϑ Αμὰ ἰμαΐ οὔθ ἴο χοῦ Ψ1Π 5Π5ον 

ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον" 
ὌΡΌΘΥ ΓΟΟΥὰ τοδί Ἀανίηξ [σου] 0}. 65] ΞΡΓΟΔᾶ; 

ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 138 ἀπελθόντες δὲ 
ἴθ. 8 Υοὺ ΤΟ γοαᾶν. Ἐν] 8 ΒοῦΘ ΟἿ ρμυΐ 

εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ 
πον ἔοι πα δοοογάϊηρ ὃῷ 6 δᾶ "δαϊᾷ ἴο ϑσῦ, δῃᾶ 

ἡτοίμασαν - τὸ πάσχα. 
ἴδ τῆϑᾶθ τον 6 ῬϑθΒΌΨΘΥ. 

14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ 
Απμὰ ΨψΏθΩ οσσυγχχοα ἰὰθ Ὠοτγ, Π6 61} Ρ 8150 

οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 1ὅ καὶ εἶπεν 
16. δροβϑὲῖθο ἰοροίμον νὰ Ὠΐπλ. Απαᾶ ἢ 5814 

πρὸς αὐτούς ᾿ΕἘπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο 
τοννθγα 1 τὰ ἼὯὸο ἄδϑῖτα Ι ἀδει χοᾶ ἐῃ15 

τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν ᾿ πρὸ τοῦ 
8 Ῥβέβονθ ἰοφρεὲ τυ τοῦ Ὀοΐοσθ οἱ 86 
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ΤῪΏΘ ἀδὺ οὔ ἐῃβ 
ἘΠΕΘΥΘῺ ὑ6 4 ΟΕ κοὲ 
ΠΟ δύσίνθα, οὔ ψὩϊοῆ 
[6 ῬΆΞΒΟΥΘΥ νἱούηγ 
τασδῦ Ὧ8 βϑουϊηοθᾶ- 
8δηᾶὰ Ὧ6 αϊδβραιοῃρᾷ 
Ῥεῖεσ δηᾶ σοθῃ, 58γ}- 
5: “ὁ δῃηᾶ ρμοὺ [8 
ῬΆΒΒΟΥΘΥ ΥΟΘΩ͂Υ ῸΓ 8 
ἴο Θθεὐ." Θ9ΎΠΘΥ καϊὰ 
ἴο τ: “ΝΏδσο ὅο 

γοῖ ψνδηῦ 5 ἤο μοὶ 
[10] τϑϑᾶνϑ᾽᾽ 1085 
βεα ἰο ὑπϑλ: “ἸΟΟΙΚ ἢ 
ΝΏΘΩ τοῦ δηΐου ἰπΐο 
[6 οἱΐν 8. τῇδ ΟϑΣ- 
τσ 8ὴ Θαυ ὨΘΉ ΔΓ 
ΨΘ556Ὶ οἵ Μαΐου ψ11 
ταθοῦ χοῦ. ἘΌΙΟΝ Ὠΐτῃ 
ἰηΐο [86 ποῦβθ ἱπὶ 
ἴο ΨΏΪΟΩ ὯΘ6 δηΐθσϑ, 
ΔΑΒ τοῦ δὰ 
5.) ὅο ὑπ ᾿δῃαϊοσχᾶ 
οὗ μ6 ἤοῦβο, “Π8 
ὙΘΔΟΏΘΥ 5805 ἴο ΤΟ: 

ΝΟΥ ἰδ 0Ὃη6 δυσοῦ 
ΓΌΟΙΣ ἰῇ ΜΏΪΟΩ 1 
ΙΔ, δοὖὺ 6 ρ885- 
ΟΥ̓ ψιὰ τὰν αἶδοὶ- 
ΡΙ65᾽᾽ 12 Αμα ὑμαῦ 
[8 Ὁ] ΜΗῺ1 σον τοῦ 

8. ᾿ΙΔΥρθ ὈΡΡΘΥ ΙΤΟΟΙΏ 
Τυτηδηρᾶ. σοῦ [101 
Τοᾶν ὑῆθγθ.᾽" 18 50 

ον αἀδραγίθα δῃᾶ 

ἔουπμα ἰδ υϑὺ δ5 μὲ 
δᾶ π5αἰἱᾶ ἴο ὑῇῃμθῃηι, 

δηὰ ὑπθὺ σοὺ ὑπθ 

ῬΆΒΘΟΥΘΙ ταϑαᾶγ. ᾿ 

14 Αὐ Ἰοηρίῃ ΨΏΘΏ. 

8 ΟῚ οϑίηθ, ἢ 
τοο ρα αὖ ῃ6 τϑρῖθ,. 

δια ὑπ δροβίθ συ τῇ 
Ὠῖ. 15 Αηὰ 6 βϑία 

ἴο ὑπβρὰ: “1 ἤδϑγν8 

{ρστοϑῦϊν ἀρθϑιτρα.. ἴο 

οαῦ ὑδὶ5δ ῬΘΒΟΥΘΓ, 

πιὰ τοῦ Ὀοζογϑ 

ὐσοσεμ με σπν μέφρτν πονροννοφνν μανιμρήν ων φναραωσεν κυ ρηΡΌΘΘΆΑΒΆΒΙ 

μαρον δον 
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᾿ς Ἁ Ξε ὟΝ ΄ ᾿ Η}: 

ἵν: 1 λέγω ὰ ὑμῖν ὅτι [1 5υῆεῦ; 16 0Ὑ Σ [12 

με, ρου Ι διὰ ΛΑ ΠΕ ἴο τὸ ἐμαὶ σοῦ, 1 Ψ}1 ποὺ δαὺ 

μὰ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου ἴῦ ἀρϑίτυ 01 Ὁ Ὀ6- 

ον ποῖ 1 5ῃοια δαὶ 1815 ΠΡ Ή5}} ΜΆΘΩ ] ρογηθ5 1566 ἴῃ ὑπ6 

Κίπράοῃ οὗ ἀοᾶ.᾽ 

11 Απμά, ϑδοοορθηρ ἃ 

σαρ, Π6 σῶνα δ} 8 

δηᾶ 5αϊα: “Ἴδα [} 15 

Δα ρΡ855 ἰὑ ἔγοῃλ ΟἿ 8 

ἰὸ 86 οὔθ διηοηθ 

γοῦΓΒΟΙν β; 18 ΟΣ 1 06}} 

τοῦ, ΕἸΟΙΏ ΠΟ ΟἿ 1 

ΜῺ1 ποὺ αὐ δρδίῃ 

ἔχοα ὑμ6 ριοάποῦ οὗ 

ἐῃ6ὸ γνίῃθ 001 [886 

κιῃηράογῃ οὗ Οοα δ8.- 

τῖνϑϑ. 

19 ΑΙβο, 86 ὕοοκ 
ἃ Ἰοαῖ, ρᾶνθ ὑδΏ ΚΡ, 

ὮΓΌΚΟ ἔν, δρᾶ δβᾶνθ 

τ τἋἢὁὸ ἔθ, βϑυίηδ: 
ΡΏΪΝ ΠΛΘΘῺΒ ΤΥ ὈΟΟΥ 

ΜΏΪΘΩ ἰδ ο Ὅ6 ρίνθῃ 

ἰὴ σοῦ ὈΘΠ81. ΚΘοΡ 

ἀοΐῃρ ὑμΐὶβ ἰῇ τὸ- 

χα η066 οἵ 116." 

20 ΑΙ5δο, ὑπὸ οὰρ ἰῃ 

πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 

{ ἐόν [ς τα ποά ἴα ἰῇθὸ κιπηράοῃ οξίῃς ἀοά. 
᾿ 3 ΄ 

καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας 

Ἢ Αμᾶ ᾿. μερίδα ΘΌΡ μανίην ἰμδηκοᾶ 

Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς 

ἐρεοε ρει τηῖ59 ϑδηᾶὰ τοὺ αἰβισιραΐα ἰπΐο 

ἑ ύς. 1' λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μὴ 

ξαυ του: Ι δῖα πὰρ ΤῸ ἰούου, ποΐ ποῖ 

πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ . τοῦ 

τ ϑῃουϊα ἀτίηῖ Ζτο [88 ΟΜ ἔγοσι τὰ6 

ενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως 
ἰα τὸ οε ἐμ8 νὴ 8 ὉΠ 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. 
(6 Κίηράογηυ οὗἰμ6 αοἂ πιϊρῃῦ σοτη6. 

ΕᾺ 32 4 

19 καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας 
Απὰ ὭΡῈ [ΠῚ 4:6] Ἰοδὲ Βανίηδ ἰμδηκοα 

ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων Τοῦτο 

τ Ὦχοκα διὰ βϑβαᾶανε ἰἴἰοϊμβεω βασῖπε ΤῊΐ5 

ιν τὸ σῶμά μου [[{τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 

ἐσι 18 ὑραν ΡΥ νΙ {{{ἰπθ (οὩ 8) ονθὸ ὕυοὸῦ 

τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν 
[μϊ5 στόοῦυθε ἀοίηρ ἱἰπίΐο ἐβα τὴν 

29 καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως 

Αμά {δ εὰρ αβεϊααβ [ῃ6. βϑῃὶθ ΜᾺ) δἵνο 

δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο ᾿ τὸ [με μεᾶ ὑπ ενθ- 

ἴο ἐαῖκθ ΞΌΡΡΘσ, ϑδδῖὴβ τΤὴΐβ {26 Ὠΐηρ ΤΩ68], 6 βϑϑίῃρ: 

καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί  “ἼΠί5. ΟΡ ΠλΕΘΩΒ [88 

ὯΔ οονεηδοΐ ἴθ ἴδε ῬΙΟΟΩ͂ ἱρῳ σογθηδηῦ Ὁ νἱτ- 

ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον.}] [ὰ8 οἵ τιν ΡΙοΟά, 
ὌΝΟΣ τοῦ βείηρ ρουτεαᾶ ουἷ.}1 [ ΗΟ 5 ἰο 6 ρουγρᾶ 

21 πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ ουὐὺ ἰῃὰ Ὑοῦθ ὈΘΏΔΙΪ, 

Βεβίαθ ΙΟΘΚ' ἴθ μαῃᾶ οξίμβ (056) 21 “Βαϊς, Ἰοοκί ὑπ 

παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης" μδηᾶ οὗ ΠΙΥ ὈΘΊΓΑΣΕΣ 

ἐένάγι Ῥοςίᾶθ τὴρ νὰ τὴθ ὕροὸὰ 16 8016; -5- ψμ πὸ δὺ ἴδ 

οὗ 
φαΐ [{{πΔ6] 

διδόμενον" 
Ροὶϊῃδ βίνϑῃ; 

ἀνάμνησιν. 
τοΥ τ Δ Π66. 

μετὰ τὸ 
αἴίοσ [86 

ποτήριον ἧ 
οὰΡ 16 

μου, τὸ 

οὗταρ, ἰδ (ομϑ) 

22 ὅτι ὁ υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου 1 6016. 22 Βοσδιιβ [88 

Ῥεσαῦβαὸ ἰβα ϑὅοπ ἱπᾶθεά ΟΣ [86 , ΤΩ8Ὰ ΘΟ ΟἵὗἨ 8Π ἴδ βοΐηβ 

κατὰ τὸ , ὥρισμενον Ηΐβ ψὰν ϑδοοοσάϊῃρ ὸ 
δοοοτγτάϊηξβ ἴο τὰ 8 παν ιδ 66 ἢ ἘΞ ουἱΐ τοὶ ἰ5 πιδτκθά οαΐ; 

πορεύεται πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ | 411 ἔπ 5δηθ, ψῸ6 ἴὸ 

᾿ 5 βοίῃ δ, Γ΄ γμρβῖᾶββ ο6 ἰοίδα ; ΙΩΒ ἔμπα δὴ ἘπιΟΌΡΕ 

ἐκείν δι᾽ οὗ παραδίδοται. ὙΒο 886. ἰ5. 86- 

Απϑας χουρβ ΨΏοα [615 Ρ6125 ΒΊνεα 65:46. τᾶγϑά!" 2880 [867 

28 καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συν ητεινν οἰατίεα ἴἰο ἀἰδοιδδ 
᾿ κιὴρ ἰορσοίμεσ 

Απᾶ ἴδεν Βιθσίοα -ο Ὀ6 566 ΩΒ ὶ : ἰλιθαρ πρδίάθδῖνδα, πὸ 

πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐ 
ἰοασῇ δεῖνα ἰδ ΨἼΟ τΕΔΙΥ ΤΩ ΡῈ ουΐ οὗ] αποϑῦύίοῃ οὗ ΨΏΪΘΩ οὗ 
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αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων. [{Π6πὶ πψου]ᾶ ΓΕΔ Ὡς 
ἴλθσα 186 (οπ6) {815. (18) Ῥείη ἀροι [186 οὔθ ἰμϑε. τας 
πράσσειν. ϑροαὺ ἰο ἀο {μ5, - 

ἰο.Ὅ6 ρογξοστηῖμθ. Ὁ ὃς ςἀ ἴφς τ ΟΣ ΤῊΝ 

24 ᾿Εγένετο.. δὲ καὶ φιλονεικία διδὺ 81ῸΞ8Β ἃ δ 
σὐκιπο Ῥυξ 8180 ξομάῃοββ ἕοσ ἀϊβρυΐθ μαρρὸν λαῖ ἘΠΔΟΒΕ.  Άρυη 

ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν. δοκεῖ -. εἶναι | ξῃ6ηγ πδοϊιθα κὸς οἕ 
πὰ . ἴβευα, [ῖἴ6 ψ)οὸ οὔίποηυ [5 βαουωΐϊῃβ.: ἴο 6 στθαϊθϑὶ. 25 Βαϊ ἐς 

μείζων. 2ὅ ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οἱ 5418. ἰο ὑμδπι: ““ἘΠῸ 
δτθαῖου. ΤΏ (οη6) Ῥὰΐξ 56:8 ἰο βοῖω {6 Κἰηρϑ οὗ [π6 παίίους 

βασιλεῖς. -τῶν ἐθνῶν . κυριεύουσιν. [Ἰοτᾶ΄- 1Ὁ ΟΥΕΣΡ ᾿ἴμρῃη, 
[ 40: ΕῚ ΟΣ 6 πρίϊοηϑ 816 δοίη δ5 ἰΙοσάϑ οὗ Ἀνρς τπῦεθ ὮΘΥΎΠΗΡ -8ᾷ- 
ΠΝ ἔν ἔ Ὅτ Ν "πϑν, {ΠΟΥ ΟΥ̓ΘΥ 86} γα αὐτῶν καὶ , οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν. , 
πεν -δπὰ ἐμὲ (ομε5) μᾶνίηρ δαϊπουιν οἱ μειπι 8116 8 Βεομεξδούουβ. 
᾿ Ε ᾿ Ἐ Ατως Ά . ἸΙΖΘΎΟυ, ὑπμουρη, ᾿δἵὲ 

εὐεργέται καλοῦνται. 26 ὑμεῖς - δὲ οὐχ ποῖ το μὲ ἐπδὲ νᾶγς 
Ῥεηρέδοίουβ δ1τὸ θϑίηρ οδ]]θᾶ. “Σοῦ Ῥὰαΐ ποῖ! Βῃὲ Ιοξ Βίτα ἐπαὲ Ἶς 

οὕτως, ἀλλ᾽ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω: [{Π6 ρτθοαίοδῦ διηοὴρ 
ἴα, θυξ ἰῃθ ρσυβαῖθσ. ἴθ σοῦ 16ΐ πίτη Ῥβοοσὴβ [Ὑ00 ὈΘΟΟΣΘ 85 ἰῃδ 
ς ἢ ΕΒΕᾺ Ὶ εὖ, ἡνοῦύ Α ὁ, δια (6. ΟἿ ὡς. ὁ νεώτερος, καὶ . ὁ. ΄. ἡγούμενος ὡς ͵ ϑουπεθεῦ, ὯΘ: ΟΩ8 
85. ἴδ γουηβοτ, δηά ἐμ (οπ 6) Ἰοδαϊηδ 85 δα ΠῈ ἘΣ ΠΟΙ δω 
ΜΝ ἐρασ σι ; Ἁ " ΟΠ6 ᾿τηἱ δύο ηρ, ὁ διακονῶν’ 27 τί γὙὰρ μείζων “πξ. 

186 (ο 8) ᾿Βοσνίηθβ; πὸ ΠΟΥ Ἐτθᾶίου, 21 ΕῸΓ ΨΈΙΟᾺ οὔθ᾽ Ἐ 

ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; ΕΠ ΘΥΕΗΙ ΤΩΡ δῆθ᾽ τες 
{πὸ (ο6) ᾿πΡ ὡΡ ΟΥ ἴπε (6) βεινίηβο, ΟΕ Ὲ αὖ [Π8 ἰδ 18 

οὐὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ Νὰ ΝᾺ ̓  ΝᾺ ἦν οὐκ υθα τὰ Ὁ ΥΟΝ ͵ Ξ αν [83 15. 1Ὁ ποῦ πθ Ὅη8 

ὑμῶν εἰμὶ ὡς ὁ ὁ διακονῶν, ὀΟΓΓῪῚῪ Τϑομηπις αὖ [πὸ ἐμοῦ 
οὔχοῦ δἴχ 85 ἐμ (ο}86) ΒΕσν 8, ΄ Βαΐ : δὰ ἴῃ ΟῦΣ, 

28 Ὑμεῖς εἰ δέ ἀπτς οἱ μιαϑὺ 85 ὍΘ ΟὯ6 τη ἶτ- 

᾿ ου ᾽ ρας χοῦ ΓΘ ἴλ6 (οπ 65) ἘΠῚ τὸ 
διαμεμενηκότες ετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς] - ΘΟ ΘΥΕΣ, τοῦ 

πανῖηβ τεταϑίηθα πσουδμουξ πΝ : τες ἰὴ ἐπε. δα ὙΑΘΗ ἀκρίς {μα 
δ ωόντς ΒΝ ; ΠΝ ἜΝ ΠΠ δ ν6 βύποικ ψίῃ πιὸ ἴῃ πειρασμοῖ μου". 29 κἀγὼ . διατίθεμαι .. ἘΡΟΘΟΟΣ ΤΌ σεΣ ὙΞΙΣ 

{τ1815 ᾿ ΡΝ Φ1501. δῃὰ ΠΟΥ ΕΝ ἩΛΜ ΔΝ ΤΑΥ͂ οὔγ1815; 29 Δ ΠῚ 
ὑμῖν; καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ πι8Κ6. 8 οονθπδηὺ ΣῈ 

χοῦ, ᾿πιδῦ. 85 ΤΡ Ἐδ8- 
ὕπῈ. μὰ5 τηϑᾶβ 84 οον- 
ορϑηῦ ὑπ ταδ, τον ἃ 
Κιηράοπι, 830 μα σότ' 
ΤΙΑΔΥ “δα δα αὐὴκ αὖ 
ΤῺ ὕδθ]86 ἴῶ τὴγν Κίηρ- 
ἀοῃ, 8η4α 51 κυ) 
ὑβίομθα ο 7χᾶθθ (πὸ 
ὕχθῖνα ὑγῖρ65. ΟΣ Τότε 

31 “Βλοα, Βηο; 
ΙοΟΚ! ϑϑέϑῃ. 85 Ὧ6-: 
ΙΑΘαΘα. ἰο ἤν σοῦ: 
ΙΏΘὴ ἰοὸ 5 τὸῦὺ 85 
ΨψΏΘαῦ, ϑ2 Βυδ 1 Ὧδνθ 
ταϑὰθ βυρρ οϑίϊοῃ ΤῸ; 

ἴο γοῦ, ϑοοοσαάϊηῃβ 85 σονεθηδῃϊίεα ἰο τὰ (Ὡς Ἐδίμεσ' 

μου βασιλείαν, 309 ἵνα ἔσθητε καὶ 
οὔθ. Κίηραομη, ἴῃ ογᾶξτ ἰπδὲ σοῦ τὴϑν δαῦ δηᾶ 

- πίνητε. ἐπὶ τῆς τραπέζης μου. ἐν τῇ 
τοῦ ταῶν ἀὐ]ηκ . ρου ἐβ6 4016 οἔτηβ ἱπὰ ἴδ8 

βασιλείᾳ μου, καὶ καθῆσθε. ἐπὶ θρόνων 
Κἰηράοσο οὔτηθ, δηᾶα. ὑοῦ ζδυ δ Ὄροπ. ἰἤσομθϑ 

τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες . τοῦ ᾿Ισραήλ: -.- 
με ᾿τύχεῖνοβ᾽ ἰσῖρεβ Τπαρίηρ ΟΥ̓Ππ6 . [5τ86]. .-᾿ 

381 Σίμων Σίμων; ἰδοὺ ὁ Σατανᾶς 
ΞΙΤΏΟΣ Ξίχηοα, 100 Κ' ἰδ6 ϑαΐδῃ 

ἐξητήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς .τὸν σῖτον". 
ἀετηδπαβα σοῦ οὔίῃε ἴο 5: . 865. ἔπο, ψηθραΐί; 

82 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην -περὶ -σοῦ 
ἢ, Ραΐ .- τηϑᾶβ Βυρρηοδίίοη δροαὲ ψου 

399 1{0ΚΕ 225: 88--τςςῸ5 

πίστις [γοὰ μαι σοὺ [απ 

το τὰ ἀπο οΣ ᾿ ΠΔΙΤΗ τὴ} ποὺ ραν οἱῦ; 
τὰ οτᾶον [Βα ποὶ β5Βουϊάᾶ ἴϑρανεὲ οὐὐ: {μ8 

Ἴ έ ἬΘΙ. ΟἿ 
εὐ καὶ ύ ποτε ἐπιστρέψας . [8πᾶ γοὰ, Ψ᾽ 

σου: ΑκΡῚ ὥρα βοιηείηο μιανὶπθ τοϊασηθα [νγοὰ αν ταύγηθα, 

: : ΄ ᾿ ὑβθα γοΟὺΓ 
ή : ὺς ἀδελφούς. σου. 3838 ὁ ΕΣ ΕΣ 

στρ σον: τὰς : ἐὐβαῤη αι κα οἵ ψοιι. ΤΏ6 (οη6)  Ὀγού 6 15." 33 ΤΏΘΩ Π6 

οοἰὰ ἰο δἰ: “Τοτζά, χ "ΤΑ διέ τὰ σοῦ ἕτοιμός Η δὲ εἶπεν αὐτῷ Κύριε, μετὰ Ὥς ἜΜ τον ἴο ρΡῸ ψἱἢ 
ουὲ 561. ἴο εἰ 1οτᾶ, ψι νοὺ χεδαυ δὰ αν ΚΗ Κῶν ληντὰ 

κ᾿ Ν δ δ ΄ 
ἴῃ Ὁ 

ἰ ὶ ἰ υλακὴν καὶ εἰς θάνατον Ὶ οι: ὈῸ ὶ ἱ 

ΩΣ Ἡγοὶ Πρὸ μωροὶ δηὰ [:ηΐο ἀφαΐῃ [8δ8δᾳ ἰηΐο ἀθαῦ." 

ορεύεσθαι. 34 ὁ δὲ εἶπεν Λέγω |34Βυὺ Ὧδ 5818: ἂν 

τΟΡΙς βοϊπδ. ῆ6 (ομο) Ῥαξ παϊᾶ 11 βδυίῃρ [611 γοῖ, Ῥθίθυ, Α σο6 

{111 - ποὺ οἵ ἰοᾶδῦ 

ὉΔΈΌΪΠ᾿ γοὰ ὨδνΘ’ ᾿ὑὮΣΘΘ. 

εἶσαθϑ ἀθηϊθᾷ Κηοσὶηθ 

τηθ.᾽ 

Πέτρε, οὐ φωνήσει - σήμερον ἀλέκτωρ 

ἰογοῦ, Ῥεΐεσ, ῃοΐ ΨΠ15ουμα ἰοάδν 

ἕ τρί εἰ ἀπαρνήσῃ ΄. εἰδέναι. 
ἈΡΝῚ ἀριος Ἣς σοῦ 11 ἄθον ἴο βᾶνα Κπόνγα: ΘῈ 

Ν 3 ἄς Δ τὴ 3 ΄ 
" ᾿ οἷ τ ο 

5 ὶ εἶπεν αὐτοῖ Οτε. ἀπέστειλαί 8ψ5.816᾽ 150. 5 

Ἶ πο Ὧ6 βαϊα ἴο ΑΨ ὙΏΘη [1560ὺ ζοχίῃ ἐδ: “ΏΘΩ αὶ ἐΕΩῚ 

ἄτερ ί ὶ ή ὶ Ὡοσ πίοι 
ὑμᾶ ἄτε αλλαντίου καὶ πήρας καὶ [χοῦ  1ῸΓ 

ὑμος πη μοας β [5.1.8 .- 1} δηᾶ Ῥοῦσῃ δα Ῥυθ6 δὰ Ἰοοῦ ῬοῦοὮ 

ς ή ὑ ή ; ς ἀδ18," τοῦ 
ὗ τ τινο ὑστερήσατε; 1 8ἃπἃ 581} ᾿ 

ὑποξημαι γι τοὶ οὗ Ἀλ ΘΝ ἘΝ Ἰδοῖκοὰ σοῦ | αϊᾶ ποὺ σπδῃῦὺ ΤΟΥ 8. Υ- 

᾿ 
ἡ ᾽» ἧς 

οἱ δὲ εἶπαν Οὐθενός. 86 εἶπεν δὲ |ὑμῖπιδ, ἀἰὰ γουϑ᾽ ΤΏΘΥ 

Τὴ (ομθ5) Ῥυΐ 5618 Οἱ ποίησ! ἘΔ 5814 Ραΐ 584: “ΝΟ!" 26 ΤΏΡ 

αὐτοῖς ᾿Αλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ᾿ μα 5αἰᾶ ἴο ἔποπα: “Βαϊ 

ἴομοὶ Βα πὸ ἐπα (οπ6) πανίῃρ Ῥθγβα ΟἼμον 1εὲ ἔμ8 οὔβ. ἐμαὶ 

ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ μᾶ5 ἃ Ραγβθ ἰδκα ἰ 

τοὶ εἴτα εὐ ἂρ, {κοινῖϑα 8150 ῬΟΌΘὮ, 8Π. ὥρ, Ἡϊκοαῖξὸ. αἰβο: 8 

Ε " Χ Ἢ Ξ 

ὁ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον [ρα Ῥουομ; δηᾶ ἰδὕ. 

1οὲ πίχῃ 5611 ἴῃς οὐδεν βασσηθηΐ » 
{86 (ομ6) τοί Βανίηῃβ 16 πίσα 5 ἐπ πδ. Αγ ταν ὁ δὲ 

σοι, 

ὑτοῦ ὶ ἀγορασάτω άχαιραν. "Ων 

οὗ, ἡ δα "ἢ ἔξω ῬὰΥ͂ - δυνογά. ΒΟΥ 5611 5 ΟὔὔΟΡ 

, ἔγω᾽ ὰ ὑμῖν ὅ Ό ὸ γιηθηῦ δηᾷ ὈΌΨ. ΟΠ6. 
3 λέγω ὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο. τὸ 88 , 

Ι δὰ τῶν ἐπα ἴο τα ἰδαῖ ἰμ185 δα (ἐ1Ὼ8) | 37 ΕΌΓ 1 [611 τοῦ {μα 

3 « δεῖ -- [ηἰ5 ψῃΐοη 15. ψυϊίθα εγραμμένον τυ ἐμ0τε 

ἐδ ΡεεΝ νυτιτίθη 1 ἰ5 ἘΘΟΒΒΒΘΙΣ, ταῦθὺ δὲ Δοσουη ΒΗ δὰ 

τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ Καὶ μετὰ ἴὰ. παδ, ὩΒΙΊΘΙ͂Υ, ᾿᾿Απα, 

86 βθιθηθᾶις, οἱ πος 9 τς ἈΡ6. τὰ Ὧθ ψ85 τϑοϊζοηβδα 
ἀνό ἐλογίσθη᾽ καὶ ᾿ Ἐρὲ ἐδδὶ 

ἰαν ιν ΒΝ 68) ΝΠ: ΟΥ̓ ξοκοσεας τ 8150 ΤῸ ἸΘ 685 ΟὨΕ65. "0 : ᾿ 

Σ ὶ :- ἐμοῦ τέλος ἔχει ἉΏΪΟΏῺ ΘΟΠΟΘΙῺΒ 16 15 

ἴμ6 ἀβιωρ) πρός : ἰονὰ τς Ῥη ἰ5 βανίηρ. [δϑυϊηρ δ ΘΟΟΟΙΏ1158- 

38 οἱ δὲ εἶπαν Κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι τηρηῦ." ι88 ΤΏΘΕ [6 Υ 

ἼΏ6 (οπθθ) Ῥυΐ 5ϑἰᾷἃ Πογσά, ΙΘΟΚῚ βδυγοσᾶβ [5αἱά: “Τιοτᾶ, ἸΟΟΚῚ 

΄ ς μ᾿ ΤῈ » “ « , 
5. 

ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν “ αὐτοῖς Ικανόν [μοῦ ἄσβ ὑπο. ΒΎΟΓ 

Βετθ ἐνο. Ὑ86 (οη6) Ὀᾳΐ βαϊὰ ἰο μοὶ Βυββοίθην Ἧδ 5αἰα τὸ δϑα: “τὖῦ 

ἐστιν. ἂν. : 15. ΘΠΟΙΡὮ." 

Ὁ ' Η 89 Οὐ φοίΐηρ - οαὖ 
τ- 88. Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ . |: ἐλ ΣΕ ἩμοΝ 

᾿ "ον τ. βομθ οαξ. μὲ ψϑηΐ - δοοογάϊηρ ἰο 6 ψοηῦ 85. σι 



Τὺ ΚΕ; 22: 40--4 

τὸ ἔθος εἰς τὸ Ὅρος τῶν 
ἐῃῇθ συδίοῃ ἱἰπίο 6 Μομῃπΐ οὗ ἐῃ8 ΟΙνος; 

ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί. {ὑπ 8 
ΣοΟ]]ονν θα ρυαῤ ἰομὴθ δ'5δὸ ἰῇθ ἀαϊδβοὶρὶαβ. 

40 γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ 
Ἡδνῖηδβ οσογὰθ ο Ρ6 Ὁ ὉΡΟΣ 8 

εἶτεν αὐτοῖς Προσεύχεσθε ὴ 
ἢ βαϊἃᾷὰ ἴο ἄρα ὕἵὔῦ 6 ργανίηβ ἘΠ 1ο οοΐου 

εἰς πειρασμόν. 41 καὶ 
ἰὰο ἰ[τειηρίδίζος. ΑΔιηά Ἠ6 

ἀπ᾿ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, 
ξὐγ9}ε} [3 851 οὗ δβδίοῃεα ἴπγονν, 

θεὶς τὰ όνατα 
Βδνίηρ Ὀ]δορὰ 1ὰ 6 ἡδελφνν 

42 λέγων Πάτερ, εἰ βούλει 

400 

᾿Ελαιῶν᾽ [ὑοτλδΥ Υ ἴο ἐπ 
Μοπῃὺ Οὗ ΟἸἶναβ; δῃᾷ 

ἀἰβοῖρ]θ 5. 8150 
ΤΟΙ] Πίσῃ, 40 αν. 

τόπου ] ἱπρ σομθ ἴο 86 ΡὈΪδοδ 
Ρίδοθ [ἸὴῆὨ8 5δίϊα ὕὅο ἐδοχη: 

εἰσελθεῖν ᾿ “ΟΟΥΥῪΝ ΟἿ ὈΥΒΥΘΥ, παὲ 
χοῦ ἅο ποῦ δηΐου ἰηΐο 

αὐτὸς ἀπεσπάσθη [ ὑθαιρύδύϊοι.᾽’ 41 Αῃᾷ 
ἄγαν δΥΤΩ 1 Ὧ6 ὨΪΠ7561} ΟΥ̓ ασαν 

καὶ | ἴτοῖα πο δροιξ ἃ 
85 ᾿ 5ύοῃμ Θ᾽ 5 ῬΏΓΟΨ, 

προσηύχετο [αηὺ πὶ Κῆδαθ δηὰ 

6 νγὰβ Ῥσδσίπδ ᾿ ασϑῃ ἴο ὈΓΆΥ͂, 42 58γ- 
παρένεγκε ἴὴρ: “Ἑδίμου, -1Σ γοὰ 

δηὰ 

ΒϑσΩΒ ἘΔίμου, 18 ψοὰ 816 νυ βηῖπε ὈΘδι Ὀ65186 [ Μ]5Ὦ, Γθιηονθ ὑῃ18 σὰρ 
2 3 2 ΓΙ ΕῪ 

ἀπ᾿ ἐμοῦ πλὴν 
Ζτουα ΤὴΘ; 

ἀλλὰ τὸ 
ρχῃὰ ᾿{μ8 

δὲ 
μαΐ 

ποτήριον 
ΟΡ 

θέλημά 
ψν1}} 

43 

τὸ 
τῇς 

τοῦτο 
[321 

μὴ τὸ 
ποῦ ἐπ 

γινέσθω. ὥφθ 
1θ΄ σογχὴβ ἴο 6. εἰν ῦθης 

ἄγγελος ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ 
ΒΏΞΕΙῚ ἄτογῃ 88 

44 καὶ γενόμενος ἐν 
Απὰ ΒΑ σού ἴο Ὀ6 1. ὩΘΟΏΥ 

3 ΄ 

ἐκτενέστερον προσηύχετο: καὶ ἐγένετο ὁ 
ΤΏΟΥΤΘ ΘΕΤΏΘΒΟΝ Π6 νγ85 ὑσανίηρ; δηᾶ ἀΑννέβανΝ 168 

ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματ ς Ὁ 
5δυνθαῦ οἵ ὨΪῺ 851 τονε οἵ πτοσα᾽ 

καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν ἣν.}]}] 45 καὶ 
Βοίη5 ἄοννα ὭΡΟΙΣ τ 6 ἢν} 

ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆ 
Πανίηδβ βιοοα τ ἔγοσα Ἰπὸ ἀροισνο 

πρὸς τοὺς αθητὰ 
ἰοννδγα {8 ον νι 

᾿ Κοιμωμένους αὐτοὺ 
Ῥοΐῃ 5 Ἰαϊὰ ἀονν ἴο 5166 Ὁ τλλικης 

λύπης, 46 καὶ εἶττεν 
ΕΣΊΘΙ͂, δᾶ Ἠ6 5δϊά 

καθεύδετε; ἀναστάντες 
ΔΙΘ Υοτὶ 5θθρῖηρ Ἡδν]ηβ βίοοαῦ ἃρ Ὀ6 τοῦ ὑσδσυίῃρβ, 

ο ἵνα . μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν 
1ῃ. ογᾶθσ δὶ οΐ σοῦ βΒῃοι]α δηΐου ΕῸ ἘΕΙΡΟ ΠΟΝ: 

41 "Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος, καὶ 
Ἧοὺ οἔ τη ϑρϑδιίηρ ἸΟΟΚ' οσχοννά, δῃὰ 

ὁ λεγόμενος ἰού ὁ ἥ γό; ούδας εἷς τῶν δώδεκα 
ἴπΠ6 (οΠ6) θη βδαϊὰ 9.85 οὐδ οὔίμε ἔνψνεινε 

προήρχετο καὶ ἤ 
τνδϑ ΟσΟΙΆΪΏ 5, ὈΘἔοτα δη ἘΝ τολοπθῆ 

μου 
οὗ τὴ 

ἐνισχύων 
Πθανθὴ ἰσοηρσίμοηϊηρ Ὠΐτη. 

ἐλθὼν 

εὗρεν 
6 Σουῃᾶ 

ἀπὸ τῆς 
ἘΤΟΤᾺ τπμ8 

αὐτοῖς Τί 
ἴο ΤΠ τ 

αὐτούς, 
ἐπ 6, 

ἀγωνίᾳ] ἢ6. οοπθπυρά 

ἔγοσα τθ. ΝΘΥΘΥΏΘΙ655, 
Ῥεβίάθϑ | 1οῦ, ἢοὺ τ Μ1Π, αὶ 

σὸν |ο 5 ὕἤδκ Ρ]δ806.᾽" 
σγουσβ} 43 ΤΟ 8 8ΏΡ6] 
αὐτῷ | ἴτοχα πϑᾶνθη Θρρθαγβᾶ 

ἴο Εἶτα [0 Ὠΐπλ δΠ4 βυγθηρίῃ- 
αὐτόν. δῃη6 ἃ Ὠΐχη. Δ44Βαεὶ 

σουθίηρ ἰηΐο 8 ὩΡΌΠΥ 
ΤΆΣ Ὼρ᾽ 

ΤΩΟΙΘ ΘΔΙΏΘΘΟν; ϑ8ηᾶᾷ 
Ὧϊ5 σοῦ ὈΘΟΘΔΠῚ6. 88 
ΤῸ 5. οἵ Ρίοοα 811} 
ἰο 86 ρχτοιυπᾶ. 45 Αηὰ 
ὯΘ ΤΌΒΘ ἔΓΟΙΣ ὈΓΘΥΘΙ, 

ΑὨα]} ψϑηὺ ἰο 86 αἱ βοῖθ]ος 
δηα ἔοι λα 61 5] 1γὴ-' 

ΒανπμῈ ΘΟτᾺΘ ᾿βαγίηρ ἔγοζη βυϊθῖ; 
40 δὰ Ὧ6 5δϊά ἰοὸ 
186: “ΜῊΝ ὅᾳτ 

τοῦ 5ιθορίηῃρθ Ἐ56 

ὉΠ ΟΔΙΤΥ ΟἹ ὈΓΔΨΕΘΙ͂, 
ψΜην  ὑμαῦ χοῦ ἄο ποῦ 

προσεύχεσθε, ἴα ἰπίο ἐειαρύα- 
οι." τ 

41 ΜΏ16 μὲ ψ88 
γοὺῦ βϑρϑδκίηρ, ΙἸοοκ! 

8. οἴονψᾶ, δηῃ {δ6: 

[Τ8}] οϑ]ρα σαάᾶαβ, 
ΟΩ6 οὗ [186 ὕνεινο, νᾶ8 

Βοΐῃ Ὀδίογσθ ἐδ 6 1); 

δῇ ἢ βρρτοδο;θᾶ 

401 ΕΌΚΕ 22: 48---ῦῦ 

Ζεβρὺβ ἰο Κὶθα δα. 

48 Βαὺ ὕεβὰβ 5814 ἴο 

Ὠἶα: “0.85, ἄο γοὰ 

μοῦσαν {86 50 οὗ 8 

ψιῸ ἃ Κ͵θ52᾽ 45 ΈΏΘΩ 

οβο δροιυῦδ ἰπὶ 580 

“αὶ νϑθ δοίη ἴο 

ὨΔΡΡΘη, 865 Βοϊά: 

“ΠΟΤ, 581} ψ βύσῖκθ 

αἰ ἐμ ὁνογα)" ὅ0θῈᾺ 

οὐαί οὔθ οὗ ὑμϑὴ 

δύο αἰά εὐσῖκα {88 

Βῖαγθ οὔ ὑμ δἰβῃ 

τοχϊθδὺ δῃᾶᾷ ἴοοῖ ΟἿ 

Ὠΐα τὶσαῦ δατ. 51 Βα 

ἰὴ ΤΟΡΙΡ “7655 διά: 

Φ|Ετ ἰῷ ΡῸὺ 85 [87 δἃ5 

{η15. Δηᾶ δ6 ἰοποῃθᾶ 

886 Θὰ διῃᾶ μβδαϊθᾶ 

Ὠΐ. 52 δοϑὰ5 ὑῆθῃ 

βαἰᾶ ἰο ὑδ6 ομἱοῖ 

ῥῬτὶθϑὺ δῃᾶ οδρύδὶη 5 

οἵ ἰβ6 ἰδεῖ πᾶ 

ΟΙΑΟΣ πο ὑπαὺ μιδᾶ 

σοὰθ ὑμεῖθ ἴοὸσ Ὠΐη: 

“Ὑ͵ᾶἃ τὸῦ οὐ Οοαὖ 

“ἰη σψογάβ δμᾶ 

ΟἸαΌ 85 δρϑίῃηδὺ ἃ 

ΤΟΌΡΟΙ9 δον 8116 

1 χὰ Μιμὰ τοῦ ἴῃ 

{86 ἰθῦρθ ἀδὺ δἵ- 

[6 ἅδὺν τοῦ ἀϊά ποῦ 

᾿Ιησοῦς δὲ 
7655 Ῥαΐ 

τὸν υἱὸν τοῦ 
16 ϑὅοὴῃ οὔἕδμα 

49 ἰδόντες 
ἨδνὶμΒ 5668 

αὐτόν. 48 τῷ ᾿Ιησοῦ φιλῆσαι Ἴ 
Ὠϊτα. 1651:.5 ἴο Κὶ585 

παραδίδως; 
δῖα σγοὺ βἰνίπϑ Ὀοϑιαϑῦ 

δὲ οἷ περὶ αὐτὸν τὸ 

νυΐ 188 (ΟΠ 65) δρουί 148} 69} ἴθ (8125) 

»σόμενον εἶπαν κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν 

ΤΡ 9086 58ϊια τιοτᾶ, 1 5081 Μὲ ΒΚα ἴῃ 

ΕΣ ΕΣ ᾿: φ 

αίρῃ; ὅθ καὶ ἐπάταξεν εἷς τις 

μαχο θη ́ Αμαᾶ βίσαςκ ΟὯΘ ΒΟΙΏΕ 

ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον 

οὐὐοῦ πε οὔίμε οἰ οΣ ρυῖοεὶ ἰδ 5ῖανθ 

ὶ ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. 

Κα ΠΣ ὭΡΟΗΣ ἅἂιρ Θδσγ οὗ πη ἐμ6 τὶ ϊ. 

81 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 

Ἡδνίηξβ δηϑννεσεᾶ Βυΐ τ 6 Ζ6505 βαϊά 

Ἔδτε ἕως τούτου: καὶ ἁψάμενος 

Βο τοῦ οἰ ὉΠΊΏ] 15; δα πμᾶνίηξ ἰουαοπαοᾶ 

τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν. ὅ2 εἶπεν δὲ 

οὗ 88 ΕΔΓ ἢ μϑϑδιθᾶ γα. ϑαϊα αὶ 

᾿Ιησοῦ πρὸς τοὺς 

τας ᾿ τοννατὰ ἐᾷς (ΟΠ 65) 

έ ᾿ αὐτὸν ἀἁ εἴ 
παραγενομένους ἐπ᾿ αὐτὸν ἀρχιερεῖς 

βανΐηβ εὐβήβ (ο Ρ6 θεϑίᾶθ. προῦ τὰ οὨἱθε ᾿υῖθβίβ 

καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους 

δηᾶ ραν ος οὗἩ ἰμ6 ἰειλρ]ὶς δηά οΟἹᾶΘΥ θα 

Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν 

Α59 ὕροῦ ΧΟΡΘΘΕΙ ὑοῦ σϑιὴθ οαὐ ΙΗ βννοταὰβ 

καὶ ξύλων; : 3 Ἶ καθ᾽ : ἡμέραν 

τνοοῦ (ἐμ η65) 3 σοογαάϊηξ ἴο Δ. 

ἢ ἘΝ εθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ βιτϑίοῃ οἂυὺ Υοῦκ 
ντο' ου Λ Α : “ 

ἘΜ ἐξ τλ8 ΠΗ ΠΟ ἴῃ ἐπ ἰεαρθ ποὶ ΠϑΩΑ͂Β δϑοϊηδὺ ΤΩ8. 

3 ἢ 5 ᾿ "τ ἐμέ: ἀλλ᾽ Βαὺ ὑῃΐϊθ ἰδ. Υοῦκ 

ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἔπ μέ’ ἀ πριν ἀδα [δ αὖ- 

τοῦ βΞίγείομβεα οαὐ μα δᾶ ὌὩΡΟῺ ΤΩ6; Ραΐ ἘΠΟΤΙΝΥ ἀὰτ- 

αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία 
τ 

Ἂ ΠῚ 32 

τῃὶ 5 οἔνου ἰῃθ Βοὺῦ δῃηὰ ἰμβ ϑδυΐδμουῖν ὮΘΒΕ. 

πὲ : ξ 
54 ΤΏΘΩ πὲ 8:1- 

του σκότους. 

οὐίβεο ἄδυκηθββ 
τοοίβαα μία δηᾶ 1θᾶ 

Η πὴ ΟΥ̓ δῃᾷὰ ὑὈσγουρῃῦ 

δ4 Συλλαβόντε δὲ ᾿ ᾿ ϑῃ 

Ἡδνΐσε ρὸν ἜΠμ μυξ 
Ηἶι ἰπΐο ὕἤῃ μοῦδ 

εἰσή εἰς τὴν οἰκίαν οἵ 86 ἰρῃ Ρυτὶεβϑῦ; 

ὶσ αγον ι 

Ἶ 

Ἰὰὰ ἘΝ πὸ [16 δοῦβθ ρυ Βοίο ψὰ8 10] 

ε δὲ Πέτρο "κολούθει τοσῖαρ δὖ δ᾽ ἀἰβίθασθ, 

ὁ ἐτ 
ἤ 

{10} ναὶ Ἐπιεεν ὠς ΤΟΠοννὴ ΟῚ [85] ΟΕ. 55 θη ὑπὸ ὺ "ὖ ἃ 

᾿ κα κ ΄ . Ἔτα ἴῃ 86 πὐἱάϑὺ οἵ 

δδ περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς ᾿ 

Ο τερισ μα τον ΗΓ αξ 8τὸ ἰπ τηϊάβδὲ οὗ πα ὑμ8 ἐέθλις ὙΠ 

αὐλῆς καὶ  συνκαθισάντων ἐκάθητο βοὺ ἀονῃ νον ᾿ 

οουχίνατά δπα Βανί μθβ καὺ ἀον τοφοίθο υ)85 βἰ ἐπ Ῥοίοσ 5 βΒιῦ Ρ 

ἀνθρώπου 
ΤΏ8Δ 8 

οἵ 

αὐτὸν ἤγαγον καὶ 
τα 1μ)ϑν 1. πᾶ 

τοῦ ἀρχιερέως’ 
οὗ ἰὰο ομϑερσίθϑῖ; 

μακρόθεν. 



ε{πῈ; 22: δ6---66 402 

ὁ Πέτρος μέσος αὐτῶν. 586 ἰδοῦι ἶ : οῦὔσα [|[1ἢ δδοηρ 61. δ6 
ἴὰ 6 Ῥείον τοὶάαϊα (σπ6) οἱ ποία... ἩΔνΊΏΒ 566 84. σογξαωΐϊῃ σογνδηΐ τὰ 

δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις: καθήμενον πρὸς [88.070 Πΐτῃ . δἰυηρ ὃν 
Ῥυαΐξ. τα βουνδῃΐ ΒΙΓῚ δβουηθ- ΒΤ ἰονγασά [[ὴ6 Ὀγὶρῃηῦ τ δῃῇ 

τὸ φῶς καὶ . ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν |]Ἰοοκοα Ὠἰπὶ οΥαῦ 
[886 πρμξ δῃᾶ: μανίηρ εϑζϑαᾶ ἰμίθπεν ἰο Ὠίσα 586 58:4 [5αἱᾶ: 57 “ΤῊ ϊ5 ὕνὰς 
51 Καὶ οὗτο σὺν ὑτῷ 1 Ὠΐτη Ο αὐτῷ [8150 νὰ ψἱ » 

ΑΙ5ο [15 (ΟΣ; 6) ἰοποίμοσ ἢ ἡχάξςι Βαυΐ Βα ἀρηϊρᾶ 1 βαγε 

ἣν" εν ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων [ἰπ6: “ Κπον ἢ . σ δ: ἽἽ ἄο τοῦ Κη 
ΠΕ: ἔμ6 (ο6) μαξ -: ἀορϊοά. ΒΟΣΊΩΒ Ἰ Ὠΐγη, ψοχηϑι.᾽" 58 ἌΟΝ 
Οὐκ οἷδα΄᾿ αὐτόν, γύναι.:} αἴϊο 8. δῃμογὺ ᾧἰχηβ 
ὅς Ι μάνα Καοννῃ ἴτα, νοσώδη. (Δ ΔΟὔΘΙ ῬΘΓΒΟΩ βθϑίηρ 

καὶ. ᾿ μετὰ αχὺ " - ἕτερο 1. 58]: “οι 8150 
Απά' ΕΤΎΤΣ 5ῃοχέ ἡν Ὁ116 αἰδεγοης Ἰδδο) δ8ῖθ οὔθ οὔ {οῃ" 

ἰδὼν. . αὐτὸν ἔφη Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν Βυὺ ῬείεΥ 56: “Μϑῃ, 
Βανίηθ βθβθθ Ὠΐτὰ βϑῖὰ Αἰδὸ γοὰ οαΐοξ ἰδεὰ [1 οζῃχ τοί." 59 Απὰ 

εῖ΄ ὁ δὲ Πέτρος ἔφη Ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί. αἴΐοες δρουῦ δὴ ποὰΐ 
ΚΡῈΣ ἴῃ6 ΡῈ Ῥεῖίοσ. δαί -ἑ Μδϑεῃ, ποΐ 1 δὴ.) ἰηξοσνοηθα ἃ οογίβίῃ 

καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρα ιᾶς [ οἴπεσ [1181]. ὈΘ6 
Αμὰ Βανίπρ βίοοα ὨΧΟΌΡΗ. ἃ5 15 οὗ ἘΠΕ δλρὸ ἰηϑἰϑυϊηρ ἘΣ 

τ δῦ: ΠΗ͂ ἘΞ οὐ ονίθιας ἐν ἀθ οα Ἰθμὸν ϑδις ὥμὸν μόνο ϑδοας ὃς » 5 ΒΡ ΒΊΣΟΩΠΒΙν ΒΘ 1Ὼ ἱ 

Ἔπ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἣν, ΠΠΈΡΗ πὰ ἡὲς ἢ βῆτε 
ὕροι [5 2915} 8150. {15 (οὴ8) ἱὰ πἰπὶ τννδϑ,  Ὧ6 ἐπ 8, Οδ1- 116 8}}} 

ὁ ἰ60Βυὺ Ῥοίθυ. βϑίά: 
βοϊὰ ὍὰΓ ἰμ6 “Μη, 1 ἀο πο Κῆον 

οἷδα δ ᾿ψαὺ γοὰ 8186. β8Υ-: 
ῳ Ιμᾶνα Κῆονγα ὙΨΒΙΟᾺ [1ῃρ Απᾶ 5 ΔΏΕΙΣ; 
ἔγεις. καὶ παραχρῆμα. ἔτι. λαλοῦντος 116 Ὠ6 885 Ἵ 

ψγοὺ ἀτ βαυίσ, Απα οί ν γοῖ λων 5 θδακίηρ 8, ΟΣ 

αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 61. καὶ στραφεὶς |οτονθοᾶ 61 Απὰ ὐ 
ρὸν , βοιηαρα ΠοοΚ. Αμα πανΐηβ ἰυγηρθα [ΤΟΥΣ α -τυτηδᾷ ἐν τὰ 

κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ, ᾿ καὶ [Ἰοοκρᾶ. ΡΟ Ῥαδέίοδζσ; 
188 ἘῸΝ Ἰοοκεᾶ 15 - ἴο [6 Ῥείθσ, δηᾶ δια Ῥαίοσ ἀν ΤΑΝ “ 

ὑπερ Πσθῇ ὁ Πέτρος τοῦ - ῥήματος τοῦ | υὐΐογαμοθ οὗὨ π86 Τιογὰ 
ΤΕ ΘΕ. 6 ῬῬοϑίεσ. οξίπθ. ϑδασίηξ: οἔίμο᾽ τ Ώρη Ὧδ 5αϊα ἴο Πίπισ 

κυρίου ὡς εἴττεν αὐτῷ. ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα | “Βεΐοτα ἃ ς ἃ ᾧ ΟΟΟΚ ΟΥ̓ 
Τιοτὰ 85 Ἠ6 βαϊᾶ ἴο πὴ μα Ββέοσβ δοσμε, ἰοᾶϑυ γοὰ ψ}}} Ἀπ 

φωνῆσαι σήμερον ΣἼᾷ᾿ἀπαρνήσῃ με τρίς. [τῶ γ66. ὑΐγχθ5.᾿᾽ 
᾿Ὰ βουηά ον τοῦδ σοῦ Ψ}11 αἴβοννὰ τὴ6 ἰῃχῖσθ. 62 Αμα π6 “ποηΐς ουξ- 

᾿καὶ ἐξελθὼν ἔξω. ἔκλαυσεν. πικρῶς. 1 5146 δρᾶ ἱ ᾿ ἶ ᾿ Ψ6 
.- ΓᾺΒΑ, Βανίηρ βοῦθ ουΐδῖᾶς πὸ ψορὲ Ἐαέρῶν: , τ ΠΙΕΙ͂Ν 68. Καὶ “: ὁ. ἄνδρες πὴ 63 ΝΟ 8 “πθῃ 

γι δ οῖο! οὐ 6 ΤΆΒΙΘ ΡΟΥΞΟΩ5 ἴμ6 ΠΩΡΕΣ ἐόν ὑπὸ Ὥ τὸν Ἰῃ ουὐδϑ 
᾿ς τ ΕἸ αἱ Σ ἊΕ Ο. 6 8 μεσυνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ. ω Ε ΟΣ οἰ τὰ 

2 41: 2ι 551: |τλείτεῳ μι ὙὍΕ6͵Ὲ τα κίὴρ ἔπ. ἰο Εΐχη ἀπ 0 ἜΜ, Ὠἰπρ, 
δέβέυτξξ,.. εν κος. τὸ ἢ ον [δΐ; θάϑηα δἵξεσ 

ν ρικαλύψαντε, αὐτὸν ᾿ ; Ξδνίως, ς σονοῦΐπς Ηἰπὶ οὐϑτ 
7Ἢπὸνὺ Μοῦ 851 πὰ 

᾿ δΔηα. πανίπρ σονοσθα ονοσ ἈΣτΩ 

ἐπηρώτων 
ῬΣΟΡΘσν. ὙὟΏΟ. 

καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν: 60 εἶπεν δὲ 
δι ἃ ΖῸΥ [ἘΞ ΠῚ οἹ ἢ 15; 

Πέτρος ἔλνθρωπε, οὐκ 
Ῥροῖοσ Μϑ8ῃ Ἶ Ἀοΐ 

λέγοντες Προφήτευσον, τί Η͂ “. “ ι 6.6 παῖ γ᾽ ΡΟ ΘΘΣ ΩΣ ἐαὰ Ἡληνα, ἕ ΕΣτῸ 58: 

παρ σσαδητιιτανετχει τη  πσπτασκμςανκαμεπανιπα  τσαινεναμν αι κυ βαμν 

καρ, ϑρλνμαν ἀφανπες Σῃα στην σοι φηροσται ΤΙΣ κϑτὰ “Ὁ πὶ ον αν ἡ ταν νβυναν μεραρανεανοφμοραμιανοσαρασεν συσυρτυνυνκντιμτφονν τ 
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ἐστιν ὁ΄ παίσας᾽ σε; 6 καὶ | 5.10 ὑδαῦ βύγθοις. σοῦ" 

15 [8 (οΏ6) Βανί Εἰ σου ΑΔα] 65 Απὰ ὑπο μοῦ ΟἹ 

ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ᾿5ϑ) 1η 85 ΤΩΘΏΥ͂ ΛΟΥΠΟΣ 

ἀἰδετεμὲ (1085) ΤΆΘΩΣΥ ᾿ ὈΙΑΘΡμοῖμα |ὑμϊηρΒ ἴΏ ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ 

ἔλεγον εἰς αὐτόν. αϑϑιαδὺ Οἴτῃ, - : 

66 Αὐ Ἰουρσίῃ ψ θα 

ἰὸ Ῥοσϑὴθ ἄβδυ, [88 

ΘΘΒΘΙΠΌΪΥ οἵἁἨ ΟἸ]Α͂ΘΣΥ ΤΏ 
ΟΥ ἰῃ6 Ῥθοόρθὶθ, Ῥοΐῃ 

ΟὮΏΪΕΣ ττιθϑῦ δηᾶ 

Βουῖροβ, βϑαύποτθα ἴο- 

Ἰροίδον, διὰ ὕπο ν Βαϊρᾶ 

Ὠΐὰ ᾿ηΐο ὑποῖγ. 58..- 

ΟΡ μθ  ἀτίμ Π8]1, βδϑηρ: 
δὲ 67 Ἴ γοὰ 816. (88 
“ΡᾺΕ] σῃτίδῦ, 611 α8.᾽ Βαὺ 
μὴ] ὨὲῈὲ ϑοἰᾶ ὑο. ὑδϑια: 
ΠΟΙ] πνα ΤΙ ἰοϊα τοῦ, 

τοῦ νοι ποὺ ὈΘΙΪθνΘ 

Ἐπ6 Ὁ Μ6͵ΕῈ Βα σίη ἰηο Ὠἶτι. 

66 Καὶ ὡς . ἐγένετο ἡμέρα... σὺυ ἤχθη 
ΟΠ ΑΒΑ, 85. ἰξθβοδσηβ αδΥ,. Γ᾿ γγὰ5 Ἰοὰ ἐλροῖπον 

τὸ πρεσβυτέριον. τοῦ “ ( 
(86 Ῥροοὰν οὗ ΕἸ6ΕΥ5 οὔ ἐπθὸ ρϑορῖθ, ὟἽδιϑῖ ὑγίθβδίβ 

τε καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν 

δηάᾶ ρος, μα ἐπον δά ἀνὰ Βίτα. 

εἰς τὸ συνέδριον . αὐτῶν͵: λέγοντες 61 Εἰ 
16 . Θδηδδασία -᾿ ΟΥὨ ἴἤθπὰ, ᾿ 5ΑΚΊΠΕ 1. 

σὺ εἶ ὁ χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν 
γοὰ δῖ (86 ΟὨσίβί, ΒῈ.) ἰἴοῦβ, Ξα 5διά 

αὐτοῖς ὑμῖ οὐ ᾽Εὰν ὑμῖν 
το ίμοῖα. Τξονος ἰούοῦ 1 5ῃου]ὰ 58 ὺ' ποὶ 

οὐ πιστεύσητε" 68. ἐὰν δὲ. ἐρωτήσω... 

χοῦ Μουᾶ ὈαΙονα;. Ἱανοσ Ῥα 1 μου ααεβίοα ἧς δὲ 41]. 68 ΜοΟΙδΟνοΥ, 

οὖ. μὴ ἀποκριθῆτε. 69 ἀπὸ ᾿ τοῦ. νῦν 1 αὐοϑομποα ὑοῦ, 

ποὺ ποὺ σοὺ Μου]ὰ ΔΏΒΥΟΓ. Ἑτοὰ . 88. ΠΟΙ͂ νοῦ που] τοὺ δῆϑ ον 

λαοῦ,.. ἀρχιερεῖς 

εἴπω 

δὲ ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος [αὖ 811, 69 ΗΠΌΨΘΥΘΓ, 
νυΐ ΜΗ Ὸ6 πα 5οα οὐἷῃα τΏϑῃ βη. ἔργου ΠΟῪ οὨ ὕπ6 β'0ῃ 

ἐκ. δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ. | οὗ πιδὰ ΜΨ1Π1 Ὀ6 5ἰυυηρ 
οὔίμα  αοά. [Ὁ [ῃ6 ροψθγίῃϊ τὶρῃῦ ουἱ οὗ. τἰμῖ [51465] οὗ 16 

οὖἦνδ εἴ ὁ ᾿μαῃὰᾶ οἱ αοἄ." Τὸ Αὐ 
ῬΟΥΝΕΥΙ͂ 

1 εἶταν δὲ πάντες. Σὺ 
ΤΠ βαϊᾷ θὰ 8}} χοὰ ἰβδυθῖοστα ατα [86 [ηἷ5 ΕΟ. 811 παίά: 

υἱὸς τοῦ θεοῦ; ὁ Ο5ΞΟ5ςρὯδδὲ πρὸς αὐτοὺς [“Ατ6 γοι, ὑμδιθῖοτα, 

σοὴ οξίμε αοαῇ Τὴ (ομ6) Ρυΐ- ἰονγατᾶ ἰποῖα [η6 Ξοη ΟἹ Οοαϑ᾽ δ 

ἔφη Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. βεἰᾶ ἰο ὑποι: “Ὑγοῦ 
βαϊᾶ χου 816 ΒΑ ΙΩΒ δα. -1 8ΙῺ. γουέοῖγοδ 616 βασίηϑ 

1 οἱ δὲ εἶπον Τί ἔτι ἔχομεν ᾿[ὑπᾶῦ 1 81." 71 ὙΏΘΥ 

ΤῊ6 (ομ65) ας βαϊὰ Ὑηαΐ ᾿γϑοῦ ΜῈ 8:6 ἈδνΪΩΡ] οἱ: “ΨῺ ἂο δ 

μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ .. γὰρ ἠκούσαμεν  πϑρεὰ ζατύμον ψλῦπθ589 

οὐ τυϊτπα55. πΘ64) ΨΈΙΥ (0η65). 20: ΨΘ ὨΘΒΓΑ Ἴου 6. ΟὈΓΕΘΙνῈΒ ΠᾶΥΘ 
ἀπὸ τοῦ. στόματος. αὐτοῦ. , ] ρασὰ [101 ουαὖὺ οὗ ὯΪ5 

ἄοὰ ἐξ τοῦ ΟΕΙΓΑ. οὐ του." - -- 
τὸς πλῆθος Καὶ ὀἀναστὰν ἅπαν ) : π.-.- ᾿ 

2ὸ Απὰᾶ πανί βίοοᾶυΡὈ 581} τὴς. πταυχίμαα 98 50. ὑμ6᾽΄ ταν 8 

ὑτῶῷ ἤν " “αὐτὸν ἐπὶ ὸ δ οὗ πδηλ ΤΌΒ6, ΟἾΘ᾽ 
αὐτῶν αγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πειλᾶτον.} . ῃ 

οἔίποτα : Ἧγαα ες ἢ ὕροῦ {μ8 Ῥ1δίθ. Βιηα 41], δια 16 Ηἰπὶ 

2 ἤρξαντο. δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ ἴο ῬΙΙαίθ. 2 ΤΠΘΩ ὑπ 6} 

ΤΥ κἰασίθα ρμαΐ ἴο μὲ δοοι βίῃ  ἠΟΣἰτὴ οἰατίθα ἴο δσοῦϑα ὨΐτΩ, 

ΠΡ τοῦ ὅσ Ὁ ξῷὸ ἴηρ:: “ΤῊΪ5 τϑιλ ΜΘ 
λέγοντε: Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα 55.518. ς Ὁ 

ἘΥΤΝΙΣ ᾿ τα [τ8}}} ἙΡΡΕ ρα ταχηίαξ ἑμτοῦ δα | ΤΟ Πα ἐμ οϑτώ ἡπὰ 

ὉΠ ῳ ΡΝ Νδι ἘΣ ΣΣ “ὦ ηϑέϊοα δηᾶ. ΤΟΣΌΪα- 
τὸ ἔθνος. ὧν. καὶ κωλύοντα. φόρους 1“ [ ΤΏ; 

ἴὰ8 ΥΜΔ ἣμ 5 πᾶ ζουθαΐη 5 ἴαχε αἷρ ἤ86. δ ηρ. οἵ 

Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα αὑτὸν ἰαχθ5. -ἰο Οδοϑδγ ἊΝ 

το σβϑεϑεσ: ἴο ΡῈ βίνίηβ. δῃᾶ ΒΑΣΊΠΒ ΒπΏΘοΙ  παγῖησ 6. ἘὨΪΠΛΒΘΙΣ 
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χριστὸν βασιλέα εἶναι. 8 ὁ δὲ 
ΟὨτβί Κίπε ἴοῦθ. 186 μυΐ ῬηΠαίθ ἸΦ ΝΟΝ Ρίϊδίθ δϑκοᾶ 

ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς δἷπ) ὑπ απθδύζοῃ: 
αὐροιίομθοα πἴθ βαϑὴθβ Χοὰ ἃχθ [88 β Κκιὴβ 3 “ΑΙΘ γοὰ ΓᾺ ἐενκναῃ 

τῶν Ιουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς [{πμ6 “9659 Τῇ ᾿ς ΕΝ 
οὗ ἵμ6 Ζενν 57 ὙἼὯ6 (ο6) Ρα δανίηξδ δηϑυνοσεα [Ὧρ κδἰᾶ: “Ὑοὰ λρι 

αὐτῷ ἔφη Σὺ λέγεις. 4 ὁ δὲ Πειλᾶτος | 5615 ἅτ6 βϑσίῃ, » 
ἴο μῖγὰ βϑαία ἴοι 816 58. 115. Τὴ6 θὰ Ἐ1δίςᾳ ᾿ 4 ΤΏΡΩ ἘΠ ἃ ΡΠ 

εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους  π6 ΟΠΐΘΥ ῥχὶθδὶβ δὰ 

Πειλᾶτος [15 ΟΗτῖδὺ ἃ Κίηρ» 

ἘΗΣ ἰοννατὰ ἴᾷθ οι ϑὲ ὑσϊοϑίβ ἐπ ἴὰ6 οτσονγαᾶβ [Π6 οτονψαβ: “Ἵ πᾷ 

ὑδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτ' ὯΟ ΟΥΪΠῚ " : ἢ ἡ . 6. ᾿'π 
ἡ μλνν 1Βηὰ οαδὰξθ ἰὰ 6 [τη8Ὼ ΠΉδΗ Δ." δ8Βιῖ Ἴπε 

οἱ. δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι ἰ Ὀδθδὰ ἴο 6 ἰῃηδῖ5 
᾿ ὙΠ6 (οη65) Ἀπΐ ννοσο βίσουβ, ΠΡΟΣ ἸΑΣ δδξς ἐμαῦ | ἑοῦ, βδαυίηρ: “δ ΜΝ 

τἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ᾿ ὅλης ]Ρ ἤμβθ Ῥ6ορὶθ Ὅν 
Εἰβ 5 ἋΡ ἰῃβ6 Ῥϑορῖὶα ἰβδοβίῃβι-: ἀοσπ ΨΏ8ΟΙ6] ὑρδοηϊηρ ὑΠτουρουὶ 

τῆς Ιουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς 8}} σιι 68, Ἔνεῃ βίαγύ- 
6 άθϑ, δὰ μανίηρ βίατίβα ἔγοτι {πὸ ἰηρ οι ἤτοι Ο811:168 

Γαλιλαίας. ἕως ὧδε. 6 Πειλᾶ ὲ ᾿ ν ; : ἄτο δὲ [ἴο Πθγθ." ΘΟ. Π681- 
Ο δ] 1166 Π 02 1.}} ὭδτΘ, Ριαία ᾿ Ῥαΐ 1ὴρ ὑμαύ, Ῥηδὺθ δϑκρὰ 

ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄ ' ς [ ἱ ὃ ἄνθρωπος μεούμΘΓ {Π6 τη Υ" 
Βανίῃβ ποασὰ ἱπαυϊτεᾶ ρο ὃ δα ΟΣ Ξ αι 116 8, Ἶ δορὰ; 

Γαλιλαῖός ἐστιν, 7 καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ᾿ ϑέϊεν δβοθσύθἑῃῖηρ ὑμδΐ 
ΡΥ ΤῊΝ 15, δηᾶᾷ δνίηξ δϑοοσίδίποα ἐπα ΒΘ ΜΘ το ὕμθ 

Ταγβαϊοίίΐοῃ οὗ Ἐδχοᾶ, 
ΒΘ βοῃΐ Ὁ 6 ποῦ ἢ οὐ τσ 

αὐτὸν ἐν Ηοτοά, ΨῺΟ ψὰ5 8150 
μα ἱπ| ὨΙ 561 ἢ ΦΕΥ5ΔΙ ΘΙ 

1Ὲ ἴθϑα ἄδυϑ5. ε- 

8 ΏΘη Ἡδτοα 5. 

ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν [995515 86. το͵οϊσθά 
Βδνίηβ ββοὰ ἴδ6 7εβὰβ ᾿ρυθαῦν, [ΟΥ̓ ΟΥ̓ ἃ 

ἱκανῶν [σομβίαθσαθθ πὴθ Ὧδ 
οαδοῦ βιβηοιεῃΐ τας ψϑηδηρ ἴο 8568 

αὐτὸν διὰ τὸ ᾿ Ὠἷπι 668 " 
Ἦΐϊὰ ἰπγουσῃ {πθῈ| -ντ, ἰπροβμν πΑΥ πὰρ Ὠδασζὰά δροιῦ ἩΪ1ΠΊ, 

ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδο ὶ δου ἐστὶν 
ουἱ οὗ ἰῇὼ6 διυϊμοσιν Οἱ ΣΟΙ Ὡς 15 

αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ 
Ὠἰμὰ ἰονναγὰ Ἡδτοά, φησ 8150 

᾿Ιεροσολύμοις ἐν ταύτα ἴς ἡμέ [ ις ταῖ ἐραις. 
«ΘΥΌΞΘΙΘΙΩ 1Ὰ 1686 ᾿ πε ἐκ ΞΔ ̓  

8 Ὃ δὲ Ἡ ρῴδ 
Τὰ6 Ραΐ Ἐεῖοα ̓ 

ἐχάρη λίαν ἦν ὰ ἐ 
ΤΟ] οϊσρᾷ νϑῖν τα ἢ, μὲ᾿ 85 ὝΕΣ ἐξ 

χρόνων θέλων ἰδεῖν 
Ὥχαθ Ὀοΐηρ ΜΡ ἴο 566 

ἀνέπεμψεν 

ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν ἰπι 
ἴο 6 ρδυίῃδ αἀροιϊ Ὠϊΐτῃ, ᾿ δηᾶ ἄξ τὰς ΔΑΒ ἜΣ τᾶ Ὧθ. 85 Βορὶπρ 

δὴ ἜΦΗ ἐπεϑ: Γι Ὁ 8566 ΒΟ0Ι26 δ5ἰρῃ Ρ6Γ- 
σημεῖον ἰδεῖν ὑπ αὐτοῦ ινόμε ἡ 

ΒΙ5Ὼ ᾿ ἴο 566 Ὦν γα ἐλ κελρευᾷι ἐμλντε Ὦν ῖπι. 9 ΝΟΥ 

9 ᾿ ἐπηρῶτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ΉΒΕΡῚ ἐθ με μα 
16 νγ85 ᾿Ἰατήτίαρ ΡΟ θὰ ἢ ἢ ΟΣ πὰ 8 8 βοοά 

ς - 3 » 

ἱκανοῖς: αὐτὸὸῤ δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο ἐπΠΆ ΠῚ Ὁ ΕΠ: θην ΠΒ 
βαδοϊοπί; 6 μυὲ ποίπίηρ ᾿πλτα μωυτα ταϑιθ ἷἶπὶ ΠΟ ΘΏΒΟΙ. 

αὐτῷ. 10 ἱστήκεισαν. δὲ οἱ ἀρχιερεῖς 10 Πονθνθῦ, ὑμ6 ομίθξ 
ΠΑ, δᾶ εξ βέδιαϊμρ Ῥαΐ ἐπ ομῖθε ρχιοδὶβ Ὀυὶθϑὺβ ΘΠ 6 ΞΟ 68 

καὶ οἱ γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες [ΟΡ 5ἰθηάίηρ ᾧρ 8πά 
8Ώ. 8 ΒΟΥΙΌ65 νοι ΤΥ ϑοουβίησ νΘΒΘΙΘΩΟΙΥ δοσυβὶηρ᾽ 

ΠΡ ΝΝΝΝΎΜΟΝΝΝ 

ππ' τ ττττυ τ τσ τσ ττστνν  .κ....00.0...... 
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Ηἶα. 11 τῆρη Ἐογοῦ 
ὑοσούθοσ νι ὯΪ5 
βοἰάϊου ρυδΙᾶβ ἀϊ8- 
οτοραϊ ρα Ὠἰμπι, δᾶ ὯΘ 

τηϑᾶθ ἔπ οὗ Ὠἷπὶ ὮΓΥ 

οἸοίίησς. ἃ τὰ 8 
Ὀγσηῦ ρϑυσαθῦ δᾶ 

βοῃῦ πἰπὶ Ὅϑοῖς ἴο ΕΪ- 

1.16. 12 Βοίῃββᾳ ἨἩετγοά 

διὰ Ῥιδίθδ πον Ἀ6- 

οαὰθ ἔγϊοπᾶβ ψὶῦ 

δϑοῦ οὗ οὐ ὑμϑῦ 

ΜΟΙ ἅδ᾽; ἴοσ Ὀδίοσθ 

ἰοὺ ἰζον δᾶ οοῃ- 

ἀἰἰωυθᾶ δὖ ϑηχν Ὀ6- 

ἔνθ ὑμϑιάβοῖνθα. 

13 Ῥαὐθ ὕθθῃ οδ]ϑᾶ 

ἐπ ομτοῦ ῥσχίθϑίβ. δηὰ 

[28 τὐ]εῖ8 δηᾶ [6 

ῬΘΟρΙα ἰοσοῦμοσ 14 δμὰ 

βαἰα ἰο μοι: “γοῦ 

Ὠτουρῦ ὑμὶβ τλδ ἴο 
ἱπολθπρ 

ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ 

Ἡδνίαρ ταδᾶς ποΐῃῖτσ οὐἵ ΟΣ αὶ πἰηλ 1{π6 

τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ 
ἸΤΟΟῸΒ οὗ Ὠΐτα 

περιβαλὼν 
μανία ρα ἀτουηᾶ 

αὐτὸν τῷ 
ὨᾺ ο 8 

αὐτοῦ. 11 

οὗ ἶσα. 

Ἡρῴδης 
Ἡετοὰ 

σὺν 
ἰορείμον τ (λ6 

καὶ ἐμπαίξας 
ἃ Βανίπξ τοϑᾶθ ξ οὗ (ο1)6) 

ἐσθῆτα - λαμπρὰν ἀνέπεμψεν 
ραττωθηῖ 1 Σ}}} βϑῃΐ Ῥδοκ 

Πειλάτῳ. 12 ᾿Εγένοντο δὲ φίλι ὅ τε 

Ῥιαῖα. ἘΒΘΟΔΙΆΘ Ῥυξ ττίοηαβ ἰῇ μπᾶ 

Ἡρῴδης καὶ ὁ Πειλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ 

Ἡοτοα ϑδμᾶ ἴὰπ6 Ἐϊδῖθ ἧῃ νὰν 6 ἀδὺ 

ετ᾽ ἀλλήλων: ππροῦπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ 

ΜΠ δδοῦ οἴου; {Π 6. ννετα Ῥρίογτθ ΖῸὺΣ ἰῷ δ ν 

ὄντες πρὸς αὑτούς. 
ΠΣ τ ἰονναῖάὰ {μϑιηβεῖνεβ. 

13 Πειλᾶτος δὲ 
Ἐϊαῖθ μυὶ 

συνκαλεσάμενος 
μανίην οϑΠθὰ ἰοσοίθμεσ 

τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν 

ἴὴ86. ομἱϑε υυιοδίβ δηᾷ 1τῃ8 ΤΌΙΘΕΞ δὴᾷὰ [886 

χαὸν 14 εἶπεν. πρὸς αὐτούς Προσηνέγκατέ 
ἔθ ὕου Ὀοτο ἴονναταὰ 

ῬΘΟΡΙΘ βαἰᾷὰ ἰονδγτα 
τ ὃἃἂϑ. ΟἿ 

μοι τὸν. ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα | ὕμ8 Ῥθορῖα ἰο γχϑνόϊῦ, 

οτῖβ ἰῃ8 ΤτΆΘ ἸΗϊ5 88 ἰαγηϊηβ ἔσο. ἰβηᾷ, ἸΟΟΚΓ 1 δχϑαχαϊηθᾶ 

τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν δἷπι ἴῃ τγοηὺ οἵ τοῦ 

:-6 νρεορῖθρ, δηᾶ Ἰοοκ! Ι ἴῃ βο'ἰσῃξ οἔνου)] θα τουμῃᾷᾶ ἴῃ ἀὨϊδ 

ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ᾿τδ ὨῸ ργοπηᾶ ἴον 

μανίπϑ θχαγηϊηεα ποίμίηρ 1 ἐουμᾶ ἴῃ τῃ6 τῆϑ. ἰὯ8 ομδαῖρδα σοῦ 816 

τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε | ὈγΙΏρσΊτσ ϑροληδὺ Ὦΐμλ. 

{15 οαῦβθ οὐ ψῃίσῃ (155) ὑοῦ 816 δοσυβίηθ 151 θοῦ, ποι  Υ αἰὰ 

κατ᾽ αὐτοῦ. 15 ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρῴδης, Ηετοά, ἴοῦ. Βα βθηῦ 

ἅονν οὗ Ὠΐτα. Βαϊ ὨΘΙΤΠΟΣ Ἡδτοᾶ, πὰ Ὀδοῖς ἴο υ5; δᾶ, 

ἀνέπεμψεν. γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς" καὶ ἰδοὺ [Ἰοοκ! πούμιησ ἀδβοῖν- 

μθ βοΐ Ὅθοκ ΦῸΥ μὰ ἰοννατά 8; δια ἸΟΟΚΕ τρ οὗ ἀθϑύῃ Ὧδ5 66 

οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν οοτατπιἰ θὰ. ΟΥ̓ αἴτα. 

ποίμίη ΩΣ οὗ ἀβαΐῃ ἰδ 1161 Ψ11Π ὑξμουθίουθ 

πεπραγμένον αὐτῷ: 16 παιδέύσας οἸαδίϊδθ ΠῚ δηᾶ τ6- 

μανίωβ θεὰ οοπιολ 6 ἰο Εἰτὰ; Βανῖηρ ομαβϑιϊβθα  1ρθθ Ὠἷμπι.᾽" 117 8 

οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 18Βαῦ ψιῦμ ὑδ 6} 

τ[Ὠογεξοσα Ὠΐτὰ ἡ 1 5ΞΏ81 τϑίθβαβθ.  ψΏΟΙ6 πχυμυ16 6. 

18 ἀνέκραγον δὲ παντληθεὶ οτὶθᾶ ουαὖῦ, βαυίηρδ: 

ΤΕΥ οτίεα οὐἵΐ Βῃξ 85 ηεχτο ταυλυαᾶα } ἐπα κο ὑῃἷθ. ΟΩΘ6 ΔΙὟΘΥ, 

λέγοντες Αἷρε τοῦτον, ἀπόλυσον ᾿Ὀὰδ το]θᾶβθ ΒΔΓ’ 80΄- 

Βα 5 τ ὰρ [815 (Ομ 6), ΤΘΙΘΆ 56 ῃ85 ἴο υ5!᾿ 19 ΟΥ̓ΒΪΟἢ 

δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν: 19 ὅστις [1181 μδᾶ Ὀ66ἢ 

Ὀαὲ ἴο ὰ5 .ὰ8 ΒΔΥΔΌΡΑ5; ψὯΟ γον ἰπῦο ὈΓΊΒΟᾺ 

ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν ἴοΓ 8 οογύδϊη 56- 

τγαβ ἰὨχουρ βἰδπαϊηβ (058) Βόσαθ μανίηβ οσοιχγεά ἴῃ αἰ} 0} οσουτγῖϊηρ ἴῃ 

111 ΤῊΙς νεῦβα 15. οἰαϊτἰθ ἴῃ [86 γγεβίοοϊξ δρᾶ Ἐοτσὶ σοὶ τοχί, 
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τῇ πόλει λ ᾿ 

186 αἱἷν Ρ ἤδεῖς ἐν Βανί όθη σον ἱἰπ 

ὑπὸ οἱὐγ δηα ἔὸσ τηὰγ- 
ἀθγ.) 20 ᾿Αραὶῃ Ῥιδὶβ 

καὶ φόνον 
Βα τΤαῦταρτ 

τῇ φυλακῇ. 20 πάλιν δὲ ὁ Πιλᾶτος [σαΠ64 οαῦ ἰο [πθμυν: θα. ργίβοα. “αραπ ρας {πθ Ῥῃδία ᾿[Ὀθοϑιιϑα 6 ψϑηΐδᾷ, ἰο 
προσεφώνησεν αὐτοῖς, θέλων ἀπολῦσαι [τΕΙΘ8586 65:15. 21 ΤΉρῃ 
Βουῃαεᾶ ἰοννασά ἴο ἐμογῖ, Ῥεϊῃβ Πρ ἰο γεϊθαβθ ἔθ Ῥορβϑῃ  ἰο γ6 ἢ; 
τὸν ᾿Ιησοῦν. 21 οἱ δὲ ἰβαγίωῃρ:. “ἼΠ]ΡΆ16:. Ττη- ἐμ8 Ζαβιιϑ. ΤῊΘ (Ο}68) ὈαΐλΠ ρ4186 Ἀἰπλ!" 22 ΤῊΘ 

ἐπεφώνουν λέγοντες Σταύρου |ὑμἰτὰ ἰΐηθ π6 βία .ἰο 
ὙγΘΣ 6 ΒΟΌΠαΙηΒ ἀροῖ ΒΑΣΊΠΒ ΒΘ πηρϑ Ὡς, [{Π6π|: “ΩΨ, ψηδῦ Βδὰ 
σταύρου αὐτόν. 22 ὁ δὲ τρίτον [ὑπίπρ αἸά ἰῃϊ5 [τη80} 6 ΠΏΡΔΙηθ Ηἶτη. Σ΄ ὙΠῸ (ομ6) Ὀαὲ ἐπίτα [{ἰτ6] ΟΦ 1 ἔουμῃά ποίῃϊηρ 

εἶπεν πρὸς. αὐτούς Τί γὰρ κακὸν [ἀδεογνίηρ οὗ ἀθδίῃ ἰὴ βαῖὰ ἰονγαγὰ “" ἐμοὰ ὙὙπᾶὸὶ ἴοσ δᾶ (ἰμίηρ) ΠΣ 1 ΨἘΠ1ι ὑμουοῆογο 
ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου ] ομαιδίϊδα δῃα. τϑίθαβα αἰὰ 1815 (οῃ"δ) 5. Νοίμίπρ βυαν οἱ ἀδϑίῃ -Εἴχη," 28 Αἱ {πὶ ἴδεχ 
εὗρον ἐν αὐτῷ: παιδεύσας οὖν Ὀθρδὴ ἴο 86 υτρϑηΐ, 1 Του [ἴῃ τη;  Ππανίῃρ ὁμαβίϊβεα {πογοΐοτο ΜΙ Ιου νοΐςθβ, ἀ6- 
αὐτὸν ἀπολύσω. 28 οἱ δὲ [ταϑηἀηρ ὑμαῦ. Π6. “88 Βέτη Ι 5881] τβίβαξϑ. ΤῊ6 (οὨ 65) Ραΐ [1τὰρϑ]θᾶ; δηᾶ ἐδ ὶϊν 

ἐπέκειντο ΄ φωναῖς μεγάλαις | νοΐσοα Ῥαραῃ ἴὸ Μίη ὑνΕΓΘ ὈΣΘΊΩΡ ὌΡΟΣ (066) ἴο νοΐσεϑ5 ᾿ δτοαὶ οαὐ. 2450 ῬΠαία βᾶνγᾷ 
αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι,. καὶ [ 5δομύβποθ ἴοσ ἐμοὶ ἀ6-: ἀειιαπᾶπ Ὸ Βΐτπη ἴο 86 ᾿πηρδ]βά, δια ᾿τηδηὰ ἰο 6 χχϑὲ" 

κατίσχυον ᾿ αἱ φωναὶ αὐτῶν. 24 καὶ [25 Ὠὲ τΤεΙϊοαβεα ἐπ ὙγΕΤΕ ΒΊΤΟΩΡ ἄονη ἴῃ νοΐσεβ οξίδετσηα. Απαὰ [χγ8ὴ ὑμαὺ 84 Ῥδθῃ 
Πειλᾶτος ᾿ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα ᾿ γον ἰηῦο Ὀχίβοπ Ῥηδίθ.. ἀφοϊαρα , ἴο σογὴρ ἔο Βα ἰῇ ἀοιηϑηᾶ [0 γ βραϊοῃ 8δηα τλυΓ- 
αὐτῶν: 25 ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ [ἅδγ ἃ Υ. δῃηὰᾶ ΟΥ̓ Τῃοτὰ; ὮΘ᾽ τϑιθαδεά ας ἐῆε6 (οῃ6) ἀγχοῦ ἢ τ Πῦπὶ ὑὐ ΠΕΣ ΤΟ ἀρηλδησϊηρ, Ραΐ 

Ὧδ6 Βιυσγθηᾶθοσοα ὕοϑς 
ἴο ὑπ ψὶ]. 3 

. στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰ 
βίδπαϊηβ (088) διὰ ταυσγᾶθν πανίησς τοι [14 29}. 2 ἰπτὸ 
φυλακὴν ὃν οὐ ἠτοῦντο,, τὸν δὲ 
ὈΣίβοι νοσὴ. {πὸν ΨΚ ΟΥΘ ἀοσηδπαϊησ, {πὸ “Ῥαΐ 26 ΝΟ 85 ἴμεν 16ὰ 3 ὦν τς ΄ ΠῚ ΄ “ ἡ ΣΩ͂: [ησοῦν παρέδωκεν τῷ θελή ματι. αὐτῶν. 1 ἷπι ἀᾶν, ὑπαν [Ιαἱά : “εβὰβ Ὦθ ξᾶνε Ῥεβϑίαθ ἰο ἔῃμε ΨΨ1 οΥ ἴπαϑλ. [ΠΟΙ οὗὨἨ ΞΙΤΔΟΩ Ἃ. Η 

, ᾿ . 26. Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν͵ [ ὁεγῥαίῃ παύννα οἱ Ον- 
ες ἈΒᾶ ἘΠῚ ἴΏ 6 νυ Ἰδὰ αὐγὰ... Ἀμα, ἰχϑηβ, οοχῃΐηρ, ἔγοχη' 

. ἐπιλαβόμενοι. Σίμωνά τινα Κυρηναῖον [8 6 Π ᾿ ΒΔΝΊΩΒ᾽ ἴοι Ὡροΐ ΘΙΧΏΟΙ. ΒΟΙΏΘ. πρε νδϑΑ [ΏΘΥ ὅν Αελ νλλο 
ἐρχόμενον ἀπ΄ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ [ξοτέατα. δἴακβο : ΠΟΙ Θς ἔτολ δε ἴδον Ρ]δοθα προ Πίστη Ε Ρ-- 

Οἢἡ Ὠΐ ἴο Ῥθῶγ ἰδ 
Ῥδῃξημα ὅρθϑθαδ. 271 Βυΐ: 
ἴπθῖθ ψὰϑ ζο!ονίηρ 
Ὠΐὰ 84 ρυθαὺ χτχυϊὶ- 
ἴθ οἵὐ ἰῃ8 ρβϑοριβ 

ἰϑηᾶ οὗ Μοθη Ὅ00 

τὸν σταυρὸν .. φέρειν. ὄπισθεν τοῦ ᾿[ησοῦ. 
ἴὰᾳ6. οβἴδκθ ἰο βε Ῥϑασίηρ Ὀθῃϊπα οἱ ἀπὸ. ἐχέσαδ, 
27 ᾿Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος 

᾿ς 788 ΣΟΠον ΠΕ; Ῥᾳξ ἰομβίθ τασσῇ ταυπξαάο 
«τοῦ λαοῦ καὶ υναικῶν αἵ 
οὗ ἴῃ 6 ῬΘΟΡΙ6. δα μ “ οὗ ννογαθῃ 

20: 566 Αρρϑπάϊχ ὑπᾶθς Μαίζμδν 10:38.. 

Νυνυνυνννυμυυιυοὐμνινμμνοννοναμομνονυ μουν ϑουομυ μουν ου αυὐμυ οὐθέν τ ον ΝΙΝ ΔΑΝ ΔΛ ΔΑΝ Ρον ΒΒΙΝΟΝΑΒΒΝΒΝΝΝΝΒΝΒΟΝΒΝΝΒΟΝΝΟΒΝΟΝΝΝΝ 
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ἐκόπτοντο καὶ. ἐθρήνουν αὐτόν. 
616 Ῥϑδιηξ ἐμογαβοῖνοϑ δηα: 6. μονα ηρ Πίΐτη. 

28 στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ᾿Ϊησοῦς 
ς ακνίηβ χρα Ρὰξ ἰονατα. {πθηλ οϑ 5 

εἶπεν Θυγατέρες ᾿Ιερουσαλήμ, μὴ 
σὰ αι δηίουβ ἡ οὗ σου 5ΔΊΘσα, ποΐ 

κλαίετε ᾿ ἐπ᾿ ἐμέ: πλὴν: “. ἐφ᾽ 
Ῥευύοῦ ΨΨΕΘΡΙΏ 5. ὌΡΟΩ τ:ὴ6; Ῥοβδιᾶθς ρου 

ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα 
βεῖνε. 6 σοῦ ψνεορίῃρ δῃά Ὅροῦ ἐδ ομᾶσοη 

ὑμῶν, 398 ὅτι ᾿ ἰδοὺ ἔρχονται - ἡμέραι 
οἔ του, - θοδθβαο ΙΟΟΚῚ 8706 σοζῃϊηβ ἅδν8 

ἐν αἷς ἀἐροῦσιν ᾿ μακάριαι αἱ στεῖραι: 
ἴα ΜΈΙΘΗ ἔμον ὙΠ5ῸΣ ΗΘΡΡΥῚ [86 Ῥδττθπ (0168) 

καὶ αἱ κοιλίαι αἵ ᾿ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ 
δηὰ ἰῇ σαν ῖθ5 ΏΙΟΠ ποΐ ροηθσδαίθα δῃᾶ Ὀσχραβδίβ 

οἵ οὐκ . ἔθρεψαν. 30. τότε ἄρξονται: 
ΜΏΙΟΩ ΄. ποῖ παχεθά, ὙΏΘα . -ἰμλον νν}}} βίασε 

λέγειν τοῖς ὄρεσιν - Πέσατε ἐφ᾽. 
ἰο ὍὈ6 50 15 ἰο 6 τχτηουίϑίηϑ ἘΔ] τὸν Ὄροη. 

ἡμᾶς, καὶ τοῖς ΄. βουνοῖς Καλύψατε ἡμᾶς: 
. 5, δπᾶ ' ἰοΐῃα ..- Ὠ11Π15 Οονεσ τοῦ 5; 

31 ὅτι εἰ ἐν ὑγρῷ ᾿ ξύλῳ ταῦτα 
Ῥεσαῦβαὸ 1ὲ ἴῃ τηοῖϊθὲξ ννοοᾶ [656 (8165) 

ποιοῦσιν, ἐν τῷ -᾿ ξηρῷ ᾿ τί γένηται; 
186. 81:6 ἀοϊπδ, 1 ἐῃς τὺ (0π6) δὲ. 5Βῃου]α οοουχῇ 

32 ἜἬγοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι 
ὝΜετα Ὀδϑη5 1εα Ρὰϊ δῖ5ὸ αἰοχοης ον] άοουα 

δύο. σὺν οααὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 83 Καὶ ὅτε 
ἵἴνψο ἰοσθίμου νυν τ ἴο Ὀ6 ἴθ ἊΡ. Απμὰᾶ θη 

ἦλθαν ἐπὶ τὸν τόπον: τὸν καλούμενον 
δον σαῖὴϑθ Ὁροῦ π6 Ὁ]δοθ, ἐπα (θοῷ) Ῥδιηβ 8814 

Κρανίον,-. ἐκεῖ ᾿ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ“ τοὺς 
ΠΒΚΌΙΠ; ἴβοσθ. ἴπδν ἐτηραϊθὰ. ᾿ 1}. δα τὴς 

κακούργους, ὃν μὲν ἐκ 
ὄν: ]ορυξ, ΔΓ (ο6). ᾿παροα ουὔΐ οἵ. 

δεξιῶν -ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 
τσὶ [51465] ΓΒ (ο6) Ῥαὲ. οι ΟΥὨ 167 [5165]. 

84 [[ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς-. ἔλεγεν Πάτερ, ἄφες 
τ {{ἘπῸ ῬὰΣ Ζεϑὺ νγ8β Ξαυ Εδίμοσ, Ἰδὲ Ρὸ οἱξ 

αὐτοῖς, οὐ γὰρ. : οἴδασιν - ες τί 
ἴο ποῦ, ποὺ. ἔοσ:.. ἔδον ἢδνϑο Καονν ψῆδι 

ποιοῦσιν. 7] 
ἴδον δύϑ ἄοϊδ. 1] - Τυβε θα μῬυαξ . {π8 

ἱμάτια "αὐτοῦ ἔβαλον - κλῆρον. 8ὅ - καὶ 
ΟΟΘΥ σαστωθηΐβ οὗ πἰσὰ 86. οδδὲ - οἱ. ᾿ΑὨὰᾶ 

ἱστήκει ὁ Δλάὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον 
δα βἰοοῦ ἰπ8 φῬξορὶβ Ῥεπμοϊαϊπβ.. ὕζετε βπβοσίηβ 

δὲ «καὶ :οἱ ἄρχοντες λέγοντες 
Ῥὰῃᾳξ ε'ὸ. ἴδ - ΤΌΪΘΥΒ ᾿ΒΑΣΊΙΩΒ -: Οἴου 

“Π Διαμεριζόμενοι .-: δὲ. .. τὰ. 

ἤΑλλους 

ΓΓΌΞΕ 28: 28---8ὅ 

Κορὲ Ῥοαύϊηρ -ὑμοτι- 
Β6ΙΛΘ5 ἴῇὼ ῥ,Υ161Ὶ δηᾶ 
αν ὴρ Ὠΐτ. . 28 96- 
55. ἀπτηθρᾶ. ὁ ἰῃ6 
ΜΟΙΔΘΩ 8ϑη4α - 5818: 
“ΘΔ οἵ ϑοῖα- 
5816}, 5ορ ψβορίησ 
ΤΟΥ τΐϑ. ΟἹ πε δοῃ- 
ἴχαιν, σψοορ ἴον νοι - 
ΒΘΙν65. ϑῃᾷάᾶ ἔου. σοῦ 
ΟὨ]άτοα; 29 Ῥδθόδαϑο, 
ΙΟΟΙΚΙ ἀδνβ 8.6 οοχΐηρ 
ἷπ ψΏΪΟΏ. Ῥθορθ ΨΠ1 
58), ἜΒΡΟΥ 816 [ῃ6 
ὈΘΙΥΘῚ ψογάθῃ, ϑμῃᾶ 
1716. ψολθ5 ὑμαὺ ἀαᾶ 
Ὡοΐ ρσῖνα Οὐ δῃὰ 
ἴθ Ὀγχδαδίβ ὑοῦ αἀἱὰ 
ῃοὺ- ΠΠγ561 80 ΤΏΘΗ 
πεν Ψ11 βίασὺ ἴο βὰν 
ἴο 8. ταουηΐϑίηϑ, 
ἜΔ11 ΟΥ̓ΟΣ. υ5!᾽ δἀηᾶ 
ἴο ὑῃ8. Ὠ1115,.. “σον Γ᾽ 
15 νοῦ! 391 Βδϑοϑίι886 
1 6. ἄο ἴπθϑ6 ὑΣΩΡ5 
ΜΉΘ 6 ὑγχθθὸ ἐβ 
γχοϊθύ, ψῆδὺ Ψ11. οὐ- 
ΟἿ ΜΏΘΩ ἰδ ἰ5 ψὶ- 
εὐϑα9" ἀν το 5 
.ϑ2 Βαὺ ὕνο᾽ οὔοσ 

ΤΏΘΏ, Θυ]οοῦθ, ΜΈΓ 

8150 Ῥϑίῃρ θὰ ἰο- 8 
Θχϑουϊρα νι ἰτη, 
33 Απα ψΏ6η ὕθοΥυ σοῦ 
ἴο.. [Ὧϑ ρῖδοθ. οδῇῃθᾶ 
5ΚᾺΠ, ἴμοσθ πον ἴτ- 
ῬΑΙΘᾶ - Ὠἶτη. δηἋ {π8 
ΘΥ]ΠοοΥβ, ΟΘ ΟἹ Ὠΐδ 
τσ δηα ΟὯΒ ΟΠ ὯΪ5 
1οἴ.: 84 [Βι “6515 5 
βοίηρ: “Ἐδύμοσ, ἴοτ- 
ρίῖνο. θηι, ἔοσ ὑπὸν. ἀο 
ποῦ. Κῆον - δῦ ἴὯ6Κ 
816 ἀοϊὴρ.᾽ 1 ῬΌσΣΙοΣ- 
τάοτρ, το αἰδύγιθυῦθ.: Ὠἷβ 
ΒΑΤΥΩΘ ὖβ,. πον οϑϑδῦ 
Ἰοΐβ. 85 Απμα ῃ6 ῬΘΟΡΙΟ 
᾿βίοοα Ἰοοκίηῃρ οἡ. Βεΐ 
ὅπ ΤΌΙΟΥΒ ΘΙ. 5ηΘ66Υ- 
τὴσ, βδϑίωρ: “Οὐμαυβ 



1{{ΚΕ; 23: 86-Ῥτ[-6 

ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν 
Ἦδ βανϑᾶ, [οί Ὠΐτη βᾶνθ ὨΪΤΩΒΟΙΣ, 1Ὲ ἰη15 (Ομ 6) 15 

ὁ χριστὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἐκλεκτός. 
τῃ8 [ον 1} ἔθ Οαοα, ἴθ σἤοόβρῃ (ομ6). 

86 ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται 
ΜΜ8δαδ ἔσῃ οὐ πὲ ἰο ΐσχη 8150 ἐᾷς ΒΟΙΑΊΘΥ5 

προσερχόμενοι, ὄξος προσφέροντες αὐτῷ 
- σοί Του ͵ά, ΨΙΊΠΘΡΑΡ ΟΥΘΙΙΩΒ ἴο τα 

31 καὶ λέγοντες Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς 
δπάᾶ ΒΑ 1 γοῦ δχὸὰ ἐῃ8 Κι 

τῶν ᾿Ιουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 38 ἦν δὲ 
οὗ... εν, 88ν6 ΨΟῦΓΣΞΟΘΙΣ, ννε5 "Ρυΐ 

καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ᾿ αὐτῷ Ὁ βασιλεὺς ,τῶν 
8ῖξο ᾿πϑουῖρο ὑροὸὰ δ Τῃδ κίη οὔ ἴμ6 

᾿Ιουδαίων οὗτος. 
ον {π18 (οὔ 6). 

839 Εἴς δὲ 
ΟμΘ Ῥαυΐ 

κακούργων 

κρεμασθέντων 
Βανί θΘοὴ ΠΡ 

ἰ ἐβλασφήμει αὐτόν Οὐχὶ σὺ 
νυ] άοουβ γγ)Δ5 ὈΙΑΒΡ ΘΚ Ὁ }.} Νοῖ γοὰ 

εἶ ὁ χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 
ἃ ἴ6ς ΟἸὨἾσχίϑὶῦ ϑανθ. γὑψόοῦσϑβοι δηᾶ 115. 

40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος 
Ἡδνίηδ δηϑυνετοα μαΐ {3.0} αἰδοχεηΐ (οΠ6) 

ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν 
του κΚίπε ἴο Ὠἰσχὴ ϑδ8ὶ Νού 806 ἔθαχίηβ σοὺ {π6 

θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἴ; 
αοᾶ, Ῥεοβδαβα ἴθ πὸ βϑόΐῶὼθρ {πᾶριηθηΐ γψοὰ δυο 

41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια 
Αὴὦ ψὰ ἰμᾶφξοαὰ 1υβν, τυνουΐῃν (155) 

γὰρ ὧν ἐπράξαμεν 
ΕΟ οὗ ν ὩΪοὴ (1055) να σοτηγχαϊζίοα 

ἀπολαμβάνομεν" οὗτος δὲ οὐδὲν 
ἴνε 8.6 γρορίνϊηξ 80 Κ; 115 (οὔ 6) ρα ποΐμϊηϑ 

ἄτοπον ἔπραξεν. 42 καὶ ἔλεγεν 
οἷ ΟΥ ΡΙαο ςομητγατ εα. Δῃηὰα Ἦθ νν»ὰϑ Βα 5 

᾿Ιησοῦ, μνήσθητί μου ὅταν. ἔλθῃς 
Φοβαθ, ΧΕΘΙΩΘΙΏΡΘΥΙ το ΨΏΘΏΘΝΘΥ γψΟοὰ Τὶ; σοϊὴδ 

εἰς. τὴν βασιλείαν σου. 43 καὶ εἶπεν 
ἰχίο 1ῃ8 Κιησάοτῃ οὗ νου. ΔΑμαὰ 86 5δϊά 

», δο 9 Μ . Η ἢ 
αὐτῷ ᾿Αμήν σοι λέγω σήμερον. μετ᾽ 
ἴο τα Ατήφῇ ἴο νοῦ 1 81 ΒΘΣΤΏΡ - Τοᾶδ ἰΝἿΝ 

ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 
6 νόου 6 ἴῃ τμ8 Ῥαγϑδᾶϊξο. 

44 Καὶ ἦν. ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ 
Δυάα νὰ8 δἰτοδαν 851 ΠΟῸΣ 5ἰχίῃ βδῃηᾶ 

τῶν 
ΟΕ 16 
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86 ϑβανθᾶ; [:οῦὺ Ὠΐῃ 
β5δᾶν016 ὨἰγΊΒΘΙ, 1ὲ τηὶς 
ΟἿΘ ἰ5 ὑῃ6 ΟἾσὶδὺ οὗ 
αοά, 886. Οοδθῃ ΟἿ," 
36 ΒΕνθὴῇ μπθ βο]αΐθχβ 
τχϑὰθ ἔπλ οἵἨ ἁ Ὠΐη), 
οι ρ; ΟΙΟΞ6. δηᾷ οἔ- 
ἔουϊηρ Ὠΐη 5ΟῸΣ ψίηα 
31 Δῃα βαρ: “Ἰ γοι 
86 ὑμθ Κίῃρ οὗ ἐῃ8 
ον, ϑδᾶνθ ψοῦτεοΙ 
38 ΤΏΘΙΘ. ψ͵ὸλ5 8150. 80 
1ΒΟΥΪὑϊΟ ΟΥ̓ Ὠΐτη: 
“ΤῺ. 5. 6 Κιὴῃρ οἵ 
[86 6 5." ς 

39 Βυὺ οὔθ οὗ {ΐῃθ 
Βυρ οὐ] άοοσβ Ὀθσδη 
ἴο 58.) ΒΘΌΌΚΙΝΟΙΥ ἴἰο 
ἰ: “Ὑου 8.6 ἰδ 
ΟὨτιϑῦ, δῖ γοὰ ποὺ 
Ξδανθ γουγϑοι 8ηὰ 
15." 491ὴ ΓΘΟΡΙΡ ἰδ 
οὗμε ταρακοα τη 
δη ἃ 5814: “90 γοῖ 
τοῦ ἔϑθα αοα δὖ 8]], 
ΠΟ. ἰμαὺ ψοὰ 8186 
χη ἔῃ βαῦθ [1π8ρ6- 
τηθηὐῦ 41 Αηὰ μψε, ἰη- 
ἀεθρά, δον 80, ἴὼῸ γα 
ΔΙῸ τϑοαϊνίηρ ἴῃ [81] 
ψδύ. 6 ἄδϑουῦνθ ἴοὸσ 
«πῆρ ψὸ ἀϊᾶ; αὶ 
[15 [τπη8}} αϊα ποὶῃ- 
ἰὴρ ουὖνδ οὗ 6 ψ8γ." 
42 Απὰ Ὧ6 ψϑοηῦ ΟἿ 
ἴ 580: “σοϑ5, τὸ- 
ΤΩΘΙΏΡΘΙ 26 ΨΏΘΩ γοὰ 
σοῦ ἰηΐο γόοὺγ Κίηρ- 
ἀομλ." 48 Αῃὰᾶ Ὧδ6 κδίᾶ 
ἰο ἶσα: “ὙὝΤΌΙΥ 1 {61} 
γοὰ ἰοάδυν, Ὑοὰ {11 
Ὠ6 ψι ἢ τ ἴῃ Ῥαζϑδ- 
α156."»» 
44 7611, Ὁν. ὩΟΥ͂ 

ἀΔλ 5. δρουδ 88 
ΙΧ ΒΟΌΣ, 8818 

48. ““Τοῦδξν.᾽᾿ ννεϑίοοίε ἂπᾶ Ἐοσγὲ ἐοχί ρυΐβ ἃ σοχηγῆα ἴῃ ΟὙΘοκ ἐοχέ Ρε- 
ἔοτθ ἰὴ ψογᾷ 9ῸΣ “τοᾶδν.᾽ Τὰ {πὸ οὐὔἱρίὶηδὶ Οσθθκ πὸ σοῃγτηδ ἰ5 ξοιπηά. 
Ἡρῆοθ νγε οὐὔηϊδ οοπηχηᾶ Ὀοίοτστε “τοᾶδν. ) 4305 Ῥαγδάϊβθ, ΒΑσΠ,18,16,.. ἃ 
Βαγάθῃ οὗ Ἐϊᾶθῃ, 117,18. 566 ϑηθϑὶβ 2:8, 10,15, 16, ᾿ ΤΧᾺΑ. 
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ΠῚ ΄ 3 -΄ Ἁ - [ 

ὅότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως 
ὌΟΤ δα πα ὭΡΟΩ ΨΏΟΙΘ ἰῃῇθ δαζίῃ ὑ8}1 

ὥρας. ἐνάτης 45 τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος, ἐσχίσθη 
ρον: πἰαίῃ οὗ ἴδ 6. σὰ Ἰεανίηξ οὐδ, ν 85 5011 

ὲ τὸ καταπέτασμα τῦὸΆ ναοῦ 
δε {6 οὐτίδϊπ οὗ ἴῇ6ς. ἀϊνίῃθ μδρὶίδίοῃ. 

ἐσον. 46 καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ 
ταὶ α!]6. Απᾶ μανίηρ βουπμαρα ἴο νοϊσθ ϑτθδὶ 

ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν Πάτερ, εἰς χεῖράς σου 
ἴθ 2655 οαϊᾶ Εδίμοσ, ἱπίο Ὠδηᾶβ οἔ γοῖ 

παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου' τοῦτο 
181 αὐ ρόδα Ῥοβιάθ ἰὰθ ΕἸΣ Σ1 ΟΥ̓ τῆβ; 1815 

δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 4, ᾿Ιδὼν. δὲ 
Ῥυξ Βανίμξ βαϊᾷ 6 δχρίσϑα. ΗἩδνίῃσ βθθὰ Ραΐ 

ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον 
{ῃ6 σοπίυτίοῃ ἐμ6 (15) δανίπρ οσσυττοᾶ 

ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων Ὄντως ὁ. 
ϑασία Ἐββϑ 1. ἐπ6 

48 καὶ πάντες 
ψ85 ιοσι νησ ἴῃς ἀοὰ 

ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. 
Τηϑῃ 815. γσὶσῃίθοι νν88. Απὰ 81} 

οἷ συνπαραγενόμενοι ὄχλοι . ἐπὶ τὴν 
ἰ8α πανί σοῖὴθ ἴο ΡῈ βεδίάᾶς ογτονᾶβ ὉΡΟᾺ τι68 

θεωρίαν ταύτην θεωρήσαντες 
ὑΡΩ τοῖς ἀμοὶ ἴ Βμανίηβ Ὀθοοσὴδ βρεοΐδίουβ οὗ 

ὸ γενόμενα, τύπτοντες τὰ τα ον 

186 (μι: 65) Βανί οσσιγτοᾶ, 55 [68 

στήθη ὑπέστρεφον. 49 ἱστήκεισαν δὲ πάντες 
ΤΑΝ ΤΟ ἌΘ τς τοϊασ 8, Ὅψ) βίοοᾶα ὑαΐ 81 

οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, 
[6 Κιαόψνῃ (οὔ65) ἰο βίη ἔγοαηῃη Ιοῃβ [Ὑ8}] ΟΕ, 

καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ 
δὴἃ ψοϊθσ ἰμ6 10Πονίμβ ἰοβείμου ἴο αἰ ἔγΌτ 

τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. 
Ὡς ΄ϑιθο, ἐ βϑοῖὶῃβ ἰδδβα (1065). 

ὅ0 Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι ᾿ἰωσὴφ 
Αμὰ ΙοοκΚ' . 8 ἴο παθ Ζοβορἢ 

ουλευτὴς ὑπάρχων ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ 
ξϑυλευτῃς Ῥδιηνρ, , ΤΆΘΙΘ Ῥ υϑοῦ βοοά Δα 

δίκαιος, --- 51 οὗτος οὐκ  ο- ἦν 
γἰδίθδουβ, -- [15 (οἱ6) οί ἐπ 85 

συνκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ 
Βανίηρ ραὲ ἄοννῃ ἰοβείμοσ νὰ ἰο ἰμ6 ψὶθ δῃὰ 

᾽ », δ. ἀν" ἷςΝἑ ε ΄ 

τῇ πράξει αὐτῶν, --- ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας 
ἴο τς τρᾶξε οὗ ἰμθτα, -- Εν χ6}}9] Αὐἰηβδίμθα 

πόλεως τῶν ᾿Ιουδαίων, ὃς προσεδέχετο τὴν 
οὗ οἷν οὔίμα 25, νὴ νν8β δὐϑνδιϊησ ἰῃ6 

- ΄“ κγ 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅ2 οὗτος 
κίηρσάοτα οὗ {πῃ 6 αοῦα, 115 (ο 6) 

προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ἠτήσατο τὸ 
Βανίαρ οοτθθ ἰονατ 6 Ρηδῖθ αβκβὰ ἕογῦ {με 

Ε{κᾳεε 38: 45ὅ---Ὁ2 

γοὺ 8 ἀδυκηθθθ [6]] 
ΟΥ̓ 841 8 ρδύΐῃ 
ὉἈΠΛῸΔΪϊ τ6 ἴῃ ὨΟουτ, 
45 Ῥδσϑαθ 6 β1Ὡ- 
σὺ Ζαϊ]οα; μθὴ [88 
οὐσίαϊῃ ΟΥἨ ἴπ6 β8η6- 
ὕΌΔΙΥ 5 τοαῦ ἀο ἢ 
μα . τη]. 46 Απάὰ 
Φοσὰ σ9116 ἰῷ ἃ 
Ιουἃ νοΐϊοθ δηῃᾶὰ αία: 
ἘΙΔΙΉΘΥ, ἱπΐο γΟῸΓ 
Βδηῃάᾶβ 1 οηὐτασῦ ΤᾺ 
δον." ΜΘ 6 ϑᾶ 

βολὰ (5, 86 δχρὶτθᾶ. 

47 Βοοδβθ οὐ ϑβϑθίηδ 
ψΜὮΏϑὺ οσουσχϑα ἐδ6 81- 

Γ ΟἿἿΘΟΙ Ῥοσαὰ ἴο 

ΘΙοΣν Οαοά, πβαγίπρ: 

“Ἔ6Δ11ν ἰμἶθ δὴ 85 
τἰσῃίεουβ." 48 Απᾶ 811 
[826 οτονψὰβ ὑβαὺῦ 6 τα 
σαὐμοσρα ὑοσϑῦμδυ 

(66 ῖἴὉΓ ὑδὶδ΄ 5066- 
ἰβοῖθ, θη ὑμον 6- 
Π6]Ι8 ἰμ6 ὑῃίηρα. ὑμαῦ 
ΟΟΟυΣΥΘΩ͂, θαρδη ἴο τΘ- 

ἴσο, Ὀθαύϊρ ὑμὶν 

Ὀγραβδίβ. 49 Μούθουϑυ, 
81 ὕμοξθα δοαμπθἰηϊθα 
αἰ Εἴη ΜψοΥΘ βἰδηᾶ- 

ἱὴρ αὖ ἃ ἀϊδύδιμοθ, Αἶδβο, 

Μοιθη, ΏΟ ἰορσϑῦθου 

δᾶ ξο]ονοϑᾶ Ὠΐτῃ ἔΥΌΣ 

Π811:166, οθ βίδῃᾶ- 

ἴῃς Ὀθῃοϊαϊῃρ ὕμθϑθ 

155. 

δ0 Δηᾶ, ΙΟΟΚ! ἃ δ 
ὩΔΙηΘάα, Φοβορῆ, ψ}ὸο 

8 8. ΙΏΘΠΘΙ οἵ 

[186 Οουμποῖ, ἃ βοοᾶ 

Θα σἱρ δου τηϑ--- 
δ1 ὑῃϊ5 [8] 8 ποῦ 

νοϊδα ἴῃ βυρροῦῦ οὗ 

{μον ἀοδίση δα 80- 

{1ο.---δ 5 ἔσο Αὐ΄ - 

ἐν τοϑ 68, 8 οἷΐν οἵ 

{πὴ6 σα! θ΄ ΔῈ5, δῃα 85 

πϑϊησ ἤου 86 Κίηρ- 

ἄοια οἵ Οαοᾶ; 52 ὑϊ5 

8 οηὺ ἰο Ριϊαΐα 

Θά βιὰ ἴοῦ. ἐῃ8 



ΤΟΌΚΕ, 28: δ8---24: ὅ 

σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὅ38 καὶ καθελὼν 
Ῥοᾶν οδίῃβε Φ965..5, 8η4-. Βανίηςρ ἴδίζθη ἄονναι 

ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν 
ἢ ΨΙΑΡΘα ἢΡ τ ἴο 6 Ἰηθη, δῃηάᾶ. - γμυῖξ. 

αὐτὸν. ἐν μνήματι λαξευτῷ οὗ 
-- Βη ἐπ ἰοτὰρ 

ννὰ8 ὩΟΟΩΘ ποῖΐγες Ἰνίηρ. 

παρασκευῆς; καὶ σάββατον 
ΟΥ̓ ΡΥΓΘΡΘΥΔΟΏ, δηα Ξε δίῃ 

ὅ5. Κατακολουθήσασαι -. δὲ αἱ 
“τ δνΙ8 ΤΟ]Ποννοα ἄοννη Ρς ᾿ἐμ6 

αἵτινες ἦσαν. ὠσυνεληλυθυΐαι ἐκ 
“00 

ἐπέφωσκεν. 

Ὁ ΟΤΏΘΙ, 

Γαλιλαίας ΄. αὐτῷ, ἐθεάσαντο τὸ 
Οϑηθθ. ᾿ ἴο Ἀΐτη, νἱεν οα- τὰς 

᾿ μνημεῖον - καὶ. ὡς. ἐτέθη. τὸ σῶμα 
ΜΩΘΙΩΟΣΊΔΙ οΡ δηᾶὰ 85. ννδαβραΐ- ἰῃ6΄. Ῥοαν 

αὐτοῦ͵, ὅ6 ὑποστρέψασαι. δὲ. ἡτοίμασαν: 
ΟΥ Βίτῃ, " Βα Β τοϊυτηρα ρμυΐ πον βοΐ χοϑδαν 

ἀρώματα καὶ μύρα. Καὶ . τὸ... μὲν. 
ἼΒΡ1 65. ᾿ δπᾶ ρεδχδυγηθα οἷ15. Απᾶ {π6 ἱπάροᾶ 
σάββατον . ἡσύχασαν κατὰ τὴν 
ΒΟ ΔΙΗ ᾿ ΠΕ. ΓΕβίθα δοοοχαϊηδ ἴο {6 

ἐντολήν, ᾿ Ὶ 
σοτηχηδητζηθηϊ. 

Τῇ  ξδὲ. μιᾷ τῶν 
24 Το ἸπΩ να ᾿Σ ΟΥ [186 

3 ΝῚ τ » ΚοῚ 

ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθαν 
ὍΡΟΣ 6 ἴοωρ {π6γ σδτὴθ 

ἃ ἡτοίμασαν. ἀρώματα. 2 εὗρον δὲ 
ννδαὺ ἴδογ βοΐ τϑαᾶν. ϑδρῖοδβ.. 

ΞΘ ΌΟΔΙἢ5 

φέρουσαι 
Ῥθδεὶπηδ 

βαθέως 
ἄφδθρ. 

“τὸν λίθον- ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ 
[1,0 βίοῃθ Βανί ὈΘΘ ΤΟΙ] θα αὐνὰν ΤΓΟΤΩ 1τῃ6 

μνημείου, 8. εἰσελθοῦσαι ες δὲ . σὐχ 
ΤΑΘΙΤΏΟΣΊΙΔ] ΤοΤη , Βανὶηξ οαϊοσρα μυΐ΄ ποῖ 

εὗρον τὸ σῶμα τοῦ. κυρίου ᾿Ιησοῦ]]. 
ἴδον δουπα ἰῇ Ῥοαν [[οὔ τῆ Τιοχὰ “6 50.571|- 
4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς 
" ᾿Ἀπά τ ὉσουχΥθα ἱπ΄ 186“ ἴο ΡῈ Ρευριθχεῖ {ποτὰ 

περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ᾿ ἄνδρες. δύο 
ρους ἜΠ15 δα ΙΟΟΚῚ τῆ8]6 βΡεσβοῦβ ἔψὸ 

ἐπέστησαν ̓  αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι “ἀστραπτούσῃ. 
βἰοοᾶ ὌρΟΩ Ὁ  ἐἤθση 'ἴὰ οἱοίμίης 6 Ὸ Ββδβδῃϊηρ. 

ὅ ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ 
οὖς ΤᾺ Ἐθρδσ Ῥαξ “πανίηρ Ρθοοῶθ οὗ πεῖηω δῃὰ 
κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς . τὴν ἣν 
ἐλοϊηὴρ 186 ᾿δΟΘ5 ἰπῖο 8 εἴτε 

" εἶπαν πρὸς αὐτάς Τί εὐ ζητεῖτε 
{πον βεῖᾷ ἰοννασᾷ ἔξοα.. ΨΥ αζὸ σοῦ ἸΟΟΚΙῺΡ ΤΟΥ 

οὐκ 
σατνϑα ἰὴ τοὺς ΨΏοσα τοὶ 

ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος. 84 Καὶ ᾿ἡμέρα᾽ ἦν᾽ 
Αδ ἀδν νν88 

γ85 ἩΡΉΤΠΕ ὉΡΟοΩ. 

γυναῖκες, 

ἼανοΥο αν δ σολο ἐοσοίμου χὲτδ οὐδοῦ 6 

σαββάτων. ὄρθρου 
οὗ ἄδννα 

ΤΟΥ ἐουμα Ρυΐ 
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ῬοάΥ οὐ 9655. 538 Αηὰ 
Β6 ὕοοικ 1ὲ ἀοστ δηὰ 
Υδρρβᾶ ἰδ ἋΡ ἴῃ ἤπρ 
Πηθη, δηὰ Ὧ6 Ἰδίὰ 
Ὠΐτη ἰῇ 8. ζοΙῺΡ Θαυγρᾷ 
ἴῃ π6 τΌοΚ, ἴῃ τ Πΐοῆ 
ὯΟ Ιηδῖ δά γοὺ Ἰβίῃη, 
54 Νοῦν; 1Ὁ ψὰβ Π6 ἅδν 
οὐ Ῥυθραζϑύϊζου, δηᾷ 
6 δνυθηΐηρ ἡρῃξ οὗ 
ὅπ ϑδρραίῃ νᾶ. 8δρ- 
Ῥτοδοηϊηρ. ὅδ Βεὺ ἰὴ 
ΜΟΙΏΘΩ, ΏΟ δά σοϊηρ 
ψὶ. Ὠΐτ ουὐΐ οἵ Ο81 
1166, ξο!Πονβᾶ - ΔΙοὴρ 
δΔηα ἴοοκ 8ἃ..ϑ Ἰοοκ᾽ αἱ 
6 . ΠΊΘΟΥΣ] το 
᾿Δηα Ποῦ ἰδ θοάγν ψὰ5 
ἰα14; 56 δῃᾶ ὑῆδν σσϑηὲ 
(ὍΔΟΚ ἴο ὈΤΕΡΆΓΘ βρίοθς 
ΔΩ Ραδυηθᾶ οΟ]15, 
ΙΒαῦ, οὗ σουγδθ, ὑμον 
Τα ϑίθα Οἡ {8 βϑρρδίῃ 
δοοοχαάϊηρ ὕο [π6 σοχὰ- 
τηϑησχηθηὗῦ. 

δὰ τ Ατοῖ ΝΥΝ 
24 Οὗ ὑδθ ᾿ Υ ᾿ "1... Ὁ 
Ὠονονοσ, πον ψοϑῆὶ 
ΨΕΓΥ ΘΑΙΙΡ ἴο ὑπ ἰοχῃρ, 
Ῥϑασίηρ [Ὧ6 βρίσϑβ 
16} “δᾶ Ῥγθρδα͵δά, 
28 μον Του ἐπδ 
5ύοῃμθ σ θα δΔΥ 
ΤΟ [26 ταθηοσἑδὶ 
τοῖα, 8 δῃηᾶ ψΏΘΩ ὕΠ6Υ 
οηὐογθα ΠΕ αἱὰ ποὺ 
Βπᾶ [ὴ)6 ὈΟΔΥ οὗ ἐπδ8 
Πογὰ 9655. 4 ΨΏΣ8 
ὍΠῈν ψογα ἴῃ ᾿ -“Ῥὸγ- 
ῬΙΟΧΙῦν ΟΥΘΙ 815, 
ΙοοΟΚ' ὕπο θη ἴῃ 
ΙΔ ἰὴ οΤο τσ 
Βίοοα. ὉΥ ἰββθηι. 5.Ἃ5 
ἔπθ᾽ ΓΧοΙΩΘΩ] Ὀεοᾶτηδ 
τρηθθπθά δηᾶ Κορὲ 
ὕμιν ἔδοθα ἑυτηθᾶ. ἰὸ 
ἔῆ8 στοιπᾶ, ἐμ [τηθ 
Βα ἴο ἰῃθπι: “ὙΝῈΥ 
1 τοῦ Ιοοκίησ. 0 
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ὁὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; 86 τως 
ἴπὸ ἘδοΑ οὔθ νὰ ἰὰᾷὰ6 ἀσϑάᾶ (οῃ 65) Νοῖ 

ἠγέρθη.]] μνήσθητε 
86 νν85 ταὶββᾶ.]1]. δι ΘΙ  Γ τοῦ 

ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὧν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 
μι 6 βιὰ τἐρὶ ἴο χοῦ γεὶ Ῥεοΐῃξ ἰῇ 6. Οδι|166, 

1 λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι 
Βα 8 Ὡς ὅοὴὺ οἔίδβαε ΤΩ ἰδὲ 

δεῖ παραδοθῆναι. εἰς χεῖρας 
81 15 Πθοθϑϑθν ἰἴο Ὀ6 δίνϑῃ θοϑιᾶς ἴο Πδηᾶβ 

ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ 

ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ 
μ6ἰβ μεσ, μμυΐ 

οὗ τα ἢ 5ΙΠΘΥΒ δὴ ἴο Ὀ6 ἱπιραει θοῦ δῃὰ 
»“ βε ; ᾿ ΝΕ ᾿᾿ 2 ΄“ ΕΥ 

ὠς ῳ ἡμέρα οὐ αοςῦνν ἢ κα 
ΕΞ ἐὐμομι  ΡΉΝ. εξ γι ττ λον τολλθςν ἐμὲ ἐπὶ 
ὑποστρειεισαν. ἐ ἘΤΟΣ εν του τς πη τ τυ τ 
ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα 
δον τοροσίβαᾷ ἔδμθβα ([ 155) Δ ἰο 86 οδἱθνϑθὰ 

καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 10 
δηᾶ. ἰο 41 6 ἰϑξζονοσ (Ομ 65). 

δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάνα καὶ 
ρὰυϊ 6 Μδβάδιθπμα Μϑγν δδῃᾶ. Ζοδῆμα πᾶ 

: ΄ » ςε 

Μαρία ᾿Ιακώβου" καὶ αἱ 
ΜΈΥ οὗ ὕβδιχιθβ; δηᾶ {π6 

λοιπαὶ αὐταῖς ἐἔλεγον 
1εξίονεσ (Ομ 65) τοὶ ὙΜΟΥΟ ΒΩ ΙΩ5 

πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. 11 καὶ 
ΠΩΣ ἔμο. ες 8ΡΟΒΌ]65 ἔμθβϑα (155)... ΑΑμὰ 

ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ 
ΔΡρθοδυθᾶὰ ἱἰῃ βἰρῃς οἵ ἔβϑύὰ .85 1 ῃορϑοῦθο [πμ6 

ῥήματα ταῦτα, καὶ : ἠπίστουν. αὐταῖς. 
βασι δ5 ἴῆεϑθθ, δῃᾷ ψνεστα ἀἰβρεονιηβ ίο ἐδατα. 

12 [[{Ὁ0ἷ0᾽ δὲ Πέτρος ἀ ἔδραμεν 
[{{πῸὶ θυ - Ῥείοσ ανὶῃδ βίοοα Ὁ ΟΥ̓Δ 

ἐπὶ τὸ νημεῖον: καὶ. παρακύψας. 
ὍΡΟΣ [86 τυ δοιαι ἴογα; δᾶ δανὶπρ βίοορεα ἐογννασὰ 

. βλέπει. τὰ ὀθόνια μόνα: καὶ ἀπῆλθεν 
Ὧ6 ἰ5 Ιοοκίῃϑ δ ἴλὰ 6 Ῥαπᾶδϑεβ διοσα; 8: ἢ6 νοηΐ ΟἿΣ 

πρὸς. αὑτὸν θαυμάζων 
τον δχᾷ. ΠϊτηΞοΙΣ ψοπᾶσνίηβ δ 

. γεγονός. ]}] 
Βανίηρ οσσασταᾶ.71] 

18 Καὶ ἰδοὺ δύνρ ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ 

ἦσαν 
ΤῸον σα 

᾿ ἘὯ6 ὌΣΤΕΙ 

σὺν 
τοσοίμοσ ἢ 

ἀναστὰς 

τὸ. 
188 (ἈἰπΕ) 

Απά ἼΟΟΚΙ! ἔνο ουὐΐοξ ποι ἰπ ΘΙ {π6 

ἡμέρῳ ἦσαν πορευόμενοι. εἰς κώμην 
ἽΝΕΡΟ, ἤτον Βοϊηδ Ν πο νυν ]Π]858 

ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ. 
αν] 56} ἔγοσα βίβϑαϊα βἰκίν ἔτοτα 

ΤΌ Ὲ 24: 6--.1.8 

186 ᾿ἰνίηρ Οδ διοηρ 
86 ἀρδᾶὰ 6.[[ΞῚῸ6 ἰ5 
ποῦ στρ, θυ 85 ὈΘΟῺ 
Ταϊδοα 0.1] Β.668}} 
ὯΟΝ ὯΘ ϑὅΡοῖκθ ἰο τὸν 
ΜΏ16 π6 5 γοὺ ἰπ 
(Δ11:166, 7 βαγίηρ ὑμαῦ. 
{π16 Θοῃ οὗ τδϑῃ πλιϑῦ 
6 ἀεοινοσθα ἰηΐο ἴπ6 
δῆ. οὗ δἰ] πλρῇ 
ϑδηἃ Ὀ6 ἰχιραὶθα δῃηᾶ 
γοὺῦ οὐ {88 (ῃϊτᾶ ἀδὺ 
ΤἾ58." 8 50 ὑπ8} σϑὶθᾶ 
Ὠἷἰθ βυρ5 τὼ ταϊηᾷ, 
9ϑηᾷ - ἴον τουυτηθαᾶ 
Το 6 τρπλοσί8] 
[οι 8η4α τϑρογίθα 341] 
[6586 ἰηΐηρα ἰο ὑδ8 
οἰθνυθ δῷα ἴο 811 {π6 
τοϑῦὺ. 10 ΤῊΘΥ ψογα 86 
Μδσ' ἄδ: Ἰθὴ6 ΜΆΔΙΥ, 
δια σο᾽ 8πὯ8, δᾶ. 
Μϑν ὑπ τποῦοσ οὗ 

ὄϑιαθβ. Αἶβο, ὑΐῃ6 σοϑῦ 

Οὗ ἰμβ6 ψοθῃ ψ]Ώ. 

ὑπο ΜΟΥ ἰρ! ἶηρ 6 

ϑροϑῦϊος [θϑθθ ἰπηρϑ. 

ΤΉΟΜΟΥΟΥ, ἸΏ 6858 

ΒΌΣΊΏΘΒ. ΘΡΌΡΘΑΥΘα, 85 

ὩΟΏΞΘΏ56 ἴο πθ δηᾶ 

6. ψου]Ἱᾶ ποὺ αν 
[86 [ποχηθ}].. ᾿ 

12 [ΓΒαὺ Ῥδίδσ. ΤΌθ6 

8 ἃ τῆ. ο ὑδ8 

τὰ ΓΤ 81 ΦΟΙΤΟ, 
δᾶ, δίοορίῃρ ἴοτ- 

ψαγα, 6 Ὀθ;θια ἴπ6 
Ῥαπάδροθ δίοῃθ, : 50 
88. ψοηῦ ΟΥ̓, ΜΟΙ-, 

ἀοσῖρ πιὰ Ὠδα- 
561 οδἘὖ ψῆϑὺ ᾿ Βαᾶ. 

] οσοσαυχτοϑᾶ.1] .. 

13 Βευῦ, Ἰοοκ!ο ὑῃδῦ 

ΨΕΙΥ ἀδὺ ὑψο οὗ 

ὑμόπι ψοσα ᾿ουσ μου ΐηρ 
ἰο 8 Πᾶσα αρουὺῦ 5δν- 

δῇ πι1165 αἰδίθην ἔγομα, 



Ε{{πῈ} 34:.14-.---91 

Φ6ΥΓα 5816 1 
Ὥϑιηθα ἘΠῚ "ΤΠ, 
14Δ)8ηἃ γ}0 ψ6γθ 
σον ουϑίηρ ὙΠ ΘΔ ἢ 
ΟΥΟΓ ΟΥ̓ 8411 ῆδϑα 
ὑηρ5 ὑμαὺ δᾶ σοζὴβ 

᾿Ιερουσαλήμ, 

πρὸς ἀλλήλους 
1π8} ΨψΈσα σον ουβίηρ ἰονναταάῖ ΘδΟἢ οἰμοῦ 

συμβεβηκότων 
Βανὶηδ ϑιθρροᾷ στ 

14 καὶ αὐτοὶ 

ΠΝ, ΡΝ 
ἐγένετο ἐν τῷ ᾿ ἕξ ᾿ ΨΟΙΘ σοηνθυϑίηρ 8 Αμά 1 οσουτγοᾶ ἴῃ [86 ἰο 6 Θοῃνεσδίηρ ἐμοῦ Ξ' 8πὰ αἀἰδουδπδίηρ, σθθὰ5 Πΐτα- 

5615 δρΡρσοδοῃμεάᾶ δῃηᾶ 
Ῥδρδὴ ψϑϊκίησ πῖτἢ 

16 ρυὰῦ ὑποὶν 
ΕΥῸ5 ψοῦο Κορὺ ἔγοχω 
ΤΙΟσοορΩϊΖηρ Ὠΐτη, 
17ῊῈῊ}8 5αἰὰ ἴο ἐμθῃγ:. 
“ΑΝ δῦ αγὸ ἴπθϑθ πλαῦ- 
[ΘΓ ὑπᾶῦ σοῦ 816 ἅθ- 
Ὀϑύϊηρ Ῥούνψθοη γοῦγ- 
56ΙνῈ 5 δ. Ὑοῦ Ψ81Κκ 
ΘΙΟΏ 53’ Απᾶ ὑῆδγ 
5ίοοα 501} ψι 58δά 

181 ΔΏΒΨΜΕΣΙ 
[88 οὔ Ὠϑιηθᾶ ΟἹδ'- 
ΟΡᾶ5 58δἰϊἃ ἰο ὨΪ: 
“ΑΥΘ γοὰ ἀνθ ηρσ 85 
8 8116 Ὁ ψΟῦΓΒΟΙΣ 
ἴῃ σου βαΙοὰ δηα 50 
ἂο ποῦ Κῆαον {6 
τὨϊησα ὑπαὺ ἤδνθ οοὐ- 
ΟὐΤτΘα ἰῇ ΠΟΥ 1 [ῆθβα 

190. ηἃ Πθ6 
βολὰ ἴο θη: 

γνμοσῃν. πβαιιον 
δ ἴο 6 Ξβεοκίπρ ἐοσοίθου 

 ἐγγ συνεπορεύετο 
ἈΔΝΊΩΒ ΔΡΡΥΟΘΟΒΘα ννδβ βοίῃρ Ὠ15 τὰν ἢ 

10 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο 
ΟΥ̓ βοὴ νοῦ Ῥοίηρ ΠοΙὰ ξαϑὲ 

αὐτόν. 11 εἶπεν 
“ς ἘΠῚ βαιά Ἀυΐ 

λόγοι οὗτοι 

οἵα ῃοΐ ἰο γϑοοβῃΐζο 

πρὸς αὐτούς Τίνες οἱ 
αὶ ἰᾷ6 νοχᾶς 

ἀντιβάλλετε 
Υοῦ 8.6 {τον 5 ἰῇ ΘΧΟμδησ6 

περιπατοῦντες; 
τυ ϑικίηδ δρου 

ἴε5ϑα ννῃϊοἢ 

ἐστάθησαν σκυθρωποί. 

Ί εἷς ὀνόματι Κλεόπας 
Ἡδνὶηβ αλδννεσοα Ριὲ οὴθ ἴο Ὠβὴδ 

πρὸς αὐτόν 
ἴονγασὰ τὰ 

᾿Ιερουσαλὴμ 

μόνος παροικεῖς 
ΔΘ Ἰοάβίηβ δὲ 

μου ὐδδῥνϑυννεὐμυνυυν ἐνμὐ τ. ον ας Δ ΣοΕἘΕέΨυΕΨἘΠΣ ΤΣ ΝΙΝ 

Βδνὶὴβ οσουχτρᾶ - ἴῃ 

ταύταις; 19 καὶ 

Ποῖα; οἷ 
ΥΩ δὲ βοσΐ οὐ ((8 165) ΤΠΏ6 (ΟΠ 65) 

ἴο πη: “Ἴδ6 ἐῃ]ηρ5 
ΟΟΠΟΘΥΏΪΩΡ Φ6585 
[88 Νααζ' ἃ ὑθηθ', τψῃο, 
ὈΘοϑηΒ ἃ Ἀ͵ΓΟΡὮΘΥ. 
ῬΟΜΘΓΓῸΙ 'π τους δηᾶ 
ΨΜΟΙΑ͂ Ὀθίοσγο αοα δηᾶ 
811 δ Ῥϑοριῖθ; 30 δῃὰ 
ΠΟΥ ΟἿΣ ΟὨΪΘΣ ᾿χίθϑῦβ 

Τῆ6 ((ὨΐηΡ5) 

Ναζαρηνοῦ, ν 
Ῥτονρᾶ ἴο Ρ6 ΤᾺ 16 Ῥϑύβξοι 

παντὸς τοῦ 

20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ 
ον πῃ βανθ βεοβϑίθ 

ἄρχοντες ἡμῶν εἰς 
ἴπ6 ο16Ὲ ῥυἱοϑῖβ 

! κρίμα θανάτου 
ΟΥ5 ἱπίο Τυαρταθηξς οὗ ἀθαίῃ 

ἐσταύρωσαν 

Ὠΐπὶ ΟΥ̓Υ ἰο ἔθ ξρῆ- 
ἴθῃσθ οὗ ἀθδὲῇ δηὰ ἰῃ1.- 
Ὀ816α Ὠΐτη. 1 Βα τὸ 
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ἐστιν ὁ 
15 {86 (Ομ 6) 

᾿Ισραήλ' ἀλλά 
ΙΞΥΘΔΕΙ; Ῥαϊ 

τούτοις τρίτην 
. 811} ἴξοβα (ἰἰπρ5) {0Ὠ]ΪΤ 

ἄγει ἀφ᾽ οὗ 
115 Ἰϑδάϊὴσ ἔσο τ] ἢ [{πη6] 

γυναῖκές 
ὙΝΟΥΏΘΩ 

ἡμᾶς, 
115, 

ὅτι 
ἐμαὶ 

λυτροῦσθαι 
ἴο ᾿ἰοὐ ἴἸοοϑα 

σὺν πᾶσιν 

αὐτός 
0] 

τὸν 
τὴ68 

ἠλπίζομεν 
τῦογο Βορίηϑ 

μέλλων 

μεοὶπξ δροιυὲ 

γε καὶ 
ἰπάθοᾶ αἰϑδο νὰ 

ταύτην ἡμέραν 
15 ΟΝ 

ταῦτα 
{656 ([Ώ 185) 

τινες ἐξ 
ΞΟΙΩΘ ουΐ οὗ 

γενόμεναι 
μανῖπξ ΠΟ 6 ἴο Ὀ6 

νημεῖον 
ΒΡ μάλα το Ὁ διὰ 

σῶμα αὐτοῦ ἦλθαν 
Ῥοάν οὗ ἴτε ἰδοὺ οδλθ 

ἀγγέλων ἑωρακέναι, 
οὗ ΔΏ5ΕΙ5 ἴο δνα 566, 

ζῆν. 24 καὶ 
ἰο ΒΘ ἰνἱηδ. Αμὰ 

τῶν 
οξ ίῃθ (0165) 

μνημεῖον, 

ἐγένετο. 22 ἀλλὰ καὶ 
οΟσσυγχΊρά. Βυΐ. 8150 

ἡμῶν ἐξέστησαν 
τι5 δϑίοη ϑηρα 

ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ 
ΘΔΣῚΣ ὍΡΟΣ [1.1 

μὴ εὑροῦσαι τὸ 
τοῦ ανίηῃρ ουπα πο 

λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν 
Βαυ 5 δῖ νἱδίοῃ 

οἱ λέγουσιν αὐτὸν 
ὝΏΟ 8216 56 18 ΠΣΤᾺ 

ἀπῆλθάν 
νεηΐ ΟΥ̓ 

σὺν ἡμῖν 
ἰοσείμον τῇ 15 ὉΡΟΩ [0] 

καὶ εὗρον οὕτως καθὼς αἱ 
ΤΩΘΙΏΩΟΥΣΔΙ ΟΡ, δηα ξουμπμαὰ δι δοοογαϊηρ δ5 ἰῃ 6 

γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 
ψΟΥΆΘΙ βαϊᾶ, δία Ῥαΐ ποῖ ἔδπον αν. 

25 καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς Ὦ 
Απμὰ Ὡς 5614 ἰοννασᾶ τ θχα Ο 

ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ 
ΒΘΏΒΘΙ655 (Ο65) δὴ ἃ δι ἰοΐῃθα ἤρα οζίῃο 

πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν 
ἰο Ὅ6 ὈΘΙ ον 5 ὑροῦ 84} (( 1055) ΨΜΏΪΟΣ ΞΡΟΚΘ 

οἱ προφῆται’ 26 οὐχὶ ταῦτα 
τὰ8 φὉζορηοίβ; ὩὨοΐ {656 (155) 

παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ 
ἴο Β οσ 16. ᾿ Ο(μσίθσέ. πᾶ 

τὴν δόξαν αὐτοῦ; 27 καὶ 
{π8 ΒΊΟΥΥ οὗ ἰὴ 5 Δῃᾷ 

ἀρξάμενος ἀπὸ μιωυσέως - καὶ ἀπὸ 
Βδνῖηδ βίατίθ Ὁ ἔτΌσΩ Ἱοβαβ διά ἔσογμ 

πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς 
8411 {68 Ῥσορῃθίθ 6 ἰηἰουρτοίθα. ἰο ποῖὰ 

28 καὶ 

τινες 
ϑοΟΙ 6 

ἐπὶ τὸ 

3» 

ἔδει 
1 νγ85 ὨΘΟΌσϑΥν 

εἰσελθεῖν εἰς 
ἴο Θαΐοσ πο 

ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ 
ΪᾺ 811 ὃ ἴῃς. ϑογίρίασε δα ((μΐπ 55) δροχΐ 

ἑαυτοῦ. 
Ὠἰγαξο]ῦ, 

28 Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ 
ἈΑπμπᾶ δον βού ρα ἰηΐο ἰῇ νιᾶρο ΨΏΘΧΟ 

ΓΌΚΕ 34: 233---.28 

ΨΟΥΘ Βορίηῃρ ὑμδῦ 
ὑμῖ5 [Ἰ2Ώ8}}] ψ85 ἰῃδ 
ΟὯΘ αρούίηρθα ἴο 46- 
ΠΥΟΥ Ι57861; γέεβ, 
διηα Ῥαϑίαθα 811 ἰεϑα 
ὑῃίησδ, ὑμ1ὶθ ΠΊΘΚΘΞ 
86 ἰμηϊγὰ ἀδὺ 5βίῃσθ 
[656 ὑμίηρϑ οσουγοα. 
22 ΜΟΣΥΘΟΥΟ, οογίϑὶῃ 
ΟΠ ΕΟ Β8ΙΏΟΩΘ 
ὮΞ 86ἰϑδὺ ϑδϑιοῃ Ἰθθαᾶ 
5, ὈΘΟδΔ56 ὑμ 8 ν δᾶ 
ὈΘΘὴ ΘΘΥ͂Ρ ἴο [6 
ΤΩΘΙΔΟΥΪΔΙ ὑοῦ 28 μαῦ 
αἰὰ ποῦ πὰ Ὠἰβ Ὀοᾶν 
δὰ μον οϑὴθ 58.0- 
ἸῺ 067 πα 8150 
5665 8. Βυρογηθύαταϊὶ 
β'ρῦ οὗ δῆρϑιϑ, ψὯΟ 
βΒοϊά Ὧ6 ἰδ 841͵γ6. 
24 ἘΠΠΤ ΠΟΥ, βόοθ οὗ 
ὕἤχοβα πὶ τ5 νοῦ 
Οἵ ἰο 6 τηθυλοσίδὶ 
τοχρ; δα ον ζουπά 
ἰ 50, ι8ὺ ὃἃ5. [8 
ΜΟΙ δα 5αἱα, μαυῦ 
μον αἱὰᾷά ποῦ 5866 
Ὠἰμλ." 

25 5ὺὸ Ὧδ6. βαϊᾶά ἰο 
πο: “Ὁ δ, βϑιοθοβ 
ΟἿΘ5 8ΠΩ 510 ἰὴ 
Ὠθασῦ ὧο ὨὈΘΙθνθ οἵ 

8411 ὑῇ8 ὑμϊηρα ἰῃ8 

ῬΙΟΡΏΘΚ ΒΡΟΚΘΙ 

26 ΝἘαὰ5 ἰῦὺ ποὺ Ὡδορο- 

ΒΘΥ͂Υ ἴον 6 ΟὨχίβδα 

ἴο ΒΟΥ ἰπδθο ἐμ ηΡ5 

δηᾶ ἴο δηΐου πο ὯΪ5 

ΘΊοΥΥ 9 21 Αηα οοὰ- 

ταθῃοίηρ, δὺ Μοϑοα δηᾶ 

811 μθ Ῥσορῃρίβ ἢ 

ἰη οττείθα ἰο ρθη 

ὑπίηρα ρογίϑίηϊηρ ἴο 

ὨΐΒΕΙΣ ἴῃ 81 ἰδ 

ϑογιὶρύσγοα. 

28 ἘΙΏΔΙΪν ὑΏΘΥ͂ 

σοῦ ΟΙοδα ὸὼ ξδ6 

γῇ Πδρα ΜΈ ΘγΘ.- ὑ8 65 



Όκὲ; 24: 29---86 

ἐπορεύοντο, καὶ 
ἴδον οτα βοίΐησ, δῃηάᾶ ΒΘ δοίθα ἰοννασζὰ 

πορρώτερον ᾿ς πορεύεσθαι. 2. καὶ 
Σατίμοῦ ἰο 6 δοίη. 

παρεβιάσαντο 
μον πιϑϑῶ ἔοχοθ Ὀοϑὶᾶθ 

μεθ᾽ ἡμῶν, ὅτι 
ὙΠ; ι15, 

ΠΡ ΒΆΣΙΏΞ Β'δν 

κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα: καὶ εἰσῆλθεν 
Ὧδ5 ἀφοϊηρᾶ ΘἸχοδαν 6 αδν. Απᾶ᾿ Ὧρ ννϑηὶ ἴῃ 

τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. 39. Καὶ 
οὗ ἴθ  ἴο 5ῖαυΥ. ἰορείμον υυἱ ἴθ. ἡ Απμὰ 

ἐγένετο - ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν “. μετ᾽ 
δ οοορυγγρᾶ χὰ πο "ἢ ἴο Τϑο 6 ᾿ 21} .9] κ..215} 

αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν 
ἴχοσω Ὠδνίηβ βοὴ τὰ6 Ῥχϑδὰ [1088] Ὧθ6 Ὀ]θϑβεὰ 

καὶ. 'κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς" 
δηα ᾿ Βανμβα Ῥτοῖζθοθπ δ6 νν85 εἰνίπρο ο, ἰο ἐποιὰ; 

Ὁ αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ 
οξίμοσα ας ννοσο, ορθιρα ἔν τὴ “ Ον65 

καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν: καὶ αὐτὸς ἄφαντος 
δαὰ {μὲν γοοορηίζοα Ηἰπι; δὰ 6 

᾿ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῶν. 32 καὶ εἶπαν πρὸς 
Ῥδοδσὴθ Ὧ6 ἔγτογη ἰἤθχῃ, Αμᾶ πον βαὶα ἰοννασα 

ἀλλήλους Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν 
Ε8 08 οἴῃ Νοΐύ {πὸ Ὥρα οὖυβ Ὀυσηΐϊηρ νγᾶαβ 

ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς 
85 6 νν85 ϑρθακίῃρ ἰουβϑ ἃ ἴθ τῶν, 85 

διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; 38: Καὶ 
ἢθ νγὲὰϑ Οθ Ϊ. 5 ἔν ἴο 5 [6 Θοχρίυσοβ᾽. Διηῃά 

ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς 
αν 16 δοοά ρ ἴονοχν 186 ΠΟῺΩΣ ἐμὸν στοϊωσζηρα ἰπΐο 

᾿Ιερουσαλήμ, ᾿ . καὶ ἡ εὗρον ᾿ 
Φογυβαιθυ, - δοᾶ - δον Τουπᾶ 

σ ΝῪ 

ἕνδεκα καὶ 
οἸθνθὸι δὰ 

ἠθροισμένους . τοὺς 
Βαντη5 ὍΘ Θα οοΠ δ οἰρα ἰοσοῖμοσ 16 

τοὺς σὺν- αὐτοῖς, 84 λέγοντας ὅτι 
186 (Ομ 65) ἰοσεΐμου υἱᾶ ἴδοτω, 55 ἰδὲ 

ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος καὶ ὥφθη. 
οί 8}}}ἁ νὰ γαϊβεαὰ ρΡ. ἰμθ. Τιοτὰ απᾶ νψγὲὰβ βεϑῆ 

Σίμωνι. 85. καὶ αὐτοὶ ᾿ ἐξηγοῦντο 
1ο Ξίχηοῃ. Απὰᾷ ἴον ἽΜΕΣΒ ΘΧΡΊΔΙΏΪΠΕ 

τὰ τ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ . ὡς: 
ἐδ6 (μ΄ 55). 1π {88 ψΑ ᾿απα Βονν 

ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ 
ἢΘ Ῥβοϑχλβ Κῆονῃ ἴἰο μοὶ ἰπὰ 86 Ὀσρακίηρ οὗ ἔῃ6 

ἄρτου. 
Ὀγϑδᾶ [1088]. μι : 

“86 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων 
ἢ ΤΏεβα (1155) μρυξ οὔ ἸΠμ Βρϑ αὶ σ 

αὐτὸς προσεποιήσατο 

Δηα 

“αὐτὸν λέγοντες Μεῖνον 

πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ 
Ὀδσοασβα ἰονναζά : ονθηΐρ [5 ϑδῃᾶ 

κτλ. Ἐ 9) 9 15} χ τ 1} 
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ΜΟΙ Ἰουσ πον ηρ, 
δη ἃ ὨὯδ86 δαᾶδ δ 
1 6. ψὰ8 ἰοΌγΠΕΥ. 
πα ΟἹ ἔατίμοσ. 29 Βυξ 
ΟΡ υϑρᾷ - ὈΓΘΕΒΏΣΘ 
ὍΡΟΣ Ὠΐμὺ, ϑδϑὶπρ: 
ΉΑΥ ὙΠ 8,.. Ρ6- 
οαῦδθ ἰὁ ἰ5 ἰονασᾷ 
ουνθηΐηρ διὰ δθ ἄδν 
ὨΔ5 ΔΙΤοδάν ἀθο ηδᾷ."» 
νυ ὑμαὺ ἢ6 ψϑηξ 
ἴῃ ἴο αν σι ὑπθυν: 
39 ΑΠα 85 ὯὩ6 85. Το- 
οἸλϊηρ᾽ πὶ θαι “88 
06 τῦθϑὶ πθ' ἐοοὸκ (ἢ 
Ἰοϑῖ, ὈϊΘαβθα 1Ὁ, Ὀτοκα 
1} δα. Ῥθρσϑ ἔο Ὠϑηῆ 
1 ἴο ὕοαι. 31 Αὐ ὑπαὶ 
μοῦ ουαβ εσα ΣῸΠῪ 
ΟΡΘΙηΘα, δηα μὸν γρο: 
ΟΡ Ζοα Ὠἴτα; δῃα, ὯὨ6 
ἀἰϑαρρθατοαὰ ἔσγοπὶ 
μη. 82 Αῃη ἃ ᾧῃρυ 
βοιᾶ -ἴο δϑο οὐμοῦὉ 
ὝΜΕΣΘ Ὡοὺ ΟἿΣ Πδδσὺβ 
Ὀυχηΐηῃρθ 85 6. Ψψὰ5 
ΒΌΘΑΚΙΩσ ἰἴο 85 ΟΣ 
8 τοϑᾷ, 85. Ὧ6. 5 
ΤΠ ορϑηΐϊηρ ρ΄ {ὑπ 
Θογίρύστοσ ὕο. ι.52᾽ 
3 Αμα ἴῃ ἰμαῦ. νοῦν 
ὭΟΘῚΡ ὕῆθυ τΌῸ56 δηᾷᾶ 
ΤΟΣ ἴἰο σοῖι88- 
θα, δῃᾷά ἐμαν ἐουαμπὰ 
ὍΠ6. οἴθνθῃ δῃηα ὑῆοϑθ 
ψῖ ὑπθυλ 855 ] 6 
ζορϑύμοσ, δάϑαγιησ: 
“ἜΟΥ ἃ ἕδοῦ τὋἢΠ6 Τοτὰ 
8 τοῖϊβδθοὰ ἃ πὰ 
ὯΘ6 δρρϑοαχϑᾶ ἴο .5}1- 
το! ὅῦνον. ὑμπὸν 
Ὁπουλβοῖνεβ σοϊδύθα ἐῃ8δ 
ανθαΐβ οὐ ὑπὸ - τοβᾶ 
Δ ὩΟΝ 6 Ὀβοϑίηθ 
ΚοῺ ἴο ὑθηι ἘΥ 
(86 Ὀγθακίῃρ οὐ {88 
1οϑῇ. δον πολ 

36 16 μον ψοτ6 
Βα κίηρ οὗ - [658 
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« 2 2 Ζ » α. . ΄ 
ὑτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν [καὶ λέγει. 

αὐ 9 βίοοᾶ ἴῃ ταϊᾶβί οὗ ἱμοπλ διά ὯΘ 15 βαυὶηθ 

ὑτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν "1. 31 πτοηθέντες 
ΠνσΒΩΣ Ῥδασα. ἰο σοτῇ]]. Ἡδνίαβ Ῥθοα ἰουσ θα 

δὲ καὶ . ἔμφοβοι γενόμενοι 
μυ. δᾶ (0165) ἴῃ ἔθδσς Βανίῃρ Ὀδοοχὴα 

ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.. 
τον Ψεσα ἐπἰπκίπρ᾽ βρισγιΐ ἰο θ6 Ῥεμοιαϊαρ, 

48 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί τεταραγμένοι. 
Αμαᾶ Ὧφ βαιά ἴο ἰβῇοῃχ ΜῊ αν Ὀθοη σου]. 

ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ 
σοῦ 816, δοά Του ἢ. ννῆϑδέ ΤΟΘΒΟΏΪΏΞΒ 

ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ. ὑμῶν; 
ΔΥ6 ΘΟΥΆΪΏΒ ΠΡ 1χ [521 Ὠρασὶ οὗ χοῦ 

89 ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας 
Θοα γοὸῦ ἰῇ βδῃᾶβ οἔτηβ. διά {δα ἔδοί 

μου ὅτι ἐγώ. εἰμι αὐτός: ψηλαφήσατέ με 
Οἔτωθ ἰδὲ 1 ΕΥ̓ Β6; 766] γοῦ ΤΩ6 

καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα 
δῇ βεο ύου, Ὀβοϑβα ρισῖῖ βθϑ δηᾶὰ Ῥοῇδβ 

οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ. θεωρεῖτε . 
ποὲ. 15 πανὶηθ δοσοσαϊηβ δα5 στῶρθ τοῦ 816 ὈΘΒΟΙαΙ ΩΝ 
»" ᾿ Ἂ ΡΝ 
ἔχοντα. 40 [[καὶ τοῦτο εἰπὼν 
πκνίηρ. αὶ 1815 ((ἰ 5) ὨΑνΙῺΒ βαἃ 

3 3 “- » - ᾿ ΄ς 

ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. }] 
μ6 οὐσο ἕο ἔβοὰ ἐῇῶ8 παπᾶβ δῃὰ ἴῃ ἔπος 1] 

41 Ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς 
Χο Ῥυΐ αἰβοοι ον οἔΐμοα ἔσο {π6 

χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς 
Του δαᾶ νοπάθυπδ ἢ βαἱὰ ἴο θαι 

"Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 
Ατα τοῦ Ὠανΐηξ δβουωθίβιη5 φδΐδο!α 

42 “- οἵ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ 
- Ὥς (Ο65) Βαΐ Βᾶνθ οσ.  ἴο δἷπὶ 

ὀπτοῦ μέρος" 48 καὶ λαβὼν 
Ὀγο εᾶ ρμῖθοθ;. δδμᾶ Βανίμῃρ [Δ ΚΘ Ὼ . 

αὐτῶν. ἔφαγεν. 
οὗ μετα 8 δΐίβ.. ᾿ ΄ 

- 44 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Οὗτοι οἷ 
Ἐδπβαῖα. νὺξ ἰοννασᾶὰ ἰδθχῃ ἸΏ656 ἰδθ 

ἰχθύος 
οὗ 58 

ἐνώπιον 
πὰ βἰσῶξ 

λόγοι μοὺυ οὗς ἐλάλησα. πρὸς ὑμᾶς ἔτι 
ψοτᾶς ΟΥ̓ τὴ 8 Μοῦ Ι[βροόκα ἰοναχα τοῦ νοΐ 

ὧν “σὺν ὑμῖν,. ὅτι δεῖ. 
Ῥεΐηξ -ἰοπείμον νὰ: σοῦ, ἰπδὲέ 1115 δοθβϑασν 

πληρωθῆναι ᾿ς πάντα ᾿ τὰ 
ἴο Ὀ6 ἔξ 1811ςα ἢ 811 ΄. τὰς (55) 

γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ 
αν Ῥεθα τυτλτίεα ἴῃ ἐδ 1δνν 

Μωυσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ 
οὗ οξεϑ δηᾷᾶ ἰο ἴῃ 6 Ῥτορθεοῖξ ϑῃᾶ 

ΔΤ ρατύδϑ. 

ἴμοσοῦ 

ΕὔΚΕ; 24: 37---48 

ὑπίαρα Ὧ6. ΕἰλΒ6Ι ἢ 
βΒίοοᾶ ἰὰ ἐμοῖς. τυϊαϑὺ 
δΔηᾷ. δ801ἃ. ἴο ὑμϑ: 
“ΜΩΣ τοῦ πᾶνε 
Βθϑδοθ,᾿ 7: 8Βυῦὺ Ὅ6- 
Οϑῦπα [67 ψογθ ὑδγ- 
τι τϊ]οὰ, -δηὰ. Ἀδὰ 
«θδοοὴα ἐγ σ αὐσημϑα, 
ἴῃ} ψοῖα ἱππδρίηϊηνσ 
μον. ὈΘ 6] 3. 50}- 
ἰ. 880. Ὧ8 5δϊὰ 
ἴο ἰπθι; “ΨῺΣ ἃτ8 
γυοῦ ὑγουῦδιθα, δῃὰ 
ΩΡ. ἰ5. ἴῦ ἀουθῦύβ 
ΘΟπΘ ἋΡ ἱπ τοῦκ 

89 ὅθ6ὸ. ἴὯΡ 
μδηᾶβ δῃᾷ τὴν ἔδοῦ, 
ἰδοῦ ῦ ἰδ 1 ΤΑΥΒΘΙΙ͂; 
ἴδοι το πα 366, Ρ6- 
ΟΆ1186. ἃ βρϊγῦ ἀοθ5 
ποῦ νῦν ἤθϑῃ δῃὰ 

ῬΟΏΘ5 8ὺ 85 τοῦ 
ὈομοΙάᾶ μαῦ 1 ἤδνρ.᾽ 

40 Δηᾶ .8ἃ5. πὸ βία 

ἐῃη1}Ϊ 86 5βΒονϑθὰᾶ 

πθπὶ 5 δᾶ δῃὰ 

δΐδ ἔορὺ, 41 Βυὺ 116 

006 }0ὺ ψεῖθ 51 Ὡοῦ 

ὈΘΙΣονρ ΤῸΣ ΘΏΘΟΧΥ 

Ὁ} δῃὰ ψϑῦεὲ ΨΜΟΏ- 

ἀρτίηρ, Ὧ6 58ϊ1ὰ 

ἰ(ο ὑπο: “Ὡο τοῦ 

Πᾶνα βοιμδίμίηρ ὑΏΘΓΘ 
ἴο οὐ 42 Αηα [Ώ6Υ 

Βδηαρα ἢ ἃ Ῥῖθοθ 
οὗ ὈγοΟ ρα 50; 48 διά 

Π6 ἴοοκ [ᾧ δῃὰ αἷς 1 

Ῥοίοστθ ὑμοὶσ ὄονοδ. 

44 ἨῸΡ πο βεἰα ἴο 

θη :. “ἼΏΘΟΘ 816 

ΤΥ Μοτὰσ ΜΏΪΟΩ (1 

ΒΏΌΟΚΘ ἰο γοῦν ΜΏΪΘῈΤΙ 

ψὰ5 ψοὺ σὰ τοῦ, 
{μῃ8ὺ 811 π6 ὑμὶηρὲ 

τὶν ἰῃ ὑπ6 ΙΔ .Ν 

οἱ Μοβδβ δηᾶ ἢ 
[12ὴ6. τορος πῃ 



ΤὙΚῈ 24: 4---ὃ8 

Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 45 τότε 
ΤΠΘὴ Π6 οροηρᾶ Ζ.1ν 

τοϊμα οδίμθο ἴἰο Ὀ6 ρυζἱΐπ ἰοβοίμ θυ 

ϑδηἋἪ ΒΒ6 5βειά 

τὸν χριστὸν 
ἀϊ 85 Ὀθϑθὴ νυυϊ θη ἴο ΒΕ Σ᾽ 

καὶ ἀναστῆναι 
δηᾶᾷ ἰο βίδβδηδ υὑρΡ ουἱοῦ ἀδβὰ (ΟΠ; 65) 

έρᾳ, 41 καὶ 
δια ἴο Ὀ6 ὈΥββοβεα ἀροὴ ἰὰς 

τῷ ὀνόματι 

τὸ Ἰεοίηρ 80 ΟΕ 

εἰς πάντα τὰ 
16 πδίϊοηβ, --- (οἢ.65) βίδυ 5 ἔγόσα 

᾿Ιερουσαλήμ' 

Οὗ ἰμδϑε ({Π1}55}. 

ἐξαποστέλλω 
δῖα βοῃαίηςρ ΟἿ οαὐ {μ 6 

ἐφ᾽ ὑμᾶς’ ὑμεῖς δὲ 
Οἔταθ ὡρο τοῦ; 

τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός 
οὐ ῆβ Βδΐδευ 

χοῦ υΐ κ5ἰΐ τοῦ ἄἀοῃ ἴῃ [6 

ο 
ὉΔῚ τνϑδὶ [{ἰπ|61] τοὺ ταὶσηΐ θθοοίαα οἹο θα 

50. ᾿Εξήγαγεν 

Βεανὶπρ Ηξιδα ὰρ 

αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. 51 καὶ 
οὗ ἴσα ἢὯφ ὈΙΘσϑθα 

αὐτὸν αὐτοὺς 
πὰ ἴὰ8 ἴο ΡῈ Ὀ]θθθίηρ μα ἐμοὶ Ὠ6 5βἰοοά ΠΑ ΘῈΣ 

ἀπ᾿ αὐτῶν [[καὶ 
[18 6 νν85 θείῃ Ῥοσῶθ ἃρ ἰηΐο ἴπ6 

οὐρανόν7Ὑ]. 52 καὶ 

ὑπέστρεψαν [[προσκυνήσαντες 
18 τεϊ σης [{{ανϊὴξ ἄομπϑ ορϑίβϑδησα ἰο 

᾿Ιερουσαλὴμ 

μεγάλης, δῷ 
δτιθαῖ, 

παντὸς ἐν τῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν. 
ἴῃ ἴῃ6 ἐθυιρὶθ 
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ΡΒϑΙ δροιυῦ τὴ8 
τΙαὰδῦ ὍὈ6 {υ1{}Π]Π86ᾶ.᾽" 
4 θη Ὧ6. Ορδϑηρᾷ 
ἋΡ ὑπ τηϊπᾶβ ΣῪ 
ἴο ΒΥΔΒΡ ῃῇ86 τθδη- 
Ϊὴ 5 οἵἱ τἊἢῃ 6 ϑ'οσὶῃ- 
ὕμτΓο5, ἀθβαῃᾶ ἢξβ 
βοὰ ἰο ἔπρὰ: “Ἴὴ 
15 ψαὺ ἱῦ 15 υτὶξ- 
ἴθ ἰμαὺ 86 ΟΘ΄ τὲ 
μου σαἶοῦ δηαᾶ σἰβα 
ἔτοσὴ ϑύλοῶρ 6 ἀραδᾶ 
οἡ ἴῃ ἰῃϊγά ἀδν, 
47 δ ἃ οὐ ἰδ Ῥϑϑδὶβ 
οὐ ἰδ Ὡδ6 ΤΕΏΘῺ- 

ἔϑησθ ἔοσ ΓΟΥΡΊ  ΘΏΘ55 
Οὗ 5'ἷῃβ ψνουἹᾶ. 6 
ὈΧΟΔΟΏΘΩ͂ ἰῇ 811 [ὴ6 
Ὠθύϊοη5--- οἰ σρ ουΐ. 
ἔσοαθα ΦοΥ ϑδΊθιη, 
48 χοῦ ἃζ ἴοὸ Ὅ6 σ|ῖὺ-: 
ὭΘΘΒΘΚ Οὗ ὕπ6ϑθ ὑΠΙΏρΕ; 
49 ΑΠΔ, ἸΟΟΚ! 1 δὴ 
βϑῃαίηρ ἔουΐῃ ὉΡοῆ 
χοῦ ἰδαὺ σὩϊο ἰδ 
ΙΧ Ϊσοα ὉΡ τ Β8- 
ὑποσ. Ὑου, ὑδουρῃ, 
8146 ἴῃ ὑπ οὖν αὐ] 

χοῦ Ὀϑθοοΐῆβ. οἰοϊῃρα 
ἰῇ ΡῬΡΟΟΥ ἔγοχη ΟἿ 

Ὠϊσ,᾽" 

δ0ὺ Βυὺ Ὧθ ᾿Ιρα ἤρα 

οαὺ 5 ἴδ᾽ 85 Βοίμ8- 
ὮΥ, 8ηα Ὧ6 ἰϊεᾶ ἃρ 

Πα ϑηᾶβ δῃηα ὈΙΘ δᾶ: 

ἴθ. 515 Ὧ6 Ψψ 85 

Ὀ]οαϑίηρ ὑπο Ὧ6 ψ88 
Ῥϑγίθα ἔσο ὑθῃ δηάᾶ 

Ῥερδῃ ἴο ὍὈ6 Ῥοῦτθ ὉΡ 

ἰο θᾶνβθῃ. 52 Απὰ [ΠΘΥ͂ 
αἰά ορϑίβϑδῃοθ ἰο ἢΐτιὶ 

δᾶ τοὐυσηθα ἴὸ ὅ6- 
ΞΘ πὶ ρτϑαῦ 

ον. 58 Απμα 8} ψογα 

σοχύϊητι 11} ἴῃ 8 

ΘΙ 016 Ὀ]οοϑίησ Οοά, 

1 Ἐν ἀρχῇ 

υ 

ἀενσκυστου κῳνίω.. ὕὺ...........-.............ὕ 

ψ͵ὰ5 ἰονατα ἰῃᾳ. αοᾶ, εηᾶ δ0 

2 Οὗτος ἦν ἐν . ἀρχῇ 

πρπασννινθυνιννανανοννο ιν, Ν δρσοια ἐκ νει τον ἀρ σρυτυυμρυκημανῳμρι αν τα. μιημαυσγννασ τις ἐπα α σσσσου σα τους ον ποσοσονσαι οὐτυνσσνσσασοσσστασσοστστττοσ. 

ΚΑΤΑ ι:ωάνην. :᾿ 

ΑΟΟΟΒΡΌΙΝα ΤῸ ΙΟΗΝ 

. ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος 
Τὰ ῬΟΘΊΩΙ 5 ψν85 ἴμ6 “Νοτὰ, δῃᾶ ἴα Μοσά. 

ὃς τὸν θεόν, καὶ θεὼ ν ὁ λόγος. 
ἦν. ττρ 5 Ἷ δ ἣν 16 γοτα.. 

πρὸς τὸν θεόν. 
τρΐβ (ο6) γὰ5 ἴθ ῬΘΘΊΔΠΙΔΕ ἰοννατα ἐμ ἀοά. 

383 πάντα. δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ 

ΑΙ μλμ55) ἰμσοῦρα. Βα  οδτλε ἴο Ἀ6, δρᾶ 

ὡρὶς - αὐτοῦ-. ἐγένετο οὐδὲ. ἕν. 

αξπτοτα Εἶτα. σατηα ἰο ΡῈ ποί-Ῥαξ :Οη68 (ἰΒη6). 

ὡς ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ. ἦν, “καὶ 

ες ὙΠΟ 85 σοτὴθ ἴο 6. ἱπ τὰ 6 νν85, δῃά 

ς- ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων" ὅ. καὶ 
τὰ Ὅς ἐν ἐμ ᾿ἰσῃΐ οὗ [6 ΤΆΘΩ; δρᾶ 

τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ 

ἴὴ8 ἡριὶ ἴα. [286 ἀαυκηεθβ ἰ5 βΒληρ, δηᾷ {πε 

σκοτία αὐτὸ οὐ. κατέλαβεν. ᾿ 

ΔΔΥΚΗΘ55 1 ποῖ ᾿ονεσρονοσθᾶ. : 

6. ᾽᾿Εγένετο ᾿ ἄνθρωπο ἀπεσταλμένος 
Η σης το μ6 ἐλύρτα ὃ Βανί ὈΘΘῺ βοοὺ ἐουίῃ 

᾿ -. Η ΦὉ " Ε -“" 3 »΄ ΜΙ 

παρὰ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ. [ωάνης 

πρίαο αοᾶ, ᾿ἘΤ 261) ἴο Ὠΐγα ΖΟΒῺ; 

1 οὗτος ᾿ ὦλθεν ἐν εἰς 

δῖ5 (οὔ 6) ̓  ΠΔΙῺΘ πο 

αρτυρίαν εὐ ἵνα . μαρτυρήσῃ 

5 ἐπ μα πον ͵ ἴῃ οτᾶοσχ ἰμδὲ Ὡς τσ 655 

περὶ τοῦ τό ο ἵνα πάντες 

ἀρραΐ τὰ6 ΝΙΝ ̓ ἰῃ ογτᾶοχ ἰμαῖ 841 

πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. 8 οὐκ. ἦν 

τοϊβηΐ θεῖον του Βα Ὠΐχη. Νοῖ.. 85. 

Ἀ .- δὲ ἣν ᾽ σ 

- ἐκεῖνο τὸ φῶς, - ἀλλ τος ἵνα 

τι δὶ γονῇ αὐ 6... Ἡρπέ,. μυΐ 1 οΥάοσ ἰμαῖ 

μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός... 
Ὧ6 ταϊρξ υυλέπθθα ἃρουῦδ ἴπθ΄ ΠΑ ϊ 

9 Ἦν τὸ φῶς: - τὸ ἀληθινὸν 

ὰ5 [300 πρῶ. ἴδμ8 ἔστι. 

ὃ φωτίζει πάντα -. ἄνθρωπον 
ψὩΐσΒ ἐπ οὐ ριθηὶης ΘΥΘΥΥ ΤΆΒῃ .. 

ἐρχόμενον ᾿ς εἰς τὸν κόσμον. 10 ἐν 

ΕΧΤΕΣ τοῖο τ 6 ψυοτ]ᾶ.. Τὰ 

1-. “Ὁ Βοά.᾽᾽ 1ῃ οοπίχαβι ΜΠᾺ 

80 ὅθ ΜμΜαίζμον 3:1, Σοοϊμποίθα. 
(ο.Ἱαΐνην"), 711,18, : : ἯΝ 

1 τὰ [161 Βερ!μηΐηρ 
ὑὴ6 νοτα 85, 

δὰ {μὲ Μγοσᾶὰ ψὰ5 
σὰ Οαοᾶ, δορὰ ἰδ 
ψγοιᾶ 8 ἃ βοᾶ." 
2 'ΤῊΪ οὔθ δ͵ῪῸῸ. ἴἢ 

[[16]1. Ῥορίΐηρ ἢ 
αοά. 8. ΑἸ] ὑλίπρ5 σϑτλθ 
ταῦο οχίϑύθασθ ὑΏΓΟΡ 

Ὠΐα, 8δῃᾶ ἀραῦὺ ἔγότα 

Ὠΐὰ τοῦ - ΕΥ̓ΘΏ - -Ο 6 

ἰὴ σϑὰθ ἰηΐο 6Χ- 

ἰβύθῃσθ ὁ ᾿ 

ὙΥμαὺ 885. οογη8 ἰμΐο 
οχίϑίθηοα 4 ὉΡ] ἸΏΘ8}5 

οὗ Ὠἷπὶ -ὰ5 1116,: δηᾶ 

ἔμ 6 τῶ 6 σῃῦ 

οἵ θῇ. δ μά 186 
Ἴρῦ. 15... βῃϊηηρ ἰῇ 

6 ἀδυκηθδβ,. Ραὺ 

ἐμ ᾿ἄδγκηθϑθ Ὠδ85 πόὐ 
οὐορονεσθα ἰΌ. 

6 ΤΏΘΓΘ 8.ῸΒ6 ἃ 8 

ἐμαὺ 8 δϑηῦ ἴουίῃ 

8.5. 8ι. τοργοϑθηύαυ να οὗ 

αοᾶ: 5 Ὡϑῖθ 885 

σομη.» Τ ΤὨΪ5 [88] 

Οαθ ἴὼ ἃ ὑἸῦΏΘ55, 

Ἰὼ ογάᾶσγ ἴο: Ῥθ8. υὔτ 
655 δρουῦ. Λ886 ᾿ρμῦ, 

ἰῃϑ Ῥθορὶδ ὁΐ. 811 βοσὺβ 
ταϊσῃῦ Ὀ6Ιονα ΓΟ ΡὮ 

Ηἶα, 8865 νψ858 ὑοῦ 

ἰδ 8ὺ Ἰ᾿ἰρμῦ, Ὀαΐ. 6 ψ85 

ταθαιὺ ἴο Ῥ68 7 ΜΊΏΘ55 

ϑροαῦ ὑμδαὺ ρα. 
9 ΤῺΘ ὑτὰθ ᾿ἰσὐ ἰμαῦ 

ρῖνοβ ᾿ἰρῃῦ ἴο . ΟΥΟΙΥ 

βοτυὺῦ οὐ δ. δ 

δοοαῦ ἴο οσομῖθ ἰηΐο 

{8286 ψοτιΙᾶ.. 1088 

“[Ὲ6 Οοᾶ." 566 Αρρόμαϊχ ἁπᾶρν ΦΌΠη 1:1. 
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ΚΑΤΑ Ιωώάνην 

ΔΟΟΟΒΡΌΙΝᾺ ΤῸ ΟΗΝ. 

ἣν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος Ἐν 
85 ἰῇ. Μοσά, ἐποὰ ἴδε ψγοτὰ Ιῃ ΝΜ " 

πρὸς τὸν θεόν, καὶ ἦν ὁ λόγο 
ἦν πρὸς, 118 ἜΡΟΝ δηᾶ θεὸ νγὰ8 ἴῃ6 τᾶ" ̓ 

ῶὩ Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 
αρ8 (Ομ) 885 ἰῇ ῬεσιποΙηςΣ τοννασγαὰ τῃ6 οά. 

8 πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο,͵ «καὶ 
ΑΙ ((π 58) ἰπσουρθ πὰ οδπιε ίο 6, δῃᾶ 

χωρὶς - αὐτοῦ. ἐγένετο οὐδὲ ἕν, 
δρδεο ἤγούθ δἷτι σδχηα ἴο Ὀ6 ποὺ- Ῥαξ - οὔθ (86). 

“γέγονεν 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ. ἦν, καὶ 
Ἔ ὯΔ85 ΟΟΙΏΘ ἴο Ὀ6 ἴ πἰχὰ {16 ψ88, ᾿8ηΩ͂ 

ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων: ὅ καὶ 
Ἐὴὸ ΠΡ ννδ5 ἰδ ἸΙβῃν οὔ τμα ΤΙΏΘΩ; ΔΩ 

τὸ φῶς ἐν τῇ. σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ 
16 2: ἶὰ ἰῇ ἀδύκτθθβ 15 Βῃἰηίηβ, 86 τῆς 

σκοτία αὐτὸ οὐ. κατέλαβεν. 
δύ 655 ἐς ποῦ ονοσροννοσθά. 

6. ᾿Εγένετο ἄνθρωπος ἀπρἐρρδλμενος 
Οδϑύὴβ ἴο Ὀ6 ΟΧΩΘ Ὠδνῖὴς Ὀ6Θ βοΐ Σου 

παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιωάνης: 
Ῥοβαθ σοὰ, ὩΔΗῚΘ το Βἰτα ΖοΠΩ; 

7 οὗτος ἦλθεν εἰς 
τι 5 (ο 6) ᾿ σᾶσῃθ ἰηῖο 

μαρτυρίαν, μαρτυρήσῃ 
ΜΠ1ΌΏΘ655, ἢδ γτοϊσῃϊ υιΐαθϑ5 

περὶ τοῦ εν ἵνα πάντες 
δροιὲ 18 1 οτάοχ ἰδὲ 811 

πιστεύσωσιν αὐτοῦ, 8 οὔκ τ ἦν 
τοϊβηῦ Ῥο]ανα Ὦζγη, --: Νοὶ..- ΨΜ85 

ἐκεῖνος ἀλλ᾽ ,-, ἵνα 
ἰμδῇ (Ομ 6) “. ἴῃς: . μαυΐ ἴὰ οΥάθσ τὰδὲ 

μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, 
41: ἤχραι ννιῖθ55 αρόουδ ἰδ Ἰσηϊ, 

9 Ἦν φῶς τὸ 
ψγὰ5 ΒΙ Ξε. τῃ8 

᾿ πάντα - 
δνϑυν 

τὸν 
τη 6 

ἵνα 
ἰὴ οτάϑυ ἰμ8ὲ 

φωτός, 
πρδΐ, 

δι᾿ 
του δὴ 

φῶς 
Ἡρῃΐ, 

τὸ 

τὸ ἀληθινὸν 
ἐμ : ἔχπεα. 

φωτίζει 
5 φησ ϊοηϊης 

εἰς 
Ἰαῖο 

ὃ ἄνθρωπον 
ΜΏΪΘΕ ΤΑΘᾺ ᾿᾿. 

ἐρχόμενον 
ΟΟΥΆΪΏΣ 

κόσμον, 10 ἐν 
ψοτϊᾶ.. Τα [Ὁ 6. ψΜοτϊά." 

1 Τὴ [86] μεριῃίηρ 
6 ωΤητα ν885, 

δὰ {πὸ Μοτὰ νψὰβ 
ψι Οαοά, δῃηᾷ ἴδ 
ΜΟΥ ψὸΞ ἃ ρβοῦᾶ." 
2 ΤῊΪΙ ΟοὟἿδ 85. ἴῃ 
[086]. Ὀορίπιίησ 8 
αοά. 3. ΑἸ] ΤΣ ΠΡ5. σϑὴ8 
ληΐο Θχιβέθησθ᾽ ἑῃσοῦρὮ 
γα; 8) δρδτὺ ἴζουα 
ὭΣ ποῦ - ἜὐΘῺ - ὍΘ 
την ΘΒΙῺΘ ἰηῖο. 6Χ- 

ἰδύθῃσθ.. 
νδῦ. Ὧδ85. σοηθ ἰηΐο 

οχίβύθηοδ. 4 Υ̓͂ ΧΙ ΘΒῺ5 
Οὗ ὩΣ 5 1116," δϑὰ 
ἴθ 1116 ψῶϑ. (6 ρῶς 
οὗὁἨ τήθη. διαμᾶ. [86 

. ρας. 5 ᾿Βῃἰηϊῶρ. ἴῃ 
ΠΝ ἄδτυκηθδβ,- μα 
ἴῃ ᾿ἄδυκηθθθ 85. πὸ 
ονθυρον το 10, 

6 ΤΏὭΘΓΘ δ.Ο58. ἃ 8 
ὑμαῦ ψ85. βοηῦ ζοσίῃ 
8.5. ὃ,, Τορσϑβθηθδ γα οὗ 
αοᾶ: δὶ5 ᾶθ ψῈ5 
σοΒ.» 7 ΤῊΐβ [Π18}} 
ΒΘ [ΟΥ̓́ ἃ ὙΊΏΘΒΒ, 
ἴῶ ογᾶθυ ἴο Ῥ68. ταῖν 
Πθδ5. δρουῦ. με ρῃῦ, 
ὑμδῦ ῬΘΟΌΙ6 οὗ. 811 βοσύβ 
ταϊρηῦ Ῥαῖϊανα ὑπτουρἢ 
Ὠΐϊγὰ. 888 νὰ ὑοῦ 
ὑμαὺ ρῦ, Ραῦ. 6 85 
ταϑϑυῦ ο 68, ὙΊΏΘΕ5 
δοαῦ ὑμαῦ Ἰρῦ. 

9 1Ὧ6 ὑσὰθ ἐραὺ ὑμαῦ 
δῖνος Ἰἰρῃῦ. ἰο . ΘνΟΥ 
βΒοτῦ οὗ δ 88 
δροιῦ ἴο οοηθ ἰπΐο 

1956 

1: ΠΑ ρμοά.᾽ Τὰ οοπίγταϑέ ΜῈ “Ἴπ6 αοἄ." 5668 ΑΡρόηαϊχ υὑπᾶρῦ 9 ΌΠῺ 1:1. 
6» 5ε6 Μαίξποθυνν 3:1, Τοοϊποίαα, 
(ο«Ἱαβυ"), “στα, 

411 

9. νγοτιἀξξικόσμος (Κο8' 30ο8), ΒΑ; ὨΣῚΝ 



Φ0ΟΗΝ 1:11---18 418 419 ΨΖΦΌΟΗΝ 1: 19--29ὅ 

τῷ κόσμῳ ὦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ [88 ἴῃ ὑμ8 ΜΟΙΩ͂, 8ῃ, ἥρᾶακεν . πώποτε" ᾿ ονο δ Θεὸς [85 56 Οοἂ -αὖ 8 
ΓΝ ἐπη τὴ ΒΘ 85, ἀπά: :- 6 ψοσϊᾶ ἰὨτουρἢ [η6 ΜΟΙ σϑῖδ ζ πῆι βαέβοση δἰ δὴν ἰγαδ; ἐς ΠθοΎ ες τ τ εἰν οὐ [{τ6; {6 ὉΠ -Ὀδροῦ- 

ἔβὴὰ βοὰ ψ0 ἰ5. ἰῃ 88 
Βοβοῦὶ Ῥοβιϊοῃ : ἢ 

[ῃ6΄ ἘΔΙΏΘΓ. ἰδ 6: Ὅ.Θ 

δύ 885 δχρ δ! ηϑα 

οχἰβύθησα ὑΒΥΟΌΡ Ὠίχῃ, 
Ρυξδ.. 86 ποχὶὰ αἰά 
ποῦ ΚΠΟΝ Ὠΐτη. 11 ἘΠ 
6 ἤο ἰδ ΤΟ 
Το, Ῥυῦ ὨΪ5-- σα 

ὧν εἰς τὸν ἀξ πον τοῦ: - πατρὸς 
[μ8 (0π6)}" “βείμε. το ἰμα : Ῥοβοῖῃ: ̓  οὗ 186: Ἑδῖμοσ 

ἐκεῖνος ᾿:ἐξηγήσατο, ὌΝ ττὰ 

{μαὲ.(οπ6} : ᾿ ἐχριἰηθᾶ, ᾿ : ΤΠ τ 

αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ. ὁ κόσμος. αὐτὸν οὐκ 
τὰ οϑτὴρ ἰο Β6,: δῃηὰ ἐβὸ νου ἴσα ποὶ 

ἔγνω. 11 Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ 
Κηθνν. Ιηΐο ἐμ οὐγῆὶ (1255) Β6 σϑῖπβ, δῃὰ 

"οἵ τ: ἴδιοι : αὐτὸν. οὐ. παρέλαβον.. ῬΘΟΡΙΘ αἰα ποὺ ἐδ .19.:-Καὶ »μαῖτας. δὴ .) χϑ ϑ ἷ -Καὶ “α ἐστὶν, ἀρτυρία᾽ “τοῦ ἔππτν ΠΟ ΠΣ ΗΝ 
Ἢ τὰ ἐν τ ἐτνοι ποῖ᾽ δαρε βΙομεβίας:} μὰ ἴῃ. 12 Ἔρ ίογετ, "Ἀπ αὐτὰ Δ 15. ἢ αὖον μαρτυρί σε μ6}) ΟΝ ὑπὶ5 Ι5. 16 

- σοι “.-: δὲ “ἔλαβον αὐτόν͵, ἔδωκεν αὐτοῖς" 88 ΤΩΘῺΥ 88᾽ Τ6- ΕΑ ΤΙ ἀπέ αὐτ αὐ παθϑϑ᾽ οὗ σοθ, δ ΤΩΣ 
ε ΑΒΊΩΘΩΥ 88. Ῥὰξ. ἴοοῖκ πίτυν, ΜῈ 8ᾶν8 ἴο ἵμετὰ σαῖνα {1 Ὁ ἔτ Ὧδ Ι ὩΟΥΘυ ὅτε. ἀπο αν" πρὸς. ὑὸν δ᾽ 6 Ἴδα. βοηὶ ΤΌΣΩ 

ἐξουσίαν ᾿τέκνα ᾿ θεοῦ . γενέσθαι, τοῖς ̓  [668ν8 δυΐμοτ Ὀ6- "Ῥ ἢ ὲ 
βαϊποσηγ. οαΠάρεῃ οἱ σοα ἰὸ Ῥεοοΐηθ, ἰο [68 (οῃξο)᾽ ̓ οομᾶθ Οδά᾽5 "Ὁ μΠάξεη, ἸΙ οἐξ οὗ- ποτε γῇ Ἴ: εἰς κα ΡΡΙΡΡΝΝ δος τρὰι 
πιστεύουσιν " εἰς’ “τὸ: ὄνόμα αὐτοῦ; 13 οἵ- οὐκ] Ῥθόϑαδα ΠΥ ΜΈΣΘ Θχ- Λευείτας. ἵνά ξεν ἐῤωτήσωσιν αὐτόν [ὁ ΘΒ ἰῆγ: -ἯἼΟ 
"Ῥδβενιπρ." ΝΣ {86 ́  Ὠδτηθ οἵω, ψΨ8Ὸ ποὲ οὐ ἢ ΤΑΙῸΠ 1Ἰη’ -Ηἰβ Τιονὶϊοϑ “ἸῺ οτάδσ ἐπαὲ 1, αλλ νη ᾳὐοβθοη ̓  Ἀΐην" 16 νοι 20 Απᾶ΄ μ6 

- ἐξ. αἱμάτων. οὐδὲ ΠΡ ΘταΘ;". 13 δηα -ὑῆβ Ξ' 
οὐξ οΕ᾿ “βροῦν, νας ς ᾿ ουΐ ἱοὲ ἐλ ως σεᾺ Ἑκὸς ̓ οΥθ᾽ Ῥούῃ, ποῦ ΤΟΝ Σὺ 'τίς᾽ εἶ; 20 καὶ ὡμολόγησεν" καὶ οὐκ [ὑσηίοβορα δα αἱ (δὴ. 

5 γοὰ 0 σοὺ ΕΣ Απᾶ μ οοπέεββεα ὅπᾶ᾿ ποῖ ἀθῆν, “Ὀαὺ ΘΟΙζεθθθα: 
οὐδὲ - ἐκ [ ᾿ θελήματος. Ὁ ἀνδρὸς : ἀλλ᾽ ἐκ - ἼΕᾺΣ ΟΣ ἔγοσι ὃ Πθβῃ- ἠρνήσατο, καὶ - ὡμολόγησεν ὅτι ᾿Εγὼ οὐκ ΤΠ χη. ποῦ 6 ΟὨχίϑῦ." 
ὯΟΣ Νὰ ο; Πρ ΘΕ ΤΩΔΙΘ ῬΕΙΒΟΠ ναΐ οαΐ οΣ]} ΙΥ ΜῈ] ΟΥ̓ ἔγόμα. τ8}}5 μ8 ἀθηϊβά,. Ἵ ὑ δᾶ -μ6 οοηξεδβθᾶ ἐμπαΐ Ι τοῦ [21 Απὰ ὑπο γ" δὐκθα 

ΠΟΙ ἐρόναθ οὐ. χοτεις δμο μτὸ {0Π1, θὰ ἔτοια Θοά., εἰμὶ ὁ χριστός. 21 ᾿καὶ - ἠρώτησαν": αὐτόν ίγα:.- μα; ὑμθὴ3 
δ όπὸν ξεποζαῖθς: 5.14. 50: ἴμ6 Ὑοτᾶ [65 Ἢ εἴθ. “Ομεῖσε, "ς΄. Απά "ΠΟΥ͂ ἀπεβηομθά Ἀΐτα ἸΑΤΘ- σοι ἘΠ ΗΠ 8.9" 

-σϑ]ὴ6 ΠΟΘῺ δηᾶ Ὑϑϑὶαδᾷ Αμᾶ πὸ 581: . -8). 
τί οὖν υ Ἠλείας... εἴ; .::- καὶ "14. Καὶ ὁ “λόγο ος. σὰρξ ἐγέύετο καὶ 

; ΘΝ - ΤΟΥΣ, Βεβη -Ῥδοδηθ. δῃηά ΘΙΏΟΠΒ. 15, 8δη8 -ψὲ : ΠῈΣ : ΣΦΙΝ μα ᾿ἐμοτθξόσγεϑ᾽ ΠΩΣ ᾧ ἘΠ17ΔἘ᾽“:: το. :Απᾶ ποῦ» ΚΑτα νου: ἘΠῸ 

ἘΣΩΣ ΕΝ Ὁ» ΜΝ, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν κὐὰ ϑι μέρῳ Ὁ. Βί5 ΣΝ εἰ Οὐκ “εἰμί; Ὁ. “προφήτης εἶ." σύ Ῥσγορμβοῦϑ᾽᾽ ἀλμά: Ὧ6 

"πιο. αϑος ᾿Βπά, οὐΐε γιένοα, τἜϊθ΄ «ΒΊΟΥ. ἘΓΟΕΥ, 8 ΒΊΟΥΥ ΒΌΘΒ. 85 Ὡς ἰ5 ΤΩΝ Νοῖ ΤΙ δτὰ. ἄτι, θεορμοὶ δὖϑι σου ΔΏΒΘΙΘα::: ΝΟ 

αὐτοῦ͵ δόξαν ὡς - μονογενοῦς ς παρὰ [Ὀθϊοπρθ ἕο 8ῃ: οὐ]υ- πρραν τ ον 22. ΤΏΒΓΘΙΟΥΘ ΠΟΥ. βϑϊα 
ΟΕ μῖτα, ᾿ ΕἿΟΥν -- 885. . οὗ ομ]ν- αβοϊίοα (086). Ῥεβίάς [θαρούίθῃ βοὴ ἔτοσα 8 καὶ ἀπεκρίθη Οὔ. 2 εἶτταν 3: οὖν: ὉΠ Ἷ 

[8 . ΐ Αὐᾶὰ 6 δηβψεσεᾶ ΝΟ, 2 τῆεν βαα.. ἐπεγθέοσε ἴο. νΡὩἴα:. “ὙἼΠΟ ᾿ἀγ6 
πατρός, “πλήρης. χάριτος οὐ καὶ [αύμοῦ; δῃᾷ ΠΘ- ψ88 ἜΝ τσ ; γου τμαῦ Ψ6 ἸΘῪ θῖνα 
οἱ ἔδέμοτ, “10 οἔ ἀπάεϑεσνεὰ Κἰπάπεεθ διὰ] 1] οὐἠἨὨ ὑπᾶδβοσνρά αὐτῷ Τίς εἶ; ἵνα. ἀπόκρισιν τὶ ἀῆδες ἴδ Πποθὸ 

ἀληθείας" 15 “]ωάνης εις ἰ μαρτυρεῖ "περὶ | Κἰλάμθθδ5 δπᾶ {γα ἰο μία, ΒΟ ὅσο σου ἴα Εν ἀερνδγνἰὐαρϑϑδῖ ΠΟ. βθηῦ 5. μδὺ 
εὐ ἐταα; τ Ἷ 15 υνυϊποϑϑίηρ  .8ροιὶ 15 (9ΟΠ Ῥοτα τυ ἱζπιθϑ5 ᾿ δῶμεν - τοῖς ᾿: πέμψασιν ἡμᾶς" ἼΔο γου 585 δος 
αὐτοῦ - καὶ -᾿ 'κέκράγεν.. λέγων. --- οὗτος ϑθουῦ Ὠΐτη, γ65, 86. 86- {6 τηϊδῖ ασἰνα ἰο πμθ (0η65) Βανίηβ βεῦξ. 8;." γού 5611}. 23}6 

ὭΣ ἡ 558 ἜΘ Ἀδ8 οσίβα οὐδ βδδσῖωξ --- πί5 (οπ6) ὑθν οτίεά οαὐ---ἰὨΐβ τί. .-.. λέγεις ΄ περὶ σεαυτοῦ; 22. ἔφη. 1 Ξοα-: “Ἵ 81πὶ 8. ψοίθα 
εἶν " ὁ  τεϊπών -. Ὁ οι ὀπίσω | 85. 86 οὔθ Ψὴ0 ᾿βαϊὰ ψϑδῖ 8:8 γοῦ βασίηρ δρουὲ ψουγβοῦ .(Ηδ βαιὰ οἵ βοιδάθοῦβ οὐϑίηρ 

μπἃ ἴ8εδ' [(οῃο) - - βανίπε βαϊα. --ς ΤῊΘ ΣΝ Ῥρῃῖημα [101-- ΒΑ ἸῺ Ρ: “ἘΠ6 ᾿Ἐγὼ φωνὴ - βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ [δὰ ἰῃὰ 6 ψι]άοτ- 

μου; ἐῤχόμενός ᾿ἔμπτροσθέν μου-- γέγονεν, οὔθ οοχιΐηρ Ῥδῃϊμα 1 νοΐςθ οὗ ἴθ} ον δουά ἴῃ ἴλε ᾿ἀεβοίδίθ ατιθος, ῇ“ΜΑΚῈ [88 ΜῈ 
3: ξουῖῃ ἴῃ ἐγοηῖ. - οὗ τῆϑ' 885 οοτηδ. ἴο θ6, [Π16 85 δάνδπορά Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, ᾿ καθὼς οὗὨἨ σομουδὴρ 5 γιρ αν, 

ὅτι! ἘΣ: μου ᾿- ἦν᾽ 16 ὅτι ἴῃ ἔγσομῦδ οὔ 16, Μδκα τοῦ βίγαῖσῃξ [π6 νᾶῦ. οὐ ποσὰ, βτοκκροΣ 88᾽ ες 86. Ιβοίδῃ ἰδ 

μδοδιθο. Βσϑὶ τ πρέταδ᾽ . ἫΘ χνϑ8; Ββοδιβθ  θόσδιιβθ Ὧ6 .δχἰβεθα "» φτορῃθὺ βαϊᾶ," 24 ΝονΝ εἶπεν . Ἠσαίας ὅν: προφήτης. - Καὶ 
ἐς ἐκ τ τοῦ πλῃ ὦβατος αὐτοῦ ἡμεῖς --πάντες ) ῬΕΐοχθ τ26.}:..:16 ΕῸΓ ; Ἶ : 
οὐξοὐ." ἔδαι: ληρίθδι τσ τῆ ες, θαντες τς ἀρ τι ΟἹ μὰ ὡ δΥκΕῚ τῳ ἦσαν ἀαντν "ἐκ .- τβενε Ἰβθδ8 , ΤΌΝ ὙστῚ 
ἐλάβομεν, “καὶ ΟΘὃ-χάριν. εν, ἀντὶ [οὰδ᾽ οὗ πὶ ΖΌΠΏ655 ἀπεσταλμένοι ᾿ τ ἐκ τῶν γομλ {μπ6΄ ῬΠΔΙΙΒΘΕΒ. 

Ἀ α δ : : : 655, Ἑ Οὐ οῦ,. ἰἢ6]) - 
ὡζασοίνοα, - ᾿ϑαᾶ. ἀπάρβεοσνοα Κἰηπάηφε ἐηδίοδα οὗ δυύθὴ πηαεοϑοσνρα κΚιηᾶ- ἀὐετὼ βεθα Ἵ νι ἀδο ποι κὸν: ἜΕῚ 25 50 ἴδον αὐδουοηθα 

άῤιτοζ: - 117..: ὅτι: . νο ὐψό ὨΘ55᾽ ΠΡΟῺ ὉΠάΘΒΕΓ αρισαίων. τς αὐτ ὦ 
ἀμαροδενοα ἘΠ ΠΕ " ῥδδατος ᾿ τω Ε Ὑοκὸ5 τῆν ρα 17 εὐπιτα ἘΜΆ Σίβθεξι τι ἡ Αθα ΠΕΣ, ἀϑεβεοηθᾷ ἐκυρδν δε οὐρα τον εθα εὐθὺ τ 

διὰ“ “Μωυσέως -: ὑ ἐδόθη. -: ᾿ὴ [(8ὲ Ι86. Τὶ ἱ εἶπαν αὐτῷ Τί οὖν - -βαπτίζεις .“ - εἰ “ τό τὸς 

ἴβσουβα ΤΩΣ Μοβοξ ς ἘΠ αν ἘΞολι εν ἐπι ἐπσοῦΡἢ πβανι Ἡ ΘΠ ΡῊ βα1α. ἰο Ἡπὼ ὙΨΏΣ ᾿μοτοέοτθ᾽ Ἐπ δον Ῥαρεϊξίηε" ἀν αγῶσος τ ἴμο 

χάρις "καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ" ἀπαδβοσυβᾶ ΚΠ Π655 σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστὸς οὐδὲ Ἠλείας οὐδὲ ] ΣΟΌΓΒΘΙΣ 8:Θ᾽ ὯΟ Θ 

υπιάοβοῖνϑα' Κἰράποσθ ἀπά ἐθ ἐγαῖῃ. - ἰμτουρι η΄ ἐῃ6 Ἐγαΐ οὐτὴδ γοὰ ποῖ δῖ ἰδ6 ΟΕ χίβε. ΟΣ. ᾿ ΕἸ ΔΗ. ΤΟΣ ΟἸχίο οὐ ἘΠῚ 8}. τ: 

" ᾿ δ, Ἷ ΕΙ εἰ πεξειεεῖς τερεας  ἐςεεττο τ πο τος προ, 

᾿ἼἼησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 θεὸν οὐδεὶς ἴο Ἀ6 Βσοῦρῃ σοβὺβ 
: ς ᾿ τ,18,5ι. χῃρδηΐηρ. ΜΥ Οοᾶ 15 788." 235 Το μόνδμ, {1140 1680 

σεβὰβ Ομ τβὲ ΘΆΤΩΘ ἰο Ῥ6. αοά ποομϑὶ ΟἸὨγὶδὺ. 18 ΝῸὺῸ ᾿δῇ τ ἘΣ ΙΝ; ἕν ῥὰ τηθδηΐηρ. “ΜΥ 80 ᾿ 
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ὁ προφήτης; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ 
Εν} Ῥτορηθὺῦ Αηϑνοσοα ἴο ῇθω . ἴπ6 

᾿Ιωάνης λέγων ᾿Εγὼ . βαπτίζω ἐν ὕδατι: 
ΦΌΠΒΩ. ΒΆΣΙΠΒ 1 8 Ὀϑ Οὐ Ζη 5 ἴὼ τνϑΐοσ; 

μέσος ὑμῶν . ̓..- στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ 
ταϊααϊθ. οἔσχοῦ (οὔθ) 15 βίδμαϊῃρ» ψοσ στοῦ τοί 

οἴδατε, 21 ὀπίσω ΄. μου ἐρχόμενος, 
δνθ ΚΟ, Ῥφρδιμα. ΤᾺΘ σογηῖε; (Ο16), 

οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ. ἄξιος ἵνα ᾿ 
οὗ νῇο ἢοΐ δὰ Ὶ ΟΥ Ων 1 οτᾶρσ (δὲ 

λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ 
1 τϊσῦ Ἰοοβδα οὗ ηΐχῃ τ1-6ὉἝὀ  1δ66 οὗ [ὴ 6 

Ταῦτα ἐν. Βηθανίᾳ ὑποδήματος. 28. 
ΒΔΔΔΔ].  ΠΏ6β6 (1285) π΄ Βείμδων 

ἐγένετο πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ὅπου ἦν 
Οσσυστοα οἶμοὺ δἰᾶθ. οὗ μὰ 6 “οτγάδῃ, ἍΈΏΘΙΘ νν85 

.« 3 , , 

ὁ. ᾿Ιωάνης βαπτίζων. 
[1.86. . 208 Ῥαρ ζίησ. 

29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει. τὸν 
ες ΤῸ 16 ᾿ς ΤΩΟΥΥΟΥ ὮθΘ 15 Ἰοοκίῃρ δ 1τῆ6 

᾿Ιησόοῦν. ἐρχόμενον - πρὸς αὐτόν, καὶ 
Φα6ϑ5 .-. ΘΟ 5 τοννασὰ Ὠτ,  δῃᾶ 

. λέγει: Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ 
ἮΘ 15 Βα 366 τὴ 8 ΤᾺ Ὁ ΟΥ̓ ἴΠ8 αοὰα 

- αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
ἴπ6: (οὨ 6) πη ἂρ [3.1 51Ὰ οὗ ἴῃ 8 

κόσμου. 88 οὗτός ἐστιν ὑπὲῤα οὗ ἐγὼ 
ψνοσ]ά. ΤῊΪϊβ5 (οπ.6) 15 ΟΝ ΨΏοΩ 1 

εἶπον ᾿Οπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς 
5814 Βρηϊημα. τ ἰ5 σοζωΐϊῃδ ΤᾺΔῚΘ ὈΘΥσοη νὯΟ 

ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι. πρῶτός 
ἴῃ ἄγου. οξχηθ [85 σοΐὴβ ίο ΡῈ, Ῥεσδαυββ... δσβὶ 

μου ἦν’ 31 κἀγὼ οὐκ ἥδειν αὐτόν, 
ΟΥχὴΘ Ὧφννδβ; ΔΙ ποὺ δᾶ κῆονῃ ἢΐπῃ, 

ἀλλ᾽ ἵνα. ανερωθῇ τῷ : : φανερώθῃ ἡ 
᾿ 9.9} 1ὰ οτᾶϑρυ δὲ 6 σαϊρηΐ θ6 σαδηϊοοίρα. ἰο ἰῃ 6 

᾿Ισραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι 
15.861 ἰῃχουρῃ (15 ({π|2 5) σϑθ Σ ἰῃ νγδΐοσ 

βαπτίζων. 32 Καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάνης λέγων 
ῬδρΈζίαρ. υυϊϊοϑϑθα Φοθ Βα 5 

ὅτι  Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον. ὡς 
παι 1Πᾶνο νίθυνθα ἰῇ βρίσὶξς ἀοβοθηάϊησ 85 

περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, -- καὶ ἔμεινεν 
ἄονα οι οὗ Βράν θῶ, διὰ ἐ γουηδὶ δα 

ἐπ᾿ αὐτόν: 88 κἀγὼ οὐκ ἥδειν αὐτόν, 
υροθ Ὠΐτῃ; 8ΠΑ͂Ι - ποὲ δᾶ Κοντὰ Ὠΐτη, ποῦ 
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ΤῺ6 ῬῬυορδϑὺν᾽! 
2Ο ΟΠ δηϑν θᾶ 
ΠΟΘΙ, β5ϑυϊηρ:. 
Ραρύϊδσα ἴῺ ψαῖθσ, Τὴ 
186. ηἱαδσῦ οἵ τοῦ 
ΟἿΘ. 15. βυδησίΐηρ. Ώοη 
χοῦ ἄο: ποὺ ΚΠΟΥ͂, 
21 8 οὔθ δοχμηϊηνσ 
ῬΘϊηα χγγθ6, ᾳὺ [ἴῃ6 
Ιδοὸβ οὔ ψὭοϑα βϑηᾶβδιὶ 
1 δὴ ἢοῦ ψουΐην ἴἰο 
πΏὺ16.᾽ 28 ΎΏΠΘΞ6 
ΤὨΪΩΡΒ. ὕοοκ ὈΪδοθ ἰὴ 
ΒΘ ὩΣ δοΙΌΚ5 . [μ6 
“ογτάβῃ, ψ ΏΘΓΘ. σοθῃ 
ψῶ5 ὈδρυϊΖζίηρ, 

2ΘΎΠΘ. παχὺ ἄδν 
Ὧ6 Ῥεδῃοιᾶ 7Ζε6ϑ5. οομι- 
ἱπρ ἰονψαζά. Ὠΐπ, δῃηᾶ 
Ὧ6 βϑὶᾶ: “8560, {6 
ΤᾺ οὗὐ αοαά ἰδμαὲ 
ἊΔΚΟ5 δ ὑπ. βἷἢ 
οἵ 86 ψοσἹα!" 30 ΤῊΪ 
ϊθ 86 οὔθ δρουΐ 
ΨΏΟΙ 1 κϑὶᾶ, 8Β6- 
Ὠϊηα τὴθ ὕποσθ ΘΟπΊΘα 
8. ἸΏΘΩ ΜῺΟ Ὠδ5 δᾶ- 
νδησοα ἴῃ ἔσγομτ 

οὗ. ἴὩ6, Ὀθόϑῖιιδθ ὯδΘ 
οΧχἰϑύρθα Ὀθἔοσθ 118. 

ΔΙ Εν Σ αἰὰ ποῖ 
ΚΏΟΜ μα, θα ῃ8 

ΤΟΆΘΟΠ ΜΡ 1 ΟδΙη6 
Ῥορύϊσίηρ ἴ'ἴῇ ψϑύοσ 

ΨῸ5 ὑμδῦ Ὧ6 χηϊρηὺ 
6 τηδᾶρ χτηϑηϊζοϑῦ 

ὧο Ι57.861.,᾽ 32 Φοῇ 
8150 ῬοῦΘ Ψ1ΏΘ655, 
ϑϑαυγίηρ: “Σ νἱονορᾶ 

086 π5ρίσγὶ δ σομλΐηρ 
ἀονψ 85 8 ἄονθα ουὐ 
οὗ ἤθᾶύθὴ, 8δῃᾷ [ἴὖ 

Το δϊη θα ἌΡΟΩ 
Βΐῃ. 8 Ενθὴ 1 αἰάὰ 

Κηον Βΐμ, 

295 ννοτἀπεκόσμος (Κοξβ' 108), 
τορδηΐϊηρ “ΘΓ ᾽᾽), 518, 

ΚΒΑῚ ὍΣ» (ο"αμην), σα; γὰς (Θγθίβ, 
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ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν 
Ῥαξ ἰμ6 (ομ6) πανίωρ βοΐ τὴ ἴο 6 Ῥδριϊζίης ἴὰ 

2 »Ἅ »’ 3 32 - “Ἂ 

ὅδατι .. ἐκεῖνός μοι εἶπεν ἘΦ ὃν ἂν 
ὕθότε ἐμαΐ (ομθ) ἰοχὴβ βαίϊᾶὰ ὕροῃ ΨψΒοσλ ΠΕ Ὶν 

ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον - καὶ 
τοῦ τοῖθῦ 566 {ῃ68 Βρϊχῖ!. ἀοβοομᾶϊησ  δῃμάᾶ 

μένον ἐπ᾿ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ . 
τοιϑίηΐηρ ΡΟ Εἰτ, ἰμῖβ (0 π6) ἰ5 88 (056) 

βαπτίζων ἐν πνεύματι . ἁγίῳ" 84 κἀγὼ 
μαρία ΕἸ Βοϊσιῖ ΔΟΙΥ; 8πα 1- 

ἑώρακα καὶ " μεμαρτύρηκα ὅτι 
ἐΡ 6 6Ώ, δηἃ -ἼΜΠᾶνα ΡΟΣΏΘ νι 655 τμδὶ 

οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 
τηῖ5 (ο6) - 8 Ἂτἰδα -5οὰ οδίμβθε Οοά. 

835 Τῇ ἐπαύριον πάλιν ἱστήκει ᾿Ιωάνης 
Ἔο πῃ ΙὩΔΟΥΤΟ δϑϑίῃ δά βἰοοά ομῃ 

καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο, 836 καὶ 
αηἃ οὐυὐδοξ. ἰᾷ6 αἰδβοῖρῖθοα οὐδ ἧνο, δια 

ξ΄ υ σ΄ 3 “ -" 

ἐμβλέψας .ς τῷ [ησοῦ. περιπατοῦντι 
ἩΑΤΗΣ Ἰοοκρᾶ ονά ἰοὰθ οὔφρθαβ.. ψδικίηρ δρουὺ 

λέγει ᾿ἴΪδὲ ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ. 31 καὶ 
[6 15 βασίῃεξ 866. ἰμῈ δὰ οὗ ἰῇ Οοά. Αμὰᾶ 

ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος. καὶ. 
Ἡραεσᾶ μα ἔνο αἰβοίρίεϑ οὗ τη βρθδιίηθσ. δηᾶ 

ἠκολούθησαν τῷ ᾿. ᾿Ιησοῦ. 88 στραφεὶς 
{μ6γ ξοιοννοα ο ἐδ 6 655. Ἡδνίῃς ἰυσηρᾶ 

δὲ ὁ ᾿ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς 
μυῦ “ἴῃ 6 6515 Δ δνίηρ νον εϑά τὰθτλ 

ἀκολουθοῦντας ᾿ λέγει αὐτοῖς Τί 
- ΖΟΠον ΩΡ 5 "Ὧθ 15 βαυησ ἴο ἴθ λ..22 1.1} 

ζητεῖτε; οἷ δὲ εἶπαν - αὐτῷ 
816 βϑοικίηρ χοῦ ΤΏ (ο565.) Ὀὰς 5βαϊδ ἴο πῖτα 

Ῥαββεί, - ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον 
ἀμ ῦν  ΜὨΙΟΗ. 5 Ρεῖπα σαί δίῃ ἐγαπεϊδίθα, 
Διδάσκαλε, - ποῦ εἴος μένεις; 
ΤΟ οσ, ᾿ δ. )4 61:2.) ΔΙΘ γοῖ σϑυηδίηἱη δὴ 

39 λέγει αὐτοῖς Ἔρχεσθε καὶ 
ἘΔ 15 βαυ δ ἐο ἔπε. ΒΒ στοῦ σοι . δῃᾶ 

ὄψεσθε. ἦλθαν  - οὖν. καὶ. εἶδαν 
σοῦ νν}11.566. ὙΠῈΡ σαὰθ {πογοῖοσο. δῃᾶ ΞΔ 

ποῦ μένει, - καὶ παρ αὐτῷ 
ΜΏΘτΟ ὯΘ ͵ἰ5 τοσωδίηϊηδ, δια Ῥοβιᾶθ Βΐτα 

ἔμειναν. τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὥρα ἦν ὡς 
ἴδον τοσαϑί πράᾶ [86 ἀδΥ ἐμδ8δῖ;. ΒΟῸΣ τῶ 85 

δεκάτη. 40 Ἦν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος 
ἐφηΐῃ. )Ὺοβ Δηυᾶτον ἐμ σοίμεσ οὗ Βίλοῃ 

Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν 
Ῥεΐεσ οὔθ οὐΐδοξ ἐμ. : ἐνὸ - ἐμ (ο65) 

ἀκουσάντων παρὰ ᾿Ιωάνου καὶ ἀκολουθησάντων. 
Βανὶπε ποαγά Ῥεβϑίάθ οἵ ϑοβῃι δπάᾶ: βανῖϑ ΣοηΠοναᾶ. 

ΦΌΗΝ 1: 84---..ἃὰΧ0 

ΡῬαῦ ἔμ νβσν Οὔθ᾽ ῺΟ 
βΒοηῦ 6 ὅο 80- 
χε. απ ψϑαΐοσ. βϑίϊα 
ἴο 6, Βοσνο ἷὐὖ 

ἷδ Ὁροὴ ψθοὰ γοὰ 
566 - [Ὧ6 Β5βρὶτῦ σοχλ- 

πο ἄονῃ δηᾶ τϑιλϑπ- 
ἱηρ, ὑμὶξ 15. [26 ΟἿ8 
μα Ῥαρύζοϑ ἴῃ - ΠΟΙ 
Βρὶ. 4 Αηὰ 1 Ὦδνθ 
566 [0], δῃηᾷ 1 πᾶν 
ῬοσΏΘ Ὑἱύθδ5. .ὑμδὺ 

15 οὔθ ἰ5 86 50. 
οἵ αοάᾶ.; Δ Ὡ 

35 Αραΐηὴ μα. ποχὺ 
ΟἿ Φοῇῃ ψ8β 5ἰδηᾶ- 
ἰὴ νι ὑχὸ οὐ ἰδ 

ἀἱβοῖρὶθθ, 86 δῃᾷ 85 
Ὧ6 ἸΙοοκορᾶ δὖ 7655 
ψαϊκίηρ Ὧ6 5δϊᾶ: 
“366, ἰμ8. Τρ οὗ 
αοα! 37 Αηὰ [6 ὕνο 
ἀἰβοῖθ!θ Ὠθδαζᾶ,. Ὠἰη) 
5ΡΘΔΚ,. δῃᾶ.- [6 7 10]- 
Ιονψϑᾶ σοβ5. 38 ΤΏΘΩ 
σοβδαβ.. ὑυτηραά βδηᾶά, 

σουϊίηρ 8 νἱϑὸν οὗ 
{πολ [9}Ο]] οἱ 5,- ὯΘ 
5814 ἰο, θη; “γμδὺ 
ΔΘ στοῦ Ἰοοϊκίηρ ἴον" 
ΤΟΥ 5814 ἴο . Ὠΐμ: 
ἙἘΔΌΌΙ, (χϑῖσοῦ 
τθδϑ, ΨΜΏΘΩ.. ἰγδη5- 
1Ιϑοὑθἃ, ΤΘΒΔΟΠΘΓΙ,) 

ΜΏΡΘΙΘ Δ΄6. γόοὰ 5ἴαυ- 
ἰὴ Ρ9» 29}Ὲ16 καἰ ἴο 
ὕβθα: “οϊηθ, δῃὰ 
γοὰ. 1 - 566. Αο- 
ΟΟΥΙΏΡΙΨ. μον. ψεῶῦ 
ΘΔ 50 ΨΜΏΘΙΘ Ὧδ 

ψ85 ϑδύδγίηρ, δηᾶ 

067 βίαν νὶὺὴ 

ἶσα ὑμαὺ ἀδὺ; Ὁ 
Μὰ5 δροὰῦ {μ6. ὑθηίῃ 
δου. 40 Αηάγον [86 
τού οὗ 5 ΟΩ 

Ῥοῖοσ 5 ομθ οὗ [8 
ὑτο ὑῃμαὺ πρασζὰ ψμϑῦ 

ΦΟΏΏ Βα δηᾶ οΠοσορᾶ 
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αὐτῷ 41. : εὑρίσκει οὗτος ᾿- πρῶτον - τὸν [ϑδϑθι5. 41 ΕἸγϑῦ ἰμδΐς 
ἰσ ἈΠῸ;  : ΒΘ 15 Βηάϊηρ" ἐπὶ (0Π 6} ὁ βυβὲ {με Ἴοηδ᾽ ἔουπᾶ 8: οσῇ 

ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμῶνα καὶ -“- λέγει. ἰῬγούμοΥ, βηοα, . απ 
Ὀτοίΐμου: τ 6 ονὰ . ὁ Ξταθνι : δῃᾷᾶ Β6Ὶ 15 παγίδε 

αὐτῷ - Εὐῥήκαμεν τὸν: Μεσσίαν. -“ὅ ἐστιν 
ἰο Ηΐπι νς αν Σου πα: πο. ΜΕσβίδη ̓  ἢ [15- 

μεθερμηνευόμενον Χριστός: 42 «ἤγαγεν. «αὐτὸν 
Ῥϑῖῃβ ἰρϑηβιβίβα:. ΦΟΙσῖξῖς. τ ὨϊτΏ. 

πρὸς ̓  τὸν Ἰησοῦν, " ε ἐμβλέ " ὐκῶι ᾿ ὁ 
ἐοννατά. τε - 4655... Ἡδνίπ 100 ἀφ ος, ἴο ἴτχα ἐμα 

᾿Ιησοῦς “εἶπεν. Σὺ - εἶ Σίμων ὁ υἱὸς ᾿Ιωάνου; 
- 6515 :.᾿ βαϊᾶ᾿ ὕου. ἄγ 5ίσαοῃ [26 ᾿ βδόῃ- οὗ σόΌδη, 

σὺ: κληθήσῃ - Κηφᾶς ὃ ᾿ἑρμηνεύεται 
ψου ΜΠ Βο οαιϊεα ΠΕΡ δ: ὙΒΙΟΕ 15 ΠΘΊΒΕῚ ἐρϑτιβια θᾶ: 

5814. ἴο Ηἰπι: γα 
Βδᾶνα ξουπμα ὑπ6: :Μ65- 

1 5188" (ΒΙΘΏ . πιθδηϑ: 
ψΏΘη. ὑγϑηϑδιδίδα, 
ΟὨγὶδὺ). 42:}ἘπΠῸ Ἰρὰ 
ἰτὰ ἰο σ655.. ΝΘ; 
ὥοϑθὰβ Ἰοοκβρᾶ .- ὑροῦ 
Ὠΐὴ Ὧ6 56ϊά:.. “Ὑου 
8τθ Βηοθ ἐπθ. 8Βοηὶ 
οὗ δομη;- σοὺ ΨἘΠ1 ΡῈ 
Ὁ 8116 4 : ΟΘ Ῥ) Π 85} 

Πέτρος: «τον νἀ τ οο ΓΕ , ἢ ΒΘ ἢ -ἴβ ἰγαπβίδϊεα 
ΟΡοίοσ. - 5. ΧΕ ΤῈ Ῥαΐευ)..- ᾿ 

1.48. Τῇ εὐῆρον ἐθέλησεν ἐξελθεῖν. εἰς ᾿ 48 ὙΠ οχῦ. ὅδ ν ποι 
δ ΤῸ "χσουτουῦ ᾿ς 6 ὙὙΠ16ά- [ὁ 850 ουξ"- πη ἀοϑίτοάα: ο ἀορασγὺ ἔοχ: 

α8411:166.. 50 .96585 
Ζουηα ΡΏΪΗΡ ϑηᾶ. βαϊα: 
ὼ Ὠΐτη: “Β6 Τὴν 10]- 
Ἰονογ." “44Νον : ῬΗΪϊ1}-: 
ἱρ. μὰς ἔσο, -Βϑίῃ- 
581:ἀδ, τότ (6. ΟἱΌν 
οὗ Απάτον' δηᾶ' Ῥείθες: 
45: ῬΏΠΠΡ [οὐπμᾶ ᾿ΝαΞ: 
μδ΄ 61 -δηὰ βαϊᾷ ἰὸ 
Ὠἷμα: “)όο. να Τουπά. 
[8 οὔδ: οὗ  ἜΟΙΩΣ, 
Μόοβθσ, ἰῃ 6 Τὸν, 
δὴ 6 ῬΥΟΡοὐΚ 
ψτοΐθ, θα, ἴπ6. βου; 
οὗ, Φοϑθρ ἢ, ἔγοχῃ ΝΖ: 
8. τοίη." 468: . Νὰ" 
δ΄ 8..6 1 -5814 0. 
Ὠΐα: “δῇ δηνίῃϊηρ 
δοοά οοχθ οὰδ οὗ 
ΝΑ Ζ' 8 τοί 3᾽᾽. ῬΗΙΗΡ 
β58.α΄. ἰο Ὠἱΐπι: -“ΟΟΙΩΘ 
ΘΑ 566.᾽ :- 47 ὅοδὺ5 

τὴν Γαλιλαίαν: ̓ καὶ ᾿ εὑρίσκει Φίλιτπον καὶ 
- ΟΔ116α.; «ΑἸ, ἢ6 15 'Βμαζηξ Ὁ ῬΆΜΙΡ δρᾶ 

“δος "αὐτῷ ὁ ἐ]ησοῦς ᾿Ακόλούθει ΄ μοὶ." 
15 ϑασ Ἰλβὶ ἀοθὰο ἴμ6: :: 2655 Β68 ΞΟΠουσ δ᾽ τὸ ταδὶ 

44. ἣν΄. "Ά " ᾿ Φίλιππος " ̓ ἀπὸ -Βηθσαιδά;.- 
. Να5: μα ΔῈ 6 ",. ῬΈΪΙΗΡ :Ζχοτα " ᾿Βεξβαίάβ, " 

-ἐκ᾿ "τῆς" "πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ “ Πέτρου. 
οὐ Ὀξ ἵπε τ ον. οἵ Απάτενν ᾿'δῃηᾶὰ οξείεσ᾽" 

45 εὑρίσκει ᾿Φίλιτέπος τὸν Ναθαναὴλ καὶ 
ΤᾺΝ Ἐλ15 Βπάϊπε,. ῬΡΆΠΙΡ ες 6. Ναίδβηδεε - ἃπᾶ 

λέγει --- αὐτῷ -- “ον ἔγραψεν βωυσῆς ἐν 
Ἦρ 15 ας ἴο Βὴπα; ὙΜΒΟΙΩ “τοῖο ᾿ς Μοβοβ.: ἴῃ 

τῷ ᾿ νόμῳ ᾿ καὶ οἷ προφῆται: εὑρήκαμεν, 
τὰ 6 αν ᾿ δηὰ πθ΄ ἐπορηθίαο. εὐαν6 ἬπΙ Ζουηᾶ, 

᾿ησοῦν υἱὸν ὑτοῦ.᾿Νωσὴφ..- τὸν - ἀπὸ 
θα τ: βοὰ. ὁξ ἴδε. ΖοΒερα: ια. (οη6) ἔτοσχῃ 

Ναζαρέτ. 46 καὶ: ,"εῖπεν, αὐτῷ  Ναθαναήλ 
ἹΝδΖασοίῃ. " Ἀπά᾿ ᾿ 881α: : 1ὸ ἴσα ̓ Νδίθϑηβει 

Ἐκ Ναζαρὲτ. δύναταί ": τι ἀγαθὸν. εἶναι; 
ΟῊΣ Οὗ ΝαΖατθίμ: 15 8016. ἌΡΗΟΣ ὙὙροά,. ἴο Ῥ67 

τ λέγει “ αὐτῷ. ὁ φίλιππος. Ἔρχου ΄- καὶ 
Ηδ 15 δαυῖπρ ἰὸ Ἀτη Ἐ8Π6: ῬΉΠΙΡ Ἔε φομλίπε" "8.4 

ἴδε. 41. εἶδεν. “ ᾿[ησϑῦς - “- τὸν ---- Ναθαναὴλ [58}0 . Ν᾽ "ὙΠ Ππ8π΄ ἃ: 8] 
566... 8586.Χ., τεῆσην, τς ἴδιο: οἱ ᾿Ναϊμαπιαοὶ ΟΣαὶηρ᾽ -- ΓΟ ΔΙΑ -- ὭΪΤη’ 

ἐρχόμενον “πρὸς αὐτὸν: καὶ: :λέγει-- περ] 8854 οιδοτᾶς ορσαὺ 
τη: - “566... δἴυ: 25: 
ὙΘΘΙ106 ΤΟΥ͂: ἃ -σοΥπ 

. ἐϑλλῦν, ἴῃ ΟΣ ἔπμοσα 
5. Ὧο ἀθοδὶί. 48 ΝδΞ 
[885 38.61:.. 5814 ἰο-: Ὠἰγη: 

ΒΟΥ͂Σ 6068 -. 10 ΘΟΙΆ6, 
δῦ ψγοὰ -ΚΠΟν: 162" 

ἸΙΘΟΣΏΪΏΕΙ . - Τουνασχα «τα τ 8864 -Ἐ6: ἰξιϑαγιοε 'δροαΐ 

αὐτοῦ͵ δε. ἀληθῶς ᾿Ισραηλεί ἐν. ᾧ 
Ὦγτὰ 566. Ἰτὰ 9 ΡΟ τηθ,: ἢ. Ὁ ΒΟΤα 

ϑϑλοξ, οὐκ. ἔστιν. δ᾽ ̓ λέγει. αὐτῷ Νάθαναήλ 
ἄβοθι πού ἰδ 5. 15 ΞΑΣΊΤΩΕ ἴο γα .: πμαμδεκὰ 

Πόθεν μὲ᾿ γινώσκεις;."....-- ἀπεκρίθη 
ὙΜΈΕΣΘ ἔγοσα: - τῶδ - 516 νοῦ ἐρριοτοος ἐρλξξδείοωι 

4235 5ΟΗΝ 1: 49---2: ὅ 

σθϑὰβ ἱπ ΔΏΘΜΘΙ π8α 
ἰο Ὠΐπι: “Βοίοσο Ρῃἢ}- 
ἱρ σϑ]ϑα Ἴγοι,. ΨὮΪ6 
γοὰ- ΜΟΙ υπᾶφσ [ῃ6 
Ἦρσ ἰχθθ, 1 58.) νοι." 

{49 Ν8 ὕ8 858-68]. 83ὰ- 
ΒΝ ΟΙΘα. ἰὴ: “ἜΔΌΡΙ, 
γοί. ἃτθ. [6 βοη- οὗ 
αοᾶ,. γοι 8το. Κῖὴρ οὗ 
1518.61.᾽ 50 σε55 [ἢ 
ΘΙΒΜΘΙ 561 -ἴο. Ὠἰπι: 
“Βρόϑαβα ΟἹ ἰοᾶ χοῦ 

"Ἰησοῦς καὶ “εἶπεν αὐτῷ; Πρὸ- τοῦ σε 
- 2655 δῃὰ δαϊᾶ. ἰοῃΐθλ. ΒαΐοσχαῪ ἴδε . γοὰ 

ἴλιππον φωνῆσαι . ὄντα - -ὑπὸ τὴν συκῆν 
Φλιττ εὐ ἴο Βου Πα. [τ εγ-ν ὑρᾶοσ 186 Β8 ἴσεο 

εἶδόν .- σε. 49 ἀπεκρίθη - -π- αὐτῷ '. Ναθαναήλ 
1581. δου. Αμδνεσβᾶ ..: ἴο Ἀμὴ - Ναίμδηβοι.. 

ῬῬαββεί, σὺ εἴ ὁ υἱὸς - τοῦ: θεοῦ, - σὺ 
ἙΔΏΡΙ,- σγοὰ αγ ἰβ6. ϑοὺ ὈΞμ6: -(οἄᾶ,: γοὺ- 

βασιλεὺς εἶ τοῦ. ᾿ Ἰσραήλ. ὅ0 ἀπεκρίθη 
ΚΊησ 8,6 - οὔ ἴπα Ο5Υ 86}. - Αμϑοχοα 

Ἰησοῦς καὶ ᾿εἶπεν αὐτῷ. Ὅτι - εἶπόν --σοι 
Ζεϑὰβ.  δῃά. βαϊα. ἴο Εἴτα. Βαρδυβθ. 1 5εαϊᾶ. ἴο γοι" 

ὅτι εἶδόν - σε ὑποκάτω τῆς." δυκῆς [1 5ᾶ.7 γοι ππἀοτηθδίῃ 
δ Ι 580 'γοὰ" ᾿ἄονσαι ὉΔάΟΣ.: [86-᾿.. 85 τεε [16 .ἢρ ἴτε ἀο- γοὰ 

πιστεύεις; - - μείζω :τ΄-.: τούτων .-- ἰρϑῆθνοῦ. Ὑου ΨΈΠ. 566 
αἴο γοὰ ΒΘ θντα δῦ ἀτραῖεσ ἴθ). οὗ 18 656, (Σ η 55) τὨΐηρθ - στϑαΐοι  ὑη88 

᾿ πὄψῃ. 561 καὶ ΄-, λέγει αὐτῷ ᾿Αμὴν! τῃδξ6.᾽": 51 Ἠδ Τυτῦμοῦ 
χοῦ ὙΠ ρ Ὁ Απά- ᾿Θ ̓  ΒΘ; ἮΝ μὰ ἐεν καϊα τὸ Ἤϊπα: ὩΜοβὲ 

ν᾿" έγω τ ὑμῖν "ἢ ΟἹ :-τὸν 
ἐμὸν τ τὰς Ὑ τ: ποτοῦ: ὑοῦ 11 566. 86 τυγ᾿ 1 ΕΝ ἴο τοῦ 

τᾶθῃ, του" ὙΗΙ ϑ66 
: Βραϑέῃ. Ὁρἐθδᾶ! ἋΡ διά 
186 ΘΏΡΕΙΒ. οὗ. αοᾶ 85- 

ὀθηαίηρ ἃπα -ἀθβοθπά- 

Ἰὼβ. ἴο 8 Ξοὰ - οἱ 

οὐρανὸν “ ἀνεῳγότα᾽'᾽-. καὶ τοὺς ἀγγέλους 
μεανέῃ Βανί θθ θα σρθηθά. δᾶ {86 Ν᾽ 

τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ σῷ εἰν αΡ οι ἐπὶ 
οὗἴμε αοᾶ. δϑοθηαϊηδ δηᾶ. αἀββοθησϊης ὕὑροῖ 

τὸν “υἱὸν τοῦ ᾿ἀνθρώπου.. απο περροᾷο ἃ 
ἴδε "- Βομ᾽ ἐμὲ ΤΆΔ. ταδὶ." δ 

Καὶ. τῇ ἡμέρ ἢ τρίτι ἄμος 
Ὁ ΛΑ το ἢ ἀροὲς μὲ τὰ δὲ τολτειᾶβο Ρ.- μὴ ΟὨ ΕΤ 

: Δ 8, 
ετο ἐν -Κανὰ τ Γαλιλαῖος 'καὶ ἣν 

ἐγένετο, ̓ ἴω Οδπδ οὗ ἧς. 4111ε6,. " δρᾶ Ὧν 1ϑαϑὺ ὕοοϊς -“Ῥῖβοθ - ἴῃ 

ἡ. μήτηρ τοῦ ᾿ἰησοῦ ἐκεῖ: 2 :ἐκλήθη 8 8 ΟΥ̓ 6811:166, 
ἴθ ΠΥ ΜΝ οἔῖμο - Ζεβ8 δοτο; νν 5 0416  ἃῃᾷ. ἰῇ6 τοῦ οὗ 

σεβὰβ ψ85 ὕπο. 2.986- 

515 ΘΠΔ ὨΪ5. ἀἰβοῖριθ5 
Π οσθ. 8150. ἰην δα. ἴο 
6 χτϑυτίδσο ἔδαϑῦ. 

δὲ καὶ. ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ “οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
Ῥαξ: δ]ῖδο 8 {ε6ϑὰ8 δ ηᾶ ἴμθ ̓βιθοῖρ εε ΟΥ̓ ῖτα 

εἰς -τὸν. γάμον. 
1ῃ 16 στλδσσῖδβθ.. 

δον μενθδς βδόσα ἰξδηος αἶνος λέγει Ὁ 8 Ύγμοη ἐπ΄ πῖηθ 
ἡ 'μήτηρ... --τοῦ ᾿Ιησοῦ ᾿ -᾿ πρὸς Τ88 Βῃοτῦ 6 τούποῦ 

188 . Ταοῖδες ᾿ : “ὋΣ ̓τΘἷὉὃ}Ο'. Ζεβὺβ "" ἰοννατᾷ, Οὗ “6505 βδὶᾶ ἴο Ὠΐη: 

αὐτόν Οἶνον οὐκ : ἔχουσιν. 4. καὶ “ὙΠΕΥ Παγα πὸ σὶῃθ." 

ΕΝ Νίκ. πδὲ, - ἔβογθες ὐο δ ἢ Ἀπά Δ Βυ σεδὰβ βαϊά. ἰο 
. ᾿Ιησοῦ Τί. οἱ - καὶ εἶ 

λέγει δ, τα ΝΣ " Ἡσοῦθος Μηδὲ : ἀοῦῃο δια, εἰνὴν ν πε αν 

σοί, γύναι; οὔπω -. ἥκει - ἡ ὥρα πποιλδη9:. ΜῊ ΒοὰΣ 
ἴο σου, ΜΟΣΆΘῺ ἢ Νοὶ γεῖ 15 δυτῖν!ηϑ 1μ8 ᾿ΒΟῺΪΣΤ 

ου. ὅ λέγει ᾿ ήτηρ. αὐτοῦ. τοῖς 
πον . 15 ΗΝ εἰ μήπῃρ: οὗ Βίτῃ ᾿ Το {με 

ὯΔ5. ποῦ γεῦ  σογαθ." 
ὅ Ηἰδ πιοῦμε βαϊα ἰο 

4. 5όε' Ἄρρομαϊχ ὑπᾶρν Μαιίμονν 8:29." 



ΦΟΗΝ 2: 6---12 

διακόνοις ᾿ Ὅτι ἂν «λέγη “ὑμῖν 
βουνϑδηΐβ Β᾿ 46 ἩΚΟΙ͂Υ Ὠ6 γϑν 6 56] 5 ἴο του’ 

ποιήσατε. 6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι 
ο τοῦ. Ἄγετο δ ποτα οξϑίομθ ψνδίδσχ 1815 

ἕξ κατὰ 
βὶχ ϑδοσοχάϊῃρ ἰὸ 86 ρυγϊδοδίοη οὗ ἴπ6 ον ᾿ 

κείμεναι, χωροῦσαι - ἀνὰ μετρητὰς δύο 
Ἰνίῃς, ἈΔΝΙΠΒ ΡΙ8ΟΘ ΣΟΥ. ὋὉὋΡ -. ̓ λϑαβϑῦχεθ νο 

ἢ τρεῖς. 7 λέγει. αὐτοῖς ὁ Ϊησοῦς 
ΟΥ ἴδχοορ. Ι5 βαστῶ ἰοτο μ6 “6511 

Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος". καὶ ἐγέμισαν 
ΕΛ χοῦ. {π6 ννδίοσ 7815. οὗ νναΐοσ; δηὰ ἐπὸν Β6α 

αὐτὰς ἕως. ἄνω. . 8 καὶ λέγει ᾿ 
ἴλο  ΟῸὑ1]] ὌΡΡΘΥΙ ρδτί. Απμα ἢ6 15 βδυϊὴ 

αὐτοῖς. ᾿Αντλήσατε νῦν καὶ . φέρετε 
ἐο βοὴ Ὥσχαδανν χοῦ οὐδ πον δηᾶ 6 τοῦ Ὀχίηρίη 

τῷ. ᾿ ἀρχιτρικλίνῳ" οἷ 
ἰο ἰᾷ8 Βον Υ ΟΣ ΟΣ [86 αἰπϊτῃρ ΤοοΙὰ; 186 (οἕ 65) 

δὲ ἤνεγκαν. 9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ 
ΡΡυΐϊ ὈτουδὩί. 45 ; Ὀαὲ - [αϑίϑα τὰ 

᾿ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον 
Βονθσθοῦ ΟΕ Π6 αἰ ΔΙ ΠΡ' ΤΟΟΥᾺ 16 πναΐοσ Ν..2.4.:] 

γεγενημένον, καὶ οὐκ " εἤἥδει.. 
Βανί Ῥβοοχηθ, δῃὰᾶ οί ἢ Βδᾶ Κηονν 

πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν 
Ὁ Βοσθέγολ ἰεἶ5, ἴῃ Ὀυϊ βεχνδηΐθ δα Κῆοόονῃ 

οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, 
{πῃ (οσιθ5) Παντὶ ἄταννῃ ουΐ τὰ6 ννυνϑαῖΐοσ, 

: φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ 
Ὦθ 5 δουῃαϊηρ ἴο  ἴδ8 Ῥυϊάθρτοοῖω 16 

ἀρχιτρίκλινος 10 καὶ λέγει 
ΒΟνΘΥΏΟΥ ΟΕ [δ6 αἰπίη ΤοΟΥα δῃηᾶ 15 βασὶῶσ 

αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον 
ἴο ΐτη ἘΝΟΥ͂Κ Τδ ἔτ 1 τς ῃθ νης 

τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν 
15 Ὀ]δοίησ, δηἃ ΏΘΆΘνΟΣ {πον τϊσηΐῦ Ῥθσοχὴθ ἽσΚ 

τὸν ἐλάσσω. σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον 
6 Σηξουίοῦ; ψγόοὰ παν Καρὸ ἐξ ῃθ συ ΐηθ 

“- 

ἕως ἄρτι. 11 Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν 
ὉΠ τιθὴϊ ΔΟΥ,. ΤῊ αἱ ῬΘΒΙΠΏΔΩ5 

τῶν σημείων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν Κανὰ τῆς 
οὔθ ΒΡ. 5 6 7655 π δῆ οξίμε 

Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, 
- 8166 δια Ὧ6 τηϑυϊδοϑίθα 6 βίοσν.. οἵ ἢϊη), 

καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
ΔΩ ὈὈοονοα ἰηπΐο. τὰ ἰμ6 αἰβοὶ]θ5. οὗ Πίσῃ. 

12 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς 
- ΑΥ̓ΟΓ 1815 Βε νοηΐξ ἄοννχι ᾿δνΐο 

Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ 
ΟΟΡΟΓΏΔΊΙΩ 6 πᾶ ἐδ τποΐθοσ οὐ πὴ βδπᾶ 

τὸν καθαρισμὸν τῶν ᾿[Ιουδαίων: 

424 

056 Τα] δύοσϊηρ: 
“ΑΝ δύονοσ ἢθ ἐθ]ς 
τοῦ, ἀ0." 6Ὰ5 1 ν88, 
616 ΨΘΙΘ δἱχ βίοῃβ 
ΘΙΟΥ 1815 ἰθϊην 
ὕμεῦθ 885 στϑαυὶγϑᾶ- ὃν 
86 Ῥυγὶποϑύϊοη τὐϊὸς 
οὗ 86 ὕδνδ, Θϑοῦ 8018 
ἴο Ποιὰ ὕνψο οὐ ἰὮγδα 
αυϊα τηθαϑυγθϑ. 7 96- 
515 5914 ἰο ἐδμέχη: 
ἍἼΠ. 0ῃ6 ψϑΐοσ 1805 
ψὶ ψναΐοσ." Απηᾶ (θυ 
ΒμΠ6θά ἴμβθο ἴἰο ἴῃβ 
τ. 8 Αμα Ὧ6 κβϑὶὰ 
ἴο ὕμϑιι: “Ὥσγδν .ϑοῃιθ 
ουῦ ΠΟ 8ῃᾶ ἔδκθρ, ἐς 
ἴο π6 αἰγθοίοσ οὗ [ῃ6 
ζϑαϑὺ." 50 ἴδ} ἴοοκ 
10. 9 θη, πον, 6 
ἀϊτθοῖοσ οὗ ὑμ6 ἔδαβξε 
ἰαδίθα ὑῃβ ψαΐθν ὑμπαΐ 
δὰ Ὅδθθῃ ἑατηρδᾶ ἰηΐό 
ψὶμα Ὀυὺ αἰα ποῦ ΚΠΟΝ 
ψδὺ 5 δοῦγοθ Μ8Δ5, 
Δι πουΒ ὕμοβθ χτηΐηϊ5- 
ἑδυίῃρ ψοὸ 84 ἄγδνα 
ουὐὖὐ ὑῃ8 ψαΐοσ Κῆθν, 
ὅθ αϊτγθοῖοῦ οὗ ἐμὰ 
ἔοαϑῦ σϑθᾶ [π6 ὈΣΙά 63 
βτοο 10 πα κ5αἱᾶ᾿ ἴο 
Ὠϊὰ: “ἜΘΟΥ οὗμοῦ 
τδὴ Ῥυΐβ οὖ ῃ6 ἤπα 
6 ἢτγβϑί, δηα ψ ΏΘΩ 
ῬΘΟΒΙΘ ἃστθ ἰηςοχισαῦ- 
ρα, π6 ἰηξογίοσ, Ὑοὰ 
ἈδΥΘ τοϑοσνθα ὑμ6 ΞΠ86 
ψίηθ ὙΠῸ πον. 
11 9655 Ρου ξοσυτθα 
15 ἰὼ Οϑ' δ οὗ 6δ]" - 
1:166 85 [86] Ὀδϑίῃ- 

Ὠἱηρ; οὗ ΠΪ5 βίβηῃβ, δηὰ 
ὯΘ6 τηϑᾶ6: ἰδ ΡΊΟΥΥ 
ΙΑϑὩϊΓ δῦ; δηα ὮΪ5 
αἰβποίριθα ρυῦ ὑπο ῖσ 
ἔαλϊῃ ἰῇ πω. ὃδό[ο᾽ " 

12 ΑΥ̓ΟΣ ἰῃϊθ Β6 
8ηἃ Ὠἰ5 γτηοΐμου δῇὰ 
Ῥγσούμευβ. δηᾶ δ15 
ΟἸΒΟΙΡΙΘ5 θη ἀονα 
ἴο ΟΔΡΘΓ δ, 12, 
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- ἀδελφοὶ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ. ἐκεῖ 
τς πος το δῃᾶ ἰδθ αἰβοὶρ]θ5 οὗ μἶτα, δου ἴμοσθ 

ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 
1:6Υ τοιδίηῃθα ποῦ ΤΏΒΩΝ ᾿θάγοις θεν 

1: Καὶ ἐς Ἂν ὡς πο χει οἱ ἴδο 

Ιουδαίων, καὶ φεέβη, Σἰ6, δξηικαιδι. ὡς 
Ἰησοῦς, 16. χὰ μοῖρα, ν᾽ ὧς  ὠαθὶο 
εὐ ϑει το δον ον δὶ 
περιστερὰς καὶ τοὺς 'κερματιστὰς. καθημένους, 

. ἄον 5 δὰ ἴῃ. οσοΐῃ ἄφδιθυβ βιυρ, 

15 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων 
δηα βανίηξ τδᾶθ δ 24 8}9) οὐ ΟΣ ὙΥΟΡΘ5 

ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε 
88 δἱθοϊβα .ὀαξοῦ {86 ἴεαρια ἴῃς δῃηᾶ 

καὶ. τοὺς βόας, καὶ τῶν 
58.660 δαᾶ- 1ῃ8 ςαἰεα, δηᾶά οὗ 1μ8 

κολλυβιστῶν ἐξέχεεν ᾿’ τὰ - κέρματα. καὶ 
ΤΑΟΏΘΚῚ Εἰστον. 6 ρουσζρᾶ οαὐ {πε ̓  ΘΟ ῺΒ5 δᾶ 

ὸ τραπέζας - ἀνέτρεψεν, - 16. καὶ 
τῶϑ ἡπτθτὸ Β6 ονεγέασηθα, τ 8ΠΑά 

οἰτὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν 
ἴδ ΕΙΠΕ ὸ βοὴ [6 5818 

ἐντεῦθεν, μὴ 
ΖΥΟΤΩ ὮΘΙΘ, ποῦ 

πάντας: 
811 (θὰ) 

πρόβατα 

τοῖς 
το [πΠ6 (ΟΠ. 65) 

ἔΑρατε - ταῦτα ᾿ 
τὴξο χοῦ ὰἃρ [8856 (1:55) 

᾿ “ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου 
Βδ τοῦ τιβκίηρ. ἰδ ποῦθε οὔἴῃε Ἐδίμεσ οἴτηθ 

οἶκον ἐμπορίου! 17 ᾿Εμνήσθησαν οἱ 
Βοῖ56. οἵ τὲς οπβηαῖβο. (δορὰ ἰο στηϊπα τε 

μαϑηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν 
αἀἰδοὶρθο5 οξμίτα ἐπμαΐῖ μανίηρ ὈΘΘῺ υυχιτίθ 1 15 

τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί 
οὔἴμβεο Ὥουῦβεὸ οὖὗσοιυ ΨΠ1]Ι 68[ ἀονν Ὁ ζῆλος 

ΤῊΘ ΖΘΔ]ὶ 

με. 
ΤΏ6. Α 

18. ᾿Απεκρίθησαν οὖν 
Απὐϑσυνοσοαὰ ὑμοσοΐοσθ 88 

εἶταν αὐτῷ Τί σημεῖον᾽ 
βδϊᾷ το τὰ ὙΠπ8ὶ 5165 

ἡμῖν͵. ὅτι ταῦτα 
ἴο 5, Ὀϑοαῦβα 1656 (1855) 

19 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ 
᾿Απϑνοσοα σοϑὺβ - δῃᾶ 

Λύσατε τὸν ο ναὸν 
Τόσο τοῦ {6 ἀϊνίηο ΒδοΣίϑεοα 1815 δηᾶ 

ἐν. ᾿ τριον ἡμέραις. ἐγερῶ αὐτόν. 
[ο ἀκοὰ ἌΡΕΟΣ 3 Ι 5181] τϑῖβα ὉΡ ἔ. 

οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ 
7ονν5 δηᾶ 

δεικνύεις 
816 γνοὺ βῃουννίη δ 

ποιεῖς; 
σοὺ 8τὸ οί 7 

εἶτεν αὐτοῖς 
5818 ἴο θτα 

τοῦτον καὶ 

5ΌΗΝ 2:18---.19 

Ῥαὺ ὑμποὸν αἰᾶ ποῦ ἰδ 
[3 εἴτ νς} ΤΑΘΤΥ ἄδνϑ. 

1 Νοῦν ἰδ Ῥβϑ885- 
ΟΥ̓ οὗ ὑμ8 ὕθνν5 85 

ΠΘΑΓ, δηα σοθὰ ψϑηῦ 
ὃ ἴἤο ὕοευβϑίθχα. 

11 Αμὰ ἤδ Τουπαᾶ ἰῃ 
[86 ὑθαθιθ ὑμοβα 5611- 

ἱπρ οδδῦο δηᾶ βῆδθρ 
δὰ ἀονεβ δῃᾶ {μπ8 
ΙΔΟΠΟΥ͂ ὈΓΟΙΚΟΥΙΒ ἰὼ 

ΠΟΘΙ βοαΐβ. 15 50,. δ - 

6 πλακίηρ 8 ΨΏΪῸ οὗ 

ΙΌΡΘ5, 16 ἄτοναε 8} 

ἴβοβθ τι 6 βΏθβθρ 

δὴ οἀῤίο ουὔ οὗ ὑῃ6 

ΤθΡΙ6, δῃιὰ δ ρουτθὰ 
οὖν ὕμ6 οοΐῃβ. οὗ - ὑπ 
ἸΔΟΠΘΥ ΟΘΏΡΘΓΒ δηᾶ 
ονογύασηθα ὑμῖν ἰδ- 

Ὀ165. 16 Αμᾶα ἢ6 καϊα 

ἰο ὑμοβθ βϑιιίρ ὑχ8 

ἄονγοο: “ἼἸὰκθ ὑῆθϑδθ 

ἀΐηρα δᾶ) ἴσοχῃ 

ΒογΘ! 5ύορ τλβκίηρ 88 

Βοῦδ8. οὗ ΤΥ ἘΔΙΠΕΓ 
ἃ Βοῦδ6 ΟΥἨ τλοτ ῃ8- 

ἀ156} 17 Ἠϊ5 ἀϊβοῖριθϑ. 
οϑ!] θα ἴἰο : αὐἱϊμα. ὑμαῦ 

᾿ς 15 ττιίοῃ: - “ΤῊΒ 
Ζ6 81 [ἴὉΥἹὙ γοὰ ᾿ΠΟΙΙΒ6 

ΜΠ1 ὁδὺ τὴ6 “ὋΡρ." " 

18 Ὑπογθζοσγο, ἴῃ 88- 
ΒΟΥ, π6 ὕὅθῦβ. 5816 

ἴο ΐπι: “δῦ 5|6Ὴ 

Ὥδγθ γοὰ.- ἴο ΒΠΟΥ͂. 

15, δίθοθ ψγόοῦ 8:6 

ἀοϊῃρ μθθθ ὑμιηρδ᾽᾽᾽ 

1910 δῆβϑνοι. ὅθδὰ5 

οὐαὶ ἰο ὑῃοα: “ΒΙΘΔΚ 

ἄονη. ὑμ18 δι ριθ, 

δῃᾶ ἴῃ ἴμτθα. ἀδὺβ 

1 11 ταῖθο 1 υρ.; 



ΦΌΗΝ 2:20--8:.2 426. 

20 εἶπαν οὖν ; -οἱ ᾿[ουδαῖοι.: Τεῦσε άκοντα [20 ΤΠΘΓΟΙΟΥ͂ 
5εαῖα ἐδβογοέοσα αὶ 26.718 -- Ἐρσὲ οσίν ᾿ 5ϑιᾶ: ᾿ ττλολν δον ἀρ ς 

καὶ ἕξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς". -ἴ [ν)ὰ8. 010 ἴῃ Τογίγ. 
δια ΒχΣ ἴογεϑῖβ νγὰ8 ΠῚ ἰμ6 αἰνὶηα Βαρἑϊδιος [ εἰχ Ὑϑδῦσ, -- δ ̓  δ 51}} 

οὗτος; καὶ “σὺ ἐν - τρισὶν «ἡμέραι ἐγερεῖ γοὰ τϑῖϑ ὃ ἃ 
ΟΠ 5, δᾶ σγοὰ πὰ ἰῶτα. Ἡμέραι 5 Ἔ ἘρεῖδῚς ξῃτθὸ ἀδυ59᾽". ΣΙ τὲ 

τ τ 21 ἐκεῖνος. δὲ -- ἔλεγεν. " περὶ [16 «ἷ)ὸβϑ. ὑδικίηρ 
᾿ ΝΣ τ ΤΒδὲ τορμῷ - Βα ΟΞ τνᾶβ βδυῖθ δου  δροχὰ {Π6. ἔθαρια. Ὁ 

τοῦ. ... τ ποῦ- σώματος αὐτοῦ. ἰδ Ῥοάν.᾿ -22. 
1π6 αἰνίπδ βαριϊδειοι οὔ μα Ἐραν 3 “ΟΕ έτη. {ἐΠΟΙΡΏ, Ἔν “88 μάτια. 

22 “Ὅτε "ἰῷ οὖν: .-. . ἠγέρθη .. -Ἴυρ.. ἔτοα ὑπ6. ἀθϑᾷ, 
“ὩΣ ᾿ ̓ ἽΒεγοξοτα.., 6 ΔΒ ταϊβεᾶ ἊΡ Ηΐ5 ἀἰβοίριθα ᾿ῥα]δὰ 

ἐκ -“ ᾿ νεκρῶν, - σαν [ἴο τυϊμὰ πα 
οὐδ οὗ τ' ἄδδα ρῶν... : ον ἀλοτο οῖπα α5ϑδ)ὰ ἰο: 54 ῇ. ΤῊΣ 

οἷ ἘΌΝ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο . ἔλεγ εν, δρᾶ Οἰμ6γ. ῬΘΗδνο 
π6 αἰβεῖριθβ οὗ πίτη μὲ 88 (ἐπ 6) μα τναβ Ὑ νη ας, ἐμ 6. ΒΕ τος Αὐτοὶ 

καὶ. ἐπίστευσαν τῇ. -Ὑρ καὶ. τῷ - λό 86. βασίηρ ὦ 
δα ὑμπον Ρεδνεά. Ὡς, εχραθῇ απμὰᾶ. Πνον ποκὰ. Γ»5- ΤΗ͂Σ ϑ: δε αν 

ὃν εἶπεν. ὁ ᾿Ιησοῦ . 
ψΔιοῖι . βαά τῃ6 ἤρρῦθις Ἐν ᾿ ̓ πἀδλμνλός δὲ ἜΤΟΣ 
"28 Ὡς. δὲ ἦν ἐν. ποῖς͵. Ἴει ὁσθλὺ οι Ἂς 

ΑΒ Ῥὰϊ ΒΘ μὰ 1: 186 ξροσολ ΞΠ : ΒΥ Ὁ" ἐπ το 

τῷ πάσχα ἐν. τῇ ἑορτῇ, πδλχοὶ ἐπίστευσαν 
ἴῃ8. Ῥϑββονϑι: ἱλ᾿ ἴη6. ξαβιϊναι, ΙΏΘΩΣ ... ΒρΙονϑᾶ.. ἘΠΜΩΡῈΣ Ἐκ ἐβών 
εἰς τὸ ὄνομα. αὐτοῦ, θεωροῦντε; αὐτοῦ: «πὰ. δε λ 2 το 
ἴκίο. 6 πᾶσὴθ οὗ ΠΝ ἀτθος οὗ μὰ Ἐδα. μ6 ϑ δαρδνος αὐδαν 

σημεῖα. ἃ ἐποίει: 24. αὐτὸς δὲ [24Βυὺ σ65ὰ5 Ηἶπι- 
, Ἡξὰ ᾿ ὡ ΜΙΟΒ. Β6 ν»ὰβ ἄοϊῃβ; 8 Ῥαξ} 61 τὰ ποῖ. οαΐσιισί- 

ησοῦς - οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς 'πρ Εἰπηβοὶῦ 
7655 ᾿ ποΐ “γ)85 δαἰσυδηρ Εἰσηβο ἴο ἐποιὶ κὐεβξ τρό οἵ Ξὰς ἐξούρώαι 

διὰ τὸ αὐτὸῤφξ γινώσκειν ἃ π οὐ ς πάντας {ἰὰρ ἰῇοα. 8411 285 δῃηᾶ. 
Ὁ ΡΙ ΕΙΣ ́6. ἴθ ἰο 6 Κπουληβ . 811 (ἔπεσα) Ῥδοβδυβο. Βα. 85 "ὦ, 

«καὶ. -- ὅτι ᾿ς οὐ χρείαν . εἶ ὯΟ πορᾶ ἴο δᾶ ᾿ 
ΆΠ6 -Ῥϑοδῦδβα ὑοῦ. πρό. ἊΒ6 νγὲὰ5 ανίπε ΘΏΣΟΩΘ Ὀ68Γ ΕἸἾνυλβς 

εἰ ἵνα .- τις μαρτυρήσῃ, - περὶ [ρθουν χῆϑη, ἴὼὺῸΓ 
ἴὰ οστᾶοσ (μδὲ ὩΣ ΟΊΘ. δοιὰ Ὅθδσγ νυνὶ 655 ΠΈΡΙ Ὠΐ 5617 ΡΣ ΞΘ τς 

τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί |ντν͵β ἰῃ τηϑῃ. 
πὲ εὐ ΤΩΒὮ, ΤΩ ΒΘ ἔοῦ "γὰ8 Κπουννίη ὑνμδὲ 

ν -ἐν τ . Ν 
ἯΔΕ ἀπῇ ὧ ; ἐὐκν μι ᾿ ϑ Ἰὰς Ἰ “διὸ ΕἸ 

ὌΠ. ὉΠ ὩΣ 
δικόν, ὅθι, στῶ; ὅρων, τῶν ταῖσι οε θο. δαπε 
Ψ{ΠΠπΠπΠΠπὴππ{ 

οἴδαμεν “πα Βεϊα ἕο Πίμη: 

το αν Κόντῃ ἘΔΡΌΡΙ, γα ΚΟΥ, ἐδαῦ: 

διδάσκαλος: 508 85 8 ἐββομου. μᾶνθ. 
ἐδδομοσ; ΘΟΟΙλΘ ἴἔἴσγοῃ αοᾶ:: 

νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββεί 
οὗ αἰρῃὶ ἀῃηᾶ Βο βαἰᾶ ἰο Ὠΐτῃ ἀρεῖ ́ 

ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐἀἐλήλυθα 
ἴα ἔσοχσ. αοᾶ γοὺ Ἡδυς εὐ 

ΠΥ ΘΟ’ ΤΡ ΎΜΜ ὙΥ  . ΤΠ 5 0 0 ΜΉΝ 

: 

421 ᾿ΦΦΖΟΗΝ. 8:.8-.-8 

τὰ --σημεῖα 
ἐμ... - 516 88 

ταῦτα .-- ἴοῦ ΟΡ ΟΏΘ. 08} -Π6Γ1- 
ΣοΥτα 8656. σίθ 5 
ὑμϑῦ "ψοισ Ῥϑσίοστα πη- 
1.55 αοα [5 ψι ἢ 

Ὠΐῃ. ΞΙῺ ΔΗΒΌΘΥΙ 
σεδὰβ.. Βα ο Δἴτα: 
“Μοβῦ' {ταϊγ, Ἱ 58. τὸ 
γοῦ,. ᾿ΠΏΙΘΕ5 . ΔΏΣΟΩΘ 
ἐδ Ῥοτῃ. ̓ αθϑίῃ, Ἦδ σβδῃ- 

ποὺ. 566 ὑπ6 Κίηράοτῃ 
Ὁ αοἀ,.᾽" 4Ν1Ὶ6:ὁ- 

ἀθταυβ δα, ΩΝ ἴῃ: 

“ον ἡ ὍΔ 58. πᾶ 

6. Ῥοσῶ. ἘΦ ΈΘη: ΡῺΘ 

5. οἵα 5: Ὁ} ΚΕΤΣ 

γὰρ: - δύναται . ὐδεὶ 
ο 8 Φοσ - .15 816 0 58 ἴμ65α 

ποιεῖν... - . ἃ ο σὺ ποιεῖς, ,-. ἐὰν. μὴ 

ἰοὸ ΡῈ ἀοΐῃα. ΠΝ σοὺ “816 ΕΛΈΡΉΝ ξεν τοὶ 

ον δ᾽ “θεὸς μετ᾽. αὐτοῦ. 8 ἀπεκρίθη 
ταῦρθα ἰβα. ἀοά 8. -- ἴση. Αμδυγοσαά. 

"Ιησοῦς αὶ ᾿εἶπεν . αὐτῷ ᾿Αμὴν: - 
σεβυβ ... διηάᾶ ι δα. ἴο ἰχὰ - Ατηθῃ:. 

- λέγω. σοί: ἐὰν τ. μή 
Ι ἘΤιῚ ΒΔ) ἸΩΣ ᾿ἴο χοὰ, - Ἰέδνοσ 

᾿ γεννηθῇ . ἐἰῶϑεν; ως οὐ 
βου Β8 βθηδγαίεά. ΖΥΟΥᾺ ΔΌΟΥΘ, 

ἰδεῖν πὴμ - ᾿Βασιλείαν... 

ἰο 566 Ξ Κιαράοσω, 

4... λέγει πρὸς αὐτὸν... 
15 βασίμβ.: ἰονγασά Βἰτὰ - ἐδα, Νίσοάοταυ. ΗοΥ 

ύναται: ἄνθρωπο εννηθῆναι ρων ὦν; 
δύνατο ον ἽΝ εὐηθῆνάςι ὙΈΗΣ μεσ ποῦς, δέξο ἴπξο [86 

: : ΨΟΙΩΡ οἵ. Βἷδ᾽ Ἰποῦμοῦ 
ἡ δύναται . εἰς; “τὴν κοιλίαν: τῆς μητρὸς 

Νοΐ 615 8016 ἰπίο {μ6. σαν! - οὔἴδο.. τοοΐμεσ. [8ι- ̓ βδοομᾶ. ΆχαΘ -οὰᾶ 

αὐτοῦ. «δεύτερον εἰσελθεῖν. μὰ καὶ 86 Ῥοχπ, οδα.- 62’ 

ἐἐνπον Ν ᾿βεοοπά [ἢ 61 ...: ποιὰ ΠΕΣ 8854] δ ρηα5 δ  οΙθαᾶς 

πος δ. ἀπεκρίθη. «Ἴρις. ἈΝ μὴν “Μοβὺ ἰστα]ν 1. 5δυ΄ ἴο 

Ἔτι εεπεσαῖθαϑ ; ἈΠ ΒΝΟΣ ἡ γοῦ, Ὁηῖθαβ" ᾿ΔΉΥΟ ΗΘ 

ἷν. Ῥοῦπ Πόσα ΜΟΥ ἀμὴν “λέγω. σοι;-- 
ϑηᾶ βριτιῦ,. Ἠδ᾽ οὐπ- ΘΙΏΘΕ Ι ὅτὰ ϑασίσ ἴἰο νου," 

γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ. τεῦ ἀτός, μος. δπίας ἰπίο' [Ὡ8 
κιρβάοια, οἵ αοά. βου ᾶ μ6 ΠΕΣ Ο οὐδοῦ νγαίο δῃᾶ.. 

θ6 ηαι 65: 6 6} οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς Ὅν βασιλείαι 
ποὲ [6 15 8016 ᾿" ἴο δῃίοσ ᾿. ἱπίο.:. δ6:: Κιηβάοσζωῃ - 

'Ῥογτι". ἔΥΌΤΩ ἐμοὶ: ΒΕ -Π} 9} 

δ᾽ Β65}, δά ὄν δαῦ 
'τοῦ - θεοῦ. 6. -- τὸ γεγεννημ μένον --:.. 
οξίδε. ἀοα. ἘΠ6 (16) μανίπε 1:5... βεμογαίςα 

85" Ῥεδῃ.. θογα, ᾿ἤτομα 

ὑμ8 βρίσι, Οἶ5 50 1Σ- 

ἐκ τῆς σαρκὸς οδρδ Ἔστι καὶ. 

Ἤ. 19ο᾽ ποῦ -ταδτα 

ἀμὴν 
ΔΙΏΘΩ 

τις 
. ΘΏΣΟΣΘ 

τ δύναται 
- Ὧ6 15 8016 

. ὁ ἐΝικόδημος. '“Πῶς 

ἐῶν μή..: ττπις 
ἼξονεΣ.. ποῦ ᾿ΒΕΣΟΏΘ 

ουξοξ 86. β ,᾿. 8πα. ΠΝ ἀπταρ) 

π γεγεννημένον. νος ἐκ. 
μδνίῃρ Ῥ6θα Βεμεσαίεά. ΡΣ, : 

ὰ τὲ ν...: ιά Ἐπ ΕΟ ὑψεῖ Ὀδόδαβθ 1 ἰο]α νοι, 

- θαύμάσῃς" ἐπε φλυδὴ ἡ Ὑοῦ Ῥϑορῖθ. ταϊϑὺ μὸ 

ὅσα; βμουά. ψοηᾶες : "τ βροδῦβα,. : ΒΟΙΏ: δρδῖα:- ..8. ΤΠ ῊΘ 

εἴ. μᾶς - '᾿γεννηθηναι ἄνω ᾿ ΟὟ Υ ΘΥΘ: - Δεῖ ηθῆ τον θεν : ψα Ὁ] Ὧι 1 

᾿ 15 πεοβεαῦρν ἘΣ . ἴο ἙΞῸΣ Βομοσϑίε' ὙΟΧΩ 8 ἐν ψαϊβιᾶ 6, εἰ - γοῦ 

“τὸ πνεῦμα. ὅπου ἕλει - πνεῖ, .., Ν ἐν 

ες ΤὯ6 ρον, ΏΟΣΕ, 1 15 ὙΠΠΩΒ. τ ὈΙοννίαβ, ς ἀπ α}" ἤθαυα 86." :(Βουμα: οὗ 

τὴν φωνὴν αὐτοῦ. ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐκ ἵ, μὰν. γοῦ Ὧο ποὺ 
ἴδ8 ᾿ βουπά Σ ΟΣ ᾿ γοὰ ἃχὸ Βεατῖμα,, δ: σὲ Κπονς Ἷ Βοτὸ: ταί 

"οἶδας ᾿ς πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ οοίλθ5. ἔτοιω, δηά 

σοὺ μᾶνθ Ἐέπονσαν ̓νΒογθέσουῆ᾽ ΠῚ 15. ὐτηῖπε, αῃᾶ 
δ σα 

7 πᾶς. δ ΜΏΘγΟ Ὁ 15 ποίη. 

με 50. 16 ΘΥΘΓΟΏΘ. ἔμδὺ ὑπάγει οὕτως ̓ -ἐστὶν΄ ἊΡ 
1 5 ἘΠΕ Ι αὗες εχαβ᾽.. - 15... ᾿. ΘνΕΙσΌΠΘ τὰ 



ΦΟΗΝ 8:.9---16 

γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 
Βανΐηρ ῬΘοα βοηθγαίθεα οὐδοῦ ἐπ Βοϊστι. 

ϑ ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ 
ΔΉσνΟτα ΝΙσοάρσφιηιι δῃᾶά ἢ βαϊά ἴο ἴῃ 

Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι; 
ον 15 ΔΌ1Θ [656 ([π]1Π65) - ἴο ΟσοΌ 

10 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ 
Αμδύνοσο ςϑαξ διὰ 81 - ἴο τὰ Ὑοι 

εἴ ὁ διδάσκαλος τοῦ ᾿ἰσραὴλ . καὶ 
8:6. ἴδ6 ἰεδοῦοσ οὔ 6 1518.6] δ η 

ταῦτα οὐ γινώσκεις; 4] ἀμὴν 
ἴμ6β8 (8155) , ἢὩού γοῦ 816 Κπουν 57 Αγθῃ 

ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν 
Ὅύάθη 1 ΔΙᾺ σαν 5 ἴο γοῦὺ ἰμαὺ ΒΟ τα Ἀδνο ον 

λαλοῦμεν καὶ ὃ. ἑωράκαμεν 
6 δ’ ΒΡΘΔΚΙΩΡ δρᾶ τνϊς 6 Ὦδνα 566: 

μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν 
6 ἀσδ θαυ νυν 655 οὗ, δῇ {δ6 ψυϊλ655 ἡ 

ἡμῶν οὐ Χαμβάνετε. 12 εἰ τὰ 
οὐτβ ποῖ - χοῦ 816 σϑορίν δ. 1 τὰς 

ἐπίγεια : εἶπον ὑμν καὶ οὐ 
δαχίῃ!ν (155). 1 βαιά ἴο χοῦ δηᾶ ποῖ 

πιστεύετε, πῶς ἐὰν. ᾿ εἴπω ὑμῖν 
γοῦ 81:6 Ὀθιθνηϑσ, μον ἱξονοῦ 1 μου] 5. ἴο χοῦ 

τὰ ἈἈἈἀἐπουράνια. πιστεύσετε; 18 καὶ 
.ῃ8 : Ἀράνθαὶν (155) τοῦ Μ}11 Ρο] νοῦ - Απμᾶ 

οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ 
ὯΟ οὔθ ὯὯδ5 δβσοπαρα ἰπΐο 6 ἤφᾶνθθ ἢ ἐπὶ 

ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, 
1π6 (ομ6) οὐδοῦ ἰῇ ἤφρανθθ μανῖηξ ἀεϑορηαδθᾶ, 

ὁ ουἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 14 καὶ. καθὼς 
ἔβα. Ξοῇ. οξίδε, ΤΩ8. . ἈΠΑ͂ δοσοχαϊηρ 845 

Μωυσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ 
Μοβο5 Ῥὰ  ὨΙΡῸ ἂρ τὴ6 βούροηξ 1Ὰ 186 

ἐρήμῳ, οὕτως. ὑψωθῆναι 
ἀρϑοϊαΐθ [Ρ18ς6],͵ Ε1 61} ] ἴο 6 πὶ οὴ ΠΙᾺ ὑΡ 

δεῖ. υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 
1ι 15 ἈΘσθσϑαυ ἰμ8 [πγ0}9] οΥ ἐδ ΤΩΔᾺ, 

15. ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ 
πὶ οσᾶοσ ἰδῇ ονϑούσοόοῦθ 6 Ὀεοπθνίηβ 1 Πΐγα 

“τὸν 
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Βδ5 ῬΘθ ὈΟΓῺ - ΤΌΣΩ 
186 βρίτι,» τῶν ὡσὲ 

910 ΒΗΒΜΟΙ Νίο- 
ο᾽ ἀο΄πῸ5 5ϑία ᾿ἴο 
χα: “ἬΟΨ οδῇ ἤθεα 
ὑμηρα σοθ δροιΐ 
1010 ΔΏΞΜΕΙ 96- 
ΒῸἃ5 δία ἴἤο πίττῃ: 
ΑΥΡ γοΣ ἃ ἰθβοῆ- 
ΕΓ ΟὗἨὨ Ι5Γ86] δηᾷα γα. 
Ὧο ποὺ Κηον ὕΐπθδϑβα 
Ὠ1πρ592 11 Μοβὺ ὑτν 
1 58 ἴο γοὺῦ, ΨΜΜΩδβί. 
ὸ ΚηΟ ψὸ β5ρϑδκ 
δηᾶἃ ψῃᾶὺ ψ ἤδυὸ 
566 ψὰὺ 68. σιὶῦ- 
πθ55 οὗ, αδ τοῦ 
ΡΘορία ἄο ποῦ ζΣ6- 
σοῖνο 6 νίΐηθϑ5 
τ αοἶνθ. 1216 1 δγθ 
ὑοϊᾷ τοῦ ρδυύῃ]ν 
[μΐηρ5 δῃηᾶ γοὺ σοῦ ἄσ 
ποῦ θην, ΠΟ ΜῈ] 
χοῦ Ἀρίονα 1ΓΣ 
[6811 τοῦ ΒΘΑΥΘΏΙ 
ἰϊηρ59 12 Μουδουθσ, 
ὯῸ πδὰ Ὧδ5 δβοθηᾶ- 
εὦ ἰηΐο ποᾶσθὰ Ῥαΐ 
6 ὑμαὺ ἀδβοδθηᾶαθρᾶ 
ἔσοα θᾶνθῆ, ἰὑπ8 

ΘΟ οὗ 8. 14 Απὰ 

7ιϑ8ὺ 85. Μοβοβ 110- 
ρα ὦ ὑμθ. βουρϑηῦ 

ἴῃ. ἢ 6 Ψ]ΠΔΘΓΏΘ55, 
80 ἴῃ86 5οῦχ οὗ χῆϑῃ 

του 6 πέῦοα ἀρ; 
1δηδαὺῦ ΘΥ̓ΘΥΨΟΠΘ 

ὈΘΙονίηρ ἰπ Ὠΐτὰ ΤῊΔΥ 
ἔχῃ, : ζωὴν αἰώνιον. 1δνθ δνϑσϊδϑύϊηρ. 

ΤΑΔΥ ᾶνα 116 θνθυϊββεη δ. Η16.- "Ὅν 

160 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν! 116 “ἘΌΓ. Οαοα Ιονϑᾶ 
ἘμὼΞ ΞῸΣ Ἰονβᾶ Ἑ6 οὐ ἐμ  [ὴ6 ψουϊ" 5ὺὸ ΤΟ 

κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ [ἰμᾶὺ Β6 βᾶγθ ἢἰ5 
ὙΜΟΥΙΔ δβδ-δϑῃδ (6 ϑὅοθ ἐπμακ ομϊν-οδοίζεῃ  ΟὨ]ν -ασούξθη ΞΟΏ, 

ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων  ἷπ ογάξτ ἰδὲ δνϑσυ- 
ἤθβδανθ, ἰπ γάρ μαῇ ὄνούσοῦθ ἴῇθ Ὀοϊονίηρ ᾿οὴ6 δχογοίϊβίησ ξαϊῃ 

16" γνοτιάτε κόσμος (Κοδ'ἤνο8), ΒΑ; 891} (ο«Ἱαϊνην"), Ζ171,18, 

τνονν ἀμμλυμ ναιμμαραι 

γόνον μην τλοτανρρασν, . 
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ἰς αὐτὸν: μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ 
Ἐς Βῖτα Ὁ] ταϊσῃμξ μα ἀεξείχουνεα Ῥυΐ τϑν δδνα 

ζωὴν αἰώνιον. 11 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ΄ 
1326. “᾿ ενέτγιδϑίρ. “- Νοῖ ῸΣ βοῃΐ ξοσίθ {πὸ 

Ψ, Ἂν ει 3 ) Ἂ, ’ 

εὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κοσμον 

ἐδ τ ὅοῃ ἰηΐὸ 6 νου 

κρίνῃ 'τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ 
μ 5μου!ὰ ρα ἴδε. ψΨοτ]ᾶ, ρυϊ 

ῆ ὁ κόσμος δι᾽ 
τμ8 να Ἑπτου 

πιστεύων εἰς αὐτὸν 
ῬοΙ νη 5 1ηἴο Ηΐτα ποὶ 

. ὁ - πιστεύων ἤδη 

15 θοῖηδ ἡυαροα. ὙΗΘ (οι) ποὲ Ῥειονηθ ΔΙσοϑαν 

κέκριται, εἰ ὅτι πεπίστευκεν εἰς 

μδ5 ββθὴ ἡυᾶρεά, Ὀεοδαβα ποῖ 6 Βδ5 Ῥεηδναϑά ᾿ ᾿μΐο 

3 - - ς- α - “ 

τὸ ὄνομα. τοῦ μονογενοὺς υἱοῦ. τοῦ θεοῦ. 
{π6 πύμθ νὰ οὗ ἴθ ομΙν-οβοιϊίοη ὅοὸπ οὔίμα αοά. 

19 αὖ δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτί τὸ φῶς 
προ. ρου ἰ5 (86 ἡυάσταεηΐ παὶ {πα περὶ 

ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἵ 

ἵνα 
1ὰ οτᾶεσ ἐμδὶ 

ἵνα 
ἰὼ οτᾶοσν ἰδὲ 

αὐτοῦ. 
Βΐτη. 

σῶσνῃ 
Ζου]α Ὀ6 βανβᾶ- 

οὐ 18 ὁ 
τῆρ (ο16) 

κρίνεται. 

μΒαβοοθ ἱπίο τὴ86 ᾿ ΜΟΙ  δαᾶ  ἰονεά .ῃ8 

ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ ῶς 
ρος - Ἐκατμαις ἔπθ ἄδγκηθθβ ἔπδα . (ἤ6 ἥκων 

ν ὰ αὐτῶν πονηρὰ τὰ " ἔργα. 
ἐν ὯΡ οὔ ποτα νυ] οκοα τὴ 68 ὑνοχκό. 

20. πᾶς γὰρ ὁ ᾿ φαῦλα 
τς ἘνΝΟΥγΟΠΘ ξύν 1ὰ6 (οπ6) νὶ 6 (65) 

πράσσων μισεῖ τὸ. φῶς καὶ οὐκ -- ἔρχεται 
φγδοίξοιηρ 15 δα πε (86 ἰσῃξ δπᾶ ποῦ ἘΘ 15 σου 5 

᾿ 

πὶ οὐ τὸ φῶς, ἵνα μὴ 
ἰοννασαῖ ς“ ἰδ8 τἰσῃΐ, πὶ οτᾶοσ ἰῃδΐ ποῖ 

ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ" 2 ὁ 

ταῖσι! ξϊ ἩΥ Χ ας ὰ {ῃ6 ΨΟΥΚΒ5 οὗ ἈΠῈ; ἴῃ6 (οτ 6) 

δὲ ποιῶν. τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται. πρὸς τὸ 
Ῥυξ ἀοίΐῃβδ ἰὰ8 {τὺ 5 οοσῖαβ ἰοννατα ᾿ 1868 

φῶς, ἵνα φανερωθῇ. αὐτοῦ 
Ἰἰσΐ, ἴὼ οτάθσχ ἐμπαὲ βῃου]ᾶ Ὀ6 ταϑᾶρ τηϑηΐξοδὲ οἵ Πΐτα 

τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 
(ἢ6 ψόοσκε ἐμαὶ απ αἀοα [ἰ{ἰ5 πανίηθ ΕΘ ἢ ψνοτκοᾶ. 

22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ 
τ“ Αξίεσ {πεξθ ( 55) ὄσαχλα τῇ 6 

καὶ οἱ ᾿ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν 
δὴ ἐπθὸ αἰβοῖρ!ο5 οὔ ἰηΐο {86 Ψυάσθῃ 

γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβδεν Αημμκετ᾽ αὐτῶν 
Ἀλλ Δ ἔδεσα με ψ͵ὸ8 βρεπάϊηρ σα ἢ ἔμοτα 

καὶ ἐβάπτιζεν. 2383 ἦν δὲ καὶ 
8:8 ἢ ῖνγδβ ΒΔ ΖΡ. το νυ 50 

᾿Ιησοῦς 
7655 

᾿Ιουδαίαν 

11, 19: γγοτια ξεκόσμος (Κο8' πι08), ΒΑ; ΟῚ» “(ο«Ἰαϊνην) 

ΦΟΗΝ 8:11--28 

πὰ τη. ταϊρηῦ ποῦ 6 
ἀοδυχονοα ὰὺ δύθ 
ανοσιδϑυϊηρ 1116. 17 ΕῸΣ 
Οαοά 5ρηῦ ἔουῃΒ: Ὧ18 
Ξοι . Ἰηΐο [Ὧ6 ψουα," 
ποῦ ἴοσ εἰμὶ ἰο Ἰυᾶρα 

ἀμ6 ψουἹᾶ, Ραὺ ἤον ὑπ 
μοῦ το Ὀ6᾽ Βδνδᾶ 
[σουρ Ηἷπλ. 18 Η6 
ἐμαὺ δχογοίβας ἔϑι ἢ ἴῃ 

πὰ ἰ5 ποῦ ἴο Ὀ6 
ἡυᾶροᾶ, Ἠδ ὑμαὺ ἅἄοθ5 

ποῦ ΘΧοσοῖβα ζαλίῃ 85 

Ῥθθῃ ἐυάροα διτθδᾶν, 

Ῥϑθοδῦβθ. ἢ6 Ὧδ8. ποῦ 

οχογοϊβοα ἔα, ἴῃ ὑπὸ 

δὰ οὐ ἤμθ ΟοὔἹ]νυ- 

Ῥεορούθα βοῃ οἵ αοᾶ. 
19 Νὸν ὑμὶ5. 15. Ὁ06 

Ῥαϑὶ [ῖὉΓ ᾿υδριαιοηῦ, 

ἀμ. [6 σῦς Ὧδ5 

σοί ἰηΐο ὕπ6 Ψψου]άν 
Ῥὰῦ τὰθῷ. δῦ ἰονϑᾶ 
{πη6 ἀδυκηθθθ ταῦμου 

ἔβῶὰ ὑπὸ ᾿ἰρηῦ, ἴογ 

Ὁ οἱ σ᾿ ψουκα  γ6 10 - 

εἃ. 20 8ἘῸΓ 6 ὑμδὺῦ 

Ῥχϑούϊοαβ ν116 ὑμίηρϑ 

᾿δίοα 6 ραὺ δμᾶ 

ἄοδϑ ποὺ οοσῆθρ ἴο ὑπ 

ρηῦ, ἰὰ οχᾶθσ ἰμαῦ 

ἨΪ5 ΜΟΥΚΒ ΤΔῚ ποὺ Ὧ6 

.] χοργονθᾶ. 21 Βυῦ ἢ 

ἰδδὺ ἄοος ψαϑὺ 15. ὑγτὰθ 

σοῦλαα ὑὸ ὑδ8 Ἰιρηῦ, ἴῃ 

ογᾶοῦ ὑμαὺ 85 ΜΟΥΚΒ 

ΤᾺΔΥ Ὅ6 τηϑᾶδ πλϑῃῖ- 

ἴοϑδῦ δ5 δνυίηρ ὈΘΘῊ 

ψοχκοὰ ἰῇ ὨὨΔΙΎΠΟΩΥ 

πῖῦ αοά." 

22 ΑΥδΥ ἴπ656 ὑπο 5 

Ζοθὺ5 διά ἶ ἀἷδ-- 

οἶριθὸ5 ψοηῦ ἰπῦο 

Φιυ ἄθ8ὴ σΟΌΔΥΥΨΥ, 

δᾶ ὑοῦ Ὧ6 βρθῃῦ. 

βοῆῖθ ὑπ τ ὑμθῖα 

δᾶ αἀϊᾶά Ὀδρυϊζιηρ. 
ὁ ὕ12ι 
ἴα 23 Βα σοΏ δἷδοὸ νὰϑ 

, ὅππ|8, 



ΦΟΗΝ 8: 24---80 

᾿ἰφάνης βαπτίζων. ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλεῖμ, Ῥαρ ϊχίηρ.-. ἰῃ. ΑΘὭΏΟΩ 
ὦ Ῥαρεἰσίπθ ἴῃ. ἌΕΒΘΏ; ΟΛΘΑΙΓ,{ -ὭΘΒΥ ΚΘ 1, -Ὀδόδιδα 

ἴβεασβ ψδ8., 8 δτϑϑὰ 
δηά. ΕΣ “οἵ. ψαίοϑρ 

το καὶ [Πα γθ, δῃά. ΒΘΟΡΙΘ Κορὲ 
διά οοισίηρ. δηᾶ Ῥοίηῃρ 
ἦν [ὈῬαρὑϊζβά; 24 ἔογ,. “Ομ 
ν 85} ηδᾶ . ποῦ - γϑῦ: Ὀ6Θχ 

δ τὰν ἴσον ἰηΐο Ῥείβοῃ.. 
Ὁ} 25 ΤὨογϑζοσθ. 8 αἰδ 

: τῶν ῬΡαΐα -δἴοϑσθ ἡ ἐπ 
ΠΡασν οὐ ὑπ΄. αἰ βοίο θα 

ΟΥ- 90. σῖΐ. 8. 9. 
ΘΌΠΟΘΣ Πρ ΟΣ 168: 
οη: 26 50. ὑποῦ. σαῖπα 
ο΄ σοῦ δηα᾽ βδϊὰ τοὶ 

οἶς ̓δῖπα: “ἜΘΒΌΙ,: ἔπι6' ταῖν 
1880 νὰ ἢ - ψοι 

α 1, ογόδϑ8 Ἔμ6. δογάαῃ, ἐσ 
ΒοΙ,. σοι Πᾶνθ. ϑογηα, 

ἷ ἘΣ (οῃ6) ψ έπιδαϑ, ξ66; ἄμε, ὁπ 
ὃς | ἰδ. Ῥαρυὐϊσίηρ πὰ. 811 

τ δα, οσαίμρ ἰούμασα. αΓ6 ροΐῆρ ἰο Μία.» 
-Οὐ [21 1 ΔΆΒΝΘΥ. σΌΠΣ 

5814: “Α ζτδ οδηηοῦ' 

τϑοοίνθ ἃ βίῃρίθ ἐμίηρὶ 

Ἐπσλὴν “παρεγίνοντο. ᾿ : 
ἐμὸν ἡ Ὅν σα σοι ἴο ΡῈ δἰοτιβϑίάθ 

- ἐβαπτίζοντο-. 
ἔμεν σγοσα. Ῥείῃβ ὈΔΡΈΖΘΩ͂; 

: εἰς τὴν φυλακὴν 
Βδνῖηρ Ῥδρϑ, ἴμσονῃ. εἰαίο [86 - 

-25. -Ἐγένετο.. 
᾿ Ἀν τωνε ποσθέοσθ ᾿ 

μον δικανεμακάμαρινυλ φῶ ὧν ἀφ ὐϑοιια νννικ τ Φ μλμαμασ, 

ὑττρνι ἘΠ 28. καὶ. 

᾽Ἴ φάνην. καὶ τεἴπαν.. αὐτῷ. - “Ῥαρβείΐ, . 
οἷο Ἔπμ: . ἘΔΡΒῚ, 

Ὑ]Έ. ισοα. τμω 5:46 “ΟΣ ἀπὸ ὃ 

. μεμαρτύρηκας, 
᾿μᾶγο Θόχαθ ὙΙΣΠΕεΕ; 

σια μαλννο μι δρ εκὸ ς ισννάμ κτν ἀτρροικ ο 

ἰδ βαρξιεῖας, ̓ δπά, “811. (865) 
αὐτόν. 21: ἀπεκρίθη, ᾿Ιωάνης καὶ 

δύναται. ἄνθρωπος, ΈΡΗΙΒ 
ταὶ Ν το Ὀ68 τεσθινίης πΘΊΒΊηΒ 1Ὲς ΕΥ̓͂ΒΕ 

ουΐ οὗ ᾿σἴνβῃ. Εἴτα ἔτοτα, μϑανϑ 
6. 28 χοῦ γουγβθιγαϑ. 

ἴο τὴ6 [ὍΘΔΙΓ τὴ6 ψιύηθϑα ὑμαῦ. 

1 «΄. ποῦ 

μὴ, τ αἶ ἫΝ 
οὐρανοῦ... δὰ 

ΡΝ Βανίηρ θθβὰ είνϑῃ 

-ἐγῶώ Οὐκ 
Νοΐ [ῃ6 σμτῖξε; 

ὮδιὺΘ ῬΘΘἢ δβοῃῦ Του ἢ 

ἰπ- δάνϑδῃοθ οἵ ἐμαί 
ΟΠ8. 29 ΡΟΝ ἐμδὺ δ85. 

χοῦ 816 θυ, υνἱΐπθθθ ᾿ 

᾿Απεσταλμένος ; 
ἘΒΨΊΩΒ Ῥϑϑὴ βθηΐ ξοσίῃ. 

Π υἰδθρτοοσα. Ἡοτεναι:. 
τοῦ [86 ἔνθά οὐ ὑμ8 

"ΟΕ ἐδ [ Ὀτ]ἄθρσοοση, θη Ὧ6 

ἀκούων βύθιμαβ 8 ΠΘδγα Ὠΐτηῃ, 
᾿θασίαϑ ὯδΔ5 ἃ ρτϑδαὺῦ αθδὶ οἵ; 

Ϊογῦ οὐ ϑδοσοιηῦ οὗ 

6 νοϊσα οὗ ἔδ6 ὑχγίαᾶδθ-- 
δτοο, ἘΏΘΧΘέοσο ἐδίσ. 
ἼΟΥ οὗ τηΐηθ μδ5 ῬΘθη 

Ἰδαῖ (οπ6) τηϑᾶδ 1111. 30 Τῆδἕ. ΟὨ6. 

ἔχων. 
οὗ ἰῃμδὲ (οῃ6).-᾿ . Ββανίὴβ 88 

ΠΑ 

εν 806 

ἴο ἴον Ἠ6 5 Το ΟΙΟΒλεῖ ἴβτουβῃ ἴμε νοΐςα, 

ΙΧ 
ὙΠῚ5 ἐμοσθίοσθ ἐπθ -} 

πεπλήρωται. 
- Ὧδ5 ἘΠ ΖΌΙΒΙΘα... 

οἵ {πὲ: Βυίδδρυοοχὴ, 

ΤΥ ΕΠ  ἜΝΘΙΜΗΥ ΤΥ Το ὸφ ἈΝ ΕΝ ἴοι φομόλρα, 

ΨΧΟΙΕΝ 38:81-.--4:2. 
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δεῖ. .." - ᾿αὐξάνειν), ἐμὲ, ..δὲ ἰπλαδὺ,. 50 δ. ἽΒΟΙΡΕ 

᾿Ἀθοοββασ Πρ θα ἐποχϑδβίηβ,.. ἀὴρ, Ραὶ ταὶ δ 

ἐμὰ θαι." 91} σα ἀρογθαβίηρ ἀηος. - 

Π Ἢ ΤΑΝ ἢ εἰ 3 Ηδ ἐμαὺ ΘΟΥΘ5 

᾿ ΔΙ. -Ὁ -- ἄνωθεν πράμάθε ἐπάνω. 1 ἔγοτι ἀρονθ 15. οὐῸ 811 

: ἼῊ6 (οβ6) : ἔσο αρονα οοχαϊηβ ἊΡ 30ον9 [ΟΊΠΘΙ5. Ἠδ μαῦ ἰ5 

πάντων . ἐστίν. “τς ὧν ἐκ τῆς τοῦ ἰδ δδείῃ [Ὶ 

411 (οΠ65):- ᾿ 15...  ΤἸὨα (οπ6)- ᾿ Ῥείη: -ουΐ οὁΕ 6 ᾿ργοὴ - ὑπὸ δασῖῃ δηά 

νὴ 
ῆ ἐστὶν καὶ. ἐκ . τῆς “γῆς: βρε8ξκ5: οὗ ἰμίηρβ. Ὃ 

τς ἼΚῚ οἕ, τῆς: αῆς ὧ5.: δά. ουἱ οἔ- 1μ6 δασίῃ ἐπὸ΄- φασί" ες ᾿Φη80 

τ λαλεῖ" ὁ- ἐν ἐκ 2. τοῦ..: οὐρανοῦ [ ᾿δΟΙΩ65 Τσοσνο μϑᾶσθα 

μαὶβ ἐὐλεῦε δας, -» 6 (ο186) δαϊ οὐ. .16. θανθΩ.: ἐς “ ΟΥΟΣ “811 Ὁ ΟΥ̓ Υ5. 

ἐρχόμενος " ἐπάνω πάντων ἐστίν' Ὧ2 ὃ 132 ψγΒδῦ. Ὧδ 85 βδεῃ. 

ἘΡΧ σα ο ὌΡδρονθ 811. (οπῈ5): τδρν ΟΝ ΆΪΟΒ | κῃ - : Ἠβαγᾶ,᾿ ἸΌΣ πρὶ 

᾿εώ : ὶ εἶς ἤκουσεν ᾿ 5 ; τοῦτο Ὧ6 μδᾶτε- πεΐδηθϑϑ, ἰΡὰ 

ΟΡ τς ἐς ἢ ρα: εἰν μρδτά ᾿ς 1815. τὸ τλϑη "15. Δοοορύξῃ; 

μαρτυρεῖ; καὶ τὴν. μαρτυρίαν αὐτοῦ: μὶς πίξηθβ5. 33 6 ὑμαῦ 

ἘΠῚ τυ μδὸ ΩΝ; οὗ, αὐάᾶ ἐμ ,νἱΐμαβ8β ᾿ (οὗ Βῖτα Ἢ δ᾽ αοὐδρ θα. Ἠϊς ἐμοῖς 

ὐδεὶς .- λαμβάνει." 33 ὁ -ὦ λαβὼν τθες δᾶ Ῥαὺ 815 οἷν 

τ της 15. τϑοαΐντλξ. ΤΏ (οπ6). πε αν ρε ἢ τ 1 Ἄ τΩΣ τῳ 

«ἐσ άγισεν: ΘΑ, ἔχαθ. 34 ΕῸΣ - [η6. ΘΩ6 

πποὺς τς μθε τιν ον: Ἶ Φραισα αἰβὰ ᾿Ὧδε 1 ψ βοτὰ; αοα βϑμῦ Σοσὶῃ 

᾿ πῦρ τς 5ΌΘ6Κ5. ὑπ6. Ξασίηρδ: οὗ 

ἐντῇ ἀλειθῆς δ ἰὸν ε ΠΝ ἴτω βεῃΐ ξοσίβ. [(αοᾶ, ΤῸ πθ ἄοαθβ ποῦ 
μὰν 

το 

τοῦ "θεοῦ, λαλεῖ, οὐ σἷνε. 526 ϑρίαἱῦ - 

ἰδ δ᾽ φεὺς. Ἐπ ρήματα οὗ ἴδᾳς ἀοά΄ 15. βρϑακίη, πόΐ} γῃράσυσο. 85 Ὑπ6 Ε8- 

ἴμ6- 501, 
ἀρ΄᾽ οὐ δίδωσιν τὸ. πνεῦμα: } 161 - ἸΟΥ͂ΘΒ: 

ἊΣ εν τοδί οως Βαὶβ σινίη ἰμβ΄ βρί σι.  δῃᾶ-.. Ὡ85. θίγῃ. :8.11 

α. 
τὸν υἱόν, καὶ πάντα ᾿ἰμΐμρδ ἰπίο. 15: ἌΔΏΙ ᾿ 

τὰ μΑΣ ΑΥ̓ΛΑΝΝ στιν 1.6. ὅομ, δᾶ - Δ11 (165) 1 36 Ἠδ. -ὑπαῦ- ΘΧουοΐβθ 5: 

δέδωκεν - ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 86. ἐθῖθα ἴπ' “[Ὧ6. ΒοΏ. 888, 
Ὧ85 σίνϑῃ. ἰπ τι6 απᾶ ΟΣ Ἀἶτα. ἡ. “ΤῊ (ὁπ 6) νοσιαδιϊησ ἴα; Ὧδ 

πιστεύων. εἰς - τὸν υἱὸν ἔχει ἀρῆς ὑπο ἀἰβοθαγθ: [86 θοπ. 

Ῥοιονίησ, ἰπίο -- ἴδ. - ὅ0Ὰ . 15 αν 5 1188. σε φοδ ἼΝΝ ναΐ 

ἰώ πε ριοις ὁ. δὲ ἀὐειδρνι: -τῷ. υἱῷ [ 

οιενρ μία 16 τ ροῦν: ὰϊ ἀἰξορθϑίηξ. ἴο μ6. ἧς 

ὄψε: οήν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ θεου 

ἩΡΉΣ ΟΕ βθο. ζώϊνς “ Ῥαξ ἔπε: ΦΥ͂ οετμο αοά 

μένει ἐπ᾽ αὐτόν. -Ὁ εὐ ολη  βεον 

πο πῶς ἘΣ Τὐμὴ δ᾽ δι .Ἐ ἀνᾶτθ. ἐμαῦ ἔμο. Ῥμδι- 
ἐλέ" ὁ κύριο τ 

4- γὴ ἘΆΟΚΙΝ ὌΣΜΣΙ {88- ὕριος' ἰμαὲ μετά. [15665. δά ᾿μϑδσὰ 

μαθητὰς τραῦ Ζοδιιδ να5 ταϑκ- 

᾿ς ἀἰβοῖρ] 65. ἰηρ:: α΄ Ραρ ϊσίπβ. 

{π6- Ὑταία. ὍΣ 'οά 

τοιαδίτβ ὍΡΟΣ, ἐΤΤῊΝ "ἃ 

ὝΨΏΘΩ, ΠΟΥ͂, τ88 
ποτα θδδιλα 

οἱ Φαρισαῖοι ὅτι. Ἰησοῦς πλείονας 

με - Ῥμασίβεεβ ἰμαὶ 7 ε5ὰ5 " 

Ἐπ “ηἰῳάνης ππ͵πιογθ.. ἀἰβοῖριθβ ὑμ8 - καὶ Οττὶ η. εἴ τὶ 

νοις ᾿πᾶ᾿ βαπτίζει Ε δῆ: - σοδα, -"Ἴ τομη-- 2 αἰ βουθῃ, 
᾿ ἜΝ. ᾿ τὸς οὐκ [:ηδροᾶ, 655. ἰμι- 2. καίτοιγε Ἰησοῦς αὐ εἰϊηλάθεοά, δι ᾿ 

. Δ Βουβα Ἰηδεθᾶ ᾿ 6588 ἸΞ ἘΞ τ 601 αἰὰ Ὧὸ Ὀαρυζηρ 
: : οἱ μαθηταὶ ᾿οὐτοῦ, ὦ πεν ρνηὰς αἸᾷΞΣ 

ὐβάπτιτεν ΟΝ τὰ ἐαθς - Οὗ Βἰνα, - Βαϊ ἐπὶ ΔΙβοῖριΕ8. αἱ πς 
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8 ἀφῆκεν τὴν ᾿Ιουδαί ὶ υδαίαν καὶ... ἀπῆλθεν [3.16 [Ιεζ «68 
Ἕνας ξο οὔ Ὑ88 ες ἤπᾶεα δὰ ἢ6 νεκὲ ὗν δῦ ΤΣ ἘΠΕ Ν Ἰρόνὴ 

τῶν ΕἸφ. τὴν Γαλιλαίαν. 4 Ἔδει α811:166. 4 Βαυὺ ἐν το 
Ὁ ἐξα ἄβῃῖθο. Τὸ τῦᾶϑ Πα αββαΥν  ὨΘΟΘΕΒΆΤΥ ΤΟΥ ἐεδγας 

δὲ αὐτὸν διέ Ἵ ιέῤχεσθαι διὰ - τῆς [80 ὑῃχ' .“Ιηὰἃ 
ἐν Ἐπ ΠΉΤΝ ἴσα ἐσανεσβίη δ, [728 72}»1-}] τῆς τ - ἐντε Ἐὰν ἐμρυῆ 
αμαρίας. ὅ ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν ὯΔ σϑηβθ ἴο 8 Βιχ 

κᾶν τα . Ἐς 15 σοτηΐηρ μοσθέοσα ἰΐο οἷΐν [οὗὁἨ ΞΘ ΔΙ 1 8 ὩΣ 
τ ΄ Ε Ψ μῚ ᾿ “ γ' : 

ἜΣ; «μαρίας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ [5Υ ΟΠΔΥ ΠΘΔΓ Ἰπς 
᾿ δὰ ὈΘΙΩΡ 5815 ΞΟΠΟΣ ̓ ς. ΠΘΩΓ ἴδε 1 Βεια ὑμαῦ ὕδοοῦ σὰ Ν 

χωρίου. - ὃ. ἔδωκεν. ᾿Ιακὼβρ τῷ ᾿Ιωσὴ μὰ - ἜΝ Ὁ ἰὼσ ἴο ἷ 
Ῥίεοα οἔ ἕτουπὰ ψΜΕΐση. ρανα... ἐπονα ἴο σσνεραν 6 ων, δὴ ἐρθννο 
τ 9 ἐν Ξ Ἂ τς 3 “ μ " ΓᾺ υἱῷ αὐτοῦ: 6 ἦν δὲ ἐκεῖ ἔοι ύαίϊῃ ψδϑ ἴον 
ἐρυδαο αν δ΄ αΣ ὩΣ Ῥαΐ ἴδοσο ἐουηπΐδιη ᾿ ΝΟ ὕοϑαβ, ἐϊτρα ΨῊΝ 

οὔ ίμε,. ἸΩΡ: ᾿ Σ τ μὰ ᾿ππσοῦς ἀλρ ας ἘνόνΗ, λῤθονδε δ ι 5. {|τ1͵ἂῪϑ κἰυμρ.-. αὖ - (με 

μανία Ἰαρονοι οὐΐος ἴδ᾽ Ἴοαεμον, Ὁ μα κιτῆηξ, τας, ΤΟ Ποὺξ ποῦ : Ι νγ85 βἰ τε; [ χ285, ΤῺ6 ΠΟῸΣ 88 
οὕτως ἐπὶ τῇ. 5. " ἐλ μος : 

ἐμυθ᾽ ἀροη ἀπ ἀπ ρα τῆν ὡς ἕκτη. δροιῦ {π6 βἰχίῃ. 9 

1 ἔρχεται " εὰ ΚΑ ΤΗΝ Τὰ νψοπιδῃ οὗὨ ϑ8- 

γυνὴ ἐκ τῆς “ Σαμαρίας πΠΙΔΓΊ-ἃ. οᾶτηα ἴο ἀτδτῇ 
᾿ ᾿ ι : 5 σοιηίηρ.. ὑγοζθθη οὐ οῦ  ἐἢ6 ϑδιηδτία Ψδῦθσ, 7655 5816 

ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῆ ὁ ᾿Ιησοῦς [ἴο. παῖ: “Οἴνθ πιὰ 
πον δἴει, 5 ΒΩ Θ᾽ ἴο ΠΕ ἴὩ6 σεβὰβ [8 ἁγῖηξκ.᾽" 8 (ΕῸΡ 

ἜΝ ΠΥ Δ ποσδυ τ πεν νι τ εν τὰ Σ 1 ἐσέ; ν᾽ τ 165 οἔ βέα [βῬΌΠΘ ΟἿ. ἰηο [886 

τε ληλύθεῖσαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα οἷν ἰο Ὀὰὼγὺ ξοοά- 
εὐ παρα ἴαῖο 16 ςἰἱν, ἴῃ οσᾶδυ ἰμαὶ 1 βύα 5.) 9 ὙΏΘΓΒΙΟΥΒ 

ροφὰς ἀγοράσωσιν, 9.Ὸ» λέγει ας, οὖν “ [μ6 86 ΙΒΔΓΊ ἴα ς 
Υ ταϊρρ αν. 15 βασίηθ᾽ Ἐποσϑῖοσο ἰ ΨΟσΔὴ πα ἰο Ὠϊη: 

αὐῷ ἡ Α μ τ 
ζὐτῷ ἡ ὁ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις Πῶς σὺ [ον 5 10 ὑμπὲῦ 

᾿Ιουδ' ᾿ οθλδυς "ἴθ ᾿ Βδζωδυίίδβη ἢοὸν σοα γιὰ, ἀἀοδοῖῦθ Ῥϑίῃηρ' 
ουδαῖος .. εν : παρ ἐμοῦ πεῖν [8 986», 45... τηθ΄- 0 

: ΠΝ Ξ ᾿θόϑιάε οὔταθ " ἰο ἀὐῖηκ [8 ΟΟΩ͂ΤΙΚ, ψΏδ 1 

τ δ  Υιναικοςς Σαμαβρείτίδος. Ὀὐσήρε το Ὁ 58 "τλδχ΄ ᾿- ὑ8 ἢ. 

οὐ ἰκῖλβ ΟΣ υγοτηδα, τ᾿ βδπιδσίϊοι Ὁὺ ῬοϊοΒ ΜΟΙΏΔῺ7" (ΕῸΣ σὅονβ 
ὐ γὰρ συνχρῶ ε ἴ ; Ι " χρῶνται εἰ "ουδαῖοι  ᾶνθ. Ὧ0 ἀ68] ; 
οὗ ΤΟΥ ΓΘ υϑίηρ ἰοσοίποσ ὁ ενν5 ᾿ δ. 2159] Ἐλαδά ΛΈ ΩΝ, ) 

Σ ὰ ἊΣ ’΄ 2 “ 

Σαμαρείταις. 10 ἀπεκρίθη [ησοῦς καὶ εἶπεν [1015 ΘΏΒΜΕΙ “6508 
᾿ Ἀπεμα ὑέος Αὐϑνοσεᾶ ζεβὺβ δῃᾷ βοϊὰ [5δὶὰ ὅο θυ; “ἼΣ 

αὐτῇ Εἰ ἤδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ 708 Βεᾶ Κπονῃ {μὲ 
{ Ὁ ΒΘΥ ΤῈ γοῦ μδᾶ Κηονγῃ {π6 ̓ ἔτεβ εἰδὉ οὗ {πε΄ σά ἔγθθ ριεὺ οἵ αοα δᾶ 
καὶ τίς ἐστιν δ ὁ λέγων σοι Δός ὯΟ ἰὖ 15 ὕπαῦ 58.085 

δ (068) ϑβαγίηρ ἴονου Εἶνε [Ὁ γοὰ, “αἷνγθ τὴ -ἃ 

οι ἢ ὺ Ἀν Το κε ς ΜΕΝ ἱ ᾿ 
μ πεῖν, σὺ ἂν ἥἤτησας αὐτὸν καὶ ἀτὶπκ,᾿ γοὺὰ ψου]Ἱά ᾿ ὶ ᾿ : ᾿ τὴ8 ἴο ἀνίπκ, σοὶ ΠΟΙ δεκοᾶ. πὶ 8ηὰ πᾶῦδ διϑκθᾶ Ὠἷπ, δῃά 

ἔδωκ ΡΝ ᾿ ἿΞ . : ᾿ βδαῦε. υἱῶν δῆλα ΔΒ γέῆνς 66 γοὺ ἢνιης παίον» ο ψγοὰ ανϑῖοῦ Ἡνταρ. οὶ γοὰ νὶὴρ ψαΐογ." 

δ᾽ ΒΗηΘΌΠΒΘηΙ, 5.8. ϑεθ. Αοΐβ 7:16; Σοοἐποίθα, 

“ἃ 
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λέγει αὐτῷ Κύριε, οὔτε [11 5:86 5εϊὰ ἴο. Ὠΐτη: 

586 15 συ ἴο Ὠΐμα 1ιοτᾶ, ᾿ τοί δα ἢ ΠΘἰσ, σοὺ δ ν6 τοῦ 

ἄντλημα ἔχεις : καὶ τὸ φρέαρ [688 .8 Ῥυασκοῦ [07 

ταβϑῶ5 ΟΣ ταν ψοῦ δῖα Βαν πῃ δᾶ τὸ. ΜΕ [ατανίηρ ψϑίοσ, δῃὰ 

ἐστὶν βαθύ: πόθεν οὖν ἔχεις [186 Μ6ῚῚ 15. ἄθθρ. 

5 ἄξορ; ΨΒογθέγοθ ὑπεγείοσα ΟΣ δ: Βανίησ ἰ πγοῦι ΠΠδὺ ΒΟΘΓ͵ΓΌΟΘ, 

τὸ ὕδωρ τὸ ᾿ ζῶν; 12 μὴ σὺ μείζων ᾿Ὁμοτοίοσθ, ἄο σοὰ ἢν 

1ὴ6. ΜΜαΐοΣ 186. ντ δῦ - Νοῖ. σοὺ βτεαίοσ [ἰδ ἰνὶπρ ψαΐθεϑ 

εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιακώβ, ὃς ἔδωκεν [12 Ὑοὰ 86 ποὺ στϑϑῦ- 

τὲ οὐἰδαε ξαΐμεσ οὖυ ὕβοορῦρ, ψῶο θ8γν6 ἰθσ ὑπ᾿ (ὉΌΣΙ [0718- 

ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ -- αὐτοῦ | ἔα ΕΓ  αοοῦ, Ψψ)λῸ 

.οὐ8 ἰμ6 : ψε61 δάδϑρυ 6 ουὐἷο͵ Κ᾽ σ.θΥ6 15 τῆ ψ8Ὲ1} δῃᾶ 

ἔπιεν ᾿ “καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ] πὸ ὩΣΏΒΘΙΗ ορϑῦθοσ 

ὐδηῖς 8150 18 ΘΟῺΒ οὗ ὨἰτᾺ δα {6 ᾿ αι Ὠἰδ 5005 - Δ), 

θρέμματα αὐτοῦ; 13 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς | ἰδ οΔὐΕ16 ἄσδηῖς οὐ 

βουΣϑῃεα οὔε5. Οὗ Εἰσα ἢ ᾿Αὐϑνετοαὰ δδεβυῦβ [οὐ ἰδ, 816 γοι᾽ 

καὶ εἶπεν αὐτῇ - Πᾶς ὁ πίνων : ἐκ 1310 ΔΠΒΥΘΙ. Φ0505 

οἰὦ 56:8 ἰομαν. ἘνΘσσΟ. 6 486: ἀνϊακίηρ οαΐ οὗ εκοἰα᾽ ἰο ΠΟΙ; “ἜΨΘΙΥ- 

τοῦ. ὕδατος τούτου διψήσει. “πάλιν- [οδ6 «αὐ πκίηρ ΓΤΌΠΣ 

τι νναΐεσ {815 ὙΠῚ πϑὶ τατον  δϑϑδὶθ;.} [815 ὙΨΑΥΟΓ ΜῺῈ1 - σοῦ 

14: ὃς ᾿- δ᾽ ἂν 5: πίῃ -. ἐκ. τοῦ {πἰτϑὺν αραῖα, 14 ο- 

τσ ο. ας ἈΚΟΙ͂ ᾿ βου! ἀσίτις ουὔδοῦ δε ἰ ρυοσ ἀτίπα ἔτοῦα. ἘΠ6 

ὑδοτοσι τς ἐν ἢ Ε9 ἐτῳ τ αἰ ἢ πὴ ἐν ὴ ναύαν ὑπᾶῦ 1 Μ11 ΒΊνΘ 

τ γήσειν οἰ ὐτῆς μὰ πρὸ ἀν τ τὰ δΐη ΜῺ πονοῦ δοῦ 

εὐ διψήσει. εἰς τὸν αἰῶνα “τὸ. ὕδωρ ] 7} ἢ ἘΠΊΑΤ1 ἢ 

αΡ ϑ ἐρῖτειν ̓  πιὸ τθ8. δ6θ, Ῥαδ- ὅπ “Ὑ]ϑίεΣ ἜΠΟΣ δι ναὶ 

ΜΙΝ -π "τῷ ἄλσος » »πδ 6 ψαῖοῦ ὑμαὺ 1 1} 

ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἕν.- αὐτῷ. : ἘΛΈΣΣΕΟΤΣ 

Ὑπ ττα οἶνο. Ὠΐχα ΜΠ ὈΘΟΟΙΏΘ 

ΜὨΐϊοῆ [5881] σῖνθ ἴο Ἠΐ ΨΜ1 Ὀθοοτηβ. ἴῃ 

ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν «αἰώνιον. - 

ξουηίαϊμ ΟΥ νναῖοσ ΟΣ υρ ᾿πίο 116 ενθυϊβϑεϊηξ. 

15 λέγει πρὸς αὐτὸν ἧ: γυνή . “Κύριε, 

᾿ς 15 ΒΔ ΣΊΑΒ ἰοψασᾶὰ δαῖτα ἐπ6 ψνοσϑῃ. ωογᾶ, 

δός - μοι τοῦτο. τὸ ὕδωρ, ἵνα -- “μὴ 

εἰνα ἴοταθ τὴ 8βΒ. ἴδε νναΐοσ, ἴῃ οτᾶογ ἰμαὲ ποῖ: --"1᾿ δ : 

τ διψῶ . μηδὲ διέρχωμαι ᾿" οῖνα τὴβ ὑϊ5. ὙΔΙΟΣ, 

5 ὑψῶ. 
! ᾿ : 

ΤΥΔΥ βεΐ ἐἰγϑίν ποί-Ραΐ Τ ταᾶν οοΙὯΘ ἰὨΤΟΌΡὮ ΕΘ. ὕμϑῦ 1 τᾶν ἈΘΙΡΠΟΣ 

ἐνθάδε᾽ ἐἀντλεῖν: πάν δὶ ἰτδὺ. ΟΣ Κορ Οοχῃ- 

μεθ ἴῦ ὈῈ ἀνα Ὡ 8. 
ἰὰρ ΟΥ̓ΟΣ ἴο ὑμ8 ὈΙδῸΘ 

18 λέγει ἢ 
ἴο. ταν ψαΐου. 

οὐ Ἤς 15 56) πε; ἴο ΠΒετ΄ Βε βοΐπβ πάθον ἼΘΗΒ καἰἱὰ ἴἰο Ὠθυ: 

φώνησόν - σου τὸν “ἄνδρα. [“6ο, ΟΝ} γοὰΣ Ὦυ8- 

βδοαῃᾶαᾶίο 5 - οἶγου ᾿ νον , πο Ῥεῖβο Ὁ Ῥβδῃᾶ δρᾶ οοσα ἴο τ ῖ5 

καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. ᾿ 1 ἀπεκρίθη ὃ ΟΝ. ῬΙΑ66. 111ὲ ϑηβυίεν 
88. σοτηθ. ᾿ς ἤθ χα. ΐ ΒΎΜΘΙΘ [86 ποιηϑῖι βαΐ ἅ: 

ἄο τοὺ δῦ ἃ δι8- 
καὶ εἶπεν αὐτῷ Οὐκ ἔχω 

διᾷ καϊὰ ἰοβῖα. Νοῖ 1 ὅχτὼ ανίηϑ 
ραρᾶ» 7 Δ 1 

λέγει αὐτῇ ὁ. ᾿Ιησοῦς Καλῶς . εἶπες ὅτι ὅ56 τὸ ἐϑὰ5 δ8 Ο 

το βασία ἴο μὲς πὸ ὕεβδὰβ ΕἼΠΟΙ σοὺ βαἰα ἴμαὲ ποῦ: “Ὑοὰ βολᾶ ψ6}}, 

; ες 18 πέντε γὰρ] ἃ Ἀυβρδμᾶ 1 ἄο 

ᾶὅνα ἕος ἑοῦ δνα:. 18 ΕΌΣ 

12... δἴπι .-8 ἰοαμύδϊίῃ, 

οἵ ναῖον. ὈυΡΌΠ Ηρ ὕὉ 

ἰο πηρατὺ ονοσϊδδῦϊην 

1116, 15. ΤῊΣ ψοιηδῇ 

βαῖὰ ἰο Βα: “Β|Σ, 

αὐτῇ Ὕπαγε 

ταϑῖθ Ῥούβοα. 

Ανδρα οὐκ ἔχω" 
Μ816 βρεύβοῦ ποῖ 1 δὼ Ὠδν1 8; 
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'ἄνδρας . ἔσχες, καὶ νῦν " ὃν. 
ΤΏΔΙΘ ρϑύβοῦβ. . ϑοίξβϑα, -- Βη: ΠΟ. ΈΟΣΩ 

τ ἔχεις: οὐ οὐκ. ἔστιν “σου ᾿ ἀνήρ'- 
σοὺ δτθ μάνϊπε -Ποῦ. -..". 151... ΟΥ γοὰ ΤΩΔ16 Ῥϑύβοῃ; 

οὐ τοῦτο -:: ἀλλ ϑϑον: : εἴρηκας.- 19 λέγει 
τς (μ8Ὲ) . ἴσθε τος σου; μδνϑ βϑίᾶ.. -...- 15 βδσίησ 

αὐτῷ. ἡ γυνή. -Κύριε, δεωβῷι, ᾿ς ὅτι 
ἴο ὕτα ἰπ6, Ψψοιῦδα. Ιοχᾶ, Ἷ τὰ Ῥεμοϊαΐπρ ἰμδὲ 

προφήτης, εἴ. σύ.. 20. οἱ πατέρες. ἡμῶν ἐν 
ΡῬύορῆεῖ δζδ- σοι. 86 ἐδίμοχβ οὔιβ ἴῃ. 

τῷ ὄρει . τούτῳ... προσεκύνησαν: καὶ ὑμεῖς 
18 ,ταοαπίαία. ΟἘΠῖ5.ν. ̓ ς ἩΨΟΙΒΒΙΡΘΑ; : δρᾶ τοῦ 

"λέγετε. ἀτεσξεν, ᾿βδακον δι ἐστὶν ὁ 
ΔΙ ΒΑΣΙΏΒ,.. ᾿ς ἀπ βδῖθῃι, κα {με 

τόπος -: ὅπου .-- ΠΥ ΝΕ ἰδεῖ. 
“ὍϊΪΔοο..: Ὑμοσα οἴο Ὀ6 8 ὙοσβΒΙρτιε, ἼΙ 15 Ὠδοθββασν. 

21: "λέγει": - αὐτῇ" . ὁ “Ἰησοῦς. . Πίστευέ . 
ΟἿΒ Ξανίαθ., ἴα Ὠ6Σ-: ΕΝ ᾿ Ζαθα5. . Βὲ Βοθνίηρ 

σις γύναι,. ὅτι .): ἔρχεται: ὥρα ὅτε: - οὔτε 
ἴο ΤΩΘ,: γοταβα, ἔμαϊ.. δι σοχοΐῃβ. μουν, ΜΒ 6π: αὶ μου 

ἐν. τῷ ᾿ ὄρει:.: ττρύτῳ ιοὔτε ἐν -᾿Ιεροσολύμοις 
ἴα - [λα βαουπίαία. (5. ΟΠΟΣ ἷπο τ ὥΦοσύβδιεια -. 

προσκυνήσετε .- -τῷ ., ᾿ πατρί. 22 ὑ εἷς 
χοῦ ἍΠ ΜΜΟΥΞΒΙ ΝΟΣ ̓ “πατρίς ; δ. 

προσκυνεῖτε “δ οὐκ. οἴδατε; -: ᾿᾿ἡμεῖς 
ΔΙΘ᾽ νον ρ πρὶ ΑΘ οί. σοῦ Βανςε ἈπονΩ, ψνε 

προσκυνοῦμεν ὃ "ἢ 
816 ΟΣ βηϊρίτισ τυ ρϊομ τ ννὸ αν Κποννῃ, 'βθοδυςο, 16 

σωτηρία ἐκ :.- τῶν -᾿Ιουδαίων ἐστίν". 28. ἀλλὰ 
58 [ν δἴλοιν τ οαΐδ οὗ ΓΘ : 926 5..:: . 115}... Βαὶ 

ἔρχεται- ὥρα... καὶ.- νῦν." ἐστίν, ,. ὅτε οἱ 
ἷϑ φογαίμε. οῦχ. δπαᾶ ἈΟΥ͂Σ τΞ 15, θὰ ἰμα 

ἀληθινοὶ. “προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ 
ἔα ὃ" ΟΛὙΜΟΥΒΆΙΡΕΣΒ . 11} Ὁχουβῃὶρ --. [ἔἴἔο τῆς 

πατρὶ ἐν. “πνεύματι ᾿καὶ ἀληθείᾳ, καὶ γὰρ ὁ 
Ἑδίμοσ ἴῃ. "- ἸΒΟΙΣΕΙ πᾶ, ἴο ἰσχυαΐῃ,. δηὰ ἤον τῆς 

πατὴρ “τοϊὀύτους - ζητεῖ τοὺς 
δ λεῖον ᾿ΒΌΘΠ (065) 6δ 5 ΒΟοκΚίη δ 16 (ΟΠ 65) 

προσκυνοῦντας - -αὐτόν- 24. «πνεῦμα ὁ θεός, 
. .ὙΜΟΥΒΒΙΡΙ ΩΡ ττάτα;. ΒΡ Ιτι. . 6. ἀοᾶ, 

καὶ «τοὺς :ος “προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν 
δᾶ τμ8 (ση65)᾽ Ἶ ᾿ ΜΟΣΒΕΔΡΙτιΕ ως Εἶπ ἴα 

πνεύματι, " ὲ δεῖ. 
ΒΡ : ᾿ ἶξ [5 ΠΘΟΘΘΒΑΣΥ 

“προσκυνεῖν. 25 εὐλέγει : αὐτῷ γυνή 
ο ΡῈ Ὑν ΟΣ ΒΒ ΙΡΙΩ 8." 15 βαυ 5 ἴο Βΐτα ἴμ8. Ψψοϊωϑῃ 

Οἵδα ᾿ὅτι.- Μεσσίας ἔρχεται, το : 
18 δνα Κῆοννῃ ἐμαὶ ᾿Μοββίδῃ. 15 οοστηΐϊηρ, ἰδ 6’ (ομοὶ. 

λεγόμενος-- Ἄδῖστος; τς ὅταν-. - -᾿ ἔλθῃ 
μοΐηξ βαία -ΟἸ χῖβῖ; ΛΜΈΆΘΏΘΥΟΥΙ, Βῃουϊᾶ τος 

οἴδαμεν, ὅτι -ἡ ἡ 

Ὁ ΟΥΒΪΌ.. αν. 

484. 

σοι αν δὰ ἔϊνε 
ἈαΒΌΘ ΑΒ, -8ηᾶ.. [8 
[π8}}}] γοὰ ΟΜ. Ὥδνα 
15. ποὺ γοὺΣ υβρδηά. 

ψοσήϑη δια. [ο ὨΪπηι: 
“ΘΙ, 1 ρογοοῖνο γος 
816 ἃ Ῥτορῃθῦ, 20 Οὐ 
Σόοσοζαϊμοε ΜΟΥ ὨΪρΘά. 
Ϊἴὰ ὑπὶβ το ἢ ὕΔ 1 ;:- 

υῦὺ τοῦ ὈΘΟΌΙΘ 586... 
ὑαῦ αἴ ΦΘΥ ΒΒ ΔΊΘχη; 

ἀβθ ὍΩὯ6. οῖδὸθα ψΒ6ΓΟ 
ῬΘΥΒΟΊ5. Οὐρῦ ἴο. ΧΟΥ- 
βῃὶρ." 21 9}Ὁ655 πιά. 
[ἴὸ ΠΟΓ:-ΒΘΙΘνθ, τη6,͵ 
οσδ,. ΤΏΘ: Βοὺτ: Ἰ5 
οομλίηρ ΨΏΘη προὶ- 
ὑμθγ ἴῃ ὑμὶς τουηΐδλῃ 

ὯΟΥ -ἰῃ σοΥΌ ΒΔ ΙΘΣ 

Βαϊ ἊὋὉ16 Εδύδμοσ. 
22 Ἴου. “ΜοΟΥϑὨΐρ - δῦ 
τοῦ .Ὧἅἄο ποῦ. - ΚΩΟΥ͂; 
6 ΨΜΟΥΒΏΪρ. ψπϑὺ 

νϑύϊοῃ. οτὔἱρίηδίος 
[8 ὅονβ. 25 Νονοχ- 

Ὁ ΙΘ δ, .ῆ86 Πουσ ἐκ 

σοΙμὶῆσ, δηὰ 1 ἱἰκ 

ΠΟΥ, ΜΏΘΗ.--[Π6. “τα 

ΨΟΓΙΒΗΪΡΘΙΒ ΨΜ}Π ψοτ5 

ΒΡ {π8΄ ἘΔΙΏΟΣ. π΄ 

βρὶτιῦ δρᾶ ἰγαῦῃ, ἴοσ, 

ἰ5. Ιοοϊκέηρ ἔοσΣ βοῆς 

1κθὸ οὔθβ -ἴο ψΟΥ- 

ΒΡ Ὦπη; 24 ἀοα [5 

8 ΪΓΓῦ, δμῃᾶ.. [Ώο56. 

ΜοΥβεϊρίηρ Εἰτη τηιϑὺ 
το ϊσὶδ 

ϑηᾶ ἐξαίμ. ὅ":ς 25 Ὑπ8᾽ 
ψοσηϑ βαα ἰο Ἤϊ:: 

“Ἵ ΚηΟΥ ἐμαῦ᾽ Μαδ- 8: - 

δὴ ἰδ σογπρ, ΜΏΟ Ἅ5. 

σοϑΠθὰ ΟἸτί δῦ. βρης 

ἜΥΟΣ ὑπ: ομϑ αὐτῖνϑϑδ, 

ὙΏΐ5.. σοὺ -ἤδνθ -ϑδ]α.. 
ταν ξα!γ."- 19 ΤῊΘ. 

Μ|1. χοῦ ὈΘΟΡΙΘ. ψοΓ-- 

6. Κηονν, Ὀθοϑαβα 581- 

ἱμᾶδοϑά,. ὑμ6 Ἑδίμετ ̓ 

πΡΙΜΗΡΑ ΗΝ ΩΡΑ μα πη σπηδαδι  ο Υ ΒΕ αν, ΝΘ ΈΡΟΟνΘΝΕΡΕ ΘΡΗΝΕΙ͂ ΕΡρ  τωμκορυτνασκτνιρευ νυ ΉΡΡΗΣ τ ΓΤ ΒΡ ΤΟΎ τ στ -ἜτΎνττταπονπσν σεν τσ πττερα τ τ ττυστο. τον. ττοτυτν ποτ το  τοττττσσισττο, στο τ τσ ππατονσατονοο ιν, νὸν 

435. ΨΦΟΒΝ 4: 26-.95 

ἐκεῖνος,σ ο“ ἀναγγελεῖ ἡμῖν -- ἅπαντα. [πθ ΜῈ)" :ἄθο]αγο- 81] 
ἐμαῖ (οὔθ), Β8 Μ1 μδξ ἐμέν Ρ- ἴο 5 84}1} (165). [ΠΣ] Ώ ΡΒ. -ἴο- Ἃ5. ὉΌΘΏΙΪΤΥ." 

28. λέγει . αὐτῇ - ὁ "ἰησοῦς - ̓Εγώ:: εἰμι, 1 26. Ψ16ϑ05. βαξά ἴο ΠΥ: 
15 βασίαβ, - ̓ ἐο ΟΣ, ΒΝ τ ΟΘΌΒ. ᾿ς, 1 τς 8ῃι;; Ἴ ψΏΟ0 δῖ βροδκίηρ 

ἴο : γοῖς- 81. .Ὧ6.᾽ ᾿ 

ΠΦΊΝΟΝ αὖ Ἐπί 
Ῥοΐϊῃῦ 15 αἱ 56 101865 
Αττῖνθα, δηὰ ὍΠΟΥ 
Ῥοσδ ἴο ΜΟΠΑ͂ΘΕ. Ὀ6- 
οδΌ56 ὯΘ᾽ 85. βρδβ]ε-: 

ὁ΄.--- λαλῶν σοι... ΡῈ ᾿ ες 
186 (οπ6) ὡρτα το το γου.- 

21: Καὶ ἐπὶ: τούτῳ “ἦλθαν. οἷ :ἰδηταὶ 
- ἈΑΠά ὍΡΟΣ ᾿ξοῖς, [186] οδύλθ {πμ6 ́  ἀ1βο1Ρ168. 

αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμαζον “ .. “ὅτι μετὰ 
οὗ Εἶτωο, δῃᾶ μον νοσα ψοπάρυϊπρ Ῥεσαῦβα ὙΠ: 

γυναικὸς ἐλάλει" οὐδεὶς μέντοι εἶπεν 1». πίνῃ. 8. "ΜΟΙΊΒΏ. 
᾿οτϑ Ὧ6 νν 85 δὴ ἀρ, (ἀο ΟἿΘ οἕ σοῦχθα ϑβϑϊὰ [ΟΣ ΠΟΟΌΓΒΘ, ΘΟ ΟΠ 

τί" ζητεῖς; ᾿. Τί. λαλεῖς Τβεϊᾶ: ὙΝηδῦ 8:6 νοι 
ΜΈΏΔΣ δτὰ σγοιῖ! ββοκίηρ . Ἢ ὑψεν.. ὍΥΘ ΤΟΣ ΑτΟΣ κίας Ἰοκὶπξ 80 τ 3) - Ὅτ, 

μετ᾽ αὐτῆς; 28. ἀφῆκεν “ «οὖν " τὴν (“ὙΨᾺΥ ἀο΄ σον [Ὰ} 
αι -ουϑ δ τας Οιοῖ 6ὸ ΟἹ - ἐμοσοζοσα ἴπ6 ἐπ] Ὡ: - ΘΙ)" 28 ΤῊ8 

ὑδρίαν “αὐτῆς ἡ γυνὴ. καὶ: ἀπῆλθεν ̓  εἰς: ΨΙΟΤΏ ΒΤ, ΘΓ ΙΌσΘ, Ἰοῦς 
ναιοτ Ἴδε οὔ ποῦ 6. ψογοϑ. δα τϑηΐ αὐνὰν Ἰπΐο | Ὡρρ᾿ψαίοΣ. ἦτ δᾶ 

τὴν - πόλιν καὶ ᾿ - λέγει τοῖς ἀνθρώποις ψοηῦ ΟΝ ἰηἰο ὉΔ6 ΟἿ 
86 ““οἷΐν πὰ. ἰ5 βαυΐὴξ ἴο ἐμ6 ΤΙ τΆΘΙΧ:" δᾶ -ἰοα ἡ [δ΄ 6. 

29. Δεῦτε ᾿ ἴδετε. ἄνθρωπον - ὃς -Εἴἶπέ 'μοΐ!.:29 “ΟΟπῖο. ΠΟΤΘ," 5686. ἃ 
οὐ ἩΠΒΘΣ ᾿ 566 χοα -  -ἸΏΔΆ. ὙΜηΟ 5614: ᾿Ἰσταθ τήδα ἢ ὑμὰν ἰο]ᾶ τὴ 

. πάντα ᾿: ἃ - ἐποίησα -- μήτι οὗτός [411 ὑπθ΄ ὑμίηρ5 1 ἀἰά.. 
811 ([πρ5) το 1ἀϊᾶ;:- ᾿ ποῖ ψμδὲ ἰπ15 ΤῊ 5 πόΐ ῬΟΥΔΌ5 

ὕμδ᾽. Οἠσιδῦ, ἰ5. 10 
20 ὙΠΟ" “ὑψοῦ “οαὖὐ οὗἉ 
86. οἷν δῃᾶ Ῥθρϑῃ 
σογλΐηρ,. ἴο ἰῃ.: 

ΣΦΙ ΜΘΘΆΜ 6. ἢ. 6 
ἰβοῖρ θα. ψοσ ᾿ὐρὶηδ 

Ὠΐχα, ΒΑ] Ωρ: “ἜΔΔΌΡΙ, 
οδαἱ." 32 8ΒυὉῦ -Ὧθ6 58]α 
ἕο ὕπο; “Ἴνα ἰοοὰ 
'ο εἂῦ οἵ ΨψΌΪΘΏ 

γοῦ ἀο' ποὺ ΚΙΟΝ." 
33 Τογδίοτο 16-- ἀ15- 
οἱ] 65 Ῥδρδῃ.. βανίηρ' 

ἴο ΟὔΘ᾽ δῃούμογ : “ΝΟ 

ὍΘ. 65: Ὀτούυραῦ 
Ὠὐτ δηνγυίὴρ ὕο ϑϑῦ, 
Ὧδ5. Ὧ63᾽" ϑ8Δ4σ655 
5]. ἴο -ὙΠθηῖ: ᾿“ΜΥ 

Τοοά ἰ5. ἸΟΥ Ταθ.: ἴο ἅ9 

᾿ [Ὧ6 "1 οΣ Ἤϊα . ἐπ Ὁ 

βοῃῦ τὴ8 δηᾶ ἴὸ ΙΒ 

Ὠΐδ ψΟΣΚ. ὥσο τοῦ 

᾿ποῦ΄ 5Ὰ ὑπαῦ ἰῇοσα 

16 ϑαὺ τοῦ. το ΗΒ 

Ῥϑίοτθ- -ὑ88. -Βαγνοϑῦ 

30 ἐξῆλθον. . ἐκ 
ἐδ ἴα Ομτιθῦ -᾿ ΤΏΘΥ σα ἑοσίπ οἱἷϊ Οὗ 

τῆς πόλεως καὶ᾽ ἤρχοντο. . πρὸς αὐτόν. 
ὡς εἰΐν. - δῃᾶ ἴμον ΨΕΥΘ οοταϊηρσ ἰοννασὰ Ὠπῶ. 

Ἔν τῷ: αὐτὸν 
1η.-. 186 Ῥεΐνθεα δι 23 1. σϑαυοβέηρ, -ἴτη.. 

οἱ μαθηταὶ λέγοντες ΄. αὐτὸν ὩΘΩ͂Ν, φάγε: 
ἴδε αἰδοῖριθθ : ᾿- ΒΑ ΙΩΒ εἶ Θαΐ. 

32 ὁ. ᾿δὲ---εἶπτεν αὐτοῖς͵ Ἐγὼ βρῶσιν 
ες πὴ (οη6)  ὰ 56: ἰοΐμπμοο :-1 - ξοοάῦ 

ἔχω αγεῖν. ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 
δῶ, ἜΑ ἐξα ἴοι ΜΜΏΙΘΕ... γοῦυ - ποῖ αν Καοννῃ.. 

33... ἔλεγον ’- οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς 
ΕἼΤΕΤΟ ΒΑΥΤΩΣ . Ἐπεξεῖοῦθ: 6 ΠΕκοῖοΙο5 τονναχά 

ἀλλήλου τις ἤνεγκεν αὐτῷ. φαγεῖν; 
οὔΘ ΑΙ ΘΝ Ν ϑησοῦθ Ὀσουβῃΐ -ἴο ὗτα.. ἴο αδῖϑ 

34 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿ἰΙησοῦς.. ᾿Εμὸν βρῶμά 
. 15. βαΣΙΩ 5 δὼ θοῦ ἐπ ὅθ Μγν. . ξοοᾶ.. 

ἐστιν᾽ ἵνα “ποιήσω τὸ θέλη μὰ 
5 -- ἴῃ οέδος ἔβα. ᾧἵἱϑῆοι δ ο [ῖῃ6 -οὐὔὐὔνίὶ 

᾿ς τοῦ . πέμψαντός με καὶ τελειώσω 
οὗ ἔπε (οὔθ) αν πθ βεΐ τς 8δηα 1 5ῃομ)ά Βη 158 

αὐτοῦ τὸ ἔργον. 90 οὐχ ὑμεῖς - λέγετε 
ΟΥ̓ τα. ἴμοε . “Ψοτκ. Νοῦ τοῦ 81:6 ΞΘ 5 

ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ: θερισμὸς. 
ἴδαξ Ὑεῖ ἔουῦ τοίη ἰδ|5. δῃά με. πδγνεβδὺ - 

ἐστιν᾽ ὁ -χριστός;. 

μεταξὺ ἠρώτων 



ΦΟΗΝ 4: 36---.-40 486 481 5ΟΗΝ 4: 48-.--80 

15 ΤΟΥ͂ 8, ΟΟΥ ΔΙ. 86 
ΒΑΥΙΟΥ ΟΥἨ ῃ6 ψογϊά." 

48 Αἴ οΣ ἴδ ὅνψο 
ΟΥ̓ Ὧ6 οἵ ὑῃοῖα 

ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε 
15 ΘΟ 157) ΤΟΟΚΙ 131ὰ ΒΒ ΩΣ ἴο χοῦ, Ἰδὲ νοῦ ἃ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν. καὶ θεάσασθε τὰς 
{6 ΄ ΘΥ̓68 οΟἔχου δῇαὰ νἱον χοῦ - ἐπῸ 

τοῦ: ΓΙ αρ τοῦν [22:1 ΒΑνΝΊΟΥ οΥ ἴμ8 φγοτά. 

εγεβ ᾿ἃπἃὰ νἱοὸν πὲ 483 μετὰ δὲ τὰς. δύο᾽. ἡμέρας ἐξῆλθεν 

"ὦ ἀληθῶς ὁ ᾿ ῦ κό 2 ! . ιν ῶ, σωτὴρ τοῦ κόσμου. ΟΟΙΊ659 ΤΙΟΟΙῚ Σ 56. ἴο ! ἐστ ΛΔ μωΣ 

Π6145, ὕῃδὺ ἐρᾶν ΤῊΝ | ΑξίοςΣ Ῥὰαξ ἰῶὰβ ἱνὸ ἄδυβ Ὧφ ψνϑῃῖ ουὔἱ 
χώρας ὅτι λευκαί εἶσιν πρὸς θερισμόν’ [ ψαἰΘ -ἔοῦ παγναβίϊηρ, ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν" 44 αὐτὸς γὰρ ἴΟΓ ΟΑΙ1:168. 44 71εϑὺβ ἤδ| 45 μοῦ ννῆϊίβ ἐμπον ἀγα ἰοννασαὰ μπματναϑί; ΑΙτοδαν 86 .0Π6 τααρεὶ ἕτοτα ἔλαχε ἱπίο 8 ἄὥδϑιῆες;. Ν ὍΣ ἘΠ γηβο]ῦ, Βούανασ, ὈΟΤΘ 
ἤδη 36 ὁ- θερίζων μισθὸν [15 τερσοίνίηρ ψδθδε ᾿Ιησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰ πίξπεεα ὑπαὶ ἰῃ- {61} Ιου. ἴδε (0:6) Βαυνοϑίης ΤΕυγασά ᾿8ηἃ ραὐμοχίηρ Τγαϊὲ “6515 Ὀοτα νυϊλαϑ ἰμπδῖ ῬΧΟΒΆΕΣ Εν πὸ ΟὟ Ὠοϊο ἴαμᾶ ἃ 
λαμβάνει. καὶ συνάγει καρπὸν εἰς [ἴοΓ δνογϊδϑίϊωρ 116, ἰδίᾳ. πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. ΟΤΈῈ [ΡΥΌΡϑὺ Ὧδ5 ΔΟ. ΠΟΣΟΓ, 15 τϑοθίνιπθ απ ἰ8 Ἰϑδάϊηρ ἰοσαί μοι ΗΝ ΠΑ 80. ἰμ8ὺ {πῃ6 5ΟΨῈΥ ΟΥ̓ ἐδ Σ (Ὁ1866)}) ομοσ τπόξ 15 βανίηξβ. Ὁ ΕΘΗ 45 ΨΥ ΏΘΩ, ἐμθγϑοσϑ, 
ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ “σπείρων [δᾶ ἴῃ ΤΘΘΡΕΙ πιαῦ οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο [μα αττίνεοα ἴῃ (411-166, 1ξδ. ϑνουϊαβύηρ, ἴῃ ογᾶθυ δὲ [ὴ6 (οὩ6) δβοινίῃβ το οῖσ τορθίμοσ. 37 ΤῊ ἐπογθέοσθ. μθοδπια ἱπίο ἴπ6. Οδιξῖεθ, . τεςονεα ἴ88 ΟΔ1.: 16 85 τα- 
ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. [{πῖ8 τεβρβοῦ, ἰηάδϑᾶ, αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες οοἰγοᾶ ᾿ΐπ), Ὀθοδ88 ἰοβθίμει. τᾶν τϑήοίσθ. 150. ἰῆθ (οπ6) ματζνεδέϊησ. [ἘΠ ΒΆΣΊΩΠΡ ἰδ. ὑσχθδ, Ὦπὰ 6. Οδηθαηβ, 811 (|π 55} αν ηΒ ΒΘΘῺ ᾿ἐῃρν θα 566 811 86 81 ἐν γὰρ τούτῳ ὁ . λόγος ἐστὶν [Οὐ6 ἰς ἰπθ. ΒΟΟΣ : ὅσα͵ "ἐποίησεν ἐν ἱεροσολύμοις ὑΒΣρΒ Ὧ6 ἀϊάᾶ. 1λ. 96" ἴχ ΖῸῪ ἰμπὶβ (5) ἰβα ψοτγὰᾷ ἰβ᾿ [δηά δπούμποι {πὸ σϑρ- 88 ΤΆΔ: ((155) 85. ἤρα ἴα . εγυβαιθα Ἰ γῃβδίρτη δῇ ἐπ ζαβί- ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ. σπείρων [6Γ. 381 ἀϊδροίοῃοδα ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον ξῖς' “τὴν [8], ἔοσ' [ΏΘΥ 8150 :Ἀδά ἔχαθ ΄᾿. ἐπι ἀποίμπου. ἰδ ἰῃπθ (0ῃ6) βοψίηρ. χοῦ ἔο Τϑαὰρ ψῆδῖ ἰὰ ἴῃ6 ξεβῖναι,, δηὰᾶ ἴμδν ΤΟΥ. σαρθ : 1ωῖο ἴδ βΌΩΘ ὧο ὑπ Γοϑέναι. 

καὶ ἄλλος. -.- ὁ - θερίζων" 38 ἐγὼ 1 τοῦ Πᾶνα βρθηΐ πὸ 18- ἑορτήν. ᾿ ᾿ "46 ΑΟΟΟΣΑΣΙΏΡΙΥ Ἠ6 δὰ δηοίμεν ἐπθ (0π6) πδινεϑβείῃρ; ΤΌΓΡΟΣ οὔ. Οἰὐδοῦς ἤδγνα ξεϑιῖν αὶ. Ε : - ες [δ αθϑίη ἰὸ σ΄ ὯΒ ἀπέστειλα ὑμᾶς : θερίζειν - ὃ οὐχ ὑμεῖς [ΙΔΡοχεά, δῃᾶ γοῦ Βαγα 46 Ἦλθεν οὖν: “πάλιν εἰς τὴν - Κανὰ Κ᾽ 638111:166; - Ψ ΏΕΓΘ βθπξοῦ, γοῦ. ἰο ὍΘ Βδτνθβῆηξ ὙΨΏΘΗ ποῦ χοῦ ἰρῃηξοσθα ἰπΐο “ἐπ6 ἘῈ στ. ἔβεγθξοτα . ἀραΐα ἱπίο. 36... σάπια [ἢ ἨΔ Α ̓ ξαγηδᾶ [86 κεκοπιάκατε ἄλλοι ᾿ κεκοπιάκασιν, 'καὶ ὑμεῖς [ΒεμιΘῖῖς οὗ ἐμοῖς 18 τῆς . Γαλιλαίας, ᾿ ὅπου ἐποίησεν. . τὸ ὕδωρ  τγαξοι' ἰηίο πίηθ. ΝΟᾺ 
Ὀοτγ.» ΐ : οδίδα δϑιεσς, οτΘ Βθχηϑᾶρ. 1ἢ6 τναῖθὲ 

ἴᾶνα Ἰδροσθᾶ; οἴμοι Βανθ]αροχοᾶ, δδῃὰ τοῦ 
{ποῖα Ψψὰ5 8 οογίδίῃ εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. 1] 8ὅϑ νον τοϑὴν οἵ οἶνον. Καὶ ἦν “τις βασιλικὸς. οὗ. . οὐϊθηάδηῦ οὐ [86 Κίηρ ἰηΐο τὰ πὐνα οἵ ἜΡΕΣ τοῦ Βδανθ δ χρν ἐμ 58 τοι Μ 55 ἡρὴς ἠδ υλῃ φν Ἡθιθ να ρσοῦν ῬΑ ἐπ τ τόσο. δοη ταα ιοὶς 

Ὁ οὐΐοι θὲ οἷδο τος δραῦς τρλροὶ ζῆτε ἴα κι οὴ. μοὶ ον 9 τυ 
“μείονα, πὸ Μία οἵας δαπάνη σαδ ΟΣ ἔπο τοσδα πὸ μανία μαῖα, ἘΕῸ ἘΌ ΜΕΝ εξ ίθει ει δο ἐμέ οοςν σαν οἱ σὰ τα 
ἰροθντον ΧΩ τε τς Ὑυύσικος μα ρτυρούσηρυ ἐν Ο ο ππιρον ΤΗΣ Ὡς Ταάδα ἰπίο ἰδ αϊτοα, ψΨοθι οἱ αῖὸ Ά Ί Ι56, ὯΘ ψοαῦ " Ν ; τρια ἘΣ τ ἐν ὰ τ ὸ ἡτὸ ὶ ἠρῶτα. ἵνα ., Ἠΐ ἐμὲ πεῖαῖα τς οἱ Ὀρίδ. τιμὰν ἐάσας Τοτο τρου ως Β [ όῆι Πα ἀπὸ μας Σξαδοεως οἰδουᾶεν θαι ὄρτιο ἄστη δηα Βραὶ 
"τ σον ευδπιςε στον δ τηουϊά δος ἄσνπὶ ἀδὰ, Βοϑλουσμοαι οξἶῖο τας αἱ ἴδε Ροϊα οἱ " τον δι ΜΙ ἢ Ἐ- ὃν. υἱό εν [ο. ἀποῦν . ἷ - ᾿ϑβαληίαηο,ἠ ψοιπεφμονυον σήν, εἰναι, ἔπόσαι απὰ ἦδ, πιστοῦ προ  ν τὸ τ νην το 
ὑροίαο ἔδοτη; απὰ δὲ ἐπεμαῖλοα ἄϊοτο ὕυς ἡμέραις, ἀν σας ρα υσαίγ τα τὴν “κι πον νυ μ τ 
τὸ πὐ πιο  πόμωες τρανὸς οὶ τίδης, ἀδὰ ῥοήξηϊς του ϑμοιμ εο, ἄοτϑ, σοῦ ΤῊ ἘΝ 
πὴ... τ λκῦ. δεῖ. ἐὶ' χοῦ θουμα εϊενς; τ πραγ, σαι [49 ΤΡ αἰϊοπᾶδαὶ οἵ “5 ΄ »,. 5 .» . . ἐς ΝΕ Ἢ ὩΣ κ᾿ , ΄ δ δ Ἐπ σ ὐὐδπ  μμμπσ στρερε τς ἐρ τ ἀν ΕλοωΣ 

ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου. ὅθ λέγει 
ἴο 16 ἐδϑ ἩξΠ6 ῬῸν οἔηθβ.. 15 Βα] 

αὐτῷ ὁ. ᾿[ησοῦς Πορεύους: ὁ υἱός σου 
ἴο τω ἀξα 2655 Βερβοίῃ; δα βοὴ οἔγψου 

δοοουμῦ ΟὗἨ ΨΟᾺΣ ἰδ ῖκ;, 
ΤΟΥ 6 ᾶνε Ὠρδσα ὼς 
ΟἼΣΒΘΙνΟ5 δηάα π6 
Κῆον ὑμαὺ ἐμ ΤΏ} 

ΟὨΠα ᾿ ἀϊθ5." 50 ὕ6 55 

βοὰ ἰο πα: “ὁ 
σοῦ. ΝΥ; ΨΟΌΣ. 50. 

λαλιὰν πιστεύομεν" αὐτοὶ -Ὑὰρ 
ΞΏΘΘΟΒ. 6 876 θυ ηρὶ ΝΟΥ ον 

ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός 
ἍῈ Πᾶνα Βθδσά, δῃδ τὸ Βαᾶνο Κπονγῃὰ ἰπμδὲ ηΐ5 (ΟΠ 6) 

οὐδ μων μιν ἐν ΝΣ 



5ΟΗΝ 4: δ1---ὅς ὅ 4538 

1ν65. ΤῊΘ τη Β6- 
Πονοᾶ μθ. ψογὰ ἐπδὶ 
σαϑὰς ΒΡΟΚΘ.. ἰο ᾿ Ὠΐγη 
διὰ ποῦ δὶβΒ νᾶ. 
51 Βὰξ δἰτοδᾶν. ψῃ116 
ὮΘ΄. ὰ5 Οἡ Πίβ. τ8Ρῦ 
ἄοψῃ ἰκ βίανοβ, τηϑὶ 
ὗσα ἴο. 58. - ἰδὲ 
ἨΪϊ5 ῬΟΥ αδβ- νξηρ, 
52 ΤὨσταΐοσθ 6 “Ῥ6- 
δὰ ἴο: ᾿'παυΐγθ᾽.. οἵ 
ὕδθιι 6 ᾿ ΠΟῸΣ. ἰῃ 
Ιο μ6 ροὺ Ῥούϊος 

᾿ζῆ. ἐπίστευσεν. ὁ ἄνθρωπος -τῷ λόγῳ 
15 ̓ ἰνίηρ. -Βοανεα ἐπα .:-- τῆδ ἴο 1π6 πνοσά: 

ὃν εἶπεν αὐτῷ. .ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἐπορεύετο.᾽ 
ΜΙᾺ βεα ᾿ ἴο ΓΝ ἐπα Φεβὰβ “δπᾶ ΒΘ νγ»γ2ἂἃ5 βοίῃρ.-: 

51 ἤδη. . δὲ. αὐτοῦ καταβαίνοντος. - οἵ 
᾿ΑἸοραν , Ἀαΐ,. οὗ Βῖτα ᾿ βοῖϊὰρ ἄοννῃ ᾿- --ἴδ 6. 

δούλοι αὐτοῦ ἐπήκοον. αὐτῷ "λέγοντες ὅτι 
δἴδνεβ ὋΣ ΗΠ το ΤῺΘ ΥΠΗΝ δαὶ ἰδδί 

ὁ παῖς αὐτοῦ. ζῇ. ᾿ ἐἰγύβεξα: οὖν: 
186. ΟΌΟΣ οὗ Εἰπι ΓΤ ΕΣ ἪΞ ἡπαυΐτοα ἐποσγοζοσα 

τὴν ὥραν. παρ΄. αὐτῶν ἐν... ἧἣ.. κομψότερον. 
1828 Βουγ.. Ῥεβίάβ οξ ἔθϑθια ἱπ' ΠΟΝ . ΧΩΟΓΤῈ ἔστ, ’ 

ἔσχεν-: εἶπαν -- οὖν. αὐτῷ. ὅτι : ̓Εχθὲς 
ἀιθ αᾶ; ἴδον βαία ἀὠμδόζοξε, ἴο Βἴτη -Ὠδῖ. γοείονδὲν ἐπ : ραν. Ἀσοστᾷ- 

ὥραν. ἑβδόμην. "ἀφῆκεν: αὐτὸν... ὁ πυρετός. πρὶν ὑμ6γ - 5814 ἴο 
Πραχ. δονοηΐῃ. θὲ ξ0 ΟΕ --Βέτη" "ἕο Ζδνεσ. ..ἕ [ὨΪηχ:-: “Ὑοϑίθοσχαδν -:: δ 

58" :ἔγνω “: οὖν - : ὁ! πατὴρ. ὅτι: ἐκείνῃ. τῇ 16186.. δανθαῦα ὭΟΘαΣ 
ον. ̓ Ἔβογθέοσα, ἋἊὯὯ6 :Σαΐμοῦ . {παῖ “ἴο μα {μ6 }} 6 ἴδνοσ Ἰοὺ - πέγῃ 

ὥρᾳ ἐν ἧ.. εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὋὉ |8 Ὑπετείοτθ ὑμ6 δ- 
βοὰν ἴῃ ΠΟ ΟΝ βα!4. ἰοβα (86 ὅθβθὺβ ὙΠῸ} ὑπ6Γ Κηθν ὃ ΨΜἘ5: ἸῈ 
υἱός “. σου "᾿- ιξζῇ, ικαὶ. ἐπίστευσεν αὐτὸς "καὶ | (86. ΨΕΙῪ «οὺΣ ᾿ηδὺ 
ι50 οἔ γοὰ" δ Ἡντης, ἀπά. Ὡς Ὀεονεα π6..: δῃᾶ. σόϑαβ καὶ. ἰὸ Ὠίη: 
ἡ -- οἰκία. «αὐτοῦ ὅλη. τ δά Τοῦτο “δὲ. “πάλιν: “ὙουΣ ὅοῃ ἢν δ5." ἈδΒά 
τὴ 6 ᾿ΒοΟυΒΘΒΟΙά ΟΥ̓ ΠΙᾺ Μ8Ο 6." “ΤῊ. Βυΐ. δραί ΙἸῺ6 δῃα. ὯὩΐ ψΏΟΙΟ 

δεύτερον -. σημεῖον ὁ ἐποίησεν - αἰδόξι ᾿Πησοῦς ΒΟΙΒΘΒΟΙΑ Ῥα]ονϑ, 
᾿ βεροπά, .᾽΄. ΠΕ ΕΒ τρὴ ἀια". 1. Π6᾽... σεν 54 Ἀρδίῃ. [156 ψαϑ ὕῃ6 
ἐλθὼν. ἐκ τῆς οηουξοῖαε εἰς " τὴν ̓ Βεσομά 5ἰρῃ σεϑ5 Ρδγν 
ΒΆΝ σοῖπθο ᾿οαξ ΟΕ {μ6. Ζυάᾶσδα ἰπαῖο ᾿- Τοχτηθα ΜΉΘ ὯΔ οϑτθ 
Γαλιλαίαν. - ἐξ τ οαδ οὗ σα -ἀθ8 "ληΐο 

εὐ ΒᾺ τ δ᾿ Ἰσ411:166.. -. 0.000. 
ἘΚ Μετὰ“: : ταῦτάὰ. ἦν ἑορτὴ Ὁ τῶν ἈΓίοΣ ἘΏ686 ΠΕ 
Ὁ. ΑΣον Ὁ Β886 1188) ἡ ἋΣ ἐεεῖναν “ΟΕ μα δ᾽ ἔμετθ 5. 8 τὰ 

ἡἠϊουδαίων͵"-- καὶ :: ἀκνέβη.. ᾿Ιησοῦς"“΄ εἰς 1 ἐἶναϊ οὗὨ ἐπ΄ ὅθνβ, 8ηά 
Ἴανβ, .: “δηᾶ ". ψεπΐ ρ΄ Τεβαβ  Β)ϊο | 7655 νοῦ ἂρ ἴο 

᾿Ιεροδόλυμα.. 2. Ἔστιν. δὲ. ἐν. τοῖς Τοτιιβαίθα. 2 ΝΟ ἴα 
Οὐ συ ϑαΐδση. Ὁ ΞΟ Ο5᾽ τ θα π΄ τὰς οΥ 5816 1) αὐ {88 

᾿βῃθδρβϑδίθ ΤΏΘΓΒ 15. ΚΕ 
ῬΟΟΙ ἀοβισιδίθα ἢ πῃ 
ἘρΡτον Βοίῃ": οι ἴΠ8, 
πὰ ἤνο ΘΟΙΟΏ8ΩΘ5. 

᾿Ἱεροσδλύμοις ἐπὶ - τῇ, ΤΎΡΣΒΗ κολυμβήθρα 
ΤΟΥ βδῖθηι ὌΡΟΣ 1η6 5ῆοορῃ [βρϑΐίβὶ] 

ΤῊΝ -“ἐπιλεγομένη -- Ἐβραϊστὶ . Βηθζαθᾷ,. “πέντε 
ἰδδῖς Ῥαοίπα δια οι ᾿ 1 ἩΘ τον ΒοίμζΖαίῃα, Ἔνε. 

ἱ στοὰς ἔχουσα" ̓ ϑ'ὲν͵ ταύταις. κατέκειτο ᾿ ϑ1η΄ ἔπ888 8 αυ ρα ά8 
πληαε. ̓οκῤονυς ΠΩ βεβε ό ὕμτι ἄονναι ΟΖ. 88. 5ἱοῖς,-, ῬΙΩΔ, 

πλῆθος ..0.-- τ τῶν ς΄ ἀσθενοῦντων, |γϑγηι 
χα μᾶ6.- οξίδῃε (ογ65) ὁ ᾿ς ΒΕΙΔΒ 510} ν .{1Άτπ6. ἀπ {Πο58. τίθα 

᾿ ἐτευστος ἐδ πεν 1} 1 ΒΟΥΘα. ΘΙ 6 Υ 5, 
τε ἡλῶν : χωλῶν; :.. ξηρῶν ' ΝΕ ; τὸ 

ΟΕ ΒΗ (Ομ 65), οὗ Ἰᾶτηβ (οτ85), οὗ τ βοτεά ̓ ρπ τῶ: 5 Ἰγπρ ᾿ἄσνῃ. 

ὅ ἦν δέ. τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα. 4.--.--ἰ 58 8 σεγίδια 
88 Ῥαὰϊ ΒοΙΆΘ., οΟΤΩΘ ἢ ἴβοσθ᾽ ταῖσῖν Ἰτλδα ΔΕ ΟΝ ΨΟ 

ΡῈ ΓΉΪΞ - ὕ Γθ6 15. σε τ οα΄ 1 ἐπθ- γγεβίφοςς ἃ ἹΤοστὲ ασεθκ ἰοχί: Ἶ 

Δ νουφωααυωναυφυλοριραῃμηαπα 

τάμε Ὡμροα ἐλζν μὰ, ΔῊ ἩΕΤΆΡΎΟΡΨΕΤΙ ψ ἡ φ, οὐλδι δήψιν μρρνμνφδαι ἡ ωραθίνρ, ον. νυ βναὴν μιν ρι. 

ΜΔ ΩΝ ΡΟ ον δ ἀμ ΔΩ ΣΔΔΔΝ ΝΥ ΔΝΔΣΛΜ ΩΣ ΘΎΚΩΣ, δ᾽ ΔΗ ΩΔΘΘΔΔΩ ΘΗΝ 

488 ΦΟΗΝ ὅ: 6--ἰ,.2. 

84. Ῥδοὰ ἰῇ Ὧἷ5. βὲοκ τ 

ὭΘΒ5᾿ ἴον ὑδύτυν -οἰρηῦ 

ΥΘΕΓΒ.. 6 βϑοίρ: ὑμῖβ 

τϑιυι Ἰσ τ ἄοψῃ, πᾶ 

Ῥεϊῃρ΄ ἀαΓΘ ἔμπδὲε Πρ. 

δὰ δἱτθϑὰν ὑϑθῃ 
[50 Κ] Ὃὁ Ἰοὴρ - {π|6,. 

ὔοθὰ 5ϑἰα. ο ἰδ: 

0 γοὰ Ψψϑδϑῃ ὕο 

Βοσοσιθ βουμαᾶ ἵπ 

ὶ ὀκτὼ ἔ ᾿ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ’ 
ΚΟ [Ξ ΓΞ 1} τῶν Βανίῃβ ἰὼ ἐμ βίοκιθ55 ΟΥ̓ Ἀἰγα; 

6 τοῦτον : . ἰδὼν - ἘΣ ὃ ᾿Ιησοῦς 
ο ἐμὲς (086) .- τον ΑΜ δ 56 ῖΣ. πο. - τ ἀεδαβ 

κατακείμενον, .- καὶ ΄. δ τ: ὅτι πολὺν} 
ἐὐλμ Ἐν κε τ: δηά:. Βανὶδρ κπονγα ἐπὶ ᾿ταῦς ἢ. 

όνον -- -ἔχει λέγει αὐτῷ 
Ὑπδπ νι Χρὴν ὭχΩ δ. ΠΣ μανίηδ, Ὧ6 15 ΑΟΣΕΒ ἴο Εἶτα 

ἕλει “Δ ες ὑγιὴς - - γενέσθαι; 
ἐπθ εἰς ρος τ: βου ἴα βοαΉΒ δέ Ῥεςοσαβῦ 

ἴ ̓ἀπεκρίθη ὁ αὐτῷ ὁ ᾿ - - ἀσθενῶν - 
πο Ν οἷο Βἴτὴ. 86: ΒΕΡΙΒ' ἔβστν (086) ΡΣ ΟΝ Ἴ ΤῊΘ κ5'οκ 

Κύριε ἄνθρωπον. οὐκ. ἔχω ᾿" ἵνα πα ϑηδγαζεᾶ Ὠἰῆη: 

τοτά,"" ΒΝ ποῖ, ἐμ ονίον πὶ οτᾶου ἰμδὲ. ΦΡῊΣ 1 ἀο βιός ΠΡ ἃ 

αν: : αχθῇ:-: Ἶ τὸ ὕδωρ " 

ΕαΝ ἦ Σ βμουϊᾶ ἀπὸ ὁ αἰδεατροά ἀμ “ ψδίεῦ ἄμῷ, τὸ ῥα πιο. Ἰαῦσ, 

ά ; ἐν} : ἱ 

Βετετ, με: ΠΕΣ τὴν μετ τὰν ΘΟΘΙΣ ἢδ ὀπιλυῤτθθ 

δὲ: ἔρχομαι ἐγὼ.. ἄλλ πρὸ: θῸ "- » ΜΏΗ16᾽. «ἢ 

ρυξ ϑτῆ, Θοτα 6 Ι. ἈΉσΕΝ 'Βεΐοσο: ᾿ΘΟΙΩΪΏΡΣ. ΔΩΟΈΒΟΣ ἀρὰν 

.8. “λέγει αὐτῷ ὁ Ιἄοψῃ δμεϑᾶ οὗ ταθι" 

«45 βίαρριῃρ, ἄοννα. ἢ 15 βασίηξβι: -ἴο Πῖτα.. 16} 8 σέδαδ. ευἱᾶ ἰο Ἤΐητ: 

Ἔγειρε. : ἄρον. τὸν κράβαττόν “6δι" ἀρ, ΩΣ Ρ. 
βρθεμευρς παν μν τὰ 6 ἜΝ ἐν ϑοι οοἱ δηᾶ ψ 

ἅτει.": καὶ... , 
ἜΠΕΡ αρουΐ:.. Απά: πετῶν τι 9 να. ὑιον είς ἕμρ, 

: ἀν “ἄνθρωπος, καὶ 6618 
ιβόυδᾶ ὑγιὴς ν᾽ πλοῖο μῶν, ὅν ἀπά βουπᾷ ἴῃ ΠΘαΐπ, αθᾶ 

κράβαττον ; ́. αὐτοῦ: - «καὶ [86 Ῥίοκοᾶ ἂρ Ὠϊ6 σοῦ 

οοἵ.- ΤΕ μῖτι ᾿. δᾶ. 8πὰ Ῥϑβδῃ ἴο Δ Ες. 

“ΝΟΣ ἢ". ̓ἔμαῦ ἀδ ν᾽ 

πῶ ων, 

ἐμοῦ ἜΤ Ὶ καταβαίμει.. : 

εἰ ες: 
Ζεβαβ. 

σου καὶ: 
οἔγου δηά: θεν 

ἐγένετο: 
ὨδσδτΊΕ... 

ἦρε .. τὸν. - 
δορά ὰΡ {πα 

περιεπάτει... ν ν᾿ ἐουθϑ ον Πρ 
τγ5 να Κη 5 δροσῖ, "ἢ ᾿ ἊΣ πὐὲ Η ΒΘ ΒΌΘΙΗ. 

Ἦν δὲ σάββατον. ἐν. ἐκείνῃ ἀπ μέρᾳ. 
τγεσβ. θὰ: βϑαρραῖξὀ  ἱπι αν... 10 Ὑβογοίοσθ. ἴμ6 σον5 

Ι τς θρδ, 0 58.0.0 

- τ ς ἜΞΟΣΕ, ἍΨΕ δα ἰσ' ΓΌν ΒΕ, {πὸ.--οὐτοᾶ τη: “δ 

τεθεραπευμένῳ: ᾿Σάββατόν ἐστιν, καὶ οὐκ 5 ΒΘΌΡΑΙΙ,. . δα 

“αν β θΘοα συτοᾶ ΠΑΡΡα - 115. δπμᾶ ποῖ τς πὸξ 1601: ΤῸΓ 

ἔξεστίν σοι ᾿ἄραι ᾿᾿ τὸν: - κράβαττον..} νου “ἴο: ΟΡ [88 

ἀξ ΒΊΑ ἴο σοὰ ἴο αὐτὰρ [Π68 ἜΣ ἢ δοι. 1 1 Βαξ θ΄. ἊΜ 

Εν αὐτοῖ δ τῆς 

ἐπὶ ΠΡ ῥα ἱ ἀπεέρ Ὁ ἐτοῖν ᾿Τμα (Ομ 6) ἐπ βιανα: ἽΤ: 

σι ὑ ἐκεῖνός μοι 
ἐποθος Ἢ ὙΕ ̓εοιπὰ γῇ ΑΝ ἴμαῖ (ομὸ) ἰοτηθ τὴ ϑβοιυπα. ἢ ΠοϑὮ. 

ὩΙ 

εἶπεν ἼἌἌρον τὸν κράβαττόν ᾿ σου καὶ [5814 -ο τὴ6,.᾿ ῬΊΟΚ 

βαῖα τὐαρΡ {δε ὁ ὡςοῦ Οὗ σοῦ 8δπᾶ ἊΡ ΥΟΌΓΣ. οοὐ β85ᾶ 

᾿ περιπάτει. 12 ἠρώτησαν αὐτόν Τίς. ψΘΙΚ. ἜΣ ὉΠΟΎ. πδκεὰ, 

Ῥε τυ μκῖπ ες ἀρομῖ. ᾿ ΒΕ, αυεβοιεά ΓΑννοΝ Ὕ8ο ἢ: δ᾽ 15: 86 

ἐστίν ὁ ἄνθρωπος ὁ--: εἰπών ΄“- σοι μα: ὙΠΟ 

5 ἴδ τπδα {88 (0:8) μανίῃβ βαίᾷ ἴοι σου ] π]8}" ᾿ἴμαὲ ἐοϊ4 , ἰχθα Π 



ΦΌΟΗΝ δὅ: 18--19 440 

ἤΆρον καὶ περιπάτει; 1... ὁ. δὲ [ῬΙΟΚ ὃ ὰἃρ δὰ 
ΤΠ ῸΡ δηᾶ Ῥὲ ννϑικίῃρ δροιῦ ὙΠ6 (ομ6) Ῥαΐ| 3113 13 Βυξ {π6 

ἰαθεὶς οὐκ ἥδε! τίς ἐστιν, [ οαιθᾶ τλδὰ αἰᾶᾷ ποὲ 
Βανίῃς ᾿ἀϑόρτὸς Ποιά τοῦ δά κηονα  ὯῺΟ {ξῖ5, 

ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν 
16 Ζὸὼ {Φ655 ἰροηηθά οὐδ οἔ σον Ὀρίηῃρ ἴῃ 

Κῆον ψὴο μὲ Ψ85, 

διϑδῖᾶθ, ὑῆμθγα Ὀοίηρ 8, 
τῷ ̓  τόπῳ. οἴονά ἰῇ (886 ὈΪ]806. 
ἢ τὰ ᾿ ττς, 14 Αἴΐον [8658 ὑπίηρϑ 

Τ' - ταῦτα ΄᾿ ευρισκει 7655 Γουπμα Ὠἰ ΑΥΕΣ ἔμιοϑθ ({π1065} 1 Ἀπάϊπ ἱἐπ6. ζαηρῖο ἀωις δ ς 
αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ. καὶ εἶπεν Βΐη: “ πὰ ἰπθ ὕάθαβ ἰῃὰ πὲ ἰδιαρίὶς δπὰ βαϊάᾶ ὍΘ κυ σπος ἤδιυ, 
αὐτῷ Ὃ[δε ὑγιὴς γέγονα 
το Βὲπι Ξε 8 Βουηα ἴῃ ἈΘΔ χοῦ Ὦδνα ὙΟ ααοῖδ ΝΝ ρέει: ἜΣ ΤΩΣ 

μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ εἰρόν ἐηὶ 
ποῦ γε 6 βἰῃῃΐῃρ, ἴῃ οτάθυ ῆαΐ ποῖ Χεῖροι αὐαυ τὰν αρδη άνος 

σοί. τι γένηται. 15. ἀπῆλθεν ἰρρῃ ἰο γοι." 15 Τῇ 
ἴο γοὰ ᾿΄ Ξοτηρίμίηρ. - 5Βῃσ Πα Πάρρϑη. ὑγοηΐ ἀνναν Ἶ ἂ ΠῚ οηῦ ΔῸΣ δῃᾶ 
ὁ ᾿ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν τοῖς Ιουδαίοις ὅτι ἰο1ἃ ἰὴ86 σον ἰῦ ψὰβ τι 8 τ ΤΆΘΙλ ἶ δηα Ξϑιᾶςς ἴο [ἢ 68 7ονν5 τθαῖ σοθὰ ὑπαὶ ταδάθ τα 

᾿ἰααεθ, ἔτνος ὦ Ὁ. μαριήσος, αὐτὸν ϑοαα τὰ ΒΘαΊ. 
τουρά ζιῆοι,, ̓ ἦ χὰ ἰδ, ὠἠὠἈΟἰδΟ [πὸ δοπο πραὺ μοῦ. 
νοὐβονρύως ὃς αανδου, Ὧν ῃσοῦν μὸ. σαα ἀοθιᾳ μοι 

ὅτι -ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. [μεαϊῃ. 17 Βυξ Βα β8ῃ- 
Ῥδοδιξθ ἴζδβα ([81 655) Β6 τνᾶβ ἀοίῃβ ἐπ δβδρϑίῃ. 

17 ὁ δὲ ἀπεκρίνατο αὐτοῖς ὋὧὉ 
ὙἼ86 (οῃ 6) μαΐ δηδνοτοᾶ ἴο ἴβοχα 186 

πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ 
ἘΔΙΏΟΥ οΟἔταθ ὑπ ]} τσ πον 15 ουκίηρ, 856 1 

ἐργάζομαι. 18 “διὰ τοῦτο οὖν 
δὰ ουκίηνς. ΤΒΤοιΡὮ 115 Τπούθίοσθ 

μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι 
ΥΔΊΏΘΥ ὝΘΥΘ βεϑίζηρ 2:52} τὰ 6 εν 

ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ μόνον ἔλυε "τὸ 
ἴο Κὶ11 Ῥδοδῦβα ὥοῦ ΟἿ τδβ Ἰοοβίῃρῃ ἐπα 

σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον 
Βα δία Ῥυξ 8150 ἘΔΊΒΟΥ ονη 

ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν 
ἘΘ ν)885 βδασίηϑ ἰῇ6 (οα, εαὰδὶ Βἰγηβθι χηδκίηρ 

τῷ θεῷ. 
ἰο ἐμ6 αοά. . : 

19 "Ἀπεμμίνο τῶ οὖν ὁ 
: Δηβννοχεα 

ϑδινοῦοα ὑπο: “ΜΥ 

ΕΔΥΒΘΙ 85 Καρὺ 
ΜΟΥΚΙΩΡ ὉΠ} πον, 
ΘΏΘΙ Καορ ψουκίηρ." 
18 ΟὨ ὑμὶβ - δοοοπηῦ, 
ἰμαθθᾶ, 6 σον5 Ρ6- 
58}... ΒΘθκίηρ 411 [6 
ΤΟΓΘ ἴο ΚΙ] ΐμὰ, Ρ6- 

οαῦϑδθ τοῦ ΟἿΪΥ Μὰ5 
ὯΘ6 Ὀγθακίηρ π6 58Ὁ0- 
Ραΐῃ μυὰῦ Ὧ6. Ψ85. 
8150 οδὴρ αοὔἅ Πὶδ 
οὗ Ἐδίμδγ, ταδκίηρ᾽ 
ὨΪΓΏΎ561Σ οαθδὶ ἐο αοά. 

19 Τποτοΐοσθ, ἴῃ δῃ- 
ΒΨΟΙ, σθθὰβ ψοηῦ. οὐ 
ἴο 5855 ὅο ὑξμϑχι: 
“Μοδὺ ΠΥ Σ βν. το. 
σοι, Τὴ6 5οὴ οδηποῦ 
ἄο ἃ 5ἰῃρὶθ ἑῃΐῃρ οὗ 

᾿Ιησοῦς καὶ 
Ἰμοσθέοσε {86 Τ 6505 δᾶ 

ἔλεγεν αὐτοῖς ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 
γνν»885 Ξαυ 5 ἴο θοῦ Ατῦθὴ 8ῆθη [7 ΞΘ ΙΩΡ 
ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ 

ίογχοῦυ,. ποῦ ἰβ8ῦρ]6 ἰμπθ- ὅο ἰο Ῥα ἀοϊηβ ἔτγοτα 

ΟΥ ὅοθὰβ δᾶ ἐυγηρᾷ. 
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ἑαυτοῦ οὐδὲν. ἂν μή. τι 
Βίγλϑϑιε ποίμίηβ [11 ἐνὸς ποῖ βοσῃθίμίησ 

βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα -- ἃ. 
με σον 5866 6 δίδου ἀοΐϊηρ; νυν δαὶ (165) 

Ύ ὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ 
ΤῸΣ τοῖν. ἐδαΐ (οη6) τὴδν ἅἀο, ἰδθβα (55) 8150 

ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 229 ὁ γὰρ πατὴρ 
ἐπα ϑὅοῃ ᾿κοννβο ἰ5 ἀοΐϊῃ δ. ἼὰΠ6 ἔοσ Ἐδίμοσ 

φιλεῖ τὸν υἱὸδΡ καὶ πάντα 
15 Βανί δέξθοϊίοη ὅὸΣ ἴὼ6 ϑΞοῃ 8πᾷ 811 ([8ϊπρ5) 

δείκνυσν αὐτῷ δα αὐτὸς ποιεῖ, καὶ 
μ6 15 βΒῃονίησ ἴο ἔζη ΨψΏΪΟΩ ὯΘ. ἰ5 ἀοΐῃβδ, δια 

μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, 
διθαῖοσ Οὗ 1.5 ΚΘ 6 1 5 ΟΝ ἰο ἢ ὍΌΟΙΚΒ, 

ἵνα ὑμεῖς 
ἰὰ ογάου ἰδαῖῦ . τοῦ ΤᾺΣ Μομᾶστ, ἈΑβ-ονθ 

ἃὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ 
ΤΟΥ. ἴῶ6 Ἐδίμου 15 σαιβίη  ρΡ ἴῃ6 αδδα (ο65), δα 

ζωοποιεῖί, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὗς. 
ἐβ τλϑκίηρ αἰἷἷϊνα, 5 δἷ5ὸο 6 ϑὅορῃ ὙΏΪΟΏ (0165): 

- θέλει ἡ ζωοτίοιεῖ. 22 οὐδὲ γὰρ 
Ὧ6 5 ψΠ}5. Ὧ6 5 τδκῖλε αἰῖνα. ΝΕῸΣ ἔογ 

ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν 
{6 Εδίμοσ ἰ571υάρσίηρ δγοῃρ, μυὲ 1868 

κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν. τῷ ἀὀυἱῷ, 
Ταάρταρηΐ 81 Ἠ6 85 βίνϑηῃ ἰο 6. . ϑοι, 

23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν 
1 οτάᾶεσ ἰδῇ 411 [6 Υ ΤΩ. ΟΩΟΥ ἴπ6 5οπ 

καθὼς τιμῶσι. - τὸν πατέρα. 
ϑεοοοτζαάϊηβ 85 {πον 816 ΒΟ ΟΣΪΩΒ 18 Ἑδίδου. 

μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ 
ἘΠ6 (ο6) ποῖ πομπογίηρ ἴῇ6 Ξοῦ ποΐ 15 ΠΟΠΟΙΠΣ 

τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. 24 ᾿Αμὴν 
16 Ἑδίμοσς [ὰλ6 (ομ6) δνῖηβ βδεπί ὨΩ. Διῆθη 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον 
ΒΙΏΘΩ 1 ΘΙ, ΒΆΣΊΩΞ ἰο τοῦ ἰμαΐ 6 (ο6) ἰδ... νοχὰ 

μου ᾿ ἀκούων καὶ πιστεύων εὐ τῷ 
ΟἾ Τὴ 6 Ὠρδυῖβ ϑδῃᾶ Ῥϑθνῖβ ἴο ἴπ6 (ο 6) 

πέμψαντί μὲ ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ 
ῬΔνΙ5 βεηΐ τὴρ 5 βανίης 16 φδνουϊαδίηβ, δηᾶά 

εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ 
ζηΐο χαρταθαξ ποῖ ὯΘ 15 σοΟΙΪΠ 5 Ῥιυξ 

μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 
6 85 βοὴῶθ ονεῦ ουΐοῦ 6 ἄθαϊῃ ἰηΐο τῆς 1186. 

25 ἀμὴν 
ΑΥΘΩ {Ἐς 6 Το} 

“ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστὶν ὅτε -οοἱ 
ἐβ σογωΐηρ ΒΟῸΣ δὰ πον 1 15.ὄ νἤρη ἴῃς 

νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς - τοῦ 
ἀρδᾶ (οὔ δθ5) 

Ὶ δὰ Ὑπὸ ἴο χοῦ τϑι 

θαυμάζητε. 21 ὥσπερ- 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι. 

ΨΊΠΠΘΘΥ - οὐθ νοῖϊςθ οἵ ἰδε΄ 

ΖΦΟΗΝ ὅ: 30---25 

15 οὐ ἰἐ αἰνα, Ὀαὺ 
ΟἿ δῦ Ὧδ6 ὈϑΠοΪάκ 
8 Βαίμοῦ ἀοίϊηρ. ἘῸΓΣ 
ψδίονο ἰηΐϊηρα ἰῃδὺ 
ΟἿ ἀο65, ὕμοϑα ὑμίηρ5 
{π6. ὅουῃθΒἨ 8150 ἀοδθϑ ἴἢ 
ἘΚΘ χῃϑῆηθῦ. 20 ΕἘΌῸΣ 
7186 ἘδΙΠΟΙ Ὧδθ δαἵ- 
ἔδθούϊζοη ἔοσ ἴῃ 6 50Ὲ 
8 ΒΟΥ 5 χὰ 811 86 
155 6 Ὠἰχηβοὶῖ 
ἀοσβ, δηὰ 6 Ψ2ὶ1ιῚ 
ΒΏΟΝ δἰ ΨΜΟΣΕΘ 
δτθαῦοσ. ἴχϑηῃ ὕΐεϑο, 
ἴῃ οτᾶδσ ὑμαῦ. χοῦ τᾶν 
ΤΆΒΙΓΥΘΙ, 21 ἘῸΣ 1υδὺ 85 
ἴῃ Εδύμοῦ γαΐδοϑ ὑδ8 
ἀρδα ᾧρΡ. δῃὰ ζβϑκοβ 
ἴπθαι 81|06, - 850. ἰῃ8 
ΞΟΏ- 8150 ΠΊΘΚΟΒ. ὕμοβθ 
διῖνα ψοα Ὧ6 ψδηΐα 
ἴο. 22 ἘῸΓ ὑπ Ἐδύμου 
Ἰυᾶρεβ Π0 οὔθ δὖὺ 811, 
Ῥὰαῦ Ὧ6 Ὧδ5 σοχηχηϊ θᾶ 
811 [86 Ἰυπαρίηρ, ἰο λα 
ΟΠ, 28 ἴῃ. ογᾶθυ ὑμδὺ 
811 ΙΤὩΔΥ ὨΟΏΟΥ {86 
5οὴ }ιϑὺ ἃ5 Π 67 Ὠση- 
ΟΥ ἴδ Βδίῃμοσ, Β6 
[μ8΄. ἄοεϑ5. ποὺ ὨΟΏΟΥ 
ἴ88 ὅοῃ ἄοθϑ ποὺ ὨΟὩ- 

ΟΥ ἴᾷζ6 Βδίθοσ ΜΏΟ 

βϑηὺ Ὠἷμ. 24 Μοβὺ. τὰ- 

ΙΥ ΟῚ 58. ἴο του, Ἐδ 

Ταῦ ΘΙ τ ψοτὰ 

Πα Ὀοἤδνθα Εἰμὶ ἐπα 
βδοηὴῦ 6 Ὧδ58 6ΘΥ6ΓῚ- 
Ἰαδυϊηρ 116, δῃᾶᾷ ἢ 

ἄοθβ ποὺ οὐ ἰηΐο 
ἡυαάριαοαῦ αὐ. 85 

᾿θδ 5564 οΟΥ̓ΘΙ. ἔσο 

ἄρα ἰο 116... 

25 “Μοῦ ὑγ]} 1 58. 

ἴο τοῦ, Ἰπ6 ΒΟῸἵ 
15. οοιηΐηρ, δῃα ἷ 

ἰβ ον, ΜΏΘη [δ 
ἀρδὰ ἢ} ΘΔ ὑπ6 

ψοϊσα οὗὔ ὑπ6 80 



ΦΟΙΝ. δὲ 26---84. 

ἀκούσαντες 
᾿δηά 6 (65) Βανίῃρ πρασγὰ 

ζήσουσιν.. 20. ὥσπε ὰ ι 
“ἢ "8 ὥσπερ. τὰ Ἐμα. πατὴρ 15. τχενς 

τῷ ουἱῷ ἔδωκεν 
αἶσο “ἴο 8 5οὴ δ 8ὅϑνϑ 

ἐν. ἑαυτῷ“ 21 καὶ ἐξουσίαν 
δηᾶ δυϊμουῖν 

ζοὴν᾽ ἐν ἑαυτῷ; ̓ οὕτῶς. καὶ 
ΠΟ ΩΣ 

-ἴο [13 Βανί ἴὰ ̓  Ἀβαιθοῖξ;. 

: τ ἀπῆν 28 μὴ. 

6 ἕοῦ ΥΘΒΘΘΕΊΕΕ; εὲ 

Βουτ : ΕΥ δον 

μ , ἀκούσουσιν᾽ ΣΝ 
ταοθοσηοῦ τοτηΐϑ.: ἐς ᾿ 

αὐτοῦ" 29, καὶ ᾿ ὃς οπεϊοον οῆ: 
ἌΝ αΣ ̓ ὙΜΗ ὁογχὰθ οὗ. 

: ἀτόι σαντε, 
βοοά Ἰδωλπξο, τ νι 

ἀρὰ ἔαντες ΡΟΝ 

80 Οὐ δύναμαι᾽ τὸς 
Ἶοῖ; ΕΥ̓ 8018" 

δοοστάϊης 85 Ις ἰοὺ Ἀβδσίῃβ τε 8πὶ μα ἀξίη, 

διά {π6΄ Ἰαάρταειξ Ὧι Ῥηΐπθ ΕΚ ΔΙ 

. ΠΡ ε ᾿'τὸ. θέλη μα τὸ τἐμὸν 
βεδαιεο πο ΤΕ δὰ ἀπ οκιοα τῆς: «ὯὮ 

πίω τὸ θέλημα... ᾿ ες πέμψαντό ε: 
τ ἐν ΤῸ (οπο)᾽ μῷ - ἡὐλάνε: ΡΠ, ΤῊΘ. 

" τον ὅτι ἀλ ἐστιν. 
ΠΒΑνΕ Κποννῃ ται ᾿ ὄπθο αὶ εἷ 

ΔΕ ᾿Β615 ΜΠ λεβδίησ. 

83 ὑμεῖς ἀπεστάλκατε ᾿ ; 
᾿ Βαανα βοηΐ ξοχίῃ ΤΟΥΘΓΟ ᾿ 

μεμαρτύρηκε “τῇ 
ΒΘ 85 Ὁ. 86 τυ θ 95 ΞΕ, 
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οὗ Ὕσοἂᾶ ̓“ Δηᾶ - ̓ ποβϑὰ 
ΨΏΟ ἤδᾶνα βίνεν ἢδϑα 
Μ11 νο, 26 ΕῸΣ ἰδὲ 
85. 17π6. ῬΑΙΏΘΓ. -δκ 
116 ἴῃ. Εἰτηβθὶξ, 50. 6 
85 φστδηὐθα . 150 - τὸ 
6 οι ἰο πδαύθ 1ἰΐα 
ἴῃ ΠΪΠ5617. 27 ΑΠὰ 8 
85 δίγυθῃ : τ 81- 
ποτ ν᾽ το: ἀο Τυᾶρίηρ; 
Ῥδοϑῦξα. ΚΟ οὗ; ΚΔ 
ὯΘ 15. 28 )ο ποῦ: ΙΔ Σ 

61 αὖ. 815, Ῥθόβϑαβθ 
θ᾽ ΕΓ μ8 ΠΟΙ͂ 15 σοχλΐηρ 

1χ-. ΜΏΣΪΟΏ 411 [οϑθ ἰἢ 
[16 πθυουίδ!] ᾿ ΤΟΙ 5 
Ψ1. ΠΘΑΥ - ἰ5 - νοΐθθ 
θη σοΙλθ -ουὖ, 
ΔΏΟΒΘ: ο ἀαἰά. σοοὰ 
ΔΏΣρ5. ἰο 8. .ΤΕΞΌΣΥΘΟ- 
ἀΐοῃ οὗ 116, ὑοβο. γὯΟ 

ΟΕ  ρυδοθοθα ψ116. ξηρ5 
ἴο ἃ τοϑυγσθούοη οἵ 
Ταάρτησηῦ, 3501 οδημοῦ 

τ} ἃ ἃ 5'ηρ16 ἰῃϊηρ. οὗ 
"Ὁ 7Ταδρτηθῃΐ. 

ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ 
ἴο Ξε ἀοῖοε του ἘΣ 

ΙῺ ΟὟ ἰηἰυύαύϊννα; 
ἡδὺ 8ὃ85. 1Τὦ. ΒΕΔ, “Ἔ 
Πιᾶσο; δῃὰ ἰὴ 1υᾶρ- 

Γχαθηῦ ὑμαὺ 1. στο ΘΓ 

15. τὶ τθουβ, -ὈΘοϑ58 

Ὶ β56θῖκ, ποῦ ΧΥ ΟὟ 

Μ11:., Ραὺ ὑθ Ψψ|111 

σοῦ πἰτπὶ ὑμδὺ ββϑαΐ 

Ζγ6.᾿ ἵν : 

ΟῚ ἼΣΤ δίομθ 68. 
ψὶίηθϑ5. 8Ρουῦ ΤΩΥΞΕΙΖ, 
ΤΩΥ͂: ψιύαοδα 15 ποὺ 
ὕὑγσιθ. ϑ2ΎΠΘσα 15 
8ΘηΟύΟΥ ὑπαῦ ὈΘΔΥΒ 

χιθα5. δρουῦῦδ τὴ6, 

Δ. Σ Κποὺν ὑμδῦ 
6 ψιύθθα ΜΒΊΟΩ 
6 Ῥθδῦβ ϑρουῦ τὴδ 

.115. ἔσθ. 833 χοῦ ἤδνα 
ἀϊπραίομρᾶ τθὴ ἰο 
ὕοΒ, δῃᾷὰ Ὧδ6. 85 
ῬΟΙΩΘ. ψ ιῦπμδ55. -ο 

ἴ86 ὑσίδ. 84 ἩΎΘΥΟΣ, 

“παρὰ ᾿ ἀνθῥώπου “" τὴν ᾿ 

81ὰ τορεῖνμλθ, εν (55) Ἶ 

Ππιμ δαὶ ᾿ 

35 ἐκεῖνος 

καὶ φαίνων;: ὑμεῖς. ̓δὲ - ἠθελήσατε ̓ἀγελλιαθῆναι 
αῃᾶ- ΒΒΙΏΤΩ Θ᾽". : 

πρὸς ὥῤαν ἐν τῷ φωτὶ " αὐτοῦ ᾿ 
Ἰον αΣα" (πο ας ἰὴ 86. σῃξ. οξμῖτῃ;.. 

"τὴν - "μαρτυρίαν. μείζω. 
᾿δστοαΐοσ. οὗ Ἐπ6. 

᾿ δέδωκέν-.:- μοι. 

ῥαξ-. δχα ΒαψΊΠΕ «ἴ86’. 

᾿Ιωάνοῦ, τὰ γὰρ ἔργα“ 
πο 86. Ὧν ὌΟΣΕΝ τ πίοι: Ὧ85 εἰγεῃ: Ἰσηθ 

ὩΑ ΤΑΙΡΌΕ ΜΝ Ὁ ΘΓΑ,: 

1 ἀοίησ,; Θδα: ἡ ἸΙΏΘ55, 
πίοι Ἴ τὰ ἀοίαρ, Σ 5 σἱϊοβϑ δοιῦ. τὴ6 : [δύ 88 

Ἧς ὁ πατήρ μὲ ἀπέσταλκεν, 
δ ἀπὲ ἜΒΘΣ  ἙδῖδΕΣ ΤΏΘ ΜΙ85 βοΐ Ἐοσίδ, 

μανία βεηὶ ΤῊΘ  Ξαΐβες, τιὰὲ (οπ6) 

ει Ἰαρτύρηκεν᾽ . 
" Ὁσθα ὙΠ ΊΠΒ65 

“δ ἘΔῺ πὰ τοῦ πᾶνο μθασὰ 

“ ἑώράκατε, ̓ἢ 88 καὶ... τὸν: λόγον - αὐτοῦ 
δοᾶ.-.. ἴὰς. ψοτᾶ - 

ὑμῖν μένοντα, 
τεπγβἠτιϊπβ, εοαοο 

ἐν τοῦ Ὁ Βανο: ὅβεδ," 

χοῦ 518 Ἐκ, ἀπ 

. βρῇ Τοσισς τ ἐμῇ. ἴομ 6). ἴο 1815 (ον 6). 

ΑΓΒ ἀκπῦεν, : : 

χοῦ ὅτε γα ββϑομῖπε τῇ 

, ἐμοῦ" 40 καὶ" 
- δῃᾶ 

ξ 

πες τοῦ ΤΆΞΙΣ μάνε. 

ποῦ Τῶσὰ σοσον!β,. : Ὁ . ὐπθβς πρυνην χοῦ, 

ΦΟΗΝ. ὅς 88---42: 

1: ἄο -ποῖ- ᾿δδοορῦ {88 
ἀρὰ 6 55 ΤΙχοζη:: άϑα, 
ΌΤΙ 58} 8856. τδϊαρα: 
[ὺ. χοῦ πῖ87 Ὀ6 

: ΠΟ] βδνρᾶ, 3835 Τϑὺ τ8 
᾿ τοῖειῖ Ὃ βανοά- 

ὁ. :λύχνος ὃ 
ψὰϑ: ἃ Ὀυτηΐηρ -δηᾶ 

1 5 ΣηἾηρ τα; 88 
ἜΧΟΥ ἔοτ 8 βϑῃοσῦ {6 

ΨΜΌΓΟ.-. ΠΡ. ἴο τὸ- 
1οἷσθ στϑϑῦν.- 1᾿΄. Ἀ15 

δ Γρῦ. ὅ6Βυῦ 1 Βδνθ 
086 ψἰΐπθ85 οὐθαῦοσ 

ἰδ... δὺ οὗ , ΦΟΏΏ, 
ΓΙΟΥ ᾿ΤΏ6 γον -- ψοσκ 
ὑῃαῦ ζγ ἘΔΙΒΘΙ. . 85- 
-αἰσηθα τὴϑ- ἴο δοοοχη-: 
ΡΊ 158, 086. ΟΥΚΒ 

{πϑιβοῖνοα ὑμαὺ Τ' Δ 

Εαίμοσ αἰξραίοῃμβα, χαθ. 
37 ΑἸ50,. «(86 ῬΑΥΠΟΣ 
ΜΏΟ 5βοὴῦὺ τ ἢδ5 
Ὠϊμ5615 Ῥοσμθ «οῖῦ-- 
-ἌΘ55 ϑδθοιξ. τη6. - χοῦ 
δυο Ὁ ο Β6 Γ - τρρδχά. 
ὶ νοΐοθ. αὖ ΒΩ 

ἐθ ΟΣ - 566}. - Ηἱδ' 
ἔρυτο; 88 δῃὰ του. ἃ. 
ποὺ πᾶν ἢἶβ. “χοᾶ 
«τι ηηρ,, ἴᾳ. σοῦ, 

Ῥϑοϑιδ ἴπ8 ΨΟΙΥ. ΟΩΘ 

Ομ ὯΘ «αἰβραϊομθα 
τοῦ .ἀο ποὺ Ὠ6Ι16 να... 

39 “Ἴοτὶ 8.6 ̓ 3θᾶσοῃ- 
ἵὰρ [86 Βοιῖρίυγσοϑ, 
Ῥθσϑδα σχου ὑπμίηῖς 

Ἴλαῦ ΨΥ -τθϑὴ5 οὗ 
ὕποα, τοῦ. ΜῈ Ὧδυθ 

ἔπιθι  δνουϊαϑυπρ :1116; «πᾶ 

͵ ᾿ ἐκεῖναί εἰσιν 
[23 ΣΕ ν ο1- ἰο με Θξβανίος; τι - ἴδ οβο΄ - 

μαρτυροῦσαι Ἷ 
Ῥββυῖηξν ὙΔ 655: 

ἐλθεῖν πρός τῇ ἄνα 

ποξ, χοῦ ἘΣΘ πιο, ἴο φοῖαθ ἐουμδσα. τὴ6 ἴῃ ΟΥΕΣ ἐμαὶ 

“41 ᾿Δόξαν - παρὰ ἀνθρώπων 
᾿ΘΙΟΙΣ Ὀδβιαθ 

{π86 816 ἴδ - νὉΥ, 

΄Ὅποϑ ὑμδῦ- ῬΘΆΥ “τῦ- 
Ὧθ85 δρουδ.τη6. 40 Απὰ 

γοῖ. χοῦ Ὧο τοῦ πϑηῦ ἴο 

᾿ ΟοΟΙη8: ο΄ ταϑ Ὁποῦ τοῦ 
ΤΛΩΣ: ̓ δνβ. ΟΝ 4117 

ο΄. βού δϑοθρὺς ἡΒἸοτν 

Ἰτοῦὶ τΆθῃ, ΑΔ Ὀαν. Ι 
ΟὟ6Ι] ΚπονΣ Ἴπδὺ σοῦ 



Ψ5ΌΗΝ ὅ: 43--6: 4 

ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε. 
ἐπαὲ 886 ἴονα . οξίμβε αοά ποὶ χοῦ δῖα βανίηβ 

ἐν, ἑαυτοῖς. 483 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι 
ῬΣ ἴς πδῖηδ. ἷὰ δεῖν. :, ἤδνα σοΐῆθ 1 

τοῦ πατρός μου καὶ οὐ λαμβάνετέ 
οὔἴῃοεο ἘδΙΟ οζίῶθρ δῃᾶὰ ἤοΐξ σοῦ 816 ΓΘΟΘΙΝΣ 

με’ ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι 
Ὼ6; ἐξενοῦ δῃοίῃοσ βδῃουϊᾶ σοὴθ ἴθ [6 ὨϑΙὴ6 

τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε. 44 πῶς 
ἰοῖὰ6 ον, ἰμαΐ (ο6) τοὺ ΜμΠὶῚ τοοαῖνθ. ΟΝ 

δύνασθε οὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρ᾽ 
Δ͵ΙΘ 4016 οὐοῦ ἴο ῬεΙδνο, ΒΊοΥν Ῥεβίαθ 

ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν 
οὗ ομδ δῃοίμοῦ τϑορίνίηρ,. :-- δ (6 ΡΊΟΥΥ 

τὴν. παρὰ τοῦ μόνου 
1μ6. (οΠ6) Ῥοβϑιᾶθ οΥ [6 ΟἿ] -Εαοα ποῖ 

ζητεῖτε; 45. μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ 
γοῦ 816 βϑοκίηρσϑ τ᾿. Νοῖ 6 ἰιηκίηρ τοῦ ἴπμδὲ - Σ 

κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα’ ἔστιν 
ἙἘδίδοσ; 15 

θεοῦ. οὐ 

51.811 δόσις. σοῦ ἰονψασα ἰδα 

ὁ. κατηγορῶν ὑμῶν. Μωυσῆς, εἰς 
τὴ6 (οπ6) δοσιβϑὶησ του ἽΜοβεϑβ, 1αΐο 

ὃν - ᾿ ὑμεῖς ἠλπίκοατε. 46 εἰ γὰρ 
Ν.2219)..} τς ΥὙ00 :- βᾶν6 Βορϑᾶ. 1 ΣῸΣ 

 ἐπιστεύετε Μωυσεῖ, ἐπιστεύετε, 
Ὑοῦὺ ὝΟΙΘ ὈΘΙΙΘΥΙ 5 ἴο Μίοβεϑ, στοῦ οσα ΘΠ νη 

ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ. ἐμοῦ ἐκεῖνος 
ΚΘΙν . Τοτ6, δροαΐ ΤῸΣ - οὗγηθ ἐἰδδῖ (016) 

ἔγραψεν. 47 εἰ δὲ :τοῖς ἐκείνου. 
ὙΕΙ͂Σ 1 ρΡυξ ἴο [868 οὗἩ ἰμεῖ (οΠ.6) 

γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς 
ΥΩ Β5 τἰοξ σὸν 816 ὈΘ] θνηθ, ον ἴο [86 

ἐμοῖς ῥήμασιν - πιστεύσετε; 
ΤᾺΣ βασίηθβ τοῦ 11 6 ῆθνοῦ : 

6 μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
Αὔοσς ἴδεβα (155) νει ο [16 9εβὰβ 

πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας 
οἴμΟΥ 5ἰάθ. οἱ ἰῇ 8588 τ ΟἿ ΕΝ ΘΔ 166 

τῆς Τιβεριάδος. 2 : ἠκολούθει δὲ αὐτῷ 
οὐἴμα ᾿ : ΤΊροτῖ88. - ὙΧ 85 ΤΟ ΠΟΏ5 ας ἴο ἴση 

ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ 
οσοσᾶ τσταῦοῃ;. Ῥθοϑθβθο ἴδον σοσα νον μ6 

σημεῖα ᾶ. ἐποίει ἐπὶ. τῶν 
ΕΥΞΡΘΤῚ ὙΌΣ Βα 85 ἀοίηρ ὕὑροὸῦ [6 (ΟΠ 65) 

ἀσθενούντων. 3 ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος ᾿ 
Ῥοῖῃ5 βίςκ. νοηξρ Ρὰυΐ ἰπίο (86 τοουπίδίη 

᾿Ιησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν 
“6585, δια ἔπε νγὰβ 5 νη ἐμ 

μαθητῶν αὐτοῦ. 4 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, 
αἴβοῖρ!θ5 οὗ Ὠΐϊτη. ναΞ θυ ὭΘΩΓ [26 ῬῪδϑϑουὺσἂ, 
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ἄο ποῦ δύ [26 ἴονα 
οὗ αοᾶἂ ἰῃ τοῦ. 481 
Ὥϑνθ οοθ ἱπ ἰδ8 
ΠΔΙῺΘ Οὗ Ωγ] Εδύμογ; 
Ῥαῦ τοῦ ἀο μοὺ το- 
οἷν τὸ; 1 βοχηθ-- 
ΟὯΘ οἷδα δὐχϊνεα ἱἰπ 
ὮΪΒ ΟὟ Ὠδηθ, τοῦ 

ΜΟυ]α τοῖν ὑπδὲ 
Οη6. 44 ον οδϑὴ τοῦ 
ὈΘΙΙονο, ΜΘ τυοῦ 
816 ϑοοορύϊηρ βίον 

ἘΆΟΣΩ ΟἿ διηούμοσ δῃα 
τοῦ δῖ τοὺ βθϑκίηρ' 
06 ΒΙΟΥΥ͂. ὑμδῦ. 15 
ἔγοῦ 6 ΟἿ᾽ Οοαϑ 
45 Ὧο ποῦ ὑμῖηῖς ἐμαί 
Ι Μ1πμ δοοδθ στοῦ ἴο 
ὑῃ6 ἙΕδύμοῦ; {678 
Ϊ5. οὔθ ἰμαῦ. ϑδοοίδοσ 
σοῦ, Μόοβθϑ, ἰῇ ΨΏΟΙΩ 
τοῦ δύνα μὰ τοόῦκ 
Βορθ. 4616 ἴδοῖ, 1ἴ 
χοῦ Ὀδιῖθνθαᾶ Μόοβαβ 
χουν ψουἹᾶ . θοΙθνο 
ΙῺ86, ἴοσ ὑμαῦ οὯ8 
ψττούθ δροιυῦδ 1.68. 
41 Βυαῦ 1ἃἢ τοῦ ἄο ποὺ 
ὈΘΙθνα 6 υυὶῦηρϑ 
οἵ ἰῃδὺ ὁηθ6, ον ΨἘΕ|Ι 
χοῦ ὈοΙΐθνθ ΤῺ 580- 
ἰηρ5)᾽ Ξ ἢ 

ΑΥΟΓ ἐῆθϑθ ὑπ 1ηρ5 

σο5.5 ἀεσρδτίοα 
ΘΟΥΟΒ5. ὍΠ6 568 οὗ 
ΘΔ. 166, οσ Τὶ Ροτὶ- 

85. 2Βυῦ ἃ βγϑϑαῦ 

οτοψὰ Κορὺ ἔοονίησ 

Βΐὰ, Ὀθοᾶῦθθ ὑδδν: 

ΨΟΥΘ Ὀδμοϊαΐηρ {86 

Β'σῺ 3 ὯὮ6 5 Ρθσ- 

ΤΟΥ ὌΡΟΩ ὑῃοϑθ 

ΜΏΟ ψοῖθ 1Π|.. 3.50 

Φοθὰ5 νοῦ ὉΡ ἰαΐο 

ἂ τπιουηὐδίη, δῃηά 
ὑποσθ ὯὨ6 5 δἰδησ 

1 ἢ ὯΪ5 ἀϊβοῖρ]θ5. 

4 ΝΟ 8 -ὈΒΘΞΟΥΟΣ, 

ΠΣ ον μεμ μὐοω ἐμ λυ ἐμονυἐῥυιμωμμμμμδμμυ ΕΘΝ Νὐ υμ οὐ ΜΝ ΝΟ μυἀνυμειδευνμιυυὐμυὐδιυυμυυ͵υὐδυὐ μου μδιιμιυιυυ,δυιυυὐυυιμευυιυκυυυυυμυυυυυιδυη(͵ὰ υυυυδυὺει συ. Ο Δ ΩΥΥ(ΘΥΙΥΙυδμειΤΥΥΕΌΙὺΣΙύΛὕὐΣααο ΝΟ ΟΣ Δ ΔΝ ΥΔΥΔΔΘΔΝ ΔΝΝΔΝΟΣμοΕοὁἘΨἔσν ΒΒΝΒΟΝΒΝΝΒΗΙΝΕΝΒΕΝΕΝΝΘΝΝΝΝΝ 

ἐλ ΝβΗβΩς ἸἩΝΙκγμρσα αμην 

4485 

ἐπάρας 
Ἡδνὶπῃε Ἰ1Σἰθα ὡρ 

᾿Ιησοῦς καὶ 
ΒΙΞΕΊΤΕῚ διῃᾶ 

ἔρχεται 
15 σου τη 

Φίλιτττον 
ῬΏΠΙΡ΄. 

ἵνα 
1 οΥᾶου ἰδὲ 

ἔλεγεν 
Ὧ6 ννδϑβ βασἱῃ 

ἡ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων. ὅ 
ΠΑ Ζοϑῖῖνα! οὗ 86 Ζον. 

. οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ 
ἐπμεγθῖοσθ ἰδ6 δυε5. τὴ 6 

θεασάμενος - ὅτι πολὺς ὄχλος 
μανίηξ νἱοννεᾶ .- ἐπαὲ ΤΌΘΗ ογοννὰ 

πρὸς αὐτὸν. λέγει πρὸς 
ΡΟ . Ὦλαν ὯΘ 15 Βα 5 ἰοννασά 

Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους 
ψογοζγοσῃ Ταὶς ψὸ ν᾽ ἴοᾶνθβ 

φάγωσιν οοὗὗτοι; 6 τοῦτο δὲ 
ταϊσμῦ δαὲ 18 6562 Τ1}15 Ῥαξ 

πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰῤΛ ἥδει τί 
το Ὦΐτη, 41 ῸᾺΥ δᾶάκαον ννῆδὶ 

ἔμελλεν ποιεῖν. . 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ 
Βο 85 δρουΐ ἴο 6 ἀοϊης. Απσυγοτρά ἴο Ὠΐτα 

Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι -οὐκ 
ῬΒΠῚΡ Οὗ ὕνο Βυπατεα ἀρηδυ Ἰοᾶνθ5 ποῖ 

ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ᾿ ἕκαστος 
816 ΘΟ ἰο [ποτὰ πὰ οτᾶοσ πὲ ΘΘΟἢ ΟἿ 6 

βραχὺ᾽ λάβῃ. .8 λέγει αὐτῷ 
βμογί [ρ1666] σηϊρΐ γεοοῖνρ. Ἦδΐ 15 βαυ της... ἴο τα 

εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ανδρέας ὁ 
οὔθ οαδοῖξ ἴπα. ἀἰβοῖρθβ οὐ ΐη, απᾶάσεν ἐπ 

ἀδελφὸς. Σίμωνος Πέτρου 9 Ἔστιν παιδάριον 
Ῥχοίΐμεσ οὐ 5ίσηοῦ Ῥεῖΐεχ 15 πτ6 Ῥον 

ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ 
ὮΘΥΘ ΨῺΟ 5 βανίηῃσ ἔνα Ιοᾶνεϑύκυ οὔθ δυύῖϊον διηᾶ 

δύο ὀψάρια᾽ ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς 
ἔννο 5718} ἤβῆθεθ; μμυΐ ἴδθοϑβθο νῇδὶ 5. [ἰπῖο 

τοσούτους; ᾿ 
50 ΖΔ 3 

10 εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς -. Ποιήσατε 
58. τὰς 7655 Μδακο τοῦ 

ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος 
ΤΩΘᾺ ἴο 5511 αρννασᾶά. ὝἌῥἋῪὰῈβ Ὀεπΐξ Β5τὰ85 

πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν. οἱ 
ΤΌΘ ἴῃ ἰῃ6 ρῖδοθ. ἘῈῸῚ αρννασὰ {μοχοζοσο. {π6 

ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι. 
ΤΏ81Θ ὈΘΥΞοῦ ἰῇ ΠΙΣΏΡΟΥ 885 ἣνς ἐπομεϑηᾷ. 

11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ἐδορινοα ἐμογοῖοσα ἰτἢ6 ἴοανεβ 6 {6515 

τοὺς 
τὴς 

καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς 
Ἐν εἴοῖ Πδνὶηδ ἰμϑηκρα αἰϑισιθυΐϊεα ἴο ἐμθ (Ομ 65) 

ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν 
᾿σἱπρὶ αρνγαγά, ἘΠΚονῖΞα -- 8150 ουΐ οἵ [5.0 

ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 12 ὡς δὲ 
5ΙΩ811 σῇ 85 ΤΌΘ 85 πον 116. Α5. Ῥεπΐ 

ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς 
ἰεν εσθ ἅΠοα Σα ἨΘ ἰ5 βασίπδ. ἰο ἐμ αἰδβοΐρ]θβ 

ΖΟΗΝ 6: ὅ--ἴ 2 

886 ἔδϑυλναὶ οὐ 8 
76 5, 85 ΠΘΒΆΥἵΓ. 
ὅδ ἽΝΏΒΩ, ὑμποσγεΐοσο, σ6- 
ΒῈ5 ΓΑϊδοαάΩ ὯΪ5 δυος 
ΘΔ ΟΡΒοσυϑα μοῦ 8 
στοαῦ οσονψα ψ85 σοχὰ- 
ἱῃσ ἰο Ὠΐπη, Ὧ6 κδἱὰ 
ἴο ῬΏΪΗΠΡ: “ὍΜΏΘΥΘ 
ΒΔ] γὸ ὈῈῚΥ Ιοᾶνοβ 
ἴο ἴχθαεβθαο ἴο θαδὺϑ᾽ 
ΘΗ νΕσ,. 6 Ψ85 
βίῃ [15 ἴο ἐδϑὺ 
Ὠΐϊηι, [ἴὉΓ 6 ἢἰπι- 
5611. Κηον. σῶϑὺ ἢ 
85 ϑδροιν ἰο ἅο. 
ΤΡΈΏΙΙΡ. δηϑσνοτθᾶ 
Ὠῖ: “νο δυμπάατγοα 
ἀθδΣ 11 ποσί οὗ 
Ἰοᾶνεα ἰδ Ὡοῦ ΘΠΟΙΡὮ 
οΟΥ. θη, 5ὸ ὑξμαῦ 
ΘΘΟῊ ΟἿ ΙΔ.) ροὺ 8 
1016." δ8δΟηθ. οἵ Ὡΐδ 
αἀἰβοῖριθϑ, πάτον ὑπ 
ὈΤΟΙΒΟΥΙ Οὗ ΚΟ 
Ῥοίθυ, δβαϊᾶ. ἴο ἤΐῃι: 
9 “ἜΡΙ6Ο ἴθ ἃ {{Ὁ{Π6Ὸ 
ὈΟΥ ὑμβᾶαῦ Ὧδ5 ἔϊνθ 
ὈΔΥΙΘΥ ἸΙοᾶανθ5 δῃᾷᾶ 
ὕνο 5118}} ἤβῇθϑ.. Βαυὺ 
δύ 816 656. ΔΙ ΟΠ 
50 ὨΏΘῺΥ ὁ. 

10 σθϑι.  βϑϊᾶ: “ἜΑΝΕ 

0ἴὼ8 πιθὴ τρϑοϊΐὴθ 885 
δ΄ τη68]. ΝῸὸν {μθγο 
85 ὃ οὐ οὗ δυΓϑδὲθ 

{Πἰὰ [6 ρῖδορ.. ἘΠοΓΘ- 
ἴοτθ ὑπ6 τθῃ τϑοϊϊηθᾶ, 
ρου ἢν ὑμποιβϑηα 
ἴὰ ΡΟ Υ, 1150 986- 
ΒᾺΝ ἴοοιϊς - [6 Ιοδύῦθβ 
δα, δοἰϊοσ δσινὶὴρ 
8 Κ5, ὯΘ΄. αἰδίυ!αῦ- 
βἃ ὑμδπι. ο. ὑμποβθ 
ΤΘοΟΙηϊηρ, Κον 158 
Δ150 ἃ5 ΔΘ ΟΣ 
ἰῃ6. 51.811 ἤβῃθθ δ 
ον μία. 12 Βπὺ 
ΨΜΏΘΩ μον δᾶ 

ὑπο τ 1 Β6 κδὶὰ 
ἴο ὯὨΐδ αἰδοῖρΊθδ: 



ΘΟΗΝ 6:13--}19 

αὐτοῦ Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα 
οἵ κἴτη. 1ιοδᾷ χοῦ ἰορείμοσ ἰδ6. πανίῃρ ονεσϑρουπαθα 

κλάσματα,͵. εν ἵνα --- μή : : 
ἔσασταθηΐβ, --ἰῃ ΟΣΑ͂ΘΥ ἐδδὲ μην ἐδιπα 

-ἀπόληται:" ς 13. συνήγαγον οὖν, -καὶ 
Βδουϊα μα 1οβῖ. . ΤΥ δα ἰορείμοσ ἰμογεέοσα, δηὰᾶ 

ἐγέμισαν. δώδεκα 'κοφίνους - κλασμάτων ἐκ 
.. ἈΠ66: 'Ἔμνεϊνα: Ὀαδϑκοὶβ Οὗ ἔγαρταθηίϑ. 

τῶν ᾿ πέντε “ἄρτων᾽. τῶν - ̓ κριθίνων .- : ἃ 
ἐμ ΒνΘ Ἰοᾶνθϑ. οξίμθ Ὅδτον ΟΜ ΏΪΘΗ 

ἐπερίσσευσαν . τοῖς βεβρωκόσιν. 
ονθυβρουμᾶθα ἰο {π6 (0165) ᾿Βανπα δῖκθῃ. ξοοά. 

14 Οἱ οὖν. “ἄνθρωποι ἰδόντες .. ἃ - 
6 ἐμουθῖοσθ. τΘΏ. μανυΐηρβ βθθα. ψῃδὶ 

ἐποίησεν σημεῖα - ἔλεγον." 
, Πρ 14 ᾿.: 55:5 6 6 μρῤεῦν ἰδαὶ. . Τῃῖ5 

ἀληθῶς δ᾽ προφήτης ᾿- ρχόμενος εἰς 
τὰς δ παι Μς δὲ δι :ΟΟΙΏΣΩΣ - ἰηΐο 

τὸν απο 10 ̓ Ιησοῦς .--- οὖν γνοὺς 
186. ννοσϊά. οὐ Φοθαθβ Ἰδβοσοέοσο Ὠδνίηρὶ ΚΉΟΤΩ 

ὅτι μέλλουσιν ᾿ ἔρχεσθαι .: καὶ -- ἁρπάζειν 
ταί ἴδεν 816 δροαΐ. ἴο. ΌΘ οουληδ᾽ δηα ἰο 6 βῃραϊομίη 

αὐτὸν :---.- “ἵνα .. : ποιήσωσιν " "βασιλέα 
ΝΒ ΣΤο 1 ἰὴ οχάδβε ΠΉΝ ΠΟ Σ, ΧΙ  ἸΏΘΙΚΘ : ΚΕ δ 

ἀνεχώρησεν: πάλιν -" εἰς τὸ ὄρος -- 
Βα ψιπᾶσοῦν-. ἀϑϑῖν., ἰαΐο 18 ἘΑΟ ΔΙΑ 

μόνος. 
δΙΊοσΘ. 

16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο - -κατέβησαν οἷ 
ο Α5. αξ δνοηίηρ οσουχτοα ψορῖ ἄοσει ἰμ6 

μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, 17 καὶ 
αἸΒοῚ]6 5 οὗ πῖτὶ προ [6 568, δηᾶ 

ἐμβάντες εἰς πλοῖον - ἤρχοντο 
δανίη δ οηΐοσοὰ 1ηΐο Ῥοδὲ ἴδον σοῖς σογηϊσιϑ 

πέραν. τῆς . θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. 
οἴμου βίᾶα. οὐἴΐμθο.. θὰ Σῖϊο Ὀδροσωδϑισῃ. 

καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω. 
Αμαὰ ἀἄδυκηθεβ ΔΙτοδαν δα οσουχτοᾶ δηῃηᾷ τοὶ νοΐ 

ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ ΄“ ̓Ιησοῦς, 18 ἦι 
δ οοϊὴθ. Ἰοννατά μοὶ 1.0} σεϑαβ, ᾿ 

τε θάλασσα ᾿θέμου: μεγάλου πνέοντος 
δᾶ. 568 οἰ ΟΣ Μά 5 ρσοαῖ ὁ. Βιονϊηξ 

πων ἢ διεγείρετο. 19. ἐληλακότες 
τνδβ Ῥοϊης ΠΟΥ ΟΌΘΙν τουβοϑᾶ... ᾿Ἐδν]ὴ5 ἱπ ο]]6οα 

οὖν. .- ὡς σταδίους - εἴκοσι πέντε ἢ 
ἐμποσθέοσθ 88 βίδαθβ ὑνεαΐν - βἌνε:.-: οἵ 

τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν  ᾿[ησοῦν 
- ἀηῖτν .- . {πον 816 ῬΘΒΟ]ΩΙ 5 τὴ6 Ζεϑὺ5 

περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης .. καὶ ἐγγὺς 
ΔΙ ΚΙ ρος ὍρουΩ ἰδ6 -:- 568 διὰ 

δοὲ 

1 ααύδοσ 

ουὐ οὗ 

ὅτι Οὗτός. ἐστιν: 

ὅθ 505, - 
ΘΥΘ. δροαῦ ἴο: ΟΟγα8 

αὐτὸς. 
Β6-: 
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Φορσόνῃου 
{186 ἔγαρτηθηΐβ. πὲ 
τϑυηϑίη ΟΥ̓ΘΥ, 50 ἰδὲ 

᾿ ποίῃίηρ. 15 μᾶϑρςίθα;» 
18 ἘΠΟΥΘἔοΟσΘ - ἢ Ὺ 
βαϊμοτθᾶ. “μοι - ἴος 

Ἐσούμοσ, πα. Πμ νης ὰ 
ἔψοῖνο Ῥαβικοὶβ - να 
ἔσϑουθαϊβ ἴγοτῃ.. [ῃ8 
ἔνα ῬΔΙΙΘΥ ἼΟΒΥΘΚ; 

Π] ἢ. ΜΈΓ Ιοἵδ- νὸς 
ΣΜΕΌΣΥ δόξα γ8ο οὐ 

ρϑδίθῃ. --.. 

: 14 Ἰθησα Ποῖ" τῷ 
ΙΏΘη- 58. ἰῃ8 βῖρῃβ 
ὯΘ Ρευϊοσηθᾶ, {π6ν 
Ῥεθδα᾿ το ΒΔΥ: ἡ ΝὍ1ΕῚ 
5. ΤΟΥ 8 οοΥδα ὐν 
[86 -Ὁο7γορηθὺ ὑμπαὺῦ. νἂβ 
ἴο. σοθ ἰηύο -ὑπ6 
ΜΟΙΙὰ.᾽ 15 ΤΏΘΓΘΙΟΓΟ 

Κηονίηρ᾽: ὑπο ν 

8ηἃ 56ῖσθ - ΐπὶ -ἴο 

τά κα. Ὠἰτα Κίηρ, 13 

ἄτον δρϑίῃ ἰπίο {8 
τηουπΐϑίη. 81] ἀιοῆθ." ̓ 

16 μΈπα. ονθαΐπα 

611, Ὠἷδ ἀἰβοῖριθβ τοῦ 

ἄονψῃ ὅο ὕὕξμπμ 568, 

11 δῃᾶ, Ῥοαγάϊηῃρ 8 

Ῥοδὺ, ὑμεὺ βοὺῦὺ ουΐ 
ΒΟΥ ὍὩ6 8568. [Ι͂0Υ 

Οδ᾽Ροσ δ᾽ λ. ἯΝΕΙ, 

ὉΥ ποῦ ἰὉὺ δὰ 
στονα. ἀδιῖκ δηᾶ 96: 
505 Ὠδα ποὺ γοϑῦ σου 8 

ἰο “ἴμοιλ. 18 Δ15ο, {μα 
8688 Ῥορϑδὴ ἴο Ὀ6 

δυγτοᾶ - ὉΡ ὈΘΟΔΌ56 

86 βοηρ σἰηᾶᾷὰ ψ)ὰ5 
ὈΙοσ παρ. 19 Ἠοννοῦ, 
ΜΘ ὑΠῈὉ} πϑᾶ τουχδᾶ 
δρουῦ [γτεθ οΥὁΥ̓ ἔοι 

ταὐ165, 6. Ρεμοῖᾶ σε- 
505 πϑκῖὴρ προὴ 88 

568 δηὰ ρσοίϊησς ὩθδΓ 

ἡ: 
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τοῦ πλοίου - - γινόμενον, -- καὶ ἐφοβήθησαν. 
16 . Ῥοδέ --- δοσαίπς ἴο Ῥ6,. 8η4 ἴμεν βοΐ ἔβαγξυ]. 

20. ὁ - δὲ : λέγει αὐτοῖς Ἐγώ εἶμι; μὴ 
-ς "ἯΒ6 ἰὐδόν Ῥαδ 15 βαυϊαρ ἴο ἐμ θ πὶ "δῖα, : ποῖ 

φοβεῖσθε... 21 . ἤθελον ον οὖν - 
ἜΝ χοῦ ἐρατῖπβ.. ᾿ ἾΡΟΣ" ψγατα ΠῺΣ ἘΠ σου 

χαβεῖν-. αὐτὸν -εἰς τὸ πλοῖον, καὶ. εὐθέως. 
τὸ τεσαεῖνθ ἴσα ἱπίο ἐξ βοαῖ, 

ἐγένετο᾽. τὸ. “πλοῖον ἐπὶ. . τῆς. γῆ "εἰς 
οϑτὴ8 το 8 88. Βοϑὺ ὍΡΟΙ. δεν ΒΕ - ΤΥ δ 

ἣν : ᾿ ὑπῆγον. 
ΜΒΐοα.. ΘΕ Β, μὰ βοίη υπᾶστ, τὸ θα Ας 

22 Τῇ ἐπαύριον ᾿ ὁ. ὄχλος . ὃς. «ἡ 
, ΔΩΟΧΤΟΥ͂Σ ἴ6 οτοσψὰ ἰῇ (οθ}. Ἰοίῃε. 

ἑστηκὼς. πέραν. . τῆς͵ 
Βανί βἰοῦά, οἴμεσ βίᾶθ. οὗ ἴπ6 568 

ὅτι. “πλοιάριον ἄλλο᾽ οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ 
ἰδὲ -" πες θοαὲ οὗμοσ ποῦ. ννὰβ ἰδεσα- 1ξ ποῖ. 

ἕν, καὶ. ὅτι οὐ 'συνεισῆλθεν- τοῖς: ̓ μαθηταοῖς. 
οὔΘ, δῃάᾶ ἀπδΐ, ποῖ Βὸ φρηἰεσϑᾶ ψ τ. 16 ἀϊβορίθβ 

αὐτοῦ΄. ὁ ᾿Ἰησοῦς εἰς - τὸ" πλοῖον ἀλλὰ: :μόνοι 
οὗ τὰ ἴδ Τθρυβ,. ἱπῖο ἐῇα Ῥοδῖ.. μυξ δίοῃε 

οἵ “μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον" 28. ἀλλὰ ἦλθεν 
86. ἀΡΩΣ Ἔ, οἱ Ὠἰγα,. “ψεπΐ, ΦΙΝΑΣ; ες Βα Ὁ ̓ς ϑΙΏ6᾽ 

πλοῖα. τι ἐριάδος. ᾿ἐγγὺς τοῦ. τόπου 
Ῥοαὶβ ἐς τε Ἴροσῖβϑ. - τς ἈΘΩΡ πα... ὍΙΔΟΘ 

ὅπου “ἔφαγον. τὸν. ἄρτον εὐχαριστήσαντος 
ΉΘΧΕ ἝΔΟΣ δἷ ἐπ΄ Ὀζοδὰ -πανίηρ βίνθῃ ΔΕΒ 

τοῦ κυρίου.. 24 ὅτε οὖν ---- -εἶδεν..: ὁ 
οἴ 6 Τιοτγά. ὝΜΗΘΩ .ἀβδσθζοσθ. δᾶ ἴᾳ6 

ὄχλος ὅτι: Ἡροδϑα οὐκ: ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ" 
ατονὰ ἰμαῦ, Φ926ϑὺβ ποῦ. 5: ἴμβοσα ποῦ... [δ 8 

μάθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν. αὐτοὶ εἰς . τὰ 
ἀἰβοῖριεβ οξμῖτα, : ψϑηΐ ΪᾺ τον .--: ἱπῖο ἴῃς 

πλοιάρια... καὶ. ἦλθον "εἰς Καφαρναοὺμ 
πα ῬΡοαΐβ. ΟΥΝ σϑῶθ - Ἰηἴἶο - -Οδροσγαβύζη.: 

ζητοῦντες ᾿ τὸν, ᾿Ἰησοῦν.:. 
ΒΕΘ ΚΙ ἐπ ᾿ Ζεβαβ. ὥρ ΠΕ ΤΈΟΣ 

25 καὶ εὑρόντες “- ς αὐτὸν - ᾿ πέραν. .: 
τ᾽ Αδμᾶ. «πανίπρ ξοι πᾶ. Βῖτα οἴου δ:ᾶθ': 

“τῆς θαλάσσης  .. -εἶτον 6. αὐτῷ 
οὗ ἴπδ ἐπε .868.. Ὁ ᾿ , ἸΔΟΚ βαϊᾶ. ἴο Βΐτὰ 

'Ῥαββεΐί, ..-: πότε: ὧδε: γέγονας; :. 
ΒδΌΡὶ, ΤΩΝ ΒαῦΘ᾿; Βᾶνθ ὅσοι σοζὴδ ἴο Ῥ6: 

26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν 
. Ἀπδυνοσαᾶ ἴο ποῖ 8 σεβὺβ διὰ «διά. 

᾿Αμὴν ᾿ἀμὴν λέγω : ὑμῖν, ᾿ ζητεῖτέ. 
Ασα διδῶ. Ἃ 81 βασίῃρ ἰουοῦυ;. τοῦ ἅτ βεοκίηρ 

μὲ: οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα. ἀλλ᾽. ὅτι 
ΤῺ “ποῖ Ῥεοδῦβα. τοῦ δὲν 5|ΡΏ8.. Ὀμχξ ὈῬδοδιιβο 

διηᾶ ἀκοσα δ δέσιν 

θαλάσσης εἶδον. 

ΤἸοῖν; 
Ἴγσμ" ΤῚ ὈΘΎΪ 85 ἃ Γ- 
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ὑμ8. Ῥοδῦ;. δῃᾶὰ - 67 
Ῥδοϑίιθ ἔθασζα],- 20 Βαὺ 
Ὧ6Θ κδἱά. ἴο. ὑμϑῖ: 
ἼΌ 15. 1; δνο τ0 
ἔθαγ! 21 Τοσοζοσχο 
{π6 Υ. ψοῖθ ΠΡ. ἴο 
,ἴακα --ἷτὰ. ἰαΐο [88 
Ῥοϑδὺ, 8πά: ἀΙΣΘΟΕΙΥ 188 
Ῥοδῦ ψϑ5. δῦ 86 απ 

ἴ0 [{ο ψΕϊοΣ " ἾΠΟΥ͂ ἍΘΓΘ 
υσῖῃρ; ἴο ρΡο. ᾿ 

22 ἘΠ6 ἀεχδν ἅδΥ 
[86 ογοψὰ ἰμαὺ. ψῶ8 
᾿βϑηαϊηρ ὁ. 6 οὐ Σ᾽ 
5146. οὐ [28 8685, 58} 
μας ἴθ νὰβ πό 
ροδϑὺ ὑποσα. Ἄβεχοθρῇ 8 
1006 Ὅπ6, ἂπᾶ - [ηδὺ 
Ζοϑὺβ δᾶ ποῦ. ρηὐογοα 
ἰαΐο: πὸ. -Ῥοαῦ στ 
Ὠΐδ5.. ἀἸβοίροβ Ραῦ. ἐμαὺ 
ΟἿἿΝ ἰδ ἀἰβοίρ] 5. μδὰ 

2ῆρυ -Ὁ οϑ [ΠῚ 

τἰνοᾶ ΠΘΑΓ οἴΠ6΄ ΡΙδοθ 
ὍΜΏΟΤΟ [ΔῈ αἷθ᾽ [Ὧ6 
Ὀγαδᾶ αἴνει ὑμ6 Τιοσά 
Βα: ΟΝ ὉΠΆΠΚΒ. 

24 ΤΒθγοοσγα, ψ δα, 1ῃ6 
ὀσονα βάν. ΕἸ πδὶ- 
ὑπὸ: σεδὰβ ψα5. ὑποῖθ 
ὯΟΣ 5 αἰβοῖριεϑ, ΟΣ 
Ῥοάγάρα.- ἐδοῖσ 110{16 

Ῥοδύβ. βηα οϑηδ. - ἴο 

Οδ' ῬΟΣ δ’ ὑὰ : ἴο: Ἰοοῖ 

ΕΟ ΟΝ 
28 50 ΜΏδΏ. ἐπόν 

Ν ουμπά Δΐὰ ΘΟΤΌΒΒ. 6 

Ω, [56 ὕΠ6 0 561 ἴοὸ μἴτα: 

“ἘΔΌΡΙ, ΜΘ. αἱά 

σοὺ βοῦ, Ὠθγο ἢ 26956- 

5085: δ οσοα ὑμ 6 

886 Βαια: “Μοβῦ ὉΓῸΠΥ͂ 

Ι 5 ἴο τοῦ, Υγοῦ 

816 Ἰοσκίηρ Ἴοσ ΤΆ, 

ποῦ Ὀοόϑιαδα χοῦ 58:0} 
ΒΙρηβ, ἐδαξ. - ̓ Βδοϑαβ 
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ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε: [χοῦ δ ᾿ ἔγοϊῃ {ῃᾷ 
σου δίδ: οὐδοῦ [6 Ιοᾶνὲ8 δηά τοῦ βοΐ 58 15866; [ἸοᾶΑΥΘ 5 8η 4 ψοτα 58.- 

21 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν [ἰδ5ῆεᾶ, 21 ΟΥΤΚ, ποὶ 
6 τοῦ ννουϊκίηβ ἕοσ ποῖ: ἴδθ Ζοοᾶῦ {86 (οπ6) [οΥΓὐὦ 886 ἔοοᾶ -ἐπδὲ 

ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν - βρῶσιν τὴν Ῥουβηθϑ, Ῥὰῦ ἔοῦ [6 
Ῥείη ἀεϑίσχονασἪα ὰυΐ ἴα ἴοοῦ ἔπε (οπ6) [ζοοά ὑμπαὺ τϑιαϑίηβ 
μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς [ἴοΓΣ 116 ᾿ Θνοσιδϑίπρ, 
Τοχλδελίϑ' ἱπίο Π6 δνουδϑθηθ, ΘΗ ἴῃ6 Ξοι ᾿ ΏΪΟη ὑῇ6 ΞΘ. ο 

τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει, τοῦτον γὰρ, πδθ ΜΠῈπΠ' βἰνθ “σοῦ; 
ἔοσ [0 7 ὉΡΟΩ ὑμῃϊ5 οἠᾷ 

6 Ἐδύμοσ, ονθῃ Οοά, 
[85 ῬΡαὺῦ Εΐθ 5681 [οἔ 
ΒΡΡΌΓΧΟΡνΔΙ1.᾽» 

28 ΤΏΘΥ ἕο πιῇ 
βΒοϊὰ ἴο ἴ: “ΜΨΜΏβδὲ 
ΒΏΔΙ ψ ἀο ο μοῦ 
[6 ψΟΥΚ5 οὐ Οοἄϑ᾽ 
29ΤΏ ΔΏΒΜΘΙ 9658 
βΒοὰ ἴο μοι: “ΤΏΪϊ5 
ἰἴ5 6 ΌΥΚ οἵ αοάῦ, 
με τοῦ δχϑυοΐβα 
ἔα ἴῃ δἰ ὙΠΟΠῚὶ 
ἰπαῦ Οὐδ βρηῦ τουίῃ."» 

1.39 ΤὨσθίογθ ὑπο ν βαϊὰ 
Το: πα: “Ὑγμαῦ, (Πθη, 
ΔΥΘ γοὰ ρϑυζοσγσζηϊηρ 
85. ὃ. 56, ἰῇ ΟΓΩ͂ΘΣ 
ἴοΓ ἃ5 ἴο. 8686 [10] 

δια ὈΘιονΘ γου Νναῦ 

ΟΣ δῖ γοῖ ἀοϊηρὴ 

91 ΟΟΥἿ ζογοίδυμου αὖθ 

ἴ8 ΙΏϑη8, ἰθ ὑῃ6 

ΜΠάΘΤΏΘ55, 50 885 
ἐδ ἷἰς ψυϊύθη, Ἐὸ 

βσᾶγ6 ὑβθ ὈΓΘΔά 
ἔσο Ὥθᾶνθῃ ἴο δϑδὺ.᾽" 

οὗ τ 6 "ΤΑΘᾺ ἴο χοῦ 111 σῖνθ, [15 (Ομ 6) 

ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός. 
6 Ἐδίμου Ὁρανι τῇς Οἀσοά. 

28 εἶπον. οὖν πρὸς 
ΤΥ δ] 1πουθΐοσα τονδτά 

Τί ποιῶμεν΄. 
δ ἘΠῚ ΤῊΔΥ ΜΘ Ὀ6 ἀοϊηβ 

ἐργαζώμεθα. ᾿- τὰ 
, ἍΜ ΤΩΣ 6 ΦΌΣΕΙΏΒ τῆ ς8 

θεοῦ; 29 ἀπεκρίθη ὁ 
αοα Δηβννοσοα {π6 

αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ 
ἴο θὰ -ὙΠὶ5 Ϊ5.:-. ἴὼ6 νψνοῦκ οξΐπο Οοάᾶ 

ἵνα πιστεύητε εἰς. ὃν 
ἴα οτάϑσυ ἰμϑΐ. Ὑοῦ ΓΔ. ὈοΘΙΪΘν 6 1χίο δ} 10}. 

ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 309 εἶπον οὖν-᾿- 
βδϑηΐ Σοσίῃ [λδὲ (οπ 6). ΤἼΠΟΥ σαἰὰ {ποσϑέοσθ 

αὐτῷ Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, 
ἴο ἈΠᾺ Ὑγαὶ ἰδογοέοσθ Ἔδτὸ “οἱπε σοι 516, 

ἵνα ἴδωμεν. καὶ  ἘΣ᾿;πιστεύσωμέν 
ἰὴ οτᾶρχυ Ὡϑί ψν τϊρηΐ 566 δῃά 6 σϊσῃς ΡΘον 

σοι; τί “ἐργάζῃ; 81 οἱ πατέρες 
ἴο γον γμαὲ 86 ψοῦ ννουκίη ἸΏ6 δαΐίμοιβ ' 

ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
Οὔιβ. {86 τϑῃῆϑ αἵ ἴὰ ἰῆ686 ἀσδϑοϊδΐθ [Ρ]866], 

καθώς ἐστιν γεγραμμένον Αρτον 
Εν λας 85 Δι ἰδ Βανί Ὀθοὴ ψυϊτρ Βτοδὰα 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 

αὐτόν 
δ 2}}..} 

. ἵνα ᾿ 
ΤῈ οτᾶσυ [δὲ 

ἔργα τοῦ. 
ΟΣ Κ5 . ΟΕ ἴδ6 

Ἰησοῦς εἶπεν 
7 655 5814 

καὶ 
᾿ δηᾷ 

ουΐοῦ {ῃμ6 ἤθανθῃ 6 αᾶνθ. ἴο ἴθ ἰἴο Θαδΐ. 35 Ἐ Ἰὰ 

82 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Αμὴν ἘΡΟΡ. Πιἀρλις 581 
Θ4 ἐμογθίοσθ ἰοὸ ἱπεοὰ [6 9}6θὺ5β Ατήθῃ 0 ὕπο: “Μοϑὺ ὑ{Π 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν,. οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν 1 58} ἰο ἕοῦ, Μοβθβ 
ΘΙΏΘΩ [ἴδ1ὴ βασηδ ἴο τοῦ, ποῖ Μοβ68 δδνα ἰαἰᾶά ποῦ ρίνθ στοῦ 

ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ὁ 086 ῬὈτοδᾶ ἔγοῃῃ ἤπρᾶγ- 
ἴογου 6 Ὀτγρδᾶ. οαδοῦ πα ἤθανθῶ, μι [μ8 δῦ, Ῥυαῦ πὶ ἘΔΙΠΕΣ 

δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ 
15 αἰνίηβ ἴονοῦυ {πὸ Ὀτγθϑᾶ οαΐ οὗ 

τὸν ἀληθινόν. 383 ὁ γὰρ ἄρτος 
ἔσθ. ΤΠ6 μυξὲ Ῥγοδᾶ 

καταβαίνων ἐκ 
σοτηΐηρ ἄονν οὐΐ οὗ 

πατήρ μου 
ἘΔΊΏΘΥ οἵ χῃθ 

τοῦ οὐρανοῦ 
186. πθᾶάνθὰθ. ἰδ6 

τοῦ θεοῦ ἐστὶν ὁ 
οὔθ σοῦ 15 ἰδ6 (οἱ 6) 

ἄοθ ρὶνθ. σοῦ ἰμ8 

χ6 Ὀτϑϑᾷᾶ ἔγοϊῃ ῃθᾶγ- 

ΘΏ. 829 ΕῸΣ μα Ὀγϑϑδᾶ 

οὗ αοᾶἂ [ἴ5 δ. οη86 

ΨΏΟ ΟΟΥΩΘ65 ἀΟ ἔγοσα 

ΠΕΈΗΝΝ 
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τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν. διδοὺς τῷ κόσμῳ. 
«:6 ραν δ δ αίνίηρ ἰοίμθ νοι]ᾶ, 

84 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν Κύριε, 
ΤΟΥ 5818 ἐμοσγοζοσα. ἰονψασχὰ 4814} ΙΤιοτᾶ, 

πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 
Δα 5 δἶνε ἴο τ15 6. Ὀγχρδᾶ 1}185. 

835 εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Ἐγώ εἶμι ὁ 
δα ἴο ἴβο ἔβας 2655 1η6 

ἄρτος τῆς ζωῆς! ὁ ἈΡΕΣ πρὸς 
γτεδὰ οἕῖμο 116; [δ6 (οὩ 6) σΟχΆ 5 ἰοννατγτὰ 

ἐμὲ οὐ πεινάσῃ, καὶ ὁ 
6 τοὺ ὥοδ βῃουμά ἀυπξοτ, δῷᾶά τὰς (Ο86) 

πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ. μὴ διψήσει 
Ῥοιἑονίηβ . ἱπΐο ΙῺΘ τοὺ ποῖ - ρπσαίαι αλίτϑὶ 

πώποτε. 86 ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ 
δὖ δὴν {ἰγηθ. Βυῖ 1518} ἰουοὸῦ {μα ᾿δἷξο 

ἑωράκατέ με’ καὶ οὐ πιστεύετε. 
τοῦ ἤδνθ ββθῶ Ὧὸ δῇ τοΐ τοῦ δ8ῖ6 Ὀαμθνίης. 

81] Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι. ὁ πατὴρ πρὸς 
ΑΙ ΨΈΙΟΏ 15 δίνη ἴο τὰς ἴῃ Ἐ'δίμοσ ἰονν σα 

ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν. ἐρχόμενον πρός 
ΤῺΘ Ψ1]Ι υτῖνθο, δηᾶ {πᾳ (οῃ6) σοχηΐαβ. ἰονναχὰ 

με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω, 38 ὅτι 
8 πο ποῖ 1 βμουμά δ͵εοΐ ουίδίάε, Ῥεοδῦξα 

καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ 
1 ᾶνο οοχηα ἄἀονῃ ἘΥΟΥῚ 1τὴ8 ἤθανϑα τοὶ 

ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν 
ἴῃ ογᾶάοσ αὶ 1τδν Ὀ6 ἀοίϊηρ ἴῃ 8 Μη τῆς χηΐϊῆθ 

τοῦ 
ΟΥ [86 (ΟΠ 6) 

τὸ θέλημα 
16 Ἃ ΜῈ] 

με. ἵνα πᾶν ὃ 
ΤᾺ Θ “ἴῃ ογᾶφυ ἰμδὲ 41 Ν.,2251...]} 

δέδωκέν μοι ἀπολέσω ἐξ 
ὯΘ Ὧδ858 σἴνθσ ἢ ἴο τὴ δ βΒῃουά ἀοϑίσον ουῇῖ οὗ 

αὐτοῦ ἀλλὰ ᾿ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ 
1ι ρυΐ 1 5ῃουϊᾷ γοϑασσοος 1 ἰο ἴδ 6 

ἐσχάτῃ ἡμερᾷ: 40 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ 
Ἰδβδὲ ΤῊ15.- Ζ2ῸΥ ͵8 ἴμε 

θέλημα πατρός μου 
Ὑ1} οὗ [186 Ἐδίμοσ οὗ ζῶϑ 

πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων 
δνουν οῦθ μα Ῥεῃοϊάϊησ ἴῃ6 5οὴὺ πα Ῥεϊϊονίησ 

ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ 
τὰν αν "86 Θνουϊδϑίίησ, δῃηᾶ 

αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 
ἴο ἴῃ 6 1αβὶ ἃδν. 

πέμψαντός με’ 
Ὠανὶὴβ βρη τὰβ; 

ἀλλὰ τὸ θέλημα 
ρις {μ8 ΜΠ 

39 τοῦτο δέ ἐστιν 
1τῃ15 ρμυΐ Ε] 

πέμψαντός 
Βανῖὴξ βοΐ 

τοῦ 
οὗ ἐῆᾳ (οῃ 6) 

ἢ 
πο 

ἵνα 
ἴὰ οτάϑυ δαὶ 

τοῦ - 

εἰς αὐτὸν 
το Ὁ}, 

ἀναστήσω 
1 5181} τοβιισσοο ἰμλ 1 

Δ θανθῃ - το 

ΦΟΗ͂Ν 6: 84---40 

Ἀθανθὴ δηᾶ ροἰνϑϑ 
116 ἴἤο ἴπ6 ψου]ᾶ;,"» 
ϑ4 ὙΠΘΥΘίοΟσο ὑπ 6 
Βοα ἴο Ὠἷπι: “ΠΟΙΩ͂, 
ΘΙ. 5 Εἶν. 5 ὑδιῖ15 
ργϑϑᾶ." :- 

85 σεδθι5 βδίϊάὰ ἰὸ 
θα: “ἪἼ 8. 8 
Ῥγϑϑᾶ οἱ 1116. ΕΗ ἰμαῦ 

ΟΟΙΏΘ5 ἴο τὴ6 ΜΠῚ1ι ποῦ 
Βοὺ ὨΠΏΡΙΥΥ οὖ 8]], 
δια 6 ὑμὰϊ ΘΧΘΙΟΙΘΘΒ 
ἔαϊη. ἰῇ 6 ΜΠ) 
ὭΘΥΘΙ ροὺ ἰῃϊγοὶν δὖὺ 
81. 80 Βυῦ 1 δᾶνα 
βοϊὰ ἰο ἕοῦυ, χοῦ Ὦδνυβ 
ΟΥΘω β6θὴ 176. δὰ 
γοῦ ἄο ποῦ. -ῬεΙονο. 

Ι 31 Ἐναυ θὴρ ὑμ6 Ε8- 
ΘΓ ρἴνθθ πὸ. Ψ11 
σοὰθ ἴο ἴχ8, δια [6 
οὔθ ἰμαὺῦ σοῦιθα ἴὸ 

6 1 ΨΜ11]1 Ὀν. δὸ 
ΙΆΘΔΩΒ αΥνθ δϑΥ; 
38 Ῥθοϑῖιϑβα Σ᾿ Ὠδγθ 
ΘΟΟΘ ον [ἔστοχὰ 

ἄο, Ὡοῦ 
ΤΩ ΜῺ1, Ὀπὺ [6 ΜΠ] 

οἵ Ὠἴγ ὑμϑῦ -ϑϑῶῦ τ16. 

.39 ΤῊϊ5 ἰ5 8 ΜΠ οὗ 
Ὠἰπὶ ὑπαῦ βϑηῦ 116, 
ποῦ 1΄. Βῃουϊα 1ο88 
πού οὐδ οἵ 81] 
ὕμαῦ 6 5. ρίνθηῃ 
6 Ὀαπὺ ἰμδαῦ Σ 5μοιά 
Τοβυστθοῦ Ὁ δὖ - 6 

Ἰαδὺ ἄδν. 40 ΕῸΣ {15 

ἰα ὑῇθὸ ΜΠ οὐ τὴν 
Εδίμοσ, ὑμϑὺ δνοῖυ- 

ΟἿΘ ὑμαῦ Ῥθῃοϊᾶς δ 6 

ΞΟ 854 ΟΧΘΥΟΙΒ65 

ἔολϊ ἴῃ Ὠΐὰ βῃοια 

Ὦδνθ ονουϊαϑυῦϊηρ 1176, 

Δι ἃ Σ ΨΜ|Π1 τοϑυσσθοῦ 

Ὠἷσὶ αὖ [μ6 Ἰαϑὺ αἀδν." 



ΨΦΟΗ͂Ν 6: 41---49 450 

41 ᾿Εγόγγυζον. οὖν. οἱ Ιουδαῖοι [Ξ 41 ΤΠοτΘίολα (ἢ 8 
ὝΨΘΥΘ ΤὩΌΓΣΙΘΌΓΣΙΠ ἐβεγοξοια 16 ΒΟ... ] Φοῦβ Ὀθρδ ἰο τηυγ- 

περὶ αὐτοῦ ὅτι. εἶπεν Ἐγώ εἰμὶ ὁ ᾿Σ αὖ δὰ δε: 
αρουϊ. μὰ ϑοδῦβα πὸ 8δἰά 1. δὰ ἰμθ οϑβθ 6. 5816: “ὦ 

ἄρτος. - ὁ: καταβὰς ἐκ - τοῦ [8λ- ἰμ8΄. ὈΓΘΘΑ͂. -ἰῃ 8, 
Ῥσγϑϑδᾶ [δ (6) διανίπε οοσὴα ἄονψαν., ουὔΐ οὗ. 186 [ἰσϑὴ 6 ἀονῃ ἔχόχῃ 

οὐρανοῦ, 42 καὶ -- ἔλεγον Οὐχὶ οὗτός ἐστιν [Βϑᾶνεη":; 42 δια ἴμον 
, ἤράνϑῃ, ον, ἅμα ΜψΕσα βασίηβ, Νοῖ ἰ(μ5. ἰ56 ἰῬ6ρδ ̓  ϑοϑγίησ: “5 

᾿Ιησοῦς ὁ. υἱὸς ᾿Ιωσήφ,. οὗ .- ἡμεῖς 815. ποῦ σαβαβ.. [ῆ6 
τῷ 6. 5905 Ὁ Τόκερ, - ΟΥ̓  ΠΟΣα Θ᾽ ΜΝ “ΟΣ. ΤΟΞΒΡΗ, ΜΠΟξΟ: 

οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς ΠΟΙ - 8Π8΄. Ἰποίῃ-. 
Βδνε ἱκαονσ. 186 ᾿ ξαΐμβεσ. δηά [88 τα πουῦ Ηον ἐὺ ὃ: δὴ: Σ 

: χέγει ΄. ὅτι Ἔκ - τοῦ οὐρανοῦ } ἐς 6. ΚΠΟΨ9 ον νῦν᾽ Ε - , 
πον ρ πὸ τ αρ. δαὶ Οαϊ οὗ ̓ {88 εὐ ρανϑ 51 ἡπαὺ ΒΟΥ: ὍΠδ 

. καταβέβηκα; : 48 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ βαγϑ, Τ᾿ ΠΑΥ͂Θ᾽ ᾿σοτπὴδ 
ἴ πᾶν οοτὴθ ἀνα -. Απϑυνεσθά ̓ ς 9ΠΈβ5, πᾶ] ἀοη ἔγοτα Ἀθδυβη 

εἶπεν. αὐτοῖς. Μὴ νου ἠύξετε μετ᾽ [4310 δῆϑνοσ. . σδβιδ᾽ 
6 5αίᾶ ἰο μοι ᾿ Νοῦ  Ὀα γοῦ ΓλυΣΥ ΣΊΠΕ; ὙΠ 1 ςαἱα τέο Ἢ Οὐ ΒΌΡ 

ἀλλήλων. 44 οὐδεὶς. “δύναται. ἐλθεῖν. πρός ΤΑ ΙΔ ΌΤΙ ἢ 8 ΔΥΛΟῺΒ, 
οὐδ᾽ δηοίμπου,. Νο ΟὨ 6. 15 ΔΡ1Θ Εν ἴσ᾽ σοῦ ἰοννασᾶ 

"ϑοῦΓβθΙνοβ. 44 ΝΟ τηδῃ. 
σδ - Οοηθ᾽ το τὴ8 

ὉΠΙΘ655 ὑπ6᾽ ἘΔύΠΒοΣ, 

"ἐὰν - μὴ ὁ “ πατὴρ ὁ 
᾿ς  Ενεὲ ποῦ [86 -Ἐδίμοι. τῃ8 (οῃ 6) 

εὐ --ἑλκύσ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω 
'κ ο5Βουϊά ἀπ ἕν Βήτα, ἤ ᾿8ηά 1" 56.811 τεβυσσεοῦ ἽΜΠΟ δεηῦ πι6, ατγϑτβ 

αὐτὸν.- ἐν. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 45 ἔστιν ἈΠ; δηᾶ τ Μ1Η 
μα ς΄ ἴα ὧβ ἴδει. ὩΣ ἦα πῶς 115. ΦΥΘΒστ οὔ; πῖπη. πα΄ τ86 

γεγραμμένον “ἐν τοῖς, προφήταις “Καὶ Ἰᾶ58ὺ ἄδγ. 4510 15 
ΒδνΙΩΒ Ὀθθα εδλνω μὰ τορ οἰσ Απμά | υυειδύθ ἴῃ ὑπ6 ῬΙΌΡἢ- 

ἔσονται, πάντες Βν: θεοῦ- πᾶς “ οἰ5, ᾿Αμὰ “ὑπὸ ΨΜΠΙ 
ΠΧ ΡῈ 811 -: ἰδαρθί (οτι65} οὗ αοα; - ΘνΘΣγΟΠΘ 3.1] 86 ταυραὐ. ὈΥ᾿ 'Ζ8: 

ὁ ἀκούσας ᾿ “παρὰ τοῦ. πατρὸς “ καὶ αὶ "κ ν οΥ̓8ἢ. ἘνΟΥΟΙ͂8 
186. ανὶηρ ρα - Ὀρθϑιᾶὰθ οζίῃθο ἘδίμοΥ ᾿ τῷ 

Ξ : ' ' ὑπᾶῦ ὯδΔ5 Ὠρδζγᾶ ἴσοι] 
“μαθὼν - ἔρχεται: πρὸς ἐμέ. 46 οὐχ 

πανΐπα Ιβδιπιβᾶ ἰδ ΠΌΤ ἴονγασα π|6. [86 ΒΆΪΒΕΙ δᾶ Πδ5 
1βϑΡπθά οὐτλ δ. δὸ ὅτι τὸν. πατέρα. ἑώρακέν ὅτις εἰ: -μὴ 

ἴμδξ Ἵπ6 Ἕδθιος ΤΠ ΒαΒ βθεθ. ϑῆσοπθ. ἰξὲ ποί  τη6. 46 Νούῦ ὑμαῖ ΔΩ͂ 
᾿ τῆϑηι 85. βθθῃ. {8 ὁ ὧν παρὰ . τοῦ -θεοῦ͵: - οὗτος 

ἰδ (06) ᾿ Ῥείη Ῥεβιάβ ͵οξίῃε αοά, {μῖ5 (006) ἘΔΌΠΘΣ, : οχοθρὲ ἢς 

ὮΟ - ἰβ ἔγοῖηαη αοᾶ! ἑώρακεν τὸν πτἀτέρα. 47. ἀμὴν ἀμὴν λέγω. 
85 βεβθὺ πὰ Ἐδίμοσ. Αὐλθῃ 8τΏΘα Ι δὰ 5ϑυ 15 ἘΠΙ5 οὔθ. δδ5. β6θῃ 

188 Ἐδίμου. 417: Μοβὲ ὑμῖν, ᾿.. - δι. ὑ πιστεύων" ΄. ἔχει ζωὴν 
ἴο γοῦυ, ἰδ (ΟΠ 6) Ῥο]θνίηβ 15 βαν]ηνῦ ΠΕΟΝΝ 
ἘΣ ΣΌΣ ΔΝ τοῖς ΣΌΝ οὐ ὙΧῸ}Υ Το 5Ὰ7 ἴο τοῦ, 

ΤῊ ὑμαῦ ΡεΙΐόνοϑ - αἰώνιον. .--: 
ἐνϑνιαβιϊηβ.. 

Ὠδ5. δνουϊαϑϊηρ ᾿ ΠΗ. 

48 “Ἵ πὶ ὑπ᾽ ὈΥοϑα 
ΟΥ 116. 49 ὙΟσΕ' ἴοσθ- 
ἐαΌμοΥθ δ 886 

πέ μψας 
ἘΑΡΙΣ βοηΐ 

εἶμι. ὁ - “ἄρτος 
᾿ς ΘΙΊ. 14} ᾿οχοδὰα 

᾿ πατέρες ὑμῶν ᾿ἔφαγον ἐν. τῇ 
Ζδίβουβ. οἕτυου δὶβ ἴῃ [π8 

τ Ἐγώ ᾿ ᾿οὗα ᾿ 8 

ζωῆς’ Θ᾽ οἱ. 
Ἡΐδ; ἰᾶς. 

455: ΤΟΠΟΥΔΗ, σ1)8,10,14,17,θπιατεία; Οοα, ἜΒΑ. ““ 

451 

{τ ἐρήμῳ: τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον. 50 « οὗτός 
ἀεβοϊδῖα [ὈΙ866]1᾽ ἔμε.: Ιϑηηξ δηα πον αἱοαᾶ;" «Ὧἢ15 

ἐστιν ὁ᾽ ἄρτος: ὁ. ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
Ξε ἠδ - 86, Ὀζγεδᾶ: Ἐπ (οὯ)6) οὐδοῦ {δ6. ἤδδνειν 

καταβαίνων. ᾿ς ἵνα . -πὲξ αὐτοῦ 
ξοιπίασ ἄἀον ἴῃ οταοσ τπδξ αὐν δες : πῶ οὔ ἰ- 

άγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ: δ᾽ 2γ ὦ. εἴμτ 
ΒΑ μυῖαν δαὶ δῃᾶ ποῖ Β6 58οι)ά αἴθ; ν εὐσε: ΓΞ 

ἄρτος. ὁ. ζῶν ὁ. ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
Ὀγεδ ἐδ μνίασ {τ πα, ουΐοξ ἰῃ6α πμδανθα: 

καταβάς: . ἐάν. -.-τις᾿ φάγῃ 
μανῖηδ. σοῖο ἄονναι; ΣξονοΣ ΘΏΣΟΩΘ ᾿ 5Βπομ]ᾶ δδὲ 

ἐκ «τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν 
ουὐοξ οἰπὶβ  ἴδ6 Ῥγεδᾶ. μΒ ψ1} ἣν ἰῃηΐο ἰῃς 

αἰῶνα, καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν .. ἐγὼ. δώσω 
8856, πᾶ ἴῃ. Ὀτοδὰ μυΐϊ ΨΏΙΟΒ . 1. 518} να 

ἡ σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ-. κόσμου 
16 ΒεβΒ οὗἴαθ. 15 ονεῦ. ἴδ. οὗ ἦδβ ψοιά. 

ζωῆς." , ὃ 
116. Η 

52 ᾿Ἐμάχοντο : οὖν πρὸς ᾿- ἀλλήλους 
5.13 ΒΕΩΡ. μογόζοσε. Π Ητοον [.}.1} ἀθοῖμον 

οἱ Ιουδαῖοι. :λέγοντες Πῶς. δύναται ́  οὗτος - 
{μ6. Ψεννβ.. ; ΒΘ Σ ἸΏΒ ΟΝ [15 8016: ἐπὶ5 (οπμθ) 

ἡμῖν. δοῦναι- τὴν. σάρκα - αὐτοῦ ᾿ φαγεῖν; 
ἰου8Β. ἴα δῖνε. οἴῆ.- Β65. ΟΥ̓ ΉᾺ ἴο δαὶ 

58. εἶττεν οὖν" αὐτοῖς. ὁ ᾿Ιησοῦς, ᾿Αμὴν 
. 581 Ἔβοσθίοσθ .ἴο ἴπϑτα:. [68 . ὅθθαβ. . Αγήθῇ 

ἀμὴν. λέγω --: ὑμῖν, ἐὰν. μὴ... φάγητε 
ΘΙΏΘΏΩ Ι ΔΙᾺ βὰν ἴῃ 8 ἴο. «χοῦ, 1Ὲ ἐνεσ. ποὶ σοῦ 5Βοιᾶ οδδί. 

τοῦ - υἱοῦ .- τοῦ... ἀνθρώπου - καὶ τὴν. σάρκα « 
ἴῃ8,. ἤδβᾷ. οὐἵπθ. τοῦ. οὐ ἐπα ᾿ς τῆδῃ δηα. 

τος πίητε- οἰὐαύτοῦ.:- τὸ, 1 αἷμα, --- οὐκ 
τοῦ 5που!ὰ ἀγίακ. ΟΣ ΐτὰ ᾿- 6. “ ΡῬΙΟΟΩ͂, 5 ποῦ 

ἔχετε ".. . «ζωὴν ς:ἐν- -ἑαυτοῖς. ὅ4 -- ὁ τ 
τοῦ 31:6 ΒΥΙΣΕ τι Η26.. ΟἿ : 56 ῖ|ν65. «ΤΠ 6. (ΟΠ 6) 

μου. τὴν σάρκα. τκαὶ πίνων μου: 
ταύ Θ. ΠΕ οἕ 1ὰ8 188 - ΠΘΞΗ -- 8πα ατϊπκίηρ Οἔ τὴΘ 

τὸ αἷμα : ἔχει-. .-- ζωὴν. -" αἰώνιον, - κἀγὼ 
.δ8 ῬΙοοά. ἰβ Βανίηβ. : Μ6.. ΘΝ ΕΣΙΔΒΕΡ, 8ΠΩ͂Ι 

- ἀναστήσω ᾿.. αὐτὸν. τῇ" ἐσχάτῃ. ̓ ἡμέρᾳ: 
5} 8}} τοβυστοος: Ὠΐχα... ἴο ἴτε. :: ο ΔΚ ;: 

δὅ. ἡ :γὰρ. σάρξ. μου" τ ἀληδης “ "ἐστι βρύσις, 
οὶ ἴῃ, 2οτ.. 658 "οὗ. τΆθο α ἔσθ 15 

καὶ. - τὸ αἷμά - μου ἀληθής -ἐστι πόσις. 
δὰ ἔβα Ὀιοοῦὰ οὗὖτης. τὰ... 15 .: ἀΠἸὩΚ. 

ὅ6. ὁ... «τρώγων: μοὺ τὴν σάρκα καὶ 
τῆ: ὁπὸ) "Σαυπομιιξα ΟΥἶταθ ἴπ6 Έοση  8πᾶ 

πίνων "μου τὸ αἷμα ἐν: ἐμοὶ μένει. 
ατὐϊηκῖπρ, οὔτηθ. ἐπα: ὈΙοοᾶ ἴῃ .-τὴθ 5 τουλδίηἶηνσ 

πρώγων ̓ 

ἼΏΘ55 ᾿ 

ΚΤ ΤΟΝ 

δ5,1ΟΣ, 
ξ χα Τοοᾶ; 

ΔΌΗΝ θ:ὅθ---ὅ6 

γταδηήα ἰὼ ἰδ6 ὙΠᾶ6γ- 
ΔΑ γοὺ αϊοά. 

δύ ὙΠΐς 15. ὑπ6 ὑγϑϑᾶ 
ὑμαῦ. ΘΟΤΩΔ65 ̓ ἄονγῃ ὕτοτλ 
ἈθδνθΏ, ὅο ἰμδῦ δὴγ- 

ΟἸΘ΄. ΙΔ Θαῦ οὗ. 

ΔΩ ποὺ ἀΐδ, 511 δὶ 
6 ἡνίῃρ Ὀσγϑδᾷα ἰμϑὺ 

ἀο ἔσομι 
Βδάνθη; ΟΣ ΔΆΨψΟΙΘ 

βαΐβ οὗ ἰπἰ5 Ῥτθδὰ 
6, ΜῈ] γ6 Τογονοτ; 
διά, ἴοΓ ἃ Τδοῦ, [μ8 
ὑγεδᾶ. μα 1 51}81] 
Βἶνθ ἰβ. ΤΩ δ. ἴῃ 
ἜΘΏΔΙΣ οὗ 6: μῖθ οἵ 

τ [88 ΜΟΙ ττ00 σο5 

ΠΝ ἜΠ6 
ζοῦν. ΒΝ οομίθηά- 
Ἴαρ. ΠΤ ῊΝ ᾿ΟχιΘ δι - 
οἴμασ, ϑαγίάρ: “ον 
"ὍΘ. Ὃ15-. ΤΏ8} -: αἷνῷ 
Ὧ5 Ὠἰ5 Πθβῃ ἰο δδὺϑ᾽" 
53 ΔΟΟΟΙΑΙΏΡΙΥ ὕαβὺβ 
βοίᾶ ἕο ὑμϑια;: “Μοβὺ 
Ἤν Τὶ ΓΑ ἴο. τοῦ, 

ἡ σπΙθ85. σου, “αὐ, [88 
ΠΙΘΞΏ. οὗ 1Ε8᾽ ΒΟ. 

Οὗ ΤΊΘ, . δὰ «ἀγὴκ 

᾿ἰς Ὀ]οοᾶ," χοῦ. ὮδνΘ 

8ο: 16... 1 ψγουγϑθῖνθ5. 

54 Ἠδ΄ ὕμαῦ ἔδθᾶβ' οα 
ΤΩ ΤΟΝ ΟΝ Σο τὶ 

ΤΥ ὈΙοοῦ ἫΝ Θοὕου- 

Ια ϑὐϊηρ 1116.- αὔδα 1 

518} τοβαστθοῦ. ΗΪΤᾺ 

αὖ ὍὉ86 1880... ἅδ᾽; 

ΤῊ - ἤθθἢ . 15 
διηα -- Τὴ 

ὈΙοοά -ἰ5 ἔχὰδ ἀσίηῖς, 
56 Ηδ΄ με: 665. οὐ 
ΤΩ ΠΟρῺ δῃᾶ᾽ ἀσὶηκδ 

ὮΥ ὈΙοοᾶ ΓΟΡΛΒΙΠΒ 
πὶ θοῦ π ἢ. 1π6, 



ΦΟΗ͂Ν 6: δ7---Οὐ 

αὐτῷ. καθὼς ἀπέστειλέν 
Ὠΐτη. Ἀσοογαϊῃξ 85 βεηΐ ξοσίῃ 

πατὴρ κἀγὼ ζῶ ο διὰ 
8ΠΑΙῚ δὴ ᾿ἰνίηβ ἰὩσοῦθῃ 

τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με 
τῃ6 Ἐδίθοσ, διὰ ἰδαᾳ (οΠ6) ΤΩᾺΏΟΠΣΏ5 ΤῺ 

κἀκεῖνος ζήσει δι᾽ ἐμέ. ὅ8 οὗτός 
8150 [8 (06) 11 ναὸ ἰπτοῦρ τη. ΤῊΪ5 

ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ 
ἘΕῚ τ 8 Ὀχοδὰ ἴδῃ (οθ6) ουὔϊΐϊοῖ Ἀθανθὰ 

καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ 
Βανΐηρ σογὴς ἄοσῃ, πος δοοοσάϊῃθ δα. δἰ τὰς 

πατέρες καὶ ἀπέθανον" ὁ τρώγων 
Ταίουξ δὰ ἴῃον ας; δ (οΠ6) ΤΑ ΟΠ 5 

τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα. 
115 16. Ὀγοδάα ΨΣΠΠνα6 ἱπίο ἰπμ6 δξϑ. 

59 Ταῦτα εἶπεν ἐν. συναγωγῇ 
ΤἸΏθ56 ((μἰη 55) ᾿ 6 5διᾷ ἴῃ Ἐλ᾿ 4 Ἐγ: 9254} :} 

διδάσκων ἐν Καφαρναούμ. 
ταϑοῆϊηβ ἰπ σδρουηϑυζη. 

..- 69. Πολλοὺ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν 
τ Μϑδὴν ἰμογθέοσθ πανί οασά ουδοῦ δα 

μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος 

κἀγὼ ἐν 
δηαϊ 1ὰ 

με. ὁ ζῶν 
ΙῺ8 ἴμε ᾿νίηβ Ἐδίηθσ 

ἀἼβο 165 οὗ ἴα δία ἐξ: ΓΥχοὶ 1... 6 ψοτσὰ 

οὗτος: τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 
1815; ΨΏΟ 15 816 οὔἱι ἴο θ6 ὨΘδύ 5. 

61 εἰδὼς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν ἑαυτῷ 
Ἡδνίπδ πον θὰ ἰῃ6 ὥεϑ5 ἴλ ΣΤΏΞΘΙΣ 

ὅτι. γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ 
ἴμαῦ. δ ΤΥ χὶηβρ ἀροσὲ 115 1ῃ6 αϊβοῖὶριθβ 

αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 
ΟΥ̓ χα Π6 βαια ἴο ποθ Τὴ τοῦ 15 Β[ ΣΑΙ] 52 

602 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ 
Τέονου ἰμοχοέοσχο τοῦ 8. ΘΟ ἐπ ϑοη οὗ ἐπα 

ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ 
ΤΔ ἢ ἀβορηᾶϊησ ΜΏοΘ ον {6 

πρότερον; - 683 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ “᾿ 
Τοτσαοῦ [{ἰτ 6} ΤἸΤῊΘ βρὶτῖ Ὁ ἴθ ἰδο (ἰμίηδ) 

ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν" 
τ δ Κίὴρ αῆνα, 6 ἤρθη το 15 Ῥεποδίίηρ ποίῃίηρ; 

τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν 
ἴῃ 6 βασψίῆρϑ ψΏΪΟΩ 1 Ὦδνϑ βΒροκβεὴ ἰἴο χοῦ 

πνεῦμά -ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν: 64 ἀλλὰ εἰσὶν 
Βρῖτς. 15 δὴ "6 15; ρα ἘἘΥ-} 

ἐξ ὑμῶν τινὲὲξ ᾿οἱ οὐ πιστεύουσιν. 
ουΐ οὗ χοῦ βΒοθθ ΨΜΠῸῸ τοὲ ΔΙ ὈΘΠ]δΘν:ηδ. 

Ἔδει -. γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ ᾿[Ιησοῦς 
Ηδὰ Κῆοσὴ 307 οπΐο Ὀορίηπιαρ ἐπα ΒΙΞΕΊΡΕΙ 

πιστεύοντες 
ῬοΙθνὶπθ 

εἰσὶν οἱ τίνες 
ΤΟ. ἐπ (ο" 65) ΨΈΙΘΗ ο65 μοὶ 

452 

ΘΙ ἰπ απο ὩΣ 
Ὠΐπι. 51 συδῦ 85. ἐῃ8 
Ἰνίηρ. ΕΔὑΏΩΥΙΓ ϑδπηὲ 
ΙῺΘ ἴουίῃ δῃᾶὰ 1 Ἰήγᾳ 
Ὀθοϑῖιθα οἵὗὐ ἰδῇ6 Ε8- 
ποῦ, ὯὮΘ6 δ'5οὸ ἐπϑὲ 
θὰ οὔ 126, “δνθῇ 
μὰν 6 Ψ1]1 1ἰνο Ὀ6- 
οϑδθα οὗ τὴο. ὅ8 Ἰηΐϊβ 
Ι5 6 ὑγθαᾶὰ ἰδὲ 
οαὰθ ἄομνῇ - ἔγοχη 
Ὠράνθ. Τὸ ἴα ποῦ 85 
ΜΏΘΩ ΥΟὐὔὴὰ ἴογοξε- 
μεσ δαἱθδ δῃηᾶά ναοὶ 
αἰρᾶά. ΗΘ ἰμαὺ ζδθαᾶς 
ΟΠ ἰμῃΐϊθ ὑγσρδοά μὴ} 
1ἶνα ἕοσανου." 59 ΤΉΘβο 
ἰϊὴρα ὯὨ6 κ5δοἰὰ 85 
ὯὮΘ6 5 ἰθϑοῃΐηρ ἴῃ 
ὈΌΌΙΪΟ ΔΒΘΘΙΔΌΙΥ 8 
Οδ᾽ ΡΟ δ᾽ χὰ. ᾿ 

60 ΤΟΥ ἔοτΘ τλϑὴν 
οἵ Ὧϊ5 ἀϊβοῖριθσ, ΨΏΘΩ 
ὕπον Ὠραζὰ (ἢϊ15, βαϊὰ: 
“ΤῺΪ5 ΞΡΘΘΟῚ ἰ5 5Βῃοοικ- 
ἱπρ; ΨῺΟ σϑῇ [1ἰβύθῃ 
ἴο 109 ΘΙΒυῦ σεϑαδ, 
Κηονηρ ἱπὰ ἈΪΙ56]ἢ 
ὑμαὺ Ὠΐβ αἸβοῚ0165 ΘΓ6 
ΧΑΌ Τρ ἀρουῦ (15, 
βΒοῖία ἴο πο: “Ὁ οΘ5 
15 δῦσα θ!6 του 
62 νΏδῦ, ὑμογϑίοσθ, 1 
χοῦ 58οι]α ΡῬδμῃοΙὰ 
ἴ6 ϑοῦ οὗ 8 85- 
σομαϊηρ ἰὸ ψῇθτο ὯΘ 
ΨᾺ5 Ὀοίοσγο9 6ϑ1 5 
06 δρίσὶῦ {παὺ ἰδ 
Πϊ6-οἰνίησ; ἴἢ6 Πθρϑῃ 
15. ΟὗἨ ὯΟ τι.56 δὖ 8|1. 
ΤῺ6 βανίηρα ὑμοὺ 1 
Ὦδνθ βροῖθὴ ἴοὸ σοῦ 
ΔΙῸ ϑρισιῦ 8η8 816 
Πἴ6. θ4Βιυὺ ποθ 816 
ΒΌΠΙΘ οὗ τοῦ ἰδὲ ἄο 
οὺ ὈοΙΐονο." ΕῸΓ 
ἔτοσὶ [Π6] ΕΒ ΏΣΏΡ 

ὥοϑθθ ΚΩΘΝ )ΟῸ ΜΟΥ 

88 οὔδϑϑ ποὺ Ὀοιθνίησ 

ΟΝ 

ἈΡαρθον ἘΣ 

τ σσπτιαι μαδαρὸ διμ μμσιλρύν, μονὴ τι 

ΣΎΝ 

δ τιαμβῃ ἐῶν μελτο ὼς 
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καὶ τίς ἐστν ὁ παραδώσων 
Δ ΜΏῺΟ 15 {δπ6 (οΠ6) Ῥοΐηρ δρουὺΐ ἴο σίνε Ὀεβϑίᾶς 

αὐτόν. 6 καὶ ἔλεγεν Διὰ τοῦτο 
Ὠἰχη. Αμᾶὰ Β6 ν»κϑ βαγίηδ ΤΏΣΟΌΡΕ τ} 15 

εἴρηκα οοὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν 
1μᾶνο βαῖϊᾶ ἴοστου ἰμαῦ ποθ 15 8016 ἴο σοῃὴθρ 

πρός μὲ ἐὰν μὴ δεδομένον 
ἰονϑιὰ τῶθ ἰξενοσ ποῖ ἰξ ταν Ὀ6 Βανίῃρ Ὀθθὴ βίνϑῃᾳ 

αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. ἢ 
ἐο τ οὐδοῦ ἴἢἢ6 ἘΕδίμου. 

66 Ἔκ τούτου πολλοὺ ἐκ τῶν μαθητῶν 
Οὐδ οΣ τἢϊ5 ΤΑΔῺΝ ΟἾΟΣ ἴῃ6 ἀϊδβοῖθθ5 

αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ 
οΕ τα ΨψϑηξοΩ ἱπίο ἰδ (μη 55) Ῥεμϊηᾶ δηᾶ 

οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεττάτουν. 
ῃμούγες νὰ Βῖτὰ ἴδεν ννεσα τυνδικίηρ δροῦυί. 

67 Εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς δώδεκα 
ϑοϊᾶὰ ἐμογθζοσα 6 4“2468:5. ἰοϊμῃθ ἔνγψεϊνα 

Μὴ 

Νοὶ 
καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 
8150 χοῦ δῖ ΗΠ ἴο 6 βοϊῃξ υπᾶρσϑ 

608 ἀπεκρίθη 
Δηϑνοχεα 

αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, 

πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; 

ἴο Π Κ΄ ΟΣ Ῥροῖοχ 1ιοχᾶ, 

ῥήματα ζωῆς 
ἰοναὰ ΜΏΟ 5881} Μ)ἷ8Οὶ ΒῸ ΟΕ 

αἰωνίου ἔχεις, 

- Βα ίηθβ ΟΥ̓ ΠΣ 

69 καὶ ἡμεῖς 
δνουϊδϑ δ ψοῦ αἴθ δνίηρ, δῃηᾶ νὰ 

πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ 
Βδᾶν Ὀειονθσα δμὰ Μὲ ἤδνϑ Κῆονν ἐμαὲ σγοῖ δα 

ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 70 ἀπεκρίθη 
ἐμ ΗΟ (ΟΠ 6) ΟΥ̓ ἴ8 6 αοα. Αὐϑινοσοᾶ 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς 
ἴο πε {μ8 655 Νοὶ Ι του τμ6 

δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ . ὑμῶν εἷς 
ἔν εῖνα ΙσΠποβοῦ Δυᾶὰ ουαῇ οὗ χοῦ ΟΠΘ 

διάβολός - ἐστιν. Τ1 ἔλεγεν - δὲ. τὸν 
ἅδον! 15. Ἐφ νὰ βασίηβ ρυξ {πὸ 

᾿Ιούδαν Σίμωνος ᾿Ισκαριώτου!Ἡὁ οὗτος γὰρ 
Τι.85. οὗ ϑίταοῃ Ἰβοδσὶοῖ;- {δ 15 (οτ16) ΤΟΥ 

ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν, εἷς ἐκ 
τγϑ5 δροιξ ἰο Ἀα σίνίηρ Ὀ651 6 ΐτα, οὔθ οί οὗ 

τῶν δώδεκα. 
16 τἔννεῖνε.. ᾿ 

γί - Καὶ ᾿μετὰ ταῦτα περιεττάτει ὁ 
. Αηά οἴνου ἐποβο (165) 85 ΔΙ Κίησ ἰδ6 

᾿Ιησοῦς ἐν τῇ -Γαλιλαίᾳ, οὐ γὰρ ἤθελεν. 
7265: 5 ἰὰ 6 ΘδΠ166, ποῖ ΦὺΣ ἤὸ ννδ5 Ψ ΊΠΠΩΝ 

᾿Ιουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι 
Ζυᾶθα ἴο Ὀ6 ννδϊκίηβ δρουΐ, Ῥθοδῦξα 

αὐτὸν οἱ Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 
τ 6 - Φεῦ 5 ἐο ΚΙΠ. 

ἴῃ {6 

᾿᾿ἐζήτουν 
ἍΜ, ΞΕ ΚΙ 

ΦΟΗ͂Ν 6: 6---Ἴ:1 

ϑηἃ ψὴοῸ γχὰ5. [Π6. ΟὯ8 
ὑπαῦ ψουἹὰ Ὀθύσαν 
τω. 6550. Βα ψϑὴῦ 
ΟἹ ἴο 580: “ἼΤΏΪ ἰ5 
ΨΜῺΥ 1 Πᾶνα "δία ἴο 
τοῦ, ΝῸ ΟἿ σδ σοὰθ 
ἴο 8 ἈΠΟ Ὁ ἰδ 
στδοϊοα ἢ ὉΥ ἰδ6 
Ἐδίμογ. ν 

66 Ονἱὰρ ἴο ἰῃϊβ 
ΤΆΔ οἵ ἢῖὶβ αἰδβοὶ- 
ὈΪ65 ψοοῦ οἵ ἰὸ [88 
φΐηρο ὈΘηϊηαά δηὰ 
νου ὯΟῸ ἸΟΠΡῸΣ Ψ8ΙΚ 
χὰ Ὠἶτη. 67 ΤΏΘΓΟ- 
ἔΟΥΘ Φοθ5 δαϊαᾶ ἴο ὑμ8 
ὑνοῖνο: “χουν ἀἄο ποὺ 
ψδὴὺ ἰο ΡῸ 8150, ὁ 
Ὑοῦ}᾽ 68 Βἰπίου Ῥοίδυ 
διλβυγοσοα ἶσὴ: “Ἰιοχά, 
ΟΣ 5081 τὸ βΡὸ 
ΔΑΥ ἰοῦ Ὑοι δύ 
ΒΆΣΙΩΡ5. οὗ δνοσϊδϑίϊηρσ 
Ηῖ6; 6ϑδηᾶ ψὸ ᾶνδ 
Ὀβιονθᾶ δηα οομλα ἴο 
Κῆον ὑμαῦ γοὰὺ 816 
6 ΗΟΙΡ Οτθ οἵ 
αοά.᾽ 1θ 65:15 8η- 
ΒΜΟΣΘΩ͂ ὑοτ: “1 ΟΠΟ56 
γοῦ ὑψαῖνο, αἰ Σ 
Ὡοὺ Ὑοὺ οὔθ οἵ τοῦ 

ἷβ ἃ δ πάογογ," 711 Ὸ 
885, ἴῃ Γδοὺ, βρϑβξ- 
ἱπρ. οὗ συάδβ 6 50 

Οὗ Κ'γΟη.. 15:68. 1.οὔὐ; 
ἴοῦ ὑπ] ΟἿΘ τὰϑ ρο- 

ἴῶὼρ ἴο Ὀρύσαν ἰ,, 
δι που - οθ οὗ ὑῃ8 
ὕψοιν.. 

γι ΝΟΥ ᾿δἴο ὑῆθϑθ 

ΩΡ ᾿Φοθ5 σ0Π- 
{ἰπαθαῖ ταϊκίηρ δρουῦ 

ΪῚ ΟΘΔ11166, ΤῸ ὯΘ 

αἰὰ ποῦ σψδηὺ ἰο ΨΚ 

δροιῦ ἴῃ σα: ἅἀθα, Ὀ6- 

οϑῦξθ. ἐὴ6 ὅθ 5 ΨΘΥΘ 

δοοκίηωσρ ἴὸ Κὶ} Ὠϊη, 
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2. ἦν- “δὲ. “ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ:- -τῶν- ᾿ { Ξ ΕΥ̓ : ἡ.- -τῶν- ᾿Ιουδαίων [2 ΗονΘΥ ΕΓ, - ὑΠ6.. 65. 
. αδΒ. Ῥαΐξ, Ὥθαῦ ἐπα ἐδβέναι. οἱ {π6᾽ 7.5 αἶψ 81. οὗ ᾿86. ἔρως 

.ἦ:- σκηνοπηγία. 3 εἶπον οὖν πρὸς [ὉΠ56 ἔσδυνναι. οἵ. ἰδ. 
ἴμ6.. ξαβίθηϊηρ οὗ ἰδ ΐ5. δείᾶ ἐβοσεέοσα ἰοννδια [ΘγΏ8 165, 85 ΠΟΘ 

αὐτὸν- οἱ... ἀδελφοὶ, αὐτοῦ -Μετάβηθι -: ἐντεῦθεν. [ 3 ΤὨΘτεαΐοτα 15. Ὀτοί 
Βὲτα. ἴ86 Ῥτοίμευθ: οὗ ἴῃ. Ῥββ8 Ὁ ονα ἔγοίη ΒΘΤΘ [6Γ5. β8δἰὰ ἴ[ὸ ἘΣ 

καὶ. ὕπαγε εἰς. τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἵνα. [“Ῥδδ5. οὔ ΟΥ̓ΘΥ ἔγοῖ 
δηα 6 βοϊῃβ πάθος ἴῖο ἴπ6: ΦΔυᾶρσα,, ἴἰπογᾶοσ δύ [Ὥσσα 8δῃηα ρὸ ἰηΐο σὕ: 

ΝΣ ἢ ἢ ΄ ΄ “ Η ᾿ ᾿ Ξ 

καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ" [ἀ6Θ8, ἱπ οτάθοῦ ἰδὲ 
8150 {π8 αἰδβοῖρ] 65. ΟΟΥ͂ γοα ΨΜῺῈ1 6 ῃβοῖ ἃ οὗ γοῦ [ἱ ΟῸΓ αἰβοῖρῖδβ 8.150 

τὰ. ἔργα. ἃ τος ποίεῖς" 4 οὐδεὶς γάρ, παν ὈΘΠΟΙᾶ ὑμ6 ψοΣ 
188. ΟΤΒ ΨΒΙΓΒ γα ἀτα ἀοίπε; -. ΠΟ ΟΠ6.. ἔτ. ἰγοὰ ἄο. 4 ΕῸΣ βνάρον 

τι -- ἐν κρυπτῷ:. ποιεῖ καὶ. ζητεῖ αὐτὸς [ ἄοε5. δαγίμίηρ [η-- 58- 
ΔΆΣΒΙΠΒ π΄ ἰάθη 15 ἀοίπε πα. 15 βεϑκίπε. τ τος ογϑὺ. μα ὐτόρ ΩΣ 

ἐν. -- παρρησίᾳ -. εἶναι. εἶ -..---. ταῦτα βροκίῃρ ἴὸ ΡῈ Κπονψῇ 

ἴα. ᾿ουϊθροκθηπασδ᾽ “ ἴο θ6ιι. 18 {π688 (8165) ᾿ ρθΠοΙγ. ΤΕ. γοῦ - ἀὁ 
οἱ ποιεῖς, .. φανέρωσον΄ σεαυτὸν ᾿ τῷ [ὑχθ86 ὑμίηρϑ, ταδηϊζοβα 
σοῦ ἀτϑ' ἀοῖπθ, ὀτπαηϊέεβέ - γΟῦΣΒΕΙΣ ᾿ ἰο ἐπ6 γοΌΓΒΟΙ ἢ ἐσ τες ψοτα." 
κόαμῳ. ὅ.,. οὐδὲ... γὰρ οἱ ἀδελφοὶ 
ὙνΟτΊα. “" ΩΝ Νοίξερυῦ “" ξογ ἴπεῈ Ῥχγοίμοσβ' 

. ἐπίστεῦον εἷς, αὐτόν. 6. λέγει : 
Ὕγετο ΒΕ] θν πε, ἕς ο Βάπλ. ὦ Υ 

αὐτοῖς. “ ὁ. Ἰησοῦς. Ὁ 
ἴο Ἰμοὰ ἐδ6 “" ἐόρες ἐν 

αὐτοῦ 5 ΗἨἰβΒ ὌτΟΙΠΘΓΒ.. ΨΘΓΘ, 
ΟΣ Βάτα [1 ἔβᾳοῦ,. ποῦ. δχϑσοὶϑ- 

: οὖν  [ἱὰρ ξαϊ. ἰπ᾿. ΐπγ, 
15 Βα υίπβ  (πϑγϑξοσθ] θ᾽ ΤΟΥ ΓΘ. 5658 βαία 

πο καιρὸς αι δὲὶ [10 ἐδοῖα:. “ΜΚ. ἄπ8 
ὙΠ6. δρροϊηϊθα [ἰπ6. [6] [ἤγηθ 15 ποὺ γεὺῦ ῥσβθτ- 

ἐμὸς ὀὔτω ᾿ πάρεστιν ὁ δὲ ἰὸς, "ὁ Σ : ἑἐ 1 ϑηΐ, : 
ταῖπο᾽" τ πού γοί" οὐ 15 δοπββίαό, . 6. -πᾷρυϊ τεῦς το ἼΣΟΣ ἐρὴ 

᾿ς καϊῥὸς “. ὁ ὑμέτερο ν᾽ 3 , : 
ΔΡΡοϊηϊεα ταθ.. {πὸ ΄" ἀρ λλλτα ̓ τανασεςς ἘΠῚ μδπά.. ἅ ΤῈ σοΣΙα 

ἕτοιμος. 7 οὐ δύναται ὁ- κόσμος . μισεῖν ΒΕ ΠῚ τε το. π.18 
τεϑαν: Νοὲ ἰβϑρῖθ. ἰῇ ψοῦσα ἰο ρα Βαίϊπε) Σοῦ, Ὀυὺ 10. Παύθ5 π16, 

ὑμᾶς,΄ ἐμὲ δὲ ᾿“ μισεῖ, ---. ὅτι. ἐγὼ ββῦδιβθ, Σ ὈΘΆΣ. τς 
χοῦ, " τπθ θαξ 1 5 μαῖα;  Βεοαῦθβθ. Σ΄ ΙΠ688. οοπμσογηΐῃρ. 

μαρτῦρὼ ᾿ περὶ «- αὐτοῦ“ ὅτι “τὰ ἔργᾳ [πδὲ. 5. ψοΟυΚ5. " δῖ6 
ἬΝ διὰ Βϑδτίηβ Ὑηθεβ ὅρους ᾿ ὁ ἰπδὲ Ἴπ6. ΨΟΣΚΒ π]οκοα βου Ρὸ ἃρ 

αὐτοῦ πονηρά: ἐστιν. 8. ὑμεῖς ἀνάβητε. εἰς τὴν ἴοῦ 8 

ὍΔ Ιδ τἀν οκϑὰ - ἰ5. 1. ᾿ς μεῖς ἄς θητε μὰ ς τὴν ἴὸ 6. 
Τεδῦϊναι; 1. ἘΤΟῚ 

͵ ᾿ ΜΕΝ ππτ Πηρὺ γοῦ- σοΐηρ ὌΡ' ἴο 

ἑορτήν" ἐγὼ οὔπω - ἀναβαίνω . εἰς. Ἶ μῆς : : 
ξεβᾶνϑι; , 1. "πού ψοῦ. δπὶ ΠΝ ὌΡ. δτὸ ΗΜ ἘΡΕΝ ὍΠ15 ΤΕ Ὀθοδαθθ 

ταύτην, ὅτι ΄. ὁ, ἐμὸς., καιρὸ οὕπω. ΤᾺ ἀπθ᾽ {ππ Πᾶ5, ποῦ 
1415, Βδοδυβθ' [ῃΠ86 τῶν ἀρροΐηίοα Ἐτηθ: πού χεῖ χοῦ ἘΠ σογα θ᾽". 9 50 

πεττλήρωται. 9 ταῦτα δὲ  δἴθον Β6 “τοῖα ἐποπὶ 
885 Ῥϑρῦ ΦΌ]δΊΙφα. ς Ὑπ656 ({πῖπ65) Ραξ] ὑμθβ8 ἰπἰῆρθ, Ὧ6 τθ: 

εἰπὼν... αὐτοῖς. ἔμεινεν ἐν .τῇ. Γαλιλαίᾳ. [τπλδὶπ τι. 6411.166.-- 
μανίῃρ 5814. ἰο ἐβετὰ [6 τοτηδἰηθᾶ. ἴῃ ἄς ἀδΙΠσονς μριβ ον στε πεν 10 Ὡς δὲ ἀνέβ, προ προ ἀνὰ ε δι : ΓΖ ΏΘΩ τ ΒῚ5 

' , σαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς [πγρέμεῦς- : ἔα 
ΟΠ ΑΒ Ῥαξ ψεπὶ ἄρ᾿ ἴμ8 δεϑάτδος οἔ Βὲπι. ἘΣ Ὀτοῦμεῦδ πα ᾿βΌπΕ. ὯΡ 

τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, -- οὐ ἰο ΗΘ ΤΕΞΉν ΔΙ, ἜΒΕΠ ΠΟ 
᾿ αἰβο- ταῦ ἋΡ ἘΠ ΒΟΙ͂, 
ποῦ ΟΡΘΏΙΥ Ραὺ 885 1π 

Ἅπμ6. ξοβέϊνναι, - θα 8150 ὯΘ ννεπέξαρ,, ποῖ 

'φανερῶς: ἀλλὰ: “ὡς ἐν -.. κρυττῷ. ΕἸ. οἵ ᾿ τ ἘΣ 
του ΎΒΘ [Βθογθῦ, 11 ΤΏΘΓΘΕΟΓΘ ΤΑΘΆ ΣΕ ΘΘΙΣ ΟΡ ὁ 85. ἾΔ  ΒΙάάρη,. 

Η 

η 
ΐ 

! 

μὴ φανῶν  αρδινουνβμαιν!» οἰφυνἐρφιβαικυμμὰρ οὐρα ν Ὁ αν. δ: γιά αν φληΝ, Σἂφ κόφῳνμν 

εὐ ἀΝΉΜΕ Ἄνμθὼν ὅμοιον 

4δ5 ΦΌΗΝ 7: 12--19 

οὖν Ιουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ |ὑδιθ᾽ σοτνα. βεραπὶ Ἰοοῖς- 
{πογοῖοσθ - ὅαθννβ τνεσὰ βεοκίης Βα ἴῃ ἴδε Ἰᾳρ. 1οσ  Ἀἰτη αἱ .τῆ8 

ἑορτῇ καὶ ἔλεγον Ποῦ. ἐστὶν } ΤΘΡΈΕΓ Δ᾽ τα. α Βογν 
μεβᾶναὶ ᾿ δπᾶ {ΠπΠὲν Ὑγ6.Ὲ 5δϑτπθ, ὝΏΘσθ 8 Ἰἰηρ: "ΑΝ ΆΘτδ᾽ 15. ὕμδῦ 

ἐκεῖνος; 12 καὶ γογγυσμὸς ᾿ περὶ αὐτοῦ ἔτα8 9" 12 Απά" Φῇ6τθ 
«πὰξ (οΠ8)} Αηᾶ τηῦσγασιπθ ϑρουΐ πα Πα 5 ἃ ἰοὺ οὗ βυράμπθοά 

ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις ᾿ οἱ τ-μὲν [ὑ81Κ ϑροαῦ: Εἷγα ΒΙΆΟΣΒ, 

8 Τοῦ οἴ {πα οχονᾶβ; ἴδε (0165) τὴάθοα" 08 ογονᾶβ. 50 5186 

ἔλεγον ὅτι ᾿Αγαθός ἐστιν͵ - ἄλλοι᾽ δὲ 1 ψουἹὰ “βαν: “Ἢ “5 8 

“τ τα βαυΐϊηβ 6 ἴδδὶ οοα ᾿. μεῖ5, οἴμειβ.. μυΐ] βΟΟα τη. ΟΥ̓ΘΥΒ 

ἔλεγον Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ ᾿. τὸν] Ψου]ᾶ. 58ν: “Ἢθ 15 πιοὺ, 

ψ τα βασίης Νο,: - Ῥὰᾳΐ ΒΘ 18 ταδκίηρ ἴο τ ἴμ6 θυ ὯΘ6 ᾿ταϊβιθααβ [18 

ὄχλον. 13 οὐδεὶς μέντοι “παρρησίᾳ “[οτονά." 18 ΝῸὼ οπθ, οὗ 

ογτοινᾶ. Νο οἕδ ὉΕ σοῦτβα ἴο ουὐδθροκϑηλθθβ ΟΟΌσΒο, ψΟυΙ 506 81 

: ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον αἰρουῦ. μἰσπι ῬΌΌΙΙΟΙΥ 

να βρθακίπα δρουῦδ: πίτα. ἰβσοῦθῃ [δ6 ἐρασ  ὈΘσϑαδθ. οἱ ᾿ἴμ6 ᾿ἴδαῦ 

τῶν Ιουδαίων. ᾿ ἘΝ ΟΉἼΟΣ [86 ΦΖ6,5. "τ 

οὗ με. .- - σεν. ᾿ ἀθον ἢ εῦσοθι ὅ 14 ΜΉΘ ὈΥ ΠΟΥ͂ 

1 "Ἡδὴ ὁ πος Στ ον ἐεἢ τῆς αὐπἑορτῆς {6 [οϑῦλναι. )85 νΏΒ1 

ΑἸτεδαν τὴ θα Ὁ οὗ ἴδ 6 : ἄροιναὶ [ὈΥ̓ΘΙ,:. 6585 ψϑηῦ 

μεσούσης ἀνέβη - -᾿Ιησοῦς "εἰς τὸ }ὈΡ- 200 [868. “ΓΘ 016 

νεΐπρ ἴῃ ἐπ6 τη α16. ὑγθηΐ ὰρ ζεββ ἰαϊὸ. Ἐπ} 88 -ὈῬορδῶ ὑδϑο,ίηρ. 

ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. 15 ἐθαύμαξον 116 ὙΒδγθίοσθ ἴδ᾽ ὅθ ν5 

ἰθαρ]θ - -δπὰ " :αχαβ ἰδασμίασ. ᾿ Ὅτετα ᾿νοπάθυῖπ δ} 61} ἴο ΨΟΠΟΘΥΪΏΡ, 58..0- 

“οὖν “ οἱ ᾿Ισυδαῖοι λέγοντες Πῶς 56: ΗΟ ἄοθδ.. [815 
ἐπουθέοσα “6. Φενδ᾽ ἐμάνη σ 1 ΒῸΜ τηϑῆ ἤᾶνθ 8.“ ΚΏΟ)]- 

οὗτο ες ἢ ράμματα οἶδεν μὴ 6ᾶρ6θ: οὗ 1ούδογβ, 6 η. 

τι ῖβ ΤΡ Ἔ Ὑρσεμος Ὧ85 Καοννῃ ποΐ [6 85 τοὺ δβυυά!οα 

ξ 
«, 15. Ὁ» 

ἐεμαθηκώς; 16. ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς. [ῦ ὕὉπ.8 86μοο 1859 

ΝΑΌΣ ᾿ Ἀπσϑατδᾶ ᾿ἀμογθέοσα τὸ [μου 16 ὅθϑαβ, ἰὼ ὑπσ, δὴ- 

5 οτοα ὑθ 85 

βοα: “Μμδὺ 1 ὑθδοῦ 

5 ποῦ. ταῖθ, Ὀαὺ 06- 

Ἰοῶρβ ἴσο ἰπὶ ᾿ὑπδῦ 

βοηῦ ἴθ. 1711. δὴγ- 

Ἰδόνοσ ᾿ϑυϑοῦδ. ἴηδν Ὀ6 ΠΡ {πα ΟἿΘ αἀοδῖσος το :ἀἄἕο. ΗΒ 

αὐτοῦ . ποιεῖν, γνώσεται. περὶ τῆς" διδαχῆς ὙΠ, Π6- ὙΠ ΚΏΟΝ 
οὗ πἴτα ἴο Ὀ6 ἀοίΐῃδ, : ΜΠ] ΚΟΥ δροαυῖ- ἴπ6:- τοαςοβίηδ ᾿ ΟΠΟΘΙΙΠΡ, {π6: 1680 - 

ἰῃρ' ψηθῦμον 1015 ΤΥΌΠΩ 

διδαχὴ οὐκ ἔστιν 
ἰεδοιίηρ ποῖ 15 

ες πέμψαντός: με’ 
ΔΑΝ βοῶ ἼΩΘ; 

τὸ θέλημα 
ὙΧ7111 

εἶπεν. Ἢ. ἐμὴ 
5814 ὙΠῸ ΙΤῺΥ 

-ἰ τοῦ “: 
οἵ ἴπ6 (οπμ δ) 

θέλῃ 

᾿Ιησοῦς καὶ 
ὅεβιβ ᾿ δπά 

ἐμὴ ἀλλὰ 
τοῖπθ - Ραΐῦ. 

11 ἐάν τις“. 

πότερον : ἐκ: τοῦ θεοῦ ἐστὶν : ἢ ἐγὼ: ἀπ᾽ [} τ᾿ ' 

πότερον ως ἀπὸ Οοά Π|5 τον Ἵ ἤτοπι ρα ΟΥ̓́Τ΄ ΒρΘΔΚ οὗ 

ἐμαυτοῦ :- λαλῶ. 18 "δ᾽... τ: ἀφ ΟΜ Ὦ Οὐ ΘΠ ὺν. 

την ϑοῖ εΘα ΒΡΘΘΚΙΏΒ.. "ὃ τ 6. (Ομ 6) φέοτα [18 Π6 ὑμπαῦ. 5ρθδῖκβ σὲ 

ἑ οὗ λαλῶν -: τὴ ξαν. τὴν ἰδίαν “ΤΠ η15. οὐ ΟΥ̓ ΘΙ ΔΘΙΣΌΥ 

ἑαυτοῦ. λαλῶν - τὴν δόξαν. τὴν ἰδίαν ζητεῖ". Δ] ὃ 16} | 

ΗἰχΏβοΙ͂ςΣ βρϑακίηρ ἐπθ ΒἸ ον 86. οὐ. 15 βϑοκίηρ; ἰθ 5θϑιεῖχιρ ᾿- 15. Ὁ 

τς ᾿ ἀν Ἐάν Ὡν .-  κ 2 ἐμ “ΔΩ ἀρ ΠΝ . ἮΘ {8 

: νος δὲ. ζητῶν τὴν “δόξαν Ἴ τοῦ τ΄ ΒΊοΣΥ:;. μυῦ θα εν πρρς θὰ 

μα (οὔθ) μαΐ ὑπ ν ἴθ βιόσν “οξύπο, (ομ6}: 566 Κ8 [86 ΝΊοΥΥ. οὗ Ππν 

πέμψάντος αὐτὸν οὗ χλυθάς - ἐστιν. -καὶ ᾿ (μᾶῦ. 5οην:, Εἰπι, [815 
πέμψαντος αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν: καὶ τιν δν, ο ΩΝ νος 

ιν, φὸ ἀδρὶ Ἤϊπι ἰμὶ5 (086) ἰτὰβ - 15 ἰδ  ΟὯ6 :.5 ὑχ6,: θη ὕπο ΓΘ 

- ἀδικία πὲν αὐτῷ “οὐκ΄. ἔστιν. 39 οὐ [15 ὯῸ “πρτιθαύεουδ- 

πητιρηίθουθηθθ ἴω Εἰ ποῖ - 18. Ὁ ΝΟΣ Ὧ685 ἴῃ Ὠΐηι. 19 ΜΟΒΘ5 



ΦΟΗΝ 7: 230---.ὦ 

καὶ οὐδεὶς 
Δῃηᾶ πο οὔθ 

με 

νόμον; λωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τὸν 
1ᾶνν 2 Μοβϑ8 Β8ᾶανθὸ ἴουοῦ {πμ6 

ἐξ ὑμῶν. ποιεῖ τὸν νόμον. τί 
οιΐ οὗ χοῦ Εἰ5 ἀοίΐηρ δε 18. ΜῊ, τὴ8 

ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 20 ἀπεκρίθη ὁ 
8.6 τοῦ βροκίῃ ἴο 1{11}7 Αμϑνοτοά ῃς 

ὄχλος δΔαιμόνιον ᾿ ἔχεις: τίς σε 
αγτοννὰ ΕΒ. ε19}91 ψΟὰ 816 μαυνϊδ; νψῇο γνοὰ 

᾿ ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 21 ἀπεκρίθη ᾿[ησοῦς 
15 Βα ΚΙ η 5 ἴο Κι Αμδϑνότοσα Ζε 55 

καὶ. εἶπεν αὐτοῖς ἜἘὥν ἔργον ἐποίησα καὶ 
δὴ 581: ἰοίμοηω οὔθ ΨΚ Ι αἷα διὰ 

πάντες θαυμάζετε. 22 διὰ 
811 τοῦ 816 ννολαθυ 5. ΤὨτου ἢ 

τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν. ὑμῖν τὴν 
{815 (18) Μοξο5 Ὧ85 εἴνθεῃ ἴο γοῦ 16 

περιτομήν, --- οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωυσέως 
ΟἸΓΟΌΥ ΛΟ ΒΟ, -- Ὡο Ὀδσοδθο ουΐ οὗ ἴῃς Μοβοβ 

ἐστὶν ἀλλ᾿ ἐκ τῶν πατέρων, --- καὶ ἐν 
ὧβ. ραΐ οὐδοῦ [μ6 ΤδίΏοΥβ, --- δὴὰ ἰῃ 

σαββάτῳ᾽ «περιτέμνετε ἄνθρωπον. 28 εἰ 
ϑα ρα ίῃ Υοῦ 816 οἰσουσηο θη 85 ΤΏΔΗ. τέ 

περιτομὴν λαμβάνει ὁ 
αἰγοιχ οἰ βίο 1β τθοθίνίηβο {[δ68 ΤΆ 

σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ 
βαρ [Ἷπ ογᾶσγυ ἐμαῖς ποῖ βῃου]χᾶ ΡῈ ἰἸοοβεᾶ ἐπ 

νόμος Μωυσέως, ἐμοὶ χολᾶτε 
Ἰᾷνν ΟΥ̓ ΜόοΞξθ5, ἴο τη 6 816 γοὺῦ 11] οὗ Ὀ1ΦῸ 

ὅτι. ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ 
Ῥβσδαβα ΨΜΈΏΟΙΘ ΤΑΔᾺ βοᾷ ἴῃ ΠΘϑ] ἢ 

ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 24 μὴ κρίνετε 
1 ταϑᾶρ ἴῃ ΒΑΡΌΌΘΙΩ Νοῖ 6 γοὺῦ υαρίηξ 

ἄνθρωπος ἐν 
ἴῃ 

κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν 
Δοσοσάϊηβ ἰο ἔδοορ, μυς τῃ6 7.5ι Τυαρστασηΐ 

κρίνετε.. 
Ὀθ τοῦ 7. ἀπίῃ. 

25 “Ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ τῶν 
Ὕεῦθ βανίπ ἰπούθῖοσθ βδοῖβ οί οὗ {26 

᾿Ιεροσολυμειτῶν Οὐχ οὗτός ἐστιν. ὃν. 
Φαγυβδιθγηὶίθϑ Νοῖΐ {μϊ5 (ΟΠ 6) 15 δ δε ἴο} 6] 

ζητοῦσιν. ἀποκτεῖναι; 26 καὶ ἴδε 
{πὸ ν 86 βεοκίως ἰο ΚΗῚ Απα 866! 

παρρησί λαλεῖ καὶ οὐδὲν 
οὐὐϑροϊςοηῖν ἢ 15 βρεακίηῃϑ δηὰ ποίη 

αὐτῷ λέγουσιν" ή ποτε ἀληθῶς 
ἴο τὰ [Π6Ρ 816 βαυπδ; Ὠοὶ δἰ βογηρίίαθ ἔσαν 

ἔγνῶσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι. οὗτός ἐστιν ὁ 
ΚΗΘ 1η6 ΤΟΙ ἰῃβέ {815 15 [5.11 

Χριστός; 21 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν 
. Ο τ δὲν Βευΐ {π15 (ΟΠ 6) Ψνὸ Ὦδνα Κηοννὰ 

45δ6 

Βᾶνθ Υοῦ ὑπ ᾿δνν, αἰὰ 
Ὧ6 ηοῦῦ Βυὺ ποὺ οὔθ 
οἵ τοῦ ΟΌΘΥ5 [6 Τὰν΄. 

ὙΝῺΥ 816 στοῦ ββοκίωῃρ 
ἴο Καὶ 1693 20ἸΏς 
ΟοΤοΝα δηϑογοαᾶ: “ἸἼ ΛΟ 
Ὥδγθ 8 ἀδθοῃ. ἍΏΟ 
15. βροκίηρ ἴο ΚΙ] 
γοιι 9 211ὴῚ ΔΏΞΟΣ 
Φὥοθὰθ βία ἴἰο ἰῇ: 
“ὍΠη6 ἄρθρα 1 ρεγ- 
Σογττηθᾶ, δῃᾷὰ σοῦ ἃῖα 
811 ψομάρυϊηρ. 22 ἘῸΣ 
{815 τϑϑϑο ΜΌΒΘ5 Ὧδ5 
Βίνθῃ. σοῦ ἐδ οἱγ- 
ΟὐμλοΙβοἢ---πηοῦ ἐμαῦ ἐξ 
5 ἴτοσιυ Μόοϑθθ, Ρΐ 
{μ8ὺ ὁ ἰ5 ἔχοα [6 
τουτί [Π γ5-ϑοηα στοῦ 
ΟἸΓΟΌΠΛΟΙΒΒ 8. 8 ΟἿ 
8, 58 δίῃ. 28 ΤῇΆ ἃ τὭδῃ 
τϑοοίνο οἰσοιυμηοίβίοῃ 
ΟἹ ὃ 5Θ ρα ἢ ἴῃ ΟΥΘΣ 
ὑμαῦὺ ὑπ ἴὰΐν οὗ Μο- 
865 8} ποὺ Ὀ6 ἴτο- 
ΚρΩ, 816 ὑοῦ νἱοιθην 
ΔΏΡΥΥ δὺ 16 Ὀθοϑῖιδα 
1 χηϑᾶθ ἃ [8 6ΟΠ]- 
ὈΙΘύΘΙν -δουπᾶ,, ἴῃ 
θαι οἱ ἃ βϑ δ ἢ 
24 Βίορ Ἰπαρίηρ ἔσο 
[Ὧ6 ουὐννατὰ δ 0᾽0θαγ- 
δισο, υὺ αρθ σψὶῦ 
Τρ ὐθοι5 ᾿ἀρτηρδηῦ.᾽" 

25 ἘΠΘΥΘΙΟΓΘ. ΞΟ. 6 
οὗ ἴῃ6 ἐμηδοϊίδηΐ οὗ 
ΖΟΙ σοὶ ρθη ἴἰο 
58: “ἼΠῚ5 ἰ5 86 
ΙΏΔΩ ὑδνυ δ βββεεκ- 
ἱπρ ἴο ΚΙΠ, ἰ5 ὦ ποὺ 
20 Αῃμα γοὺ, 566: Π6 

ἷ'5. βρθακίῃρ ἰῇ ῬΌΡΙΟ, 

δια 6.) 58. ποῤῃϊηρ 

ἴο ἔῃ. ἸΩ6 ΤΌΪΟΣ5 

μῦν ὥοῦ οοθ ἴο 
ΚΩΟΝ ἴἷἴοσ 8 οογίδιηΐν 

ὑπαὺ ὑδὶβ 15. 8 Οἢ στ δύ, 

αν {που 27 ΟἹ [86 

ΟΟὨΟΓΑΥΨ, ὸ ΕΠΟΝ 

ΠΣ 

μοὶ κμραλιφ μαφίμφι δὴν τῶνῷ ὠρϑυάρων φύγαν τὰν το τον, 

ΟΝ 

457 

πόθεν ἐστίν ὁ δὲ χριστὸὲςὸ ὅταν 
ψΒοτοΐσοθ μα ῖ5; ἐπ Ῥααξ ΟὨμγῖβὲ δ ξοτολεῖτι ζϑν 

ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 
ΤΊΔΚ) ΠΟΙ 6 ὯῸ ΟἿΘ ἐσ πο 5 Ὁ ΏΘΥΘΕΓΟΩ [6 15. 

ἱερῷ - διδάσκων “Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ 
Ὦ ῃ Ἶ { {3 τὸ Ὁ ες Οτίοα σὰξ ἐμοιοΐοσθ ἴπ 86 ἐθιῦρ!θ 

3 Ϊ “ ν .λ. ́ Κἀ ὲ 

ησοὺς καὶ ἐγὼν μ 
ΕΣ σοϑ5 δ πᾶ ΓΕΑ ΖΟΟΕΙ ΑΔ τὰ 6 

οἴδατε καὶ οἴδατε 
τοῦ ᾶνθ Κῆονη δηᾶ τοῦ δνθ Καονν 

πόθεν εἰμί: καὶ . ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐκ 
ὩΏΘΓΘΈΓΟΙΏ Ιϑ; δ: ἔγοπι ΤΩΣ 5618 ποῖ 

ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ 
1 ὯδνΘ σου, μαΐ 15 ἔχαθ᾽ Σ᾿ ἘΠ6 (056) 

᾿ ᾿ ᾿ Ν, -“46Ὶ8.Ο [ἢ »“» 3 5. ν 

πέμψας με ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε" 
Πρ τ μι βοηΐ ΤΩΘ, το τοῦ τοῦ ἤδνα ΚΟ; 

29 ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ 
Γ μᾶνε Κποσὴ Ὠΐτη, ῥφοᾶυξα μεβίαθ οἕ Ὠϊτη. 

εἰμὶ κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. 
Ι δῖ δρᾶ τμεὲ (ΟΠ 6) ΤᾺΘ βοηΐ ξοτίῃ. 

30 ᾿Εζήτουν οὖν αὐτὸν 
ΤΥ Ψ6͵Ε 56 Κ 5 [3 ) 5- 9} τα 

πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν 
ἰο σοί μΒοϊὰ οὗ, δπὰ ποοῦθ ἱππροσεὰ Ὁροῦ ξετῸ ἐΝ 

“ ΄ 327 3 , ἍΝ 

ὴν χεῖρα ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα 
ΜΝ ΧΕΊΡΩ, θϑοϑδβα πούίγοι. μβαᾶ σοῦ ἰδ Βοὺσ 

αὐτοῦ. 3. ἘΚ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ 
οὗ μἴτα. Ουὐἱ οὗ 1π 6 οχοννὰ ρμυΐ ΤΏΔΩΝ 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον. 
Ῥεοιέονοα ἰηἴο ἴτω, δῃᾶ {μον γε 6 Βα 5 

Ὁ χριστὸς ὅταν ἔλθῃ - μὴ 
τῇς [6.6 Ἐ Ε 1 ΨΏΘΏΘΝΟΥ Ὡς χρη σοσὴθ ποῖ 

πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος 
ΤΟΙ͂Ο ΒΞ 5 ὙΠΠῚᾶο οὗ ὩΣ ἰ(ἰ5 (οπ6) 

ἐποίησεν; 
α1α2 

382 ἜἬκουσαν οἱ Φαρισαῖοι 
Ἐθαστᾶ θ ἘΠΔΙΊΒ665 

γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ 
ΤΑῸΤΤΔΌΤΙΩΒ δρουΐ Εἰτη 

ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
ϑϑηΐ ἔουῖῃ ἰμ6 ομἱθε ρτθϑί δθᾶ {πὸ 

ὑπηρέτα , πιάσωσιν 
Ἐιρλδ ΣΥΝΕ ΝΝ δον ταὶ ξ σοῦ Πο]ά οὗ 

αὐτόν. 38 εἶπεν ᾿ὁ ᾿[ησοῦς ἜΤι 
Ὠϊπ. Ξϑϊα τῇς ΒΌΕΡΡΕΙ χεί 

᾿ ἐὸν ἢ δρει : 
ὄνον ικρὸν ὑμῶν εἰμι καὶ 

Χρονς πῆς τοῦ Ι δῖα δηᾶ 

ὑπάγω πέμψαντά 
ΤΆ τὼ ΒΟ 5 ΠΑ͂Σ Βανί βεαΐ 

τοῦ 
ΟΕ 188 

ταῦτα, 
18 656 ((ὨΪ1η855}, 

οἱ Φαρισαῖοι 
ῬΏΔΣΙΒΘ65 

ογτοννὰ 

κἀὶ 
δηα 

. ἵνα 
ἴῃ οσᾶου ἐπδῖ 

οὖν 
{πογεξοσθ 

μεθ᾽ 
δ δ 15} 

τὸν προ 
ΓΑΙ μδός τὴ6 (ο16) 

ὄχλου ̓ 

ΦΌΗΝ 7: 238---38 

ΨΏΘΥΘ ἰδ 8 ἰ5 
ἔσο; γοὺ ΨΈΏΘΩ 

[5ὴ)6 ΟὨγὶδῦ σοπλθϑ, 80 
ΟἿΘ ἰ5 ἴο ΚΩΟΝ ΨΏΡΘΓΘ 
Ὧ6 ἴ5. ἔτ η1." 28 ΤΏοτο- 
21016 ὅὕθϑὰ οὐὔἱδᾶ οαὖ 

85 6 Ψψἃθ ἰδθοβίηρ 
'ἰὰ {μ6 ἰθρῖα δπᾶ 
βαἰά: “Ἴου Ὀονῇ 
ΚῆΟΝ π6 δηα ΚΟΥ 
ΜΏΘΙΟΘ 1 δ [ἴτΓΟΠ. 

ΑΙδο, 1 δνο ποῦ σοχὴθ 

οὗ ΙῺΡ οὐ :ἰΩἰυϊαυθ, 

Ὀκὺ Ὧ6 ὑπαῦ βεηῦ τὴ6 
ἱ5 Ὑ681, δῃᾷ στοῦ ἃο 

μοῦ Κῆον ΐπ). 291 

ΚΩΟΝ Εἰ, Ὀδσϑαδο 1 

δΔᾺ 8. τοργαβθηὐδ να 
ἔγοη Ὠΐ, δῃα ἰμδὺ 

Ομδ βοὺῦ πὶ ἔοι." 
30 δμοθ ὑπο) Ὀθῤδη 

βϑοκίηῃρ ἰο ρὲ ποιὰ 

οὗ ΐη, Ῥᾳαὺ ὯῸ οὔθ 

Ι.1ἃ ἃ βαῃᾶὰ υὑροὰ 

Ὠΐχα, Ὀθοδῦθα Πἰ5. ΒΟῸΣ 
δὰ ποῦ γϑὺ οοτθ. 

41 5.11, Ἰϑν ΟΥ {π6 

ογονψᾶ ρυὺ ἔαϊδῃ ἴἢ 

Ηἷμα; 8:4 ὑΠ6Ὺ σοχ- 

ΘΟ ΘΟα δυῖϊηρ: 

ΜΉΘ ὕῃθ ΟὨσὶϑῦ 

ΑΥΣΪνοθ, θ᾽ Μὴ|ι ποῦ 

ῬΟΓΙΟΥΩ ΙΟΥ6 5Ιρὴ 

ὕμαᾶῃ ὑμὶ5 Ἰῶϑῃ Ὧδ5 

ὈΟΙΙΟΓΙΙΘΑ͂, Μ11 Ὠ69᾽ 

92 ΤῺ6 ῬΆΔΙ 5665 

Ὠρασγὰ ὑπ ογσονψα τ01- 

ταῦ σρ ὕμεθθ ὑμὶηθ5 

δθουῦ ἷἰπι, δια [8 

ΟὨἑοΙ͂ ὑσἱθϑῖβ δρᾶ [08 

ΡΏΘγίβθθα αἰβραιοῃδα 

οὔσουβ ἰο σοὺ ποϊᾶ οἵ 

Ὠῃ. 33 ΤὨογοΐοσο 96- 
515 5814: “1 σομρθϊηα 

4 016 ψὩξ6 ἸοΙΡΟΥ 

νι τοῦ Ὀοΐοτῖθ 1 

ρὸ ἰο δίχα ὑμδὺ βϑῃῦ 



ΦΘΗΝ 5: 84---41 458 

ΙῺΏ6. ϑέγγου ψ111 Ἰοοὶς 
ἴοῦ τι, μαῦ τοῦ “} 
ποῦ ἔλα τὰθ, πὰ 
ΨΏΘΙΘΙ δὰ τοῦ ο8ῃ- 

εὑρήσετέ 
του Αὐτὴ Βηὰ 

ὅπου εἰμὶ ἐγὼ. ὑμεῖς. οὐ. δύνασθε 
χοῦ ἤοΐ δῖδ 8016 

με. 84 ζητήσετέ με καὶ οὐχ 
6. χοῦ ὉΠ 566 Κ τπ|ὸ δῃᾶὰ τοΐ 

με, καὶ 
ΤΩΘ,.: δὰ ΠΟΘ 81: 

ἐλθεῖν. 85 εἶπον. οὖν οἱ ᾿Ἰουδαῖοι [ ποῦ ' σοτηθ." 35 ἜΠετρ. 
ἴο οοπλθ... - 58. Ἐμοσθῖοσθ. {88 σεν [9016 ὋὉ26 ὕοῶβ. 5δαἰὰ 
πρὸς. ἑαυτούς Ποῦ. ᾿οὗτος.. - μέλλει [ϑιιομρ. ΘΙ ΒΘΙνΘβ: 
ἰονναζᾶ .-.. 5εῖνεβ ογα. [15 [τῦ8}] 5 δροαΐ ὙΏΘΤΘ ἀοθ5 (πῃ β 
πορεύεσθαι ὅτι, ἡμεῖς οὐχ. εὑρήσομεν αὐτόν; [Π18}} ἰπίθηᾶ -σοϊηρ, 
“ἴο Ὀ8 Βοίπρ ἰμαὶ ψὲ ποῦ ΜΠ δηάὰ ΒἰτΩῦ [50 ἰπαῦ Ἧ6 5,81 “ποί 
μὴ -εἰς τὴν διασπορὰν τῶν εὐλχῆνων. "Πα Ὠΐτη3 Ἠδ ἀ065 πο 
Νοῖ. πίο 6 αἰδραγξίΊοη οἱἕμα ατεθκβ ΠΔη ομα ἴο ΡῸ - ἰο.- 186 

μέλλει... -πορεύεσθαι καὶ, διδάσκειν .΄. τοὺς [{958 5] ἀϊδρθοεβεὰ 
Ὧ6 15 δρουΐδ, ἴο ὈΘ6 βοίῆῃ πᾶ. ἰο ῬῈ ἰδδομρβίῃρ πθ΄ 1 διηοηρ,, ὑῃ86, ΟὙΘΕΚα 
Ἕλληνας; .36 τίς ἐστιν. ὁ λόγος οὗτος͵ ἃπὰ ἰδᾶοῃ ὑπ6 Θγβαβ, 
ὡΟγεθ δῦ . δι ἰβ. 6. ψοσὰ [{π8 | 6065 67. 86 )πδὺ ΕΥΡΗ 
᾿ ὃν. εἶττε Ζητήσετέ με καὶ οὐχὶ [15 βαγίηρ τιθϑαὶ ἐμδὺ 
ψὨΐοῃ.. Β6 5814 ο οῦ Ὑ0}1] βθοῖς. τὴθ.. δρᾶ. ποῖ [86 58.4, “χοῦ ΜΠ ΊΟΟΙ 
εὑρήσετέ με' καὶ ὅπου: εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ [ἴοσῦ τπ6, Ὀὰᾳῦ τοῦ ΜῈ] 

γοῦ 1} Βπὰ τὴθ. δπὰ ψμοτθ δὼ. χοῦ ποί[ηοὺ {πὶ π|6, δᾶ 
δύνασθε. ἐλθεῖν; ; ΨΏΘΙΘΙ τ τοῦ σ8}- 

γοῦ ΔΙΘ 8016. ἰο φοπιθ δ, " Ὠοῦ Οφη16᾽ 9 ,.....6- 
τ Ἐν. “Ἔδο πτῶν τἰρυῶτ ἔ τῷ 1. 37 Νον οα ἐμ Ἰαϑὶ 

. ας θαι, ἰο ἧς, ἐσχάς Ἷ ἡμέ ̓  ρα ϊαο  ἀαν, {π6 βτθδῦ, ἀΔΥ- ΟΣ 
μεγάλῃ. τῇς ἑορτῆς ἱστήκει πὴ ἀἸησοῦς, [86 ξεδάνα!, σεβδὰβ ψὰβ 
δτθαὶ ᾿ οἵ με ἐξορτῆς δὰ ἡκειν 186 δοῦν βύϑμαϊηρ ὰρ δηᾷ Ὧ6 

καὶ ἔκραξεν ᾿λέγων Ἐάν. τις διψᾷ [τε ουγῦ, βᾶσίηρ: “ἽΣ 
Δα ΜῈ οΥὔἱθᾶ οὐδ βαγίπε Γξ θνασ ΒΏΣΟΠΘ ΤΆΔΥ ὑπ τει ΘΏΨΟΠΘ. ἰ6 ὑϊγβον,. 160 

ἐρχέσθω“: - ᾿ πρός. ε΄ “ καὶ] δἰπὶ σοΙηδ ἴο .η6. δὰ 
1θὲ Ἀξαχ 6. οοχαΐηρ, ᾿ Ἄπρο στὸ τ ἰμϑ οαηὰ | ἀτίηκ, 38 Ηλ ἐμδαὲ ρα ΐθ 

πινέτω. - 38. ὁ πιστεύων εἰς | δι ἰὰ πιθ, Πδὺ 85 1οῦ Εἰτι θ6 ἀτὶηἰκίηβ.. ἸΏ (οτ6). Ῥε]ἑανίηρ. ἱπίο ] [Ὧ6 Βογίρίυσθ 85 βαϊᾶ; 
ἐμέ, “καθὼς εἶπεν ἡ-. γραφή, ποταμοὶ ᾿Ουὖ ἔτοχα. μἴβ Ἰηταοβα 

᾿Ρᾶτίβ δίσϑδιηβ. οὐἨ 1ἰν- 
ἴὴ ψαῦοσ ψ1} δον." 

τὰ... δοροτάϊηβ 85 «5ϑἰα 186 δέποδης, . ΤΙΝ οΥ5 

ἐκ τῆς ᾿κοιλίας «αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
οὐ οἔ ἰΠ6 σαν οὐ πῖπι ΜΗ οὗ ψαΐοσ | 99 ΗΌΜΟΥΕΣ, ὯΘ᾽ 58]ά 
ζῶντος. " 39. Τοῦτο δὲ... εἶπεν... περὶ, - τοῦ | [8 οοποογηίηρ ὑμ8 
Ἡνίῃς. ο 5... Ραξ᾿ δὲ βαιά. δροὰεέ ἐπ οὐ τὶῦ ψΒϊοῆ  {ῇοβ8 

πνεύματος οὗ ᾿ ἔμελλον λαμβάνειν [ὕὅἷηη.ο ρμαυὺ ἔβιῃ ἴὰ 
ον βΡ1ῖδ - ΟΕ ΒΟ ἐμ. πάθια δοιὰ ἴο βῈ γβοείν::β, Βὶπὶ “ψοτθ- δροαῦ." ἰό 

᾿ς οἷ-- πιστεύσαντες εἰς αὐτόν- οὔπω γὰρ | ΓΕθεῖνο; ἴον 88 γοῦ 
μεσ. ψὰβ 20: ΒΡ ΤΙΣ; 
Ῥϑοϑβα σεβα5, Βδᾶ ποῖ 

186. (ΟΠ .65) ΒΑΝΙΩΕ Ῥε!ανοϑα 1ηΐο... μίση; ποῖ ϑεῖ ἔοχ 

ἣν. πνεῦμα, ὅτι ᾿ἰησοῦς οὔτω : ἐδοξάσθη. 
δε , βρίσις, Ῥϑσδῦξα Φεβαϑ ποῦ γαῖ τγᾶϑ5 βἸοσιβϑά.. γαῦ: Ῥθθῃ δον τις. 

Ἐκ “τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν (“Ὁ ὙΜετεΐογθ βοτῆβ οἵ 
-Οὐἴοξ {π6' σγονψᾶ ἐπαγθῆοσα δανίηρ πασᾶ οἵ με [ὑπ οστονά. [ῃϑὺ Ἀθδχα᾽ 

λόγων τούτων. ἔλεγον ὅτι Οὗτός [ὕπθ86 ψοτάβ θδϑῃ 
Μοχὰβ οἰμαθα - πὸ δες βασίηθβ ἱπαὶί ΤὨϊβ ἴοη6) [ΒΘΥΪΏΡ: ΤΒΙΘ.  ἶβ 
ἐστιν. ἀληθῶς - ὁ. προφήτης: 41 ἄλλοι [ἴοΓἡ ἃ σογύαλιίν ΤῊΒ 
ἐβ ἐχα, [{η6 τορβεῖ; οἱ οἴλοτβ ἐῬΡσορ μοῦ." 41 Οὐδοῦϑβ. 

“0 ἢ βγη Αι βὲοιν 

459. 

ἔλεγον. ᾿Οὗτός ἐστιν “ ὁ σχριστός: 
ψψ τὸ βαῖσ ΤΗΪΞ (0Π6) ι5. [86 Ομ τϑί; 

οἱ - .δὲ. ἔλεγον Μὴ γὰρ ἐκ τῆι 
ἐμ6 (οπ65) Ῥυξ. 6.6 βανίηδ Νοῖ ξοΣ' οὔξ οὗ “[π8 

Γαλιλαίας. ες χριστὸς, ἔρχεται; 42 οὐχ ἡ: 
Θαθθ.: “ΟὨσδο ἰ5 οοσαΐη 53 Νοῦ 86: 

αφὴ ώξς ὅτι ἐκ. "τοῦ. σπέρματο 
ἄρον, . 5814 ἰδὲ οὐτοέ ὦ. ἐρι Ὁ 5 

Δαυείδ, καὶ ἀπὸ: . Βηθλεὲμ τῆς κώμης ὅπου 
οἵ Θεανϊά, δηᾶ ἔτγοχη: Βείμιθ λθυα οὗ [ῃ6 να ΏΘΥΘ 

ἦν Δαυείδ, ἔρχεται ὁ χριστός; 48 σχίσμα 
ψὰβ ᾶνϊα; 15. σοχαῃ δ. (86 ἰουκιοὴ πξρτος ΡΠ. 

οὖν  ᾿ἐγένετο- “ἐν τῷ ὄχλῳ δι᾽ αὐτόν. 
{ποζοέοσα - σοσυχτοά. ἴῃ ΝΥΝ ογοννα- ΔΆσουβη, Εἰτα. 

44 τινὲς δὲ - ἤθελον ἐξ αὐτῶν “πιάσαι. 
-ϑοσαθ δα τνασα ΨἹΠηρ οαὔοξ. εἴλοααι ἴο οί: Βοϊᾶ οἵ 

αὐτόν,;. Θλῆι οὐδεὶς -- ἔβαλεν αὐτὸν τὰς 
Αἴτα, ὨΟΌΩΘ. «ἀβταβιι: "ἄρσῃ Βίγα.. {86 

χεῖρας. ἡ ΕΣ  ΙΝΝΣ Ὄ Ἐμοὶ αὐτὸ τ 
: 45. Ἦλθον... οὖν. . ᾿οἵ ὑπηρέται πρὸς 

᾿Ἰδοχθέοσο. 16 βυδοταϊηδίαβ ἰονγαγά 

τοὺς ̓ ἀρχιερεῖς ᾿ καὶ. Φαρισαίους, καὶ εἶπον 
τὴ8 ΟΒΙΘΣ Ῥυλεβίβ δᾶ ῬΑ σίβεββ, δὰ πεὶά. 

αὐτοῖς ἐκεῖνοι. Διὰ τί οὐκ. ἠγάγετε 
[ο μεσ ἐποβα ΤΏχουσ ψημδΓ ποΐ γυοῦυ Ιεὰ 

αὐτόν; 46. ἀπεκρίθησαν οἷς. ὑπηρέται. 
Βῖγα 7" Αμπδνυνοτθαᾶ. ἰῃ6 ᾿ΒΌΡΟΤαΙ δ65 

Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος. 
Νενεσ τ᾿ ας ΒΡΟΚΘ 15 ΣΝ 

41 ἀπεκρίθησαν. αὐτοῖς οἷ 
πτῖνς Αμδυδυθά: «ἴο ἔθ: {6 

Φαρισαῖοι: “Μὴ καὶ. ὑμεῖς πεπλάνησθε; 
ῬΒΑΣίβεοβι: ΟἸἾΝΟΥ -8[15ὸ - χοῦ!" Βᾶνδ' Ῥεβῃ τηδᾶδ᾽ τό εὐτῦ 

48. “μή. : τις ἐκ “τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν 
“ Νοῖ 'ΒησΟΏΕ, οὔξϊ οὐ 6. ταεῖβ ᾿ Ρεϊϊενεά 

εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; 
ἰηΐο..- Ἀὐτυξ 'ὋΣ Ὃαϊ οὗ Ὡς ῬΒασίξθοϑϑ 

ὁ ὄχλος. οὗτος - 

. δὴ 

- οὖν 
τπογαξοσθ 

Βαυΐ 

ἀπ ἴση) μὴ 16. οτοννᾶ: - {815- Καονντη τὰ 6’ 

γόμον ἐπάρατοί εἰσιν: 50 - λέγεϊ Νικόδημος 
Ἰανα΄ ᾿ δρσυγεθᾶ: 816. 15 ΒΘ. ἘΠΕ Νίςοἄδσηιβ 

πὶ αὐτούς, . 1 ὁ ἐλθὼν. πρὸς 
ἐπρὸς, ὑταύς, : δὲ (οπϑ). ᾿Βανίηξ ςοτῆθ. 8: 

αὐτὸν πρότερον;-᾿ εἷς -.- ὦν - ἐξ ᾿ αὐτῶν: 
Εἰτ :  ῬτΕΙΟΟΒΙ͂Υ, -ΟἿ Ρείῃξ.: .ουξοξ {167-29} 

δ Μὴ ὁ “νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον 
ΟΝΟΌ δα Ιᾶνῦ Ὀξαϑ 157 πάστηρ 6 ᾿τῆϑα 

-ἐὰν.; ἀκούσῃ. πρῶτον - παρ᾽. αὐτοῦ 
εν ᾿οΐ βπουᾶ μεθα βιδῦ βεβίαβ οὐ ἴτω 

'Ὅτον ἃ," 
ΤΏ ΘχΩ,: 

πο τηρ. ἰο σοῦ  ΒοΙα 
ΟΣ - ἴτ, ἢ δαῦ - Ὧθ ΟΠ6 

: 49 ἀλλὰ 

γινώσκων: τὸν. 

ῬΘΟΡΙο:". 

ΟΦΟΕΕΝ: ἢ: 42.--8} 

ἌΟΥΘ ΒΘΦΊΩΡ: : ΠΪσ: 
ἰ56 [π ΦΏ σι." ΒΒιῦ: 
ΒΟΙᾺθ ὍΘΙΘ 5ΔΥΣΩδ:: 
“ΤῺ6 - Ομ τῖδῦ. 5. “ποῦ 
ΘΟ ΌΔΙΗΤΥ.. -σομίπρ; οὔ 
ὋΣ, ΑΙ 1:1δ6;; 
.42 Ηδβ5 ποῦ- [Π6. Βοτρ- 

 ἔγαγα. ,5αα.- ἐπαῦ. {86 

5-- 882. 

ΟἸγιδὺ 15 οογηΐπρ' ἔΡΟΠ,. 
{86 - οὔἶβρυίπρ οἵ 8» 
νἱᾶ, δῃὰ ἔσομαι Βοί'- 
16 “ἤἄθῃλ {μ6: ὙΠ1868: 
ΜΏδτα. αν υδοὰ ἰσ 
63 48 ΤὨογοίοτο. ἃ 
αἰνιβϑίοη" ΟΥΘΥ τα 
ἀδνοιοροᾶ διλοπρ Ώ6. 

᾿ 44 Βοταθ' οὗ 
Γπουρ, τ. 6 γα 

ἀϊὰ Ι΄ ΓΠ151 ΠΒΈΒΕ 
ὍΡΟη. τα. ᾿, . 

᾿45 ΠΒΟτοῖοσθ᾽ ἐπδ' οἵο. 
σους. δῦ ΒαΕ, ἰό, 
6. οἤϊϑῦ Ῥυίορῦβ.. δρᾶ, 
Ῥηδγίβθοβ, δῃᾶ ἐδ 
Ἰαύδοτ: Βαϊ [ο΄ [Πθπι:- 
ὙΜΏΥ ἰ5 Ὁ σοῦ αϊά 
ποῦ Ῥυΐηρ Ὠἷπὶ 109 
46 ΤΏΘ. ΟΠ ΟΟΥ5 το] δα: 
ΝΟΥΣ Πα5 [8 ΠΟΥ 6Γ] 
ΤΩ8}). ΒΡΟΚΚΘΙ. {3π. 15." 
471 Τὴ ἰὰσπ ὑπὸ 'ῬΠΑΥ- 
ἰδθθϑ δηϑινοσοαᾶ: “Ἰοὺ 
᾿άνο Ὡοῦ ὈΘΘη τα ϑ]6. 
150, πᾶνα χοῦ ' 48 Νοὺ 
ὍΠ6. οὗ ἰῃ86 ΤΌΪΟΣΒ. ΟΥ 
Οὗ ὑμ8 Ῥδδγίθθθθ. 885 
Ῥαῦ- 1αὐτ: 10. τα," 85 
Ὧ69: 49: Β8υὺ (15 οτοσψά. 
ἰδ - ἀοθϑ: δοῦ ΚΏΟΝ 
[ἢ 41} τιν᾽ ΔΙΘ δοουγθθα, 

50 Νίο: οθ΄ -. 
ΤΩΊ5,. 80. ᾿Ββεᾶ σοχ6- 
το εἶτα Ργδυϊουβῖν, δηὰᾶ 

ΤΟ. 85: Οὴ6 οὗ. ὑπ 6, 
Βοϊὰ ὅσο ποῖ: 51 “Οὐ 
16. ἀἄοθ5 ποὺ “ιᾶρθ. 
δ, ΤΆΔ ἈΏ16 85 Ἐγβὰ ἢὉ 
85. οαχᾶ ἔτομι ᾿Ὠἰμὰ 
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καὶ τ γνῷ τί ποιεῖ; 
δηά ΒΒΟΙΙΑ Καιονν ψνηδὲ Ἠφ 18 ἀοϊῃ 5 

52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Μὴ καὶ 
ΤΡ δηβυνοσοᾶ δῇ κβαϊδ ἴο ίω Νοῖ 8150 

σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἴ; ἐραύνησον 
ψοὰ οὐδοῦ ἐπ6 Οδϑιδα,.. ἅτ γοῦϑ ΞΘΘΥΟΙ 

καὶ ἴδε ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης 
ϑδηἋὰ 566 ἐμὲ ουοῦ ἰπ6 [ἘΣ Ὑ 100] Ῥιορῇρί 

οὐκ ἐγείρεται. 
ποῦ 15 ὈΘΙῺΒ᾽ ταὶβϑᾶ ἀρ. 

αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ 
ΒΡΟΚΘ τὴς 

τὸ φῶς τοῦ 
{16 ἸἸρὴξ οἔίμθ 

μοι οὐ. μὴ 

ῷ 12 Πάλιν οὖν 
., ἈΑθδίπ ἰῃοχοίοσα ἴο ἐποθλ 

᾿Ιησοῦς λέγων Ἐγώ εἰμι 
ὥϑβιιβ Βα 1ΩΕ 1 8ΙᾺ 

κόσμου: ὁ ἀκολουθῶν 
του]; [ῆς6 (ο86) ΔοΟΙ]ονη 5 ἰοϊὴθ ποὺ ποὶ 

περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει 
5 ου]α γδ1κ ἀροσὲ ἰ ἰη6 ἄβσκηθββ, θὰ 6 νυνὶ ανὸ 

τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 18 εἶτον οὖν 
16. πρῃΐ οξίῃθ 1116. ϑαϊὰ ἐπμογοῖογα 

αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι περὶ . σεαυτοῦ 
ἴο τὰ [ῖΠ8᾿ ῬΔΓίβθα5 δρουιδ υψουγξοιξ 

Σὺ 
Υοι 

460 

δϑηᾷ οσοθβ ἴο Κπον 
Μδὺ Ὧ6 5 ἀοίηρ, 
ἄοθς ἰὑὉ᾽ ΒΖ2ΤΏ 8η- 
ΚΟΥ ὑῃδν βϑὶᾶ ἴο; 
Ὠἶἰγη: “Ὑοὰὺ 88 τρί 
ΑΙΒῸ ουὖύ οὐ ΘΔ411:166, 
86. ψγοῦ" Ξθδῦοῃ δηᾶ 
566 δῦ Ὧο ῬΡῬχορῆρε 
ἶ5 ἴο Ὀ6 τϑϊβθοᾶ ᾧρ 
ουῦ οὗὐ Ο411:166." 5 

8 12 ΤὨΘΓοίουθ 6505 
5ΒΟΚΘ δρβϑίῃ. ἴο 

θη, βϑαυΐησ: “Ἱ 87η: 
[6 Ἰἱρῃὺ οὗ [Π6 ψοι]ά. 
Ἠδ ὑμδὺ ΖΟ]ο5. Τὴ 
11 ΡΥ ΠΟ Τθϑὴ5 τ8ΙΚ 
ἰὴ ἀδυκηθοθ, θα 1} 
Ῥοββθθα 6 ᾿ἰρῶῤ οὗ 
1116,᾽ 13 ἥδῇοθρ. ἐπὸ 
ῬΏΔΙΪΘΘΘ5 βϑαϊα ἴο Ὠἴμ: 
“ΧΟοὰ 6ΔΥΓ δ ὶύη655. --.ἀ-πτ------: τῸτττοοοοΤΠτπτπσοθπυῖέἕΨἔἕἔοΠΕΠΕέηνέἔὃὄἐὀὈἔὍἘάἀὈυρἔ͵ τ ᾿᾿᾿͵͵͵͵͵αἙ͵͵͵͵͵͵.͵ 

δὅ25 ΒΘ" ΟΥλΪ  νοσϑαβ 53 ἴο σμδρίου 8, νϑῦβθ 11, ψῃΐίοῃ τοδᾶ (] ἢ βοῦθ 
νᾶγϊαϊϊοηβ ἴῃ {π6 νᾶίουβ ΟὙΘΘΚ ἰοχίς δῃμα νϑυβίοῃβ) 85 9ΖΟ]Ιοννο: 

58 {καὶ ἐπορεύϑησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 
ἢ 1πὸν ψϑης Θ0ἢῃ (0η0) ἐηΐίο 1ῃὴ8 Ποι5θ οἵ Πΐηι, 

8 ᾿Ιησοῦς δὲ ἐπορεύϑη εἰς τὸ "Ορος τῶν 
δοϑι8 νυϊ ψΜοπΣ ἰηΐο ἢἢ6 Μουπίαϊη οἵ (ἢ8 

᾿ἘΕλαιῶν. 2. "Ορϑρου δὲ πάλυν 
ΟἸγθ8. - ΟΥὨἨ αν ῦγθας {11} ἃρβαΐη 

παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς 
ἢΘ Θἂτηθ (0 ὍΘ ΔΙοη 5186 ἰπίο ἰ[μθ ἴθ }018, πᾶ 811 
ὃ λαὸς ᾿ ἤρχετο . πρὸς αὐτόν, καὶ 

19 ῬΘΟΡ1Θ ΜΒ ΟΟΙΆΪη ἰοιγασὰ Βΐι, ἢ δα 

καϑίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. : 3. "Αγουσιν 
Βαγίηρ 880 ἄονγα 8 )ὰ5 θδολησ 1 6. Ατϑ ὈγἱηρΊηρ 

δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ 
θυ τῃ9 ΒΟΥ 68 δ)ηὰ {9 ἘΒΑΓΙ5θ65 ΌΙΠΔΠ ὌΡΟΗ 

μοιχείᾳ. κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν 
ΔΘΌΪΟΘΙΥ ανληβ ὈθΘθη οαυρηλ, δῃᾷ πανίηβρ βἰοοῦ ὮΘΓ, ἴῃ 

μέσῳ 4 λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε, αὕτη ἡ 
μα αϑ8᾽ Ὧ10 βασίης ἴο Βὲν ᾿ ἜθασΒοΓ, (19 ἐπ 

γυνὴ κατείληπται ἐπ’ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη-“ 
ΜΌΙΏΔ [85 ὈΘ6} αυρηδ ΠΡΟῚ 

5 ἐν’ δὲ Σᾷ'τῷ 
ΟΥ̓́ΘΣΣ δοῦ σοιλτ ηρ Δα] ΘΥΥ ; 

νόμῳ ἡμῖν Μωυσῆς ἐνετείλατο τὰς 
ἴῃ μΡυαξ {19 Ζ ἴθι Μοβθβ ςομδηαθ ἃ ἐπ6 

τοιαύτας λιϑάξειν: σὺ οὖν τί λέγεις; 
880. ΓΜΟΙΘῺ1 ἰο 8 βιοηϊηρ; "γοὺ ὑποχοίοσθ 88 8.6 γοὰ βαγίησ 

6 τοῦτο δὲ ἔλεγον σπειράξοντες αὐτόν, 
ΤῊ18 μυὺ ΠΟΥ γγϑγθ βαντησ ἰδβίΐης Βα, 

ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ, ὁ δὲ 
ἴὰ οσᾶσον (ἢδὲ 

χ : 
ΠΥ ΠΙν ΠαΥΘ ἰοὸ "0 δοοιιδίηρ οὗ πῖπῃ, Τῆθ.. Ρυὶ 

.  ἼΒΟΒοσ, 

δ 50 ἴον νηΐ δοῃ 
οὔθ ἴο ἢὶβ Βοχηδ. 

8 Βυῤ Ζ26ε5θ5. ψνοηὶ ἰο 
ἴῃς Μοιμῃΐ οὗ ΟἸἶνα5. 

3ΑΥἱ ἀδυνοτθακ, Πποψενοσ, 
Ὧ6 δβδαίϊῃ ὑχϑϑϑηϊρα Ὠίΐτη-.- 
5615 δὐ με ἰβθλριθ, δὰ 
811 [τῖ886 Ρξορῖὶθ Ῥερϑῃ 
σογηΐϊη5 ἰο πίττα, δηᾶ ἢδ' 
Βα ἄοὴ δῃᾶ ἤὑερβδα 
ἴο ἴδϑβοῃ ἰβθῆι. ὃ Νον. 
16 ϑουῖρο 8δη4Π3]ϊἠἧ ἐπθ 
ῬΒατίβθος Ὀσουρῃηὲ 8 
ὙΜΟΙΏΘΔΠη Οϑ δ δὲ δαι]1- 
ἴδυν, δῃαᾶ, δδίξοσ 5ἴδαπα- 
ἸῺ ΠΕΡ ἴῃ {μοῖσ τηϊᾶϑὲ, 
Αἴοὸν βαίϊἃ ἴἰο ἢΐχης: 

ἐῃ15 ψψογυδ 
Ὧδ5 Ῥθϑθῃ σϑδυσῃΐ ἰὼ {πὸ 
δοΐ ΟΥ̓ σοτητηϊζεηρ δά1]-" 
ἴεν. 51π {6 [,5.Ψ 
ἽΜΟΘΕο5. ὈΥΘΒΟΣΙ ΘΩ͂ Ζοὸσ 5 
ἰο 5ΐίοῃθ. 5ΌΟΩ βοχὲ οἵ 
νοτήθῃ. Μηβί, σεϑην, ἅο. 
ψοὰ 586 .} 608 οουχξρο, 
μεν Ψεῖθ βασὶηρ ἐμ ϊδ. 
ἰο μνυὰδ χω ἰο ἐπ 
ἐεϑέ, ἴὩ οσᾶϑθσ ἰοὸ ἤδᾶνθ 
βοζηείῃίηρ νὰ τπΐοῆ 
ἴο βδόοιθβα δίῃ, ̓  Βυΐ 

τνθιο μ᾿ μέρ αν φαμΜμΡΗ ΗΝ ρα, αἰ νφννμμην κωμα τ μωφμμοῖμρη 

ἀξυϑενς ἐρπσδθνον 

ποις ἘΝ 

τπστις 

ἘΝ ΡΥΤΤ,Εν: ἀλχῖνιν τς, ικωραῶν εν να μκὲ 

Εν 

461 

οὐ οὐκ μαρτυρία σου 
ποῖ νι 655 οὗ γοι 

᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν 
Φοθῦβ πα ϑαϊα 

αὐτοῖς Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ. 
{οἰμοὰ Αμᾶ (18) ὄνος Ι 8ΙῺ Ὀϑασίη 1655 

περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία 
δρουξ ΤΑΥΞΘΙ, ἔχὰ 15. 1ῃ8 ννΊ 655. 

μου, - ὅτι οἶδα. πόθεν ἦλθον 
οἔταθ, Ὀθόοδῦβαο {πᾶν Κποσνῇ ὉΗΘΣΘΙΥΟΙΑ [ΟΟΑΤΘ 

καὶ ποῦ ὑπάγω" ὑμεῖς δὲ οὐκ 
αὦά ΨψΏοτο [αδχὰ βοίη δ ὑπαάρσ; του Ῥααῤ ποῖ 

οἴδατε πόθεν ἔρχομαι Ὦ ποῦ 
βδανὸ Κον ἢ - Ψ ΏΡγοζσοσθ [ΙΘ7Ὼ σΟΙΆΪΠ5 ΟΥ ΨΈΏΘΙΘ 

ὑπάγω. 15 ὑμεῖς. . κατὰ τὴν 
δὴ ΠΩΣ ΕΡῚ ογο [τ νὴ ὕου δοσογχάϊηρ ἰο τῃς 

σάρκα κρίνετε οίνω͵ 
ἜΦΗ χοῦ 8316 ἡυαδίησ, Ξ ΣΟ Σ τοῦ δὴ πα ρῖη δ 

οὐδένα. 16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ " ἐγώ, 
ΠΟ ΟΠ6. Αμᾶ ἱξονοσ δὰ πᾶσί αὶ ἥ 

ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν, ὅτι 
86 1ᾳαάρσταθαὶ (ῃ6 τηΐπα σὰς ἷδ, Ῥεοόδαβα 

όνος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας. 
μενος ΠΟΣῚ ἐρόί ραΐ 1 απᾶ ἰῇ Βδνίηξ βοΐ 

μαρτυρεῖς᾽ ἡ 
δῖ θϑδατίπδ Νἱ 655; [86 

ἔ ἀληθής. 14 ἀπεκρίθ᾽ 
ἐστιν πεν τ δειύχω, 

ἐγὼ οὐ κρίνω 

δΡοι δ Υ56]1, 

ΦΟΗΝ 8: 14---16 

ϑθουῦ γουτϑθ 1; ψοῦγ 
ψίθηθ ἰ5 ποὺ ἔτυθ.; 
141ὺ ΔΏΒΜΕΟΙ “6585 
βοᾷ ἰο ἔθ: “ΒΕ γΘῺ 

1 Τ ἄο θβῖ τὶθοϑ 

ΤᾺ 
ψίλθε ἰ5. ἔσθ, Ὀ6- 
ἀϑι586 1 πον ΨΏΘΙΘ 
1. οϑὴθ ἔγοῃ δῃᾶ 

ΜΏΘΙΘΟ Σ ᾽δ)ζ ροΐῃρ. 

Βυὺ χοῦ ἄο ποῦ ΚΩΟΝ 
ΨΜΏΘΙΘ. Τ οδπγθ ἔγοῖι 

Βα ψΨΏΘΙΘ 1 811 ρὸ- 
Ἰὴρ. 15 γοῦυ ρα 86- 

οογαϊηρ ἴο ὑῃ86 Ηδβῃ; 

Ὶ ἄο ποὺ πᾶρθ ΔῊ 
ΙΔ 8ὖ 8]1. 16 Διά 

νοῦ. 151 ἀἄο ἧπάᾶρο, 
ΤΩ Ἰυαρτηθηΐ 15 ὑτα - 

ἴα], ῬΘοδι56 1 δὰ ποῦ 
Δίοῃθ, Ὀᾳαὺ {86 .Ἐ8- 

8 ῦ ΨἘὨῺΟ δοηῦ πιὸ ἰ5 

[σομεϊηιθα γον ραρθ 4607 
Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ . δακτύλῳ κατέγραφεν 
οϑὰ8 ἀονῃ πανίης θην ἰο ἐπΠ6 ἜΠΘΘΥ γγὰ8 τὶ ηρς ἀονγῃ 

εἰς τὴν γῆν. 7 ὡς δὲ . ἐπέμενον Ἢ 
ἰηΐσ τ18 θαγίῃ. Α8. θυ ΓΠΟΥ͂ 618 τοι: ηϊηῇ ὈΡΟῺ᾽ 

ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέχυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
αὐδουϊοιίης ὨΪΏ), 86 Ὀθηΐ υὕὦὃὉ Δ42Δ 51 ἰῸ (ἤθη 

. ῬὉ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν 
ΤῈΘ (066) 51}16058 οἵ χοῦ βγϑῦ ᾿ ἀροθ. δθΣ 

θαλέτω- λίϑον" 8 καὶ πάλιν κατακύψας. 
1ο. πὲπι [ΠΓΟΥ βίοῃθ; δὴ ἃραῖϊη μαγίηξ Ὀθηΐ ΘΟ 

ἔγραφεν εἰῊς τὴν γῆν. οἱ δὲ 
ἢ9 Ὅλα ΠΣ ἰη0 ἰῇ βατγίῃ, ν Τὴ6 (0Π65) Βαϊ 

ἀκούσαντες - ἐξήρχοντο εἷς καϑ’ εἷς ἀρξάμενοι 
Βαγΐης πδατα, 19 βοίης οὖ 0η0  ἀονπὶ 010 Βαυληβ βἰατίθά. 

ἀπὸ τῶν πρεσδυτέρων, καὶ κατελείφϑη μόνος, 
ἤτοι {9 ΟἹ ΘΓ ΟΠ68, δηἃ ἢθ νψδ58 1ἰϑἵἐ ἀοη.ς Δ810η6, 

καὶ υνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 10 ἀνακύψας 
8150 ὯΙ πὐῤ ΟΠ πὐᾶθς -Ὀθίης. Βανίης Ὀθηΐ ἂρ 

δὲ δ᾽ Ἰησοῦ εἶπεν αὐτῇ Γύναι, ποῦ εἰσίν; 
»ις 9. πρίον βαϊα (0 Ὠ6Γ Ὑ οπιατ, ΠΟΓΘ 8.6 86} 

οὐδείς -σε κατέκρινεν; 11 ἣ δὲ εἶπεν 
Νο τὴϑ γοὰ ἡπάροα ἀονηῦ ὙΠῸ (056) δὑὰϊ βεϊὰ 

Οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ δ ᾿Ιησοῦς Οὐδὲ ἐγώ σε 
Νο μας, Ἰσρα, ϑαϊά ὰυξ ἐπ ζθθ8 ΝΟΙΠΟΣ Σ γψοὰὺ 

κατακροίνω" πορεύουνσς ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι 
Π} ΠΟΠαΘΠΠΐΩΕ ; 9 βοὶπϑ, ἔτοια 189 ΠΟΥ ποὺ γοῦ 

ἅἁμάρτανς. Ϊ 
88 γοῦ 5ἰππΐηρ. 1] 

7655 Ὀδοὴῤ ἄονῃ δπᾶ 
Ῥοβδῃ ἴἰο νεῖ ἢ ἷ5 
προσ ἰπὰ [88 ρτουπᾶ. 
ΧΦ ἴδον. ρογϑιϑιρα 
' δβδκίηρ τα, Β6 
δίγαι θη οα ὼἃρῷ' 8δηα 
5δ1αἃ ἴο ἴμοσὰ: “οὐ {π6 
Οὔδ Οὗ τοῦ ἰδαὶ 15. 5ἱπ- 
Ι.08.5 6 ἐδ. ἢχβί ἰο 
ΧΟ ἃ. - βίομα δὲ Πθχ. 
8 Αηἃ Ῥομαϊησ ΟΥΘΥ 
᾿δθαΐῃ 6 Κορ οὐ νυεῖζ- 
15 ἴὰ ἴῃ6 στουπμᾶ. 9 Βεΐ 
{μ8οβθ. ψῇο πραγ οἰμῖ5 
Ῥεβδῃ δβοίῃρ οαδ, οὔθ 
Ὀν. οὔθ, βίασβ νὴ 

ἴθ οἱᾶθσ. τηθῇ, δῃηά μ6 
85 Ιϑεξ δίοῃθ, δια ἱἰμπ6 
ψοσὴ πα 5 ἰῇ 
ἐμοῖσ ταϊαᾶβί 10 Βίσαιρῃῖ- 
Θηΐη δ ῸΡ, {7655 5ϑϊα ἰο 

ποτ: ““ῬΜῬοῆϑδϑῃ, ψΏΘτα 
δῖθ ἰδον2 Ἀϊ]α το οὔδ 

οουᾶάθυη ψ οῈ} 586 
5814: “Νὸ οπθ, βῖσ.᾽"" 56- 
505 5αϊᾷ: “Νδιίμου ἄο α 
οομδοιηη ψοῦ. Οο ψοὺΣ 
αν; ἔτο πον οἱ 

Ῥτδςοίϊσα βἰῶ πὸ τΏΟΓΘ.᾽ 



χοῦ Ὑὶξ 16 Ἷἢ στοῦκ 
5; 5. ἘῸΣ δ σου ἀὉ 
ποὺ Ὀοῖονο ὑπαῦὸ 1 
ἅτ Π6, τοῦ ψ1}} αἷθ ἴὰ 

ΞΕ ποῦυκῚ 5.5. 25 ὙΏΟσ6- 
ἴοσγθ ἴον Ῥόρδ ἴο 
5. ἴο-. πἰ: “ο 
ΘΙΘ “γοι}" σαβὰβ βαἱὰ 

ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς. ἁμαρτίαις. ἁμῶν. 
χοῦ ΨΜῺΙ] αἷα 1π: ὟΝ 515 ἕπου; 

ἃρ μὴ πιστεύσητε... ὅτι ἐχώ εἰμι 
ας γὰρ τοῦ υοῦ σου] μϑιίανα πὶ. 1;. ϑῆᾶϊ,. 

οθανεῖσθε ἐν Σ᾿ταῖς. " ἁμαρτίαις". οοὐμῶν 
ὅτο Ψ1Π ϊα - ἰἱπ'. - 186’ Ξ οἵ ἐκάη 

25... -. ἔλεγον --- -: - οὖν... αὐτῷ Σὺ--- τίς 

ἸῺ τπι6. 17 ΑἾδο, [ἢ 
ΥΟῦᾺ ΟΥ̓ ΤῸ ἐξ 5 
ψτϊίθη, “ἼΏΘ. νυϊύῃθ85 

'οὗὁἨ ὑψο τάθῃ: ἰδ τὰ. 
181 δὶ οὔδ. ἰμδϊ 
Ῥδδῖβ. ποθ δροκ 
ΤΑ ΒΘΙΙ͂, ̓ δηάᾶ. [6 -Ἐ.- 

με πατήρ. 17. καὶ -ἐν. τῷοῪ νόμῳ δὲ 
ὝἼΩΘ Εδίμοσ, τ Αμᾶ 1 ἴδ 1] Ραΐϊ 

τῷ. υὑμετέρ ᾿  γέγροπται. ὅτι δύο... 
ἴο ἴδ8 ᾿αὐτκεὶ ἀριρὰ 1: 88 Ὀθθὴ ψυϊίεη ἴμδὲ οὔένψο 

ἀνθρώπων - ἡ, μαρτυρία. ἀληθής ἐστιν. 
μος ΠΡ; ἴπ6 . ἈΝ 1655 ᾿ 15 

.18 ἐγώ εἰμι, ὁ... μαρτυρῶν .: περὶ ἀμ τοῦ 
δ ἰπ8 Ῥεδυῖης- ἘΝ ΠΕΏΕΒΒ δρουξ τηγνϑβειξ. 

ΨΟΗΝ :8: 17-:--24 462 4608 5ΟΕΝ. 8: 3ὅ-.-.1 

! 

ἐμ σψῆο βρη Ἰὴβ ΤΌΘ ὙΓΕΙῈ βασνίας ᾿ἰμαζοξοσγα. ἰο ἰταη Υοι - Ο.} 

μεδῖβ τπδμθθβ δροὺξ ἢ . εἶ; ᾿Ξεῖπεν Η ᾿καὶ “μαρτυρεῖ τ περὶ ἐμοῦ ὁ .- πέμψας Ἐ αὐτοῖς -᾿ δ΄ Ἰησοῦς Τὴν σ᾽ ὑπθπα:  Ε ΤΩ ἀπὶ 
8150 15 Ῥδδυ τ ὙΠπῈΝ δροὰΐ τὴ ἰμ8 Βανίῃβ βθωΐ τῃ6.᾽᾽ 19 ὙΠΟΙΘοτΘ 2168 γ αν. τϑϑιᾶ "ἕο ἜΝ με βίος ὧν ἜΒΕ6ΊΥ οὐδ - βρϑακίηρ ἴὸ 
με πατήρ 19. ἔλεον ἙἘοὖν ὑμεῦ ψαδηῦ ΟΠ: [0 [88 ἀρχὴν. ὅτ! καὶ -᾿ λαλῶ’ ὑμῖν; Ιχοῦ δὕ:.811}: 261 δγθ 
τῆθ... ΒΑΙΠΟΥ, 1... " εἰ τ. ΒΑΣΊΏΒ.  ἰμασθέοσα [τρ. ἢ: “ὙΜΈΘΓΘ. -ἰς Ῥαρί μοῖρ, 1 Ὁ, ... 8150. ἀπ ἘΒρθακιπβ τ: ο ὑμῶν ΤῺ ὑμϊηρα ἴο 5ρϑδδῖκ 
᾿αὐτῷ - Ποῦ “ἐστὶν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη ᾿ γοῦζγ ἘΔίμΘΓ9᾽ ὅδϑας 26. πολλὰ". , ἔχω: περὶ. ὑμῶν  σσπσεοιτηρ ὃ γον: -ἀπά 
ἴο πὰ ὍΒΕσΘ. . ἷ5 ἴθ. Βδίμπου οὗ σοῦ Απβννοτεά [ἰ ηξιγογθᾶ: “Ὑοῦυ. ΚΠοΐ ᾿ ΜῊΝ ([81585}-- “χαλί μενίης - ρου" ᾿ς ὅοῦ [0 855 )υάρταοηξ ὰρ- 
᾿Ιησόῦς Οὔτε ἐμὲ ΑΟὠοἴδατε.΄. οὔτε τὸν  ποῖϊπδτ ἴδ ΔῸΣ ΤῺ χαλεῖν ᾿ καὶ κρίνειν" .: ἀλλ᾽ " τ δ Ἴ ρα, ΑΒΓ 8 τηδύίθῦ..᾿ οὗ 
σεβ5 ᾿Νειίβετ,, τλ8ὲ τοῦ Ββανεικπονσα ΠΟ [8] Ἐανῃοτ, ΤΥ σοῦ -α]ὰ ἰο ἨῈ βΒρεακίῃηρ δηᾶ, ἰο 8 Ἰαἀσίαρ; ναῖ- 186- ̓(ὁπ6} ἴδοῦ, Π6 ὑμαῦ πβθηῦ 

ΟΓ π16::}5. ὑχαθ;: δᾶ ᾿Π6 πέμψας ε:- “ἀληθής - «ἐστιν, κἀγὼ ..-ἃ- 
μα ἰ- ΛΩΝ ὑμίηρ5 Ι Βρατά 

Κπον τῶθ, σοῦ. ΨΟυα : 
; Ἶ Βανὶξ βοῶ χαδ΄ ἀτὰρ δ 25,} ἀρὰς τιδαὶ 

πατέρα μου’ “εἰ. ἐμὲ ἄδειτε, καὶ. -τὸν ἘΠ Αμλ ϑεος 
ΟΝ ἸΥ ΕἸ ΔΙΠΘΓ.- 8]- Ῥδῖμοχ ᾿ οἴ τῃθ; δ τὴρ γοῦυ δα Κπονγ, δἷ5ο {π6 

μλυρημλνρ ὁ ΝΗΜΆΝΒΕΝΟν. φνας ἀδρνυ αν δι φρο μρά νοι αρταρς ο σοϑ ϑνῶὶ ψενθαμυ πρηρθαρημ.. ν σμνν ον ψάμς 

πατέρα “μου ἢ ἄγ᾽ ἤδειτε. : 20 Ταῦτα [50. 20 ΤΏ6586. βδϑίῃρο ἤκουσα παρ᾽. αὐτοῦ:-- :- ταῦταϑῷϑ --᾿ - λαλῶ ́- ᾿τοῦλ. Ἀπ 1 81ι ξρθϑι- 
. ἙΔίμου.. οὗ τὴθ ΚΕ Ὑοῦ ἢαὰ Κρον. . ΞΟ: ὙΒΕβΘ [ἢ “5ροκ ἴῃ. -ὅ8 1 ποατά. Ῥεβιάθ' οἱ πἰπν. ἐμ6βε' (10 65}" Ὕ απα ϑρθακίηβ ἰὴ ἴ ὑμ6΄ ποῦια;» 

'τὰ.. ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ. γαζοφυλακίῳ ὑγθαϑῸ 85. ;ὯῺ6 Ψ85 εἰς - τὸν- κόσμον. 21. οὔκ -- ἔγνωσαν: ὅτι τὸν 21 Ὑπόγ ἀϊὰ “ποὺ ὁτῶδρ 
ἐἶλ6 ̓, ΒΑΥΪΏΒ5,... ΒΘ ΒΡΟΚΘ. ᾿ἱπ᾿ ἴθ " ἰγβαβοσν Ἰδαορΐηρ ἴῃ. δ6ι ἰδιὰ- ἰλίὶο ἔμπα. -οσ]ά:: -Νοὲ ἴον ΚΟΥ λαξ. ποθ Πτ8 ΠΘ᾽ ψαϑ ἰαϊκίηρ 

«διδάσκων ἐν: τῷ ἱερῷ" καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν |γ016. Βα Ὡο- οπ6. Ἰοὰ ᾿ πατέρα αὐτοῖς ᾿ἄλεγεν." εὐ 28. εἶτεν..-- οὖν “1 ἴο ἰπθλ δοσαῦ᾽ ὑπὸ 
᾿ εἰθθρδίαθ, ΠΝ ΕΝ Ἀαχαρὶς;. δηᾶ ὅλο οὔ. βοΐ Βο]ὰ οἵ ] "ρ]ᾶ οὗ ὨΐΠγ,.. Ὀδοάσξα Ξ ἘΔΊΠΟΣ ἰο [ποτὰ Ἠ6 τῦϑϑ βαϑίῃθ. - δὰ «ἰβεσεξόχε ἘδΙΒοτ. ᾿98'. ΤΉΘΥΘΕΟΙΘ 

«αὐτόν, “ὅτι. οὔπω. -ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. | ἷ5. ΠουΣ πᾶ «ποί. γϑῦ Ἰ ὁ. ᾿[ησοῦς΄. “Ὅταν ᾿ ὑψώσητε -:". 96 588-- 5816: ““ΜΈΏΘΩ 
ἫΝ Ῥεβοδιβθ ποὶ γϑὲ μά οοβ ἐμ6 Βοὺσ οὗ Πῖτα. [Θομγ6. ᾿ ϊ ἰδ8 . Ζεβὺβ .. μρδηθνεῦ τοῦ 858ου]ά ρΡυΐ' ΤῊΝ ΡΊοηο6 ὑὸῦυ δανθ ΤΠ 

«Εἶπεν τ Ὁ ὑπτά τ Ἐγὼ. : : ξ τὸν υἱὸν. τοῦ ᾿ἀγθρώπου; τότε; : γνώσεσθε “[Ρ. (μ6 ἼΒοῃ ὁΐ πηδῃ, 
Ἠδ ΠΝ ̓ αἰθοοτο σὴν Ὁ Τοῖς Ἐγῶ υἷα ρδος δ βιὰ ἴο Ξ 16 ϑὅοὴὰ οὗ ἰῃ6 ΤΏΔΩ, ἴλθη “τοῦ ΜΠ] Κπουῦν ὍΠ6Π σοῦ 11 κύον 

ξ Ἅ ςς το τανε τονε ῦς, Ξ ὅτι “καὶ ἢ (δδὺ Ἴ 81- Β6,. -δῃά τδὸ ᾿ὑπάγω, τ καὶ "ζητήσετέ ε, -καὶ ἐν τῇ Οἷηρ αν, δ8πἃ σοῦ : οτι ἐγώ ᾿εἶμι, καὶ ἀπ' “ἐμάυτοῦ ποιῶ," γ᾽ 
ἃ τὰ Βοὶπϑ ἀήβες δηά σοὺ ΜΠ] 5δθῖκ ὑμεῖς ἀπὰ ἴῃ ἴμα. Ἰρλο τ » τὴθ, δὰ ἴ ἰμλαΐ ΤΣ ἀγα, "ἀπ ᾿ἔγοτι ἘΣ ᾿ ἐδτδ, ὑμαὺ Τ᾿ ἀο Προ 
ἁμαρτί ὧν ᾿ ΗΠ: αἴας ξ -οὐδέν; ἀλλὰ ᾿ καθὼς ᾿ὐ ἐδίδαξέν. με: ΤΑΥ͂ ΟΥΤ 1] ϑίίνε; ρυΐ 

᾿ μι δ ἐν Οὔγου ᾿ ᾿ϑομ  λλοὶ ποῖ ἐγὼ αύβοον ΤΙ Στ σᾺ δο Σ ποίην, ᾿ ΒῬαξ :.: δοδογαΐῃς 85. ἰδασῃΐ ΤΠ Ὸ 4... αϑῇῷ “δὲ πὸὸὺ ἘδύΠΟΣΥ 

ὑπάγω": ᾿οὐὑμεῖς οὐ. δύνασθε ἐλθεῖν. - δῖ Βοϊὴρ Ὑοτ Ἑδαμδι ὃ πατὴρ. - ταῦτα. - ᾽. λαλῶ." 29’ "καὶ [ταυρῃύ͵ ΙῺ8 1 βρβϑὰκ 
ΤῊ Βοϊηρ' πάθον τοῦ : ποῖ - 816 8Ρ16΄“: ἴο σοχηδ. οοταθ." 22 ΤΗΘΥΘΟΓΘ : ΒΔΙΊΒΟΥ -. 656 (ἰμ1π|65) πὶ ΒΡΘΔΚΙΠΕ." : τλμα 686 ἐδιηρθ.. 29 Αῃὰ 
δδ ἀλλο ον δὴν Ὁ οἱ 9ϑ]ουδαϊδν ες πος μεδαῖ ἰο Ἶ τὸς πέμψας .:.. με μετ΄. ἐμοῦ ἐστίν" ον ὑμαὺ.. «Βοηῦ. ὑταθ 15 

᾿ Ὑγγόγο βαχίπα, ει θλοσαέοτα ἴθε. τ 76ν8 Ἰξγ: “ἃἴ36 Ψ{Π: ἠοέ ἢ ἴμ8 (ο:6) μανίας βεηΐ. τὰβ δ ν δε: » ΜΠ λθ; πα ἀἰᾶ. ῃοῦ 
- Μήτι: - : ἀποκτενεῖ:. ἑαυτὸν ὅτι. "λέγει... [Κ|1 (Ὠϊταβοῖῦ,. ΜΠ. μ6ῦ ὲ οὐκ, - ἀφῆκέν ᾿, ἈΒΕῚ ἡ μόνον, τ ὅτι Ἰδραπάδῃ πιθ. [δ᾽ τῶντ- Ν δὰ ᾿ "991 ΜῈ Ν ᾿ ξ ΕΝ τς " ἢ Οὐ. τἰὐῷ ΚΣ 
Ἂ νι δὲ ἌΠΗΘΙ ἍΠ ΚΠ], ὨΙγΛΘΟΙΣ Ἀδοδιβα.. ἢθ 15 ΤΡ Σ Βϑοδυβθ. Π6. 5858, ἢ ἀν , Βρ]εξ ἔβοοα “ς ἐππεόμενν ας ΘΑ ς 5617, Βθοθιθθ- αἰ ψανθ 

“τοῦ! ἐγὼ. « ὑπάγω -.: ὑμεῖς. οὐ- -- δύνασθε. ΧΗ ἢ Ἢ ἐγὼ τὰ ὁ. ἀῤεστὰ᾽ ταῦύτῳ ᾿ς τοὶ 6: ὉΠ] ηι 1685- Άεσα. ΙΕ δὴ ΒοΙηΡ Ὅπαον.. ἬΕΙ! ποὶ ὑοῦ 8:6 8016 ΠΕ Νὰ ἸΣ ΞΛΟΣ Ϊ ΓΕ ὑτ [86 (Ίπ65) ῬΙββϑιμξ ἼσΒΡαν, Ἵ δπι ἀοίπα τὴν τὴν ̓ δὲ: ἴω Α5 
᾿ ἐλθεῖν; 28 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖ ες [ ὶ πάντοτε... 80 Ταῦτα ἡ. αὐτοῦ. λαλοῦντος ἢ ᾿ἰτα. 
"ἴο φΟΠΊ67 : ": Απᾶ "8 νψὰβ σίρε, Νὰ ἀποῆν τρεῖς. ἃ εἰς ΟΥΡΌΕ κὰν ἢ δἴννανθ. -. Ὁ :-ΤΉΘΒα' (ἐΒ]η 58) ὍΣ μῖπι Βρεβκίηβ. 86 ψ85 ϑρθδκίηρ. ἴπ888 

ἐτ ἐκ. ἜΝ ἐπ κάτω ᾿ἐστέ,.. ἐγὼ ἐκ, [δγ6. ἔγοτυ [ῆθ υραῆθ ὦ πολλοὶ: ον ἀνηανὴδ ἘΝ αὐτόν: ΕΝ Ἢ ᾿ πο Ν εν ὁ Ῥαῦ 
οὐυϊιού τδ6 ΝᾺ 5 Ῥεϊονν.. 8͵Θ, Ὶ ουΐ οὗ ἐξ ΤΑΘᾺΨ επενε “ΔΩ 8; Ὡ ΠῚ ᾿ ἘΞ): ΣΟ ΣΕ ὩΣΟΣ Ροον; 1 ϑῖὰ -ἔτο - 

. ἐπ Ὁ θκο 81 Ἔλεγεν. εἰ οὖν" ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς 
8 σϑϑὶβ δον. ὲ ἀρ ΡΥ τ 

85 58. ἴηα ἰπουύθξοσθ'. Ἴδε ὅεσὰβ - ἰοτγασγά ψεης οαμ. ἰο. 547 ἴο 
τῶν τ -ἄνω εἰμί: ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ "᾿ 81 Απα -ὅ0 σϑράβ "86 ἈΒΉΏΕ5). 8ΡονἝβ. δῆ; -τοῦ οὐδοῦ. (ῃῖ5 [δε 

κόσμου ᾿ ἐστέ, “ἐγὼ οὐκ εἰμὶ “ ἐκ ᾿ τοῦ Ὑοῦ δτθ. ἔτοπι [815 ἷ " τοὺς : ̓  πετιστευκότας “᾿ ̓ αὐτῷ ᾿Ιουδαίδυς Ἴδα - σᾶ ὑμαῦ.- δά 
- ΜΟΥ, χοῦ ἀτὲ, “Ι. ποὸὸ ὃτὰ ὀυΐοξ. ἐπ6| ΜΟΙΙΑ;.-1 δῖῃ ποῦ ΤτΟΠὰ : [88 (οπ65) "" πανίπβ ρεμθνεᾶ -ἴο Πἰτα ΌῪΝ Ῥαδνθα Ὠΐπα: “Ἢ τοῦ 
«κόσμου τούτου. 24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι |ὑμ15 ψοΥ]ᾶ. 24 ΤΠογὸ-. κε ᾿Εὰν ᾿ ὑμεῖς μείνητε . ἐν τῷ. λόγῳ. τῷ Ν τά; -οσ ας (815. 0. Ιβεϊᾶ ἰμογεῖοσα ἰο τοῦ ἰμδὲ 7016 1 βαϊᾷ ἰὸ ζοῦυ, Ἱέανετ :: σου βου τοταδίῃ ἰπ [86΄ “στὰ τ ἰο ἔπε: τθυλδῖῃι. ΤΆΣ. ῊΟ 
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ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 382 καὶ 
τοΐθθ, . ὕἰν αἰδποῖριθ5 οἔτηθ ὑοῦ 876, δῃηᾶ 

γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια 
τοῦ ΜΙ] Κονν ἰδμ6 ἰγατῃ, δηᾶὰ {868 [5 1815} 

ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 3833. ἀπεκρίθησαν πρὸς 
1} ἔγθα του. ΤΏΟν δηϑννοσθα ἰονναγα 

αὐτόν Σπέρμα ᾿Αβραάμ. ἐσμεν καὶ οὐδενὶ 
Ε) 99] 56. οὗ ΑΡχϑδδτα ΜΘ εχα δηάᾶ ἴο 0 οὔδ 

δεδουλεύκαμεν πώποτε: πῶς σὺ λέγεις 
τ δνα Ρ6θ 5δνδδ δ ΔῺΥ ἔτηθ; μον γοῖΣ ΔΥΘ ΒΑ ΙΩΒ 

ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 34 ἀπεκρίθη 
ἰδὲ ΕΕΥΟΝΝ χοῦ Ψ11 ὈΘοοση 6 7 Δηβνγεσοα 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Αμὴν ἀμὴν- λέγω 
ἴο ἴδθτα ἴῃμ8 ὥεϑιυβ Αἴθὰ δῆφῃ. 171 ΒΩ 5 

ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν 
ἴο γοῦ τμδὲ φνούγοῦθ ἰῇς ἀοΐϊὴῆρ {6 5: 

δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας: 35 ὁ δὲ 
5ανβ 15 ΟΥ̓ 6 51Π; ἴ6 Ρυΐ 

δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν 
5Ίαύθσα ποῖ [15 σοιωδίηϊηβ ἰὼ (μὰ ποῖβε ἰηΐο ἐπα 

αἰῶνα’ ὁ υἱὸς μένει 
886; ἴ6 δοὴῦὺ ἰ5 ΤΙ ΔΙΆ ἰηΐο ἴῃς 886. 

86 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, 
ΤΠ νοῦ. ἐμπογοίοσο ἰῇ6 ϑὅου σοῦ Βῃου]ὰ ἔγϑε, 

ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 317 οἶδα 
Ζτθα χοῦ 111 Ὀ6. 1 Ὧδνα Καοννῶ 

. ᾿Αβραάμ ἐστε: ἀλλὰ 
[3201] ΕἸΣῚ ΟΥ ΑΡυϑδῆϑχα σοῦ δῖϑ; μα 

ζητεῖτέ. με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος 
ΥὙΟΌ ΔΓΘ 566 ΚΙ πὶ χὰ 6 ἴο ΚΙΙΠΙ, Ῥεσδιβα [6 ννοσγὰ 

ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 
116 ταΐϊῃθ ποΐ 15 Βπαϊῃξ σοοχὰ 1λ γοῦ, 

88. ΟΝ ἐγὼ ἑώρακα. παρὰ τῷ πατρὶ 
ΨΜΈΗαὶ (55) [ ἤδνα Βεξὴ Ῥεβίαβ ἴὰ8 Ἐδίθμον 

. λαλῶ" καὶ ὑμεῖς οὖν. ἃ 
Ι[ϑτὰ βρββκίαρ; δια τοῦ πεγεέοσο. ννδϑί ([ΣΩ85) 

ἠκούσατε παρὰ τοῦ ᾿ πατρὸς ο ποιεῖτε... 
υὙοῦ ΠΘΑΊάΩ͂ Ῥοϑιᾶθ οὗἰμθὸ ξδίῃμοσ χοῦ 8.6 ἀοίπε. 

39 - ἀπεκρίθησαν καὶ εἶταν αὐτῷ ὋὉ πατὴρ 
- ΘΚ δηδννοσθαᾶ δα ϑϑίᾷ ἴο τὰ ΤῺ ἔδίμοσ 

ἡμῶν ᾿Αβραάμ. ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ 
οὐιὰβ ΑΡΥΔΏΞΤΩ 15. :15 βασίθμθ ἴο ἔμβοὰ ἰδ6 

᾿Ιησοῦς Εἰ τέκνα τοῦ ᾿Αβραάμ ἐστε, τὰ 
655 [ΙΕ ομϊ]άγοη οὐ π6 ΑΡγϑμδσὴ τοῦ δῖύθ, ἐῃ8 

ἔργα τοῦ ᾿Αβραᾶμ. ποιεῖτε ΄ 40 νῦν 
ΜΟΤΕΒ οὐΐβοεο ΑΡγϑῆϑίη δε τοῦ ἀοίῃρ; ΟΝ 

δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον 
Ῥυξ του 816 βϑρεκίῃρ τὴρ ἴο ΚΙ], ΤΩ8Π 

ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν 
ΜΏΟ [86 τυ ἴοτου [Ιἢᾶνο βϑροκθὰθ ΨΏΪΟΩ 

᾿ ὄντως 
Θϑβϑη δ }ν 

ὅτι σπέρμα 

εἰς τὸν αἰῶνα. 
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τοῦ ἃ1ῖ86 ΤΌΒΗΥ τὴν 
αἰβοίριθθ, 2 δηᾶ σοῦ 
ΜΠ Κηαον ὑπ ὑγαίῃ, 
δηᾶ [6 τι ΜΨ11} βοὲ 
χοῦ ἔγβϑ.᾽ 8383 Τῆεν 
τορθα ἴο Ηϊπι:.- “Ὑγ8 
8Δ΄6 ΑὈΥΔΏΘΙΔ᾽ 5 οἵξ- 
ΒΌΓΩρ δα ὩΘΥΝΟΥ. αν 
ΜῈ Ῥθθὴ δϊανβθ -ἴο 
ΔΏΡοᾶν. ον ἰδ οἱ 
γοὰ 58.0ὺ7, “ἕοῦ ψὶ] 
Ῥβοοηθ ἔγο᾽ »" 3406- 
5.5 ΒΒ οΙΘᾶ - ὑποχῆ:. 
“Μορὺ ὑγ]1}7 1 580 ἴο 
χοῦ, ΕἸΝΘΟΙΥ ΤΟΥ οἵ 
5 5. ἃ 51ανα οὗ πίη. 
35 Μογϑουϑυύ, 6 5]δνθ 
οο ποῦ σϑιγδίη ἰὴ 
ὑ 8 ΠουβΘηΟΙα ζοτ- 
Θνοῦ;. [8 500). ΤΟΙ ΙῺΞ 
ἔογονεῦ. 30 Ὑπογεΐοσθ 
1 6 59 δοῖβ σοῦ 
ἴτθο, τὸῦυ Ψ}ι)ὶι1. 6 
δούαδϑ:}}72 ἴγ66. 8311 
ΚῆΟΝ ὑμαῦ τὸν 816 

ΔΌΣΘΒ ΔΙ᾽ 5 ΟΥβρυξῃρ; 

μυῦ τοῦ 8:6 ββοκίηρ 
ἴἰο ΚΙ πιο, Ῥθοϑιβθ 

ΤᾺ ΜΟΙ τϑκοθ 0 

ῬΓΟΡΥΘΘ5 8ιγοὴρ τοῦ. 

38 νη δῦ ὑῃΙΏρΘ 1 Βδνα 

566. Μιὰ τὰν ἘΔΙΏΘΕ 

Ὶ 5ρθαῖϊζ; δρᾷ σοῦ, 

ὑμοσγθίοσθ, ἄὸο “6 

μΐηρβ χοῦ ἤδνα πραγ 
το ἴχΟῦΚ] ἴα θγ."» 

91 ΘΏΒΨΕΥ δ Υ βϑϊά 
ἴἤο ἴα: “ΟἿἿἹὉ 1ζαύῃϑῦ 

ἷ ΑΡΥΔΠ81." σὕθϑὰβ 

βϑιὰ ἴο ὑπϑῖα: “1 στοῦ 
ΓΘ. . ΔΌΓΣΔΏΘΙΩ 5 Οἢ}1- 
ἄτθῃ, ἄο ὑῇ8ε συ ΥΚΒ 
οὗ Αργϑῆδπι. 40 Βυὺ 
ὨΟΥ Υοῦ 8.6 β566Κ- 
5 ἰο ΚΙ] τηθ, 8 
θὰ ἰμαὺ [85 ἰοϊὰ 

τοῦ βα συ ἰμδὺ 

σουμυουουοἔὌὁἜὍὌὍὁἔὁσὁἔἐρέράάαστιπυτ ΝΣ 

ὙΠ ΕῊΝ τυ τυσψεμαι τετπτον σσστυσηστσσι τα συν αν Μττυρττιμεσπημῃ ροφονρθιστν το στ οτ ἐκ σρδεοι κι ΘΡΚΟΙΦ». πρὶ φιλο ας δηρ εν πιίφωγεντι 

Ἐκατ τ ταν Ύτ Ρπεν τσσῃνσσσαναν μον διρορι. εὐούονψδννανον 

τιρλν ἦρι Ἡμρηδμμρμνρρῆσννον μην εν 

νν 
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ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ τοῦτο ᾿Αβραὰμ 
Ἰμερασά Ὀεβίαάθβ οξίμε αοάᾶ; ἐπὶ5 ({π|5 5) ΑΡγδμϑτη 

οὐκ ἐποίησεν. 41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα 
μοί αϊα. οὐ ὅτ ἄοϊη; ἴῇὼ 868 ΨΜΟΥΚΒ 

τοῦ πατρὸς ὑμῶν. αὐτῷ Ἡμεῖς 
οὐδ ζδαίμεσ οΐγυου. γε 

ἐκ πορνείας οὐκ ἕνα 
ουαξοῦ ξογηϊοδίξου ποῖ ΟΣΟ. 

πατέρα ἔχομεν. 
Ἐδίμεσ Ὅ6 8.6 πδανὶὴβ 

42 εἶπεν 
Ξαῖα 

ε 

εἶπαν 
ΤΟΥ ξαϊᾶὰ ἴο Εϊτὰ 

ἐγεννήθημεν: 
να εχ ΒεπογδίθΩ; 

τὸν θεόν. 
6 αοά. 

᾿Ιησοῦς 
“6505 

ὑμῶν 
οὔ γου 

αὐτοῖς ὁ 
ες ἴο Βοχὰ {μ6. 

Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ 
1 [21 αοὰ ἜΔΊΒΟΥΣ 

ν ἠγαπᾶτε , ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ 
ὰ τοῦ Ὑγ6 16 ἸΙονίησ ἸκΟΙν τῆθ, 1 ον. ουΐοῖ 

τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω" οὐδὲ 
ἀβξὸ Οαοἂ σδίὴθ οαδ ̓  δῃὰ 1 81ὴ δυχίν! 8; ὩΘΙΣΏΘΥ 

γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα; ᾿ ἀλλ᾽ - ἐκεῖνός 
ὯῸΣ τοι ΤΆΣΒΘΙΣ ἽμανΘ ΟΟΤΏΘ, ας ἐμαὶ (Ομ 6) 

με ἀπέστειλεν. 48 διὰ τί τὴν λαλιὰν 
τ6 ϑεπΐ ξοτίῃ. ΤΠγοΟΌΡ δὲ 6 βΞρεϑοῆ 

τὴν ἐμὴν οὐ" γινώσκετε; ὅτι οὐ 
{6 τηΐῆθ τοῦ τοῦ 81:6 Κονη5,) ἘΒροδθα ποί 

δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 
γοῦ 81ῖ6 8016 ἴο Ὀ6 ραχίῃρςξ ἰξαῈ νοσὰ ἴῇθ τζωΐηθ. 

44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ ᾿ διαβόλου 
χοῦ οὐδοῦ ἰῃ6 Ζδίῃεσ οξίῃα Ῥον!] 

ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν 
γοῦ δῖ δῃᾶ [8 ἀρϑῖχεβ οξίῃθ ξδαίμου. οἵ τυου 

θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος" 
τοῦ δ8ῖ6 ΨΠΩΒ ἰο Ρ6 ἄοϊηνσ. ὙΠδΐ (0.6) 

ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ 
ΤΩΘῺ -ἈΠ1Π6Υ νΥᾺ5 ἕγοτὴ ὈΟΘΙ ΠΣ, δηᾷ. ἰπ.. 6 

ἀληθείᾳ. οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ᾽ - ἔστιν 
ἀτὰτῃ ποῦ δ ΒΒ βἰοοά, Ῥεβοδαδα. Ὡοῦ .- 15 

ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν ᾿ λαλῇ - τὸ 
ἀγταΐὰ ἴΏ Ὠΐϊπ. ὍΘΏΟνΟ ΠΘΊ,ΏΔΚ 5ΞΡΘ6Κ ἴμ6 

ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων . υλαλεῖ,, 
Ἧς, οὐνοῦ ἰμπ6 ᾿ ον (155) [6 15 ΒΡ δ ΚΙ ΩΡ, 

ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 
τ π᾿ οῖὶβ δῃᾶ ἰῇ ἔδίμποσ οὔ. 

᾿ τὴν ἀλήθειαν λέγω, 
{τὰς Ὶ ΔΙᾺ ΒΑ ΊΩΒ, 

46 τίς ἐξ ὑμῶν 
πο οὐΐοῦξ τοῦ 

ἀλήθειαν 
{υΐὰ 

ὅτι 
Ὀθοβίξθ. 

45 ἐγὼ δὲ ὅτι 
Ι Ῥιξ Ῥεδσοαυδα ἐμ8 

οὐ πιστεύετέ μοι. 
πο ἕοῦ δῖα 6 νὴ 5 ἴο ΤῊ6. 

ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἶ 
ἰβ στορσονίρθ τῶρ δροιυὶ Β' κα ΙΣ 

ΜΟΙΙα. Ἰονα ΤΏ6, 

ΦΌΗΝ 8: 41--46 

Ὶ Ὠρδσὰ ἔγοιῃ. Οὐσᾶ. 
ΑΡΥϑῦϑηαλ αἰᾶ ποὺ ἀο 

{ηῖ5. 4ἀιέἔἐέγζγου ἂο μ8 
ΜΟΓΕΒ οὗ τόοῦῖ ἴδ- 

0 6 Υ.᾽ ἸμῸν β8ϊῖιᾶ 
ἰο Ὠϊΐὰ: “ἴἷἋο μψεῖθ 

ποῦ ὈΟΙῚ ΟΠ ἴογ- 

ηἰοσαύϊοη; Μ)͵ὀἦῶῸ ὨᾶΥΘ 
ΟἿΘ Ἐδύμοῦ, σοῦ." ́  

42 “οϑὺ5 8814 ἴο 
θη: “ἹΣ σοῦ ψοσα 

χοῦ δύ θσ, τοῦ 
ΣΟΥ 

ἔγοὰ Οαοά Ι΄. Οδϑηιθ 
ξοσίῃ . δᾶ δ ᾿ὮΘΣΘ. 
ΝΟΥ ανθ Σ σοΙὴθδ 

οὗ ΠΥ οὐ ἰμἰδ- 

γ6 αὖ 81, Ὀπὺ ἰμδῦ 

Οὔθ βρηῦ τὴ -- Τοσύῃ. 
438 ΜΨῺΥ 15 ἰδ τὸῦ 
ἄο ποὺ. Κῆον δῦ 
1 δ 506 ῖκίηρ3 
Βϑοϑῦβθ ὙΠ σϑηηοῦ 
Ιἰδίθῃ: Ὁ ΤῺ) Μοζά. 
44 γοῦ 816. ἔτοχὰ Ὑοῦκ 

ζούμου 86 ΏὭΒΘΥΙ, 
ΘἃΔ τοῦ ψ|1|8} ὕο 

ἂο μῃ6 ἄδεῖσθθ οὗ 

χοῦ ζαύμοσ. τδδὺ 

ΟὔΘ. 5 8 πιϑηδίδυ- 
ΕΓ ΨΏΘΩ Ὧδ᾽ -Ῥθρδῇ, 
δα 6. αἰα ποῦ 5 δῃᾶ 

ἴαϑὺ ἰῇ ἰδ6 ἀὐυ, 

Ὀϑοδδα ὑσαῦ 5 ποῦ 

ἷἱπ πίῃ. ΜΆΘΩ Ὧ8 

5ΡΘΘΚ5 ἴῃ 116, Ὧ6 

ΒΡΘΘΚΒ δοοογαϊηρ ἴο 

Ὡΐβ οὐχ. αἰβΡροΟΒ ]0Ὼ, 

Ὀδοδιιδθ Ὧ6 ἴβ ἃ 18. 
δρᾶ ἴῃ ἕαϊμασ. οὗ 
[{πὸ 116]7."- 45:86- 

|σαῦδθ Ἱ, οὐ ὕ οὔπου 

ὨδΔΩΩ͂, 611 6 σα, 

γοῦ ἀο᾽. ποῦ ὈΘΙΪΘνΘ 
τη6. 40 ͵ὴο οἵ τοῦ 

σορν οὺα πιὸ ΟὗἨ πὶ 

ΙΖ 1 5ρδδκ ὑσγείῃ, 
ποι -ῤΠΦππ΄᾿͵᾿͵᾿͵᾿ὔῸΡῸῸῸ᾿᾿ῸῸΌῸΌῸῸῸῸῤῸῤ,........ὕ-ν.-.-.-.ςςς-..ς-ςς-ςςς-ς-ς-ς 

445 ΤῊΩ 1ἰ6, στ; τ, ΒΨ. 



ΨΟΗΝ 8: 47:--.-54 

"λέγω," διὰ τί ὑμεῖς οὐ : πιστεύετέ 
1 5τὰ ΒΑΜΊΏΕ, ἀρλ ποι ἍΠαῦ τοῦ ποῖ: 816 Ὀδ] ον πη δ 

μοι; 41. εἷς τῶν - ἐκ τοῦ "θεοῦ τὰ 
ἴο πιϑῦ- - ἐν Ὁ ἜΝ Ῥοίῃβ οὐδοῦ πὸ Οοα ἴδ6 

ῥήματα ᾿:τοῦ. θεοῦ ἀκούε' Ο διὰ τοῦτο 
ΒΑΣΙ 55. ΟΣἩ [86 ρας: 15 ἩΘΆΣΙΙΒΗ σχοισ ἰμῖ5᾽. 

ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε. . ὅτι ᾿ ἐκ τοῦ. θεοῦ 
τοῦ ποῖ δῖ6 πϑαπσει, Ῥεοδαξα. οὐδοῦ 6 Οαοὐά 

οὐκ." ἐστέ.:: ο "εἰ " 
τοί ον Σεῦο χοῦ 8τ6.. ; 

᾿ «48 ἀπεκρίθησαν. οἱ. 
ἘΣ. ΔΗβινοχοα τ... {86... 

ἩΓΕ, τ καὐτῷ..΄. "Οὐ Ξ ̓ καλῶς λέγομεν 
δον βαϊ. ἴοῖα τ Νοῖ -- ΗΟΙΥ 6 ῖὸ βανίῃ δ 

ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἴ σὺ-. καὶ δαιμόνιον 
ΣΑ͂ΝΘ, ἰδὲ. εἰ βυλοχίϊατι δῖ: ψοὰ -δπα αδυλοῦ. 

᾿ ἔχεις; τ 5.45. ἀπεκρίθη ᾿Ϊησοῦς, 
ϑοὰ δὺϑ ΣΌΜΟΝΝ ὑπ πο ΑαϑΜοσοᾶ.. τὔφβαβ:. 

δαιμόνιον. οὐκ. ἔχω, Ἔ"- ἀλλὰ «ἱ 
ἀσγο ;: ἰοῦ: δῖὰ μανίην, δ: 

τὸν. πατέρα. μοὺ; καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ ε. 
τλ6.  Εδίμοσ οἶπιο, δ41 χοῦ 8.6 αἰ μου 5 ΕΞ 

ὅ0. ἐγὼ δὲ: οὐ ἔητῷ. τὴν. δόξαν ᾿μου- 
. τ αξ. ἀοδ -- δι βοοκίηρ “126 ᾿ 

ον: δι΄. ζητῶν καὶ κρίνων. - 
τ 86. (0616) βοοκίηρ δὰ Ἰυάρίηε. 

Ὥς ̓ς λέγω: ὑμῖν, --- ἐάν .:.. τις 
ΔΙΏΆΘΙΑ Ἀπ ΒΟΣΤΩΘ ἴο γοῦ, ἱξενοσ δῆγοῦθ {π6΄ ἸῺΝ 

᾿Ἰουδαῖοι καὶ 
Ζαννδ' 

ἀρ 

ἔστιν. 51 ᾿Αμὴν 
. Ἀμὴν 

λόγον τηρήσῃ, - .΄. θάνατον... οὐ. μὴ 
ψνοχὰ ᾿βῃουϊα οὔβεσνε,. -ἀρδίῃ Ὡοξ : τοὶ 

θεωρήσ σῃ ᾿ εἴς τὸν αἰῶνα. 52 εἶπαν αὐτῷ. 
ἮΘ 5Βοια ῬΘΒΟΙα ἱπίο ἴθ 686. ᾿ς Κ6α, ἴο ὨᾺ 

οἱ “- ᾿Ιδυδαῖοε Νῦν -.. ἐγνώκαμεν" ---: ὅτι- 
[341 0 1:.... ὌΝΟΝ ὡς νχΘ πᾶνε Κηοννπ .1Πδὲ 

δαιμόνιον. “ἔχεις: «τ Αβραὰμ ἀπέθανεν. 
ἄθσχου. σοὺ δῖα Βανίῃρ... ἌΡσγβϑῆδυ:.:,, αἱεα 

καὶ - οἱ, προφῆται, καὶ... σὺ λέγεις Ἐάν 
8150. 86. ὩΡΤΟΡΙ ΘΒ, 84 νοὶ 81 Ξαϑίηδ ΙΓ νοῦ 

ἕχτις, τὸν. “λόγον μου "τὴήρήσῃ, οὐ- βὴ 
ϑσοπ Βι τω "μνοτά "Οἴτης. βῃουϊά οὔβεζνθ,. ποῖ ποῖ 

- γεύσηται "θανάτου. ε εἰς. “-“τὸν αἰῶνα" 
ὮΘ βροῦα ἴαϑῖθ.- οἵ ἀεδίμ., ᾿ πο ὦ ἴθ - δ86;: 

58 μὴτ' σὺ" πμείζων τ. Δεῖ -τοῦ “πατρὸς. ἡμῶν 
“ὩΟΣ 'χοὰ βτοαῖθτ'. γοὰ σα. οἕ δα . ξαίμπεζ. 

καὶ ᾿ς οἱ προφῆται 
Δπαά΄. με... Ῥσορῆῃϑίβ 

ποιεῖς; 
816 ϑψοι ΤΑ ΚΠ 57 

οὖς δοξάσω... 
5ΏουΙα σου Εν 

ὅστις ἀπέθανεν; 
ν8ο αἰοαν,- 

᾿ς πίνα σεαυτὸν 
ΨΈΟΤΩ ϑουτβειε᾽ 

᾿Αβῥαάμ, -ὅ : 
«ΔΡΟτδῆϑαι, Σ 

ἀπέθανον: 
αϊορᾶ; ΄ 

Β4 ἀπεκρίθη. 
Αὐδνετοα 

᾿ΙἸησοῦς.. ̓ ΕἘὰν ἐγὼ 
Ζεϑὺ5 ΥΡΈΥΟΝ Ι 

86; 

᾿Εγὼ 1: 
Νύ 

Ιδἴη ΠΟΠΟΧ ΩΡ. 

ΟΕΊΟΥ͂Υ Οἶτλο;. 

πθ΄ δὰ 

τὸν: ἐμὸν. 

ΠΟΕῸςΞ. 
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ΨΜΏΥ τἷ5. ἰδ του -- ἀὸ 
ποὺ ὈΘΙΪΟνΘ  π169 

᾿ 41 θ ὑμαὺ ἰβ. ἔσόχα 
αοᾶ ᾿ἰδίθῃβ ἴὦ ἔπ 

ΒΆΣΙΩ5 Οὗ αοα. ἸΤῊϊΐ, 
5 ΜῺΥ τοῦ ἅο.- ποὲ 
Ἡδύθῃ, Ῥθοδθθ σὸτ᾽ 
Ἀ΄ΓΘ ποὺ ἔτομι. (οα»"Ὁ 

Δ4ΔΒ8ΤῊῚ. ΘΏΒΟΥ (πὰ 
ὥουβ 5βαίϊα ἰο ὮἩΐη: 
“Ὥο. ψὲ ποῦ  Υρῃ!- 
1 887, Ὑοι 216 ἃ 
58 τ τ 8η8 

Βᾶνο 8 ἄσδπιοῦ 
49 ὕεβὺβ. ϑαϑυσθα: ΠΕ 
ἀο᾽ ἊΣ ἤδυε δ ἀ6: 
ΤΩ 0 Ῥυᾳαθ Σ ΟΣΟΣ 

᾿" βσια ̓Εαΐποτι, ̓ ΠΡ 
χοῦ. ἀἰββοῃοσ. δ16. 
0Βυῦ 1 81... ποὺ 

ΒΟΘΚΙΩΡ ΒΊΟΥΣ [Ι͂ῸΣ 
ΙΔΥΒΘΙΕ;. ΠΘ6ΓΟ6. 8 

Οπδ ὑμαὺ 15. “566 1- 
Ταάρίῃρ. 

51 Μοϑβὺ ἀγΌ]})᾽ Ὶ 58. 

ἴο τοῦ, 1 δηγοτιὰ 

ΟΌΒΕΥνΟΒ ΤῺ Μοτγά, 
Ὧ6. 11 Δονοσ. 5686 
ἀθαΐῃ δὖ 81}, 52: ΤῊΘ 
ον δαϊὰ ἴο. τας 

“Νο ψὰὸ ἀο.- ΠΟΥ 
γοῦ Ὠᾶνδ δ΄ ἅ6- 
ΤΟ, ΔΌΓΘΘΙΩ᾽ - ἀϊθᾶ, 

8150 ᾿{π8 Ῥτορμοῦϑβ; 

ρμαῦ γοῦ ,5ΔῪ, , ἹῈ 

ΔΌΣ ΟΙΙΒ ΟὮΒΘΙΥΕΞ 9 ΤΩΥ 

ποτὰ; πθ6. ΨἘΠῚ ΠΕΡῸΣ 

Ἰαδὺθ - ἀθαίῃ.. δὖ 811. 

58: γοὰ ἀτο. πού ρτοαῦ-: 
Ὁ ἐδ ΟἿΓ - {δι ΠῸΣ 

ΑΡΥΘΏΒΩΙ, --ΏΟ - αἱρᾶ, 

816. γουῦ᾽ ΑἸδο, [88 
Ῥγορηϑὺδ - αἱθα, “ὙῈὴΟ 
ἄο “γοὰ. οἰδίτα -ο 
Ρ63᾽᾽ δ4σθ5ι5 853 

Βϑαγθας ΤΙΣ 1 ΒΙΟΤΗ͂Υ 

ἀλη κάτ 

φρᾶξνν δλκν 

καρ τὰν ἀμδόριυδι ὑαραμν ϑνᾷᾷ. εν ὅρα ν ρρμν» ρθε ριμμμμνμιανβι νυν ἀρ ωάφν. ἀεννθ κο 

νην ννθ φρφθν δόλιο γον 

ψεηὰμ 

Ὁ μᾶνε Κπόονα 

9. Καὶ 
᾿Απᾶ δοϊηβ Ὀεβίας " ̓ Β6 ΒΔ. 
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ἐμαυτόν, ἡ δόξα. μου - οὐδέν “ἐστιν. ἔστιν᾽ 
ΤΣΒ6Η, πε βἼοσυ οἔτπθ ποίησ ἦβ. ΕΒ. 

ὁ πατήρ: μου" ὁ δοξάζων με, ὃν. 
ἐῃη6- ἘδΊΠοΥ οὔχὴθ ἴπ6 (Ο6) ΚΙΟΤΗ 5 τὴθ,  Ώοτα 

ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ὑμῶν. ἐστίν, ὅ5 καὶ 
τοῦ 81:6 βανὶαρ ἰδὲ αοαὰ οὔὗχου ἰ5, δρᾷ 

οὐκ “. ἐγνώκατε οααὐτόν, ἐγῶ δὲ οἶδα 
τοῦ χοῦ Βᾶνε πο πίῃ, 1 

αὐτόν". κἂν εἴπω. - ὅτι 
ἶσα; - ἃπάϊξονοσ. [15ῃου]α 5 ὺ. οἰμαὶ 

οἶδα ΄. αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος 
᾿ς ὨΠῺ, 1 5811 8 1κ τοῦ 

: οἶδα - αὐτὸν καὶ τὸν 
Ὁ ΣΒανο ΚΜ ΠῚ δδηὰ ἰδ 

τηρῶ. 5.56 ᾿Αβραὰμ ὁ. 

πὴ οὐκ 

ποῖ 

ὑμῖν 

εύὖστ' ἀλλὰ 
" ὑσ της: - Ὀδὲ 

λόγον αὐτοῦ 
ψοτὰ οὐ ἰτὰ Ταπι οὈξοσνίασι.: ΑΥΡΒΒΑΤΗ 16 

πατὴὸδῤ᾽ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα 
Αι ΘΥ ΟΣ τοῦ : χαρά: ἴῃ οσάδχ [δῇ 

,ὦ ἴδῃ. τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, . καὶ:- εἶδεν. 
86 τοϊρῃῃξ βααὲ [μ8 ἂν ἰμα6. τηΐῶρ, ᾿ϑρα μα ϑαν- 

καὶ ἐχάρη... 51 εἶπαν οὖν... οἱ ..᾿Ιουδαῖοι. 
δ το ]οϊορά. - : 5: {πθγείουα ὧδ τ 1Θν 8. «τ 

πρὸς αὐτόν Πεντήκοντα «ἔτη οοὔπω- 
ἰονατὰ “Βλγὰ χεῖν ψεασβ. πο γοῖ 

. -ἔχει ὯΝ καὶ .. ᾿Αβραὰμ :.- ἑώρακας; 
Σοὰ ΕἾΧ μδψιοε 8δ8ᾷ,. τὰ έηθως το σ 0 αν 6 6 εῃῇ 

δ8 εἶπεν -: - αὐτοῖς ᾿[ησοῦς ᾿Αμὴν: - ἀμὴν 
βιὰ , ἴο ἴθοσα 65ὰ5 ΔΙΏΘΩ ’.: 8δΙΏΘἢ 

λέγω. ὑμῖν, πρὶν ΤΑβραὰμ-. γενέσθαι 
1 τὰ ΑΘ ΤΣ ἰο τοῦ, τ Βεΐοσγθ:, ΑΡσϑ δα: εἶθ, Ὀδοογηθ 

ἐγὼ εἰμί. 59᾽ ἦραν οὖν ᾿.-. λίθους 
Ι 81.  ᾿ ΤΟΣ λεοᾶ πρ-- ἐμοτεΐοσο: - ΒἴΟΏ 68 

ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν" 
ἴῃ οτάδσ ἰπαὲ. ἐμπδὺ ταλβμὶ ἴσον ὍΡΟΣ τα; 

᾿[ησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ. 
εϑά, σνεὶΐ ουΐ οὗ. Ἔδ8 ἴδσηρια.: 

οἰ εἶδεν ἄνθρωπον. τυφλὸν 
ὡς ΔΩ 

ἐῬαΐ, ᾿ «διά . ὅθβαβ. 

. παράγων... 

ἐκ "γενετῆς. 2 καὶ ἠρώτησαν. αὐτὸν. οἱ 
οὐ οὗ Ὀίτίῃ. Αλλά αὐθδιομεά ". ἷπα, " Τη6 

μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες. “Ῥαββεί,, τίς 
ἀἰβοίριθς ;:----ΟὉ ἴση: ΒΑ ΔΕ τ ΔΌΣ, - ΒΟ 

αρτεν, οὗτος . ἢ οἱ ᾿γονεῖς αὐτοῦ, 
ἐμαρτεννς τ Π15 (016). - οσ ἵπ6 Ῥατειῖς. - ΟΕ Αἶπι, 

τὸς ἵνοοΣ ττς «τυφλὸς γεννη θῇ; ᾿ 
ἴῺ οὐτᾶθυ ἐμαὶ Ὀα ὃν Β6 5ῃου! ά μοὶ βεηοταιϑαν 

ἦθ πο ἸΏ; 

βμυΐξ.-πανα Κρον. 

ΦΟΗΝ 8: δδὅ---9:2 

ΤΩΣ ΒΘΙΣ, ΥἹΥΘΙΟΥΨ 

Χῦ. 15 
ΤΩ ἘΔΊΏΘΣ ὑμδὺ 91]ο- 
ΤΥΓΙΘΣ 6, ἢ6 ΨΏΟ 
τοῦ Β56Υ. ἴθ. τόσ 
Αοᾶ; δ5 δ)ηα γε γοῦ 
Ὦδγνθ πού ΚΩΌΝΩ 
τ. Βα 1 Κῆοΐ 
Ὠΐη. Απμᾶ ἰξ 1. βαϊὰ 
1 ἄο ποῦ Καοὸν Ὠΐ.) 
Ἵ 5ῃηουμὰ . 6. 11Κ 
χοῦ, ἃ 8... Βα 1 
ἂσ ΚΗΘ . ΣῊ πᾶ 
Ὧι ΟὈΒΘΥν Ωρ Οὐὶδ 
ποτά. .56 ΑΡ ἢ 8 Πὶ 
ὝΟΥΚ. :ζθι το]οϊοθα 
συν ἴῃ 88. γζτοῦ- 
Ὁροῦ οὗ βϑρϑίῃρ.  ἼΩΥ 
δύ, ἃ 6... 580 
κὸ δμᾶ τ ϑἠοϊοβα. ον 
51 ὙΠΟγοΐοσο [86. σονβ 
5 ἰο; Ηἴπγ:,, “ΟΣ 
δχθ; Ὠοῦ. γει ΒΕ ὙΘΔΥΒ 
οΙά,: δῇ ἃ ̓  51 χοὰ 
αν βεθῦ Αρσγαμϑηι}᾽ 
δ8 σοβὺβ βαία ἴο ὑμϑιλ: 
“ΜοΟδῦ ὑγὰνγ Τ 58 Ὁ 
ἴο ὑοῦ, Βεἴοτδ ΑΡΓἃ- 
δῖ Οϑμ6. ἀπο οχίβ- 
ἔθῃοθ,- Ἱ. δύο, Ὀ66.., ὃ 
59 ὙΠΘΙΘΙοτο.. ΒΥ 
ῬΡἱοκΚοᾶ -ἀρ.-. ΦΙΟΒΕΕ 
ἴο 171 -ΕὐΏΘΙΩ]. 
δἰπι; -ας σ6θ05.. μὰ 
δρᾶ ψοηὺ οἷ οἵ, ΗΘ 
1θμΡ]8.. τς 

0. Νον 8.5. ΕΑΝ ΛΑ ΟΟΝς 
Ὀϑδδὶησ 8Ι1ουρΡ-: ὯΘ 

58. .ὦὁ πῆϑ ὈΠπᾷ 
φτοόσα- δἰγίῃ. 2 Απᾶ Ηἰβ 

, ἀἰβοῖριθθ ϑιοα - ἰτας 

ἙΔΌΡὶ,. ἔπδο βἰηηβά, 
ὁ} 15 τ 8 ἢ ΟΥ̓ "Ὦ15 

ρατοαΐδ, δ παῦ 

Ὧδ ψ8 8. νόσοι ὈΠηα2" 

ὅδ᾽ 1 Ὥδνθ Ὀδομπτξεεγὼ. εἰμί (6-σο΄ 61.701} ΔΙΓΟΥ ἘΠ 6 Δ΄ οὐ ἰϑέ; ξηδ ηἱἶνα οἴδυβο 
πρὶν ᾿Αθραὸμ. γενέσθαι Δ ΠΘΠΟΘ ὌΓΤΟΡΘΥΙΥ ΤΟΠπαρχϑᾶ ἴῃ ἴπ6 Ῥεγζεοὶ ἔθη56. 

1 -ἴ5. ποῖ {Π6- ΒΆ1Π6 δ5 ὃ ὧν.- τ οὔ, : ΣαΘΘΉΪΩΕ ΤΕ. Βοίῃε" ΟΥ- 
Ι ΑΥα") δἵ Ἑχοᾶυβ 3:14, ᾺᾺΧ.: 

“ΤῊᾺΘ 



ΦΟΗΝ 9: 8--9 

8 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν 
Απδυνοσοᾶ ὅθϑ ΝΟΙΪΠΟΥ {μ15 (ο6) ΕἸ οΥ οΎ το 

οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἵνα 
ὯΟΣ ἴβα μαχοπίβ. οὐ ίγη, Ῥὰλξ ἴῃ οσγάᾶογ ἐμὲ 

φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν 
ταϊβεϊ μὲ τηδηϊεθίεα μα ψνοσκβα οὐίμοὸ αοά ἴῃ 

αὐτῷ. 4 ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ 
Εἴτα. 96} ΕΞ ΕΘ ΒβαΣν ἴο 6 ννουκίηρ {μ6 

ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα 
ΟΣ. ΟΥ 86 (6) μανὶηρ βεηΐ 16 8} ἀδν. 

ἐστίν: ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται 
165; 15 οογαϊηβ ὠἷἰρῆς ΜΘ 0 οὔθ 15 ΔΌ16 

ἐργάζεσθαι. ὅ ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ 
ἴο 6 νοχκίηρ. ΜΈ ανοσ τὰ {ῃ6 νου 

μι, - Ἂν ΟΝ ΓΩ 

ὦ φῶς εἰμὶ κόσμου. 
Ι τοῦ ῦ Ῥφο, Ἡρσῃΐ 1 διὰ ὙΜΟΥΙΑ. 

ἔπτυσεν 6 ταῦτα εἰπὼν 
ἸΏ656 (1655) Βανίηβ βαϊα Β6 5ραΐ 

χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ 
οἱ ἴῃ6 στοιηδ δῃᾷὰ ἢ σχηδᾶδ οἷν ουδοῖξ ἴδ6 

πτύσματος, καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν 
ΒΌΣΕΙΘ, ΔΩ, παρυΐ Ὁροὰ Οὔ 6 οἷαν 

τοὺς ὀφθαλμούς, 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ 
61 . ΘΚ 65, δᾶ -Βο βαίϊά ἰο δέϊη 

νίψαι εἰς τὴν 
“τ ἈΨΆΒῺ ψΟΌΓΞΟ] ἰχῖο "16 

τοῦ Σιλωάμ ὃ 
οὗ ἰμ 6 ΞῊ ΟΣ δ 2610} 

᾿Απεσταλμένος. 
ἴδ ὈΘΙΩΕ ἐγ ϑ᾽ θα Ἡανίηβ Ῥθοϑη βοΐ ξοσίῃ. 

ἦλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ 
Ἔδ να ΟἿ {μογοίοσα δηά ἢ ὑνδβηῃθαᾶ Ὠίγηβοὶ, δηα 

ἦλθεν "βλέπων. 
Ὧ6 σϑπλθ βϑοῖῃρ. 

8 Οἱ οὖν 
Ἴμὰ6 τπογοΐοσο 

τοῦ 
οὗ ἴῃ 6 

ἐπὶ 
ρου 

Ὕπαγε 
Β6 βοϊῃϑ ὑπᾶοσ 

κολυμβήθραν 
Ῥοο 

ἑρμηνεύεται 

καὶ οἱ 
84 {π6 (ΟΠ) 65) 

θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι 
ῬομοΙάϊη Ηΐπα ῃς Ξουύωθυ [{γῚ6] ἰδὲ 

'προσαίτης ες ἔλεγον Οὐχ οὗτός 
ΞΕ ΕΥΝ ὮδΘ εὐ δέ δ 23: ΚΟΥ Υ͂Ν Νοΐ {{15 (ομ 6) 

ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; 
᾿ ἂβ ἴμ6 (Ομ 6) ΕΥΤΉ5 141: 8Δηα [ 15757: 8 7: χὲ 

9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν" 
Οἴου ΜΈΣ βαυίη ἰπδαὲ ᾿ ΤὨϊς (ΟΠ 6) 15; 

ἄλλοι ἔλεγον Οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ 
Ομ ὍΟΙΓΘ 5 5 Νο, να ΠπκῸ το Ὠΐτα 

ἐστίν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι Ἐγώ εἰμι. 
ἨὯ6 5. Τμδῖ (οη6) τὔδβ βανίηβρ ἰμδΐ Ὶ 8 Ια. 

γείτονες 
ὨΘΙΞΏΡΟΧΙΒ 
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3 95 65015 ΘΒΨΜΟΙΘΑ: 
ὙΝΟΙΠΘΥ ὑπ 15. πγϑῃ 
Βἰπηθα ΠΟΙ ὨΪ5. μΡβ8γ- 
δηῦσ, αὺ 1 ψ8ε 
ΪΏ οὐ ὑπαῦὺ ἐδ 
ΜΟΥΚΘ οὐ Οαοα χηΐρῃς 
Ὀ6 πιϑᾶθ τϑηϊἕοϑὲ 
ἴΪὰ Πὶβ οᾶ86. 4ἀνγε 
ταῦ ΜΟΥ (06 ΨΌΥΚΕ 
οὗ Ὡϊὶηπχ ὑμαῦ βϑηΐ 
6 16 Ὁ 15 ἄδγ: 
6 πἰρηῦ ἰ5. -οομ- 
ἰὴ ΏΘΩ ΠῸ [18 
αϑὴ ψοΥκ. 5.45. Ἴοὴρ 
δ85.ϑ 1 δὴ ἴῃ ὑῃ8 
ΨΜΟΙΙάᾶ, 1 δὶ ὑῆὴ8 
ΜΟΥ 5. Ἡρηύ,." 6.Α:- 
[0 Ὧ6 58ἰαὰ {ῆθϑ6 
ὈὨΙΏσΘ, Ὧ6 δῦ οἱ 
[86 στουηᾶ δηᾶ χτηϑᾶβ 
8, οἷαν νιν ἴπ6 5Ξ8- 
1ἰνγα, δῃᾶ ρα ἰδ 
ΟΙΔν ὩὉΡο [86 [Ὠλ8}3] 
ογοὸ9 7δηα καἰ ἴο 
πὰ: “αὸ ΨΜΆ5ὴ ἰὴ 
ὑπ6 ῬΟΟΪ οὗ ᾿51:1ο΄- 
ΘᾺ (ΪΟΩ ἰ5. ἰσ88- 
Ιαΐθα “βϑηῦ ἴογύμ᾽). 
Δηὰ 580 Β6ὸ ψϑηΐ 
οΟΙΥΓ δῃηᾶ ψϑδϑβθθᾶ, 

δα οϑῆθ ὈΔΟΙ 566- 
ἰηρ. 

8 ὙΠΟΓΘΙΟΥΘ δ8 

ὩΘΙΡΏΡΟΥ 8δηαὰ ῆοϑθ 
ΨΏΟ ΓΟΥΤΊΘΥΙΥ 568 

ύο 566. 6 Μδ5 ὃ 
ὌρσραΣ θορδῃ ὧο 

580: ᾿ἼὨΐΪ ἰ5. ἐῃὴ6 
ϑη ἰπαὺ πϑροαὰ ἴο 

δ δῃα Ῥδρ, ἰ5 ἢ 
ποὺ 9 5ογηβθ που 

580: “ΤΏ 15. Β6.᾽ 
Οὐμοῦβ ψουἹαὰ 587: 

“Νοὺῦ δὖὺ 841, δ Ὧ6 

5. ΗΚ6 Ὠΐη.᾽ ΤῊΘ 8 

ΜΟΙ 580: “Ἱ 81 Π6.᾽ 

1. 5 Ἰοίδτα, ΒΑ; ΘΏἸοδα, στ-14,16-ὸ. Ξθα Ἰβαίδῃ 8:6, ὕΣΧΧ. 
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ΜΝ 

“ιν μωμμινμβιημῃνροωβόιρν Φο ΙΑ ανμῶν κα τας μι μων 
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10. ἔλεγον οὖν αὐτῷ Πῶς 
ΤῊΣ ΜΕΥΘ Βασ ἐμεγοζοσα ἴο ὨϊτᾺ Ἦτον 

οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; 
ἐμοσεΐοσθ ΨΜῈζΕ ορϑοηθᾶ.. οἔγου ἐπα ΕΝ 

11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος Ὁ ἄνθρωπος ὁ. 
Αμδννεσθα ἐμαὶ (οπ6) ΤῈ ΤΩΔᾺ 106 (οπθ) 

λεγόμενος ᾿Ιησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ 
ρμοΐπξ βδία. “6515 [0 τηδᾶθ᾽ δοα 

ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ 
με δηοϊηϊθα υρο Οὗ {6 6ΥῈ5 δαᾶ 

εἶπέν μοι “ὅτι Ὕπαγε εἰς τὸν 
μεϑαίᾶ ἰοσῶβ ἰμαΐ Β6 βοΐϊῃρ Σ χὸς πο {με 

Σιλωὰμ καὶ νίψαι" ἀπελθὼν. 
5] οδπὶ δηάᾶ ὍΣΆΒῚ γΟΌΓΣΞΟΙΕ; ΒΑνΠΒ 506 ΟΕ 

οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. 
{πούθῖοσα δῃᾶ μανὶπξ αὐμοα ΤΩΨΞΘΙΣ 158». δϑϑδίῃ. 

12 καὶ εἶταν αὐτῷ Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος; 
Απὰᾶ μον βαίϊᾷ ἰο πὰ μετα 15. ἰπδὲ (ομθ)7 

λέγει Οὐκ ᾿ οἶδα. 
Ηδ ἐδ βαυὶθ Νοῖ Τδνο Καοννῃ. 

13. Αγουσιν αὐτὸν 
ἼΠῸΟν δῖ Ἰθϑδαϊηδ τα ἰονατζᾶ. 

Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν. 
ῬΏΔΓ5665 ἴῃς (οὔ6) ϑοιηθίζχωθ ὈΠΠπᾶ, : ἅγ 85 

δὲ σάββατον ἐν ἣ ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν 
Ρυΐ ΒΘ ΘΙ. ΐΪ ΨΏΪΔΟΒ ρα 8 [πὰ 

ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ. τοὺς 
ταϑαβ 16 Ζεθὺθ δῃηᾶ Ὧδ ορϑθηρᾶ οἵ Εἰσχῃ ᾿ [ῃ6 

ὀφθαλμούς. 15 πάλιν οὖν. - ἠρώτων 
ΕΥ65. Αξβϑΐῃ. ἱμβοσοίοσθ ψοσα αὐοϑίλο θ᾽ 

αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. 
δοϑ 9} 8150. {π6 ῬΒΑΥΙσθο5 πον 6 5δὰνν δϑϑδΐῃ. 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Πηλὸν ἐπέθηκέν 
ΤΏ6 (οη6) Ραΐ 5εαἰϊά ἴο βοηα ΟἋΟΙαὰν δρυΐ ΠΡΟΣ 

μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, 
οὔτω ὑροὴ [86 Θνθ5, 8Δη6 1 ψναϑηξα ΤΨ561:, 

καὶ βλέπω. 16 ἔλεγον οὖν ἐκ 
Δα Ι[δ1ὰ ϑϑοίης. ἵἴνεοσε βαυίπρ ἰοτοζοσα οαΐ οὗ 

τῶν Φαρισαΐων τινές Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ 

πρὸς - τοὺς 
ΤΠ 6 

14 ἦν 

16 ῬΏΔΥΙσοο. βοὴ Νοὲ 15 (815 (οπ6) Ὀφϑιᾶθ 

θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον. 
οὗ σοῦ 6. τῆβ8ῃ, Ῥθοαυξθ ἴδ ἘΠῚ 6) 15 ε 

οὐ τηρεῖ. ἄλλοι δὲ ἔλεγον Πῶς 
ὩοξΣ 6 ἰ5 ορβοσνίῃηρ. Οἴμεοσβ. Ρὰς ψνότα βαυίρ ον 

δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα 
15 Δ016 ᾿ ΤΏΒ. ΞΙΠΏΘΓ ΕἸΡΤΩ 21 55 Ὼ5 

ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. 
ἴο 6 δοίΐῃ 52 Απᾶ οὶ , 5. ἰἴἢ ἴθρχη. 

1 λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ 
ΤΏΘΥ 816 Ξασ 5 ἰπεσεΐοσα ἰο πες ὉΠηα [τη8}]} 

11Ὲ{ δηϑνογοᾶ: 

δἰσῦ. 

95ΟΕΝ 9: 10---1} 

10 Οομδθαῦθαῦν ὑπὸν 
ὈῬοσϑθ ἴο 858. ὖο 
τα: “ον, [ὭθΏ, ΟΥΘ 
ΟΣ δυγαβ. ορϑῃθαϑ᾽ 

“ΤῊ6 
ΏΘΩ ΟΔ116 “6505 
χηϑᾶθ ἃ ΟΙΔΥ βδῃἃ 

βιωθασοὰ [ς1Ὁ] οὐ ΤῺΚ 
ΘΟΥ65. δῃᾷ βαϊα ἴο π16, 
Ἃο ἰο. Κ᾽ οὶ δᾶ 
ΜΘΒΏ.᾽Γ 1 ὑμουθῖοτστο 

μοῦ δηᾷ ψψδϑδῃθᾶ 
δηαἃ σεϊῃμρα δἰσῦ.᾽" 
12 Αὐ' ὑμὶθ. ὑμον 5ϑϊᾶ 
ἴο Πἰπι: “ΕΘ. 15 
ὑαῦὺῦ [τ18}}}᾽ ΗΕΗ6 

Βϑδίᾶ:, ΓΙ ἄο ποῦ 

ΚΗΟΝ.᾽᾽ 

8 ΤΟΥ 16 δ8 
ΟΠΟΘ- Πα τηϑ Ὠΐτ- 

561 ἰο τἪᾺῇ86 ῬὨδῖ- 
5665. 14 Τηοϊα θη δῦ 
Δ ΜΒ Ξαροαί ΟἹ 

[88 ἀδὺ ἰπαῦ σΨ6ϑὰ5 
τηϑᾶθ 8 οἷδϑὺ διῃᾶ 
ορθηθα δ 6Υ65. 

15 ΤῊΪ ὑπο, ὑῆογο- 
ἔοτο, Ὃ8 6 ῬΏΔΙΪΒΘΘΒ 

ξ αῖδὸ ὕἤοοκ ὉΡ -δϑοκίηρ 

Ἠΐ ΠΟ Ὧ6 βαϊηρᾶ 
δ. βαϊὰ ἴο 

θὰ: “δ ουῦ 8 

ΟἿ ὉΡΟῺ. ΠῚ 6Κ65, 

δι 1: ΑΒΘ δῃᾶ 

Ὧδνα βἰσῃῦ." 16 ΤΏΘτΟ- 

ἔοτθο βοῖὰθ οὗ : 86 

ῬΏΔΥἑσΘΟΚ. Ῥαῦδὴὰ ἴο 

58: “ἼὨϊ5. ἰ6. ποὺ 8 

8 ἴτοσῃ αοῦᾶ, Ρ6- 

σααθθο 6 ἄοῦς. ποῦ 

ΟΌΘΘΥσΟ ὑθ 58}0- 

Ῥαϊῃ." Οὐὕμοῦβ 'Ῥεβθϑῃ 

ἴο 89.050: “ΟΜ οδϑὴ 

8ι. τπιδ ὑμαὺ 15. 8. 51}.- 

ὩΘΥ ῬΟΥΓΟΥΤΩ 5ΙΡῺ5 οὗ 

ἰμαῦ βοῦ9᾽ 50. ὑπ6ῖὸ 
ψῈ5 ἃ αἰν βίου ΘΙΠΟΏΡ 
ὕδοτῃ. 17 Πθῃσθ 6 Υ 
βοϊὰ ἰο δ Ὀ]Πὰ τηδῖι 



Ζ9ΌΗΝ 9:18--28 

ὅτι- πάλιν Τί -σὺ λέγεις “ περὶ αὐτοῦ, 
Ῥϑοδυβα αϑαὶπ; Πμαὶ γοὺ ἀγα βάγίπρ δροιΐ - Ὠΐπι, 

ἠνέῳξέν - σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ ᾿ δὲ 
δ οΟρϑηῃϑα οἔὔϑοι ἰδ6- ΕΥ̓ 6572. τῇς (ο16)" Ἐπὶ 

εἶπεν ὅτι “Προφή της ἐστίν. ΠΣ 
βαία ἰμαὶ ῬῬχορδεῖ. μ6 ἴ5. ΐ 

18 Οὐκ : ἐπίστευσαν. οὐ οὖν: τὸ οἷ 
ΓΙ Νοῦ ΘΗ νϑα. Τμθσθζοσα ππι.1: 

᾿Τουδαῖοι ᾿- “περὶ αὐτοῦ ὅτι - ᾿ ἦν᾽ 
ον. ς᾽ δροιυΐ. δεν το “δὲ δ ννὰ5 

τυφλὸς. καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου 
Ὀπὰ ἅπᾶ: πεϑὲὰν δδαΐῃ, .. τυ} ἜΘ α: 

᾿ἐφώνησαν!:: : τοὺς γονεῖς: αὐτοῦ τοῦ 
ἐδον βουηαρα ΖΚ: ἐδο:. ἘΡθσεηῖα οἰ ἐμ6: ἔοπ6): 

ιἀναβλέψαντος᾽ .19 καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς: 
Βανὶηρ 5σβθη θα ςδμά, δον αποϑίίοθθα ἐδϑλ:. 

λέγοντες Οὗτός. ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, - ὃν 
Βα 85 ἸΏ. .ὧὕ5.. 106 δοὰ : οὔ του, ἽἍΜΒΟΣΩ 

ὑμεῖς . λέγετε" --ὅτι : τυφλὸς ἐγεννήθη;.. 
ὙΟ 8.6 βαϑλπς [δὲ ὈΠ5α ᾿ν85 Βεποσαίβαζ 

πῶς." τ! οὖν πο βλέπει, ἄρτι;.. 
Ἡον"... μογοῖοσα. . ΒΘ Ὶββθοῖηρ “--. τἱρῃΐ ποὺν 

20 ἀπεκρίθησαν... οὖν". οἱ -γόνεῖς αὐτοῦ 
το ΑΩΒνοσΘα τ ἰβεγεΐοτε. ἴῇ8 Ρασγϑῃΐίβ:. οἱ Ὠϊτη. 

καὶ. εἶπαν: Οἴδαμε ὅτι οὗτός -ἐστιν. 
δηά" {πον 5 γα μάνα ἕπον ον μας. {1ῃ15 15... 

ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι. τυφλὸς: “..: ἐγεννήθη: . 
ἴθ. βοὰ. οἕτβ δῃᾶ ἰβαξ ὈΠμπᾶ: Β6. σγὰβ βοηθσγαίοα; 

21 πῶς δὲ νῦν "βλέπει ᾿οὐκ΄“.. οἴδαμεν, 
ον Ρὰξ πονν ἨΘ 15 βοαῖς ποῖ το Βαανα Κῆον, 

ἢ: τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς: ἡμεῖς 
ΟΥ ΨἼὯΟ ογρδηβρᾶ. οὔ Ἀϊὰ. “μα: ΄ ἐγ. 

οὐκ οἴδαμεν". αὐτὸν ἐρωτήσατε, τῆλικίαῦς 
ὮὨοζ μαννα Καοννη; Ὠΐτω. τοῦ αποϑεϊοῦ, Ῥσίταθ ΟΥ̓ 6 

ς αὐτὸς ̓.- περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 
οὐ ἈΠΟσΕ: ΕἾΧΏΒΘΗ Ὑ{1 5Ρ66Κ. 

εἶπαν :.οἱ γονεῖς αὐτοῦ 
. 5εῖάΔ οἴπ6-: ρμδγϑηΐβ ᾿ ΟἽ Εἴτα. 

"τοὺς... ᾽] ουδαίους;. 
τ86:: .- - 76 ν)5, 

"ἔχει, - 
Ὡς: 15 λανιη δ; τ τ δ6 

22 . τοῦτα- 
ΤΏρβα (55) 

ὅτι. "ἐφοβοῦντο 
Ῥθοββα προνη Ὅν ΟΙΘ ἔθ υη 

ἤδη. -“γὰρ΄ :.: ᾿ συνετέθειντο . οἱ 
δἰτοδαν -- 2οσ Ἀ84 Ρυΐ μδχήξοῖνο ἰσσαίμποσ ἡ 

᾿Ιουδαῖοι.-: : ἵνα τ ξάν “΄ τιζ: 
Φεῦ 5. ἴῃ οτάεσ [πδὲ ἀξ ανός ΘσΟΥΘ' 

ὁμολογήσῃ. Χριστόν,..:.- ἀποσυνάγωγος. 
ΒΒΟΙΠΩ σΟ 7655. . ΟἸ χιβί, τς, ΟἹ ΖΤΟΣᾺ ΒΨ ΘΘΟΘΌΘ. 

γένηται. 29.»ϑ διὰ. τοῦτο οἱ γονεῖς 
ἢ 5Βουϊὰ Ῥεςοῖπιδ. ἸΏσουθσῃ ἰμβ ἴῃ6 Ῥασγϑηΐξβ. 

αὐτοῦ ᾿ τ εἶπαν - ὅτι. - Ἡλικίαν -- 
ΟΣ Εἰτχ, -- 7 - βαιά -ϑὲ Ῥσῖσχαθ ΟΣ Ια 

Πϑισῦ, 

416 ὑπὸ ρῬαγϑηΐβ ὁ. 
(6. πιϑῃ ὑπϑῦ. ραϊπϑα- 

19 πᾶ ἐμδῦ- 
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Ζεγ5 αἰά ποῦ. ΠΝ 

δᾶ Βαδεᾶά βαϊπϑα 
ἜΣ 11 ΒΒ. 

οἷρδέ. 
ἀϑκοά. δε: “ΙΒ 
ἰδῖ5 ὕοῦβ 80. ΨὯΟ 

:ΧΟΌ" 

πη ον, ὑΐθῃ, 

Θηὐ 

514: “ΧΜῸὸ Κπον' ὑπᾶξ 
15 ἰ5. οὐζ 508 
διὰ ὑπαῦ. πὸ 85 
Ῥοτγῃ.. πα. 21 8Βπὲ 
ΒΟ ἰδ ἰ5 Π6'. ΠΟῪ 
5665. γα ὅἀο Ὥοὺῦ Κῆροτ; 

ΟΥ. ΨΏΟ ογρϑηθρᾶ . ἰδ 

αγ6 5 ψα ἀο ποῦ ΚῆΟΨ. 
Α5κΚ δἰπγ. Ηρ ἴ5 
οὗ 8566. Ηθ᾽ τηὐϑδὲ 
βῦθδΔκΚ ἴοὼσγ ὨΣ5617." 

22 Ἠϊ ρϑετϑηΐδ - βαἷὰ 

ἜΠΘΥ ᾿ΘΓΘ ᾿ὐπς; ἔδας 

οὗ 886 σονβ,. ἴοῦ [6 

Ζον 5: :-Ὡδα- ᾿Δγοϑαᾶν 
Ἴ σοζθ ἰο -8ῃ: ἀρτθοιηθαῦ 

ἐμαῖ, ἢ δῆγοῦθ ὍΘ“ 

 εββθα ᾿ϊην δ5. ΟἾσ βῦ, 
Ὧ86 δβῃουά μοῦ εχ- 

ΒΟΙΙΘα ἔτοιχι :-88 

ΒΥ ϑροσαθ. 28 ΤῊΪ5 '5 
ΜΡ Ὠΐ5 ραζεηὺβ σία: 

ἀραΐη: “Βα ἀδ 
ὑγοὰ 8870. δοουῦ έτη, 
βϑοίῃρ 80. 6 ορϑηρᾶ. 

γΟΌΣ. δΥ65}᾽ ΤῊ 

[ἸὨ8ΘῸ] 5αϊά: με: τ 5. ΕἼ 
Ῥτορῃβδῦ." ᾿ 

18 ἩΟΤΘΥΘΥ,. Ὁ Η8 

᾿ομοουηρ. Ηἷσὰ ἰδῃαῦ᾽ 
ΒΘ δὰ Ὅθὴ ὈΠπᾷ. 

5807. Μῶᾶξ,, Ῥοσι. 

5. ἰῦ -ὯὨ6 5665 δὖὺ ὑτγϑϑ--: 
᾿ 2ΖΟΎΠΕπ ΟΔῸ, 

ΔΉΒΕΥ Ὠ15 ῬΑΥΘΠίΒ. 

658. - ΒΡ 5 -Ῥθοδαδθ. 

εκ Μ κα καρτοστορυσσ ἐυτκαθαφμρ, ματα τιρονσυσαμρρροιααμνορασμαηβραμααι 

ορναμμαμι λιν υθρακενὰ ἄρτων Νὰ ἀλααφον μρρημαδῃριαρη δ ρηρνωνανον ρκ υλὴν κονφανμιν φυφνκογθον μον ἐν στ θν κροψαν 

ἀαυ αμο δ μνουαο συ Δ ΩΝ ΔΝ ΝΟΣ Δ Δ ΑΔ ΝΝΝΔΔΔΡΝΔΜΦΜΩ͂Ν ΔΔΝΔΟΣ ΣΝ ΣΝΔΡΟΜΟΝΟ ΝΣ ΜΔΦΟΔΜΔΔ ΘΝ ΜΟΜΜΝΜΩΝΝ ΝΟ ΩΝ, ΤΣ ΣΡΡΟΣΣΘΤο 
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ἔχει, - αὐτὸν - ἐπερωτήσατε
. 

[615 βανἱηᾷ, τα . αὐοδου τοῦ προη.. 

24 “Εφώνησαν. ΞΘ. -. οὖν τι τὸν 
: ΤΟΥ ἐρδημά νὰρ: ἔοτ. τ ΒΘ σθξοσο - 1Πη6 

ἄνθρωπον... . ἐκ - ., δευτέρου ὃς 
ΤΩΔΏ. ουΐ οὗ βεσοῃμᾶ [{π|6} ΔΈ ΤΟΣ 

ἦν τυφλὸς . καὶ εἶπαν αὐτῷ Δὸς δόξαν τῷ. 
88 ὈΠπᾶ - δῃὰ Βδἰα. ἴο τὰ Οαἷνα βίοσν (ἴο {π8 

θεῷ. ἡμεῖς ς οἴδαμεν ὅτι. οὗτος. ὁ 
οὰ, βδνα Κποσὴ ἰδπδῖ τη595. τς 

ἄνθρωπος: ἁμαρτωλός. ἐστιν. 25. ἀπεκρίθη 
ΤΩΘᾺ -- ετὴ τ ΒΙΛΏΘΣ Δηβνοχοα, 

οὖν -:. ἐκεῖνος Εἰ ἁμαρτωλός. ἐστιν οὐκ. 
ἰασθέοσα. Ἐἔθας (οη6). ΤῈ . δίπουν. - 86 18 ποῖ 

- οἴδα" : τοὺς ἕνι τ οςς οἴδα ες ὅτι: 
τμδνα Ἐαρννε ομ6. ([Β]Πρ).. ΙΓΜμᾶνϑ Καοῦη ἰπδί- 

τυφλὸς - ὧν. ἄρτι -βλέπω.. 26. εἶπαν. 
Ια Ῥοίηρ στἱσηΐ πο Τϑτα, ΒΘ 8. ο ΤΟΥ βαία 

οὖν. αὐτῷ Τί ἐποίησέν «σοι;-- πῶς 
ἐβασθέοσα ἴὸ Ἡἰπι δ 4} αἰ αὶ -:ἰο γουῦ. ον. 

ἤνοιξέν “σου. τοὺς. ὀφθαλμούς; 
ορβηῃθα 6 [5 σοὰ - ΟΥοϑῦ 

27 . ἀπεκρίθη ᾿αὐτοῖς "Εἶπον. . ὑμῖν ἤδη 
Ης ΔΗΒυγΕΥΘά, ἴο. 1μϑπὶ ΟΥ 5αϊα ᾿ἴο χοῦ αἰτιλαν 

καὶ οὐκ: ἠκούσατε: τί. πάλιν. θέλετε 
δὰ ποῖ χοτὶ Ὠεδχὰ; ν΄. δθδῖα Ὕου δτθ ΠΜΠπ δ 

᾿ ἀκούειν; ἷ μὴ - -καὶ ὑμεῖς. Θέλετε. αὐτοῦ 
ἰο 6 ΠΥΡΕΥΥ ΝΣ Νοΐῖ δ5ο τοῦ 81Ὲ ΜΠ 5 οὗ ἴσα, 

«28 καὶ ἐλοιδόρησαν. αὐτὸν 
Απα; κυ} τενηθα ὭϊΤΩ 

μαι τὴς εἴ. - ἐκείνου, 
᾿ἸΒΟΡΙΘ αὐ οἱ ἰμδΐ (ση6), 

᾿ ᾿Μωυσέως. «ἐσμὲν 
νε, ὰλ οεἰμβα. Μοβεβ. ΜῈ 818 

29 ἡμεῖς οἴδαμεν οὖ ὅτι Μωυσεῖ λελάληκεν. 
6. ᾶνα Κπονσ ̓  ἰπ6-. [Ὁ Μοβεβ 85 βροίκβῃ 

ὁ θεός; τοῦτον ᾿ δὲ.. οὐκ.- Οἴθαμεν εν ι 
ἰμ6:. αἀοᾶ, [15 .(οπ6).- Ῥαΐ" ποῖ" 8 Βαανα 

πόθεν ἐστίν. 80 - ἀπεκρίθη. ὁ ἄνθρωπος 
ΏΘΥΘ σοσω .- ἨΘ 15.. «τα βνγοσϑᾶ. ἴδ ΙΩΒ 

καὶ . εἶπεν “αὐτοῖς... "Ἐν. ον τούτῳ. γὰρ «τὸ 
δ δία. ἰδ. ἰδοτα. ἽἼΩ -ἰῖς. (15) ἔοῦ {π6 

δὰ να στὸν . ἐσπιν- - ὅτι - ὑμεῖς οὐκ 
τολτνεῖουβ ({812Ὲ} τ 5. - τ 1δ8ὲ.-. τοῦ 

οἴδατε - πόθεν᾽ -ἐστίν; “καὶ ἤνοιξέν͵ 
αν πον ̓ Ὁ θσθέσγοτω ᾿ Ἠθ 5, δηᾶά δ ορεηρα 

μόυ τοὺς - ὀφθαλμούς. 81. οἴδαμεν 
οἔτὴβς ἴδ : ΘΥ̓͂65. ψεβανε πἐβοναὶ ἐπδῖ 

ὁ: θεὸς: ἁμαρτωλῶν οὐκ... ἀκούει, ᾿-. ἀλλ᾽ 
ἴα. ἀοά. .- οὔ δίπποιβ. ποὺ ἰ5 πθασίαβ,. αῖ 

μαθηταὶ. γενέσθαι;- 
αἰβοῖρὶθς ἴο. Ῥεοοταθῦ.: 

καὶ εἶπαν. Σὺ 
διὰ {πον βαϊα υοὰ 

ἡμεῖς. δὲ - τοῦ: 

7,10: Ὡϊπ: 

μαθηταί", 
- ἸΒΟΙΌΙ65;": 

ροζη." 

ΓΤ ῊΝ 

«ποῖ. 

ὅτι Ε) 

ΦΘΗΝ. 9: 24---8Ὲ 

“ἜΠ 15. οἵ. 8ρ6. ὍΤΕῸ 
ΤΙΟΝ ἶσα." 

24 ΤΠΟΙΘΙ͂ΌσΘ 8. 566- 
ὉΒΑαΔ ὑθ {πον ο8]116 4 
86 τϑηὴ ὑμαὺ “πδὰ 
Ὀθθ ὑ]]ηἃ δηᾷᾶ δδϊα 

“Αἰνθ. ΡΊΟΣΥ 
το αοὔ; ψνψ6- ΚΗΟΥ͂ 
ἤμαὶ ὑμὶ τδ  ἷ Ὁ 
᾿ΒΙΏΣΙΘΥ.," 25 Τὴ τ Ὧ6 
ΔΩΒΘΙΘα:. “ὙΜΏΘΌΠΘΙ 
ὯΘ6. 15 8. ΑΙ ΠΏΘΥ. 1 
ἄο-- ποῦ Κηον. - ΟἿ 6 
ἐσ Ἱ ἄο  Κηον, 
δῦ, ΝΏΘΥΘΑΚ Τὸ στα 5 
ὈΠΠπᾶ,. 1 566 δὖὺ Ὁχτ8ϑ8- 
εὐ." 2ΘΎΠΘΥΘΕΟΙΘ 
ὑμαν'. βαϊα - στο Ὠἰτ " 
Οὐ δῦ αἰ ἫὯθ6 ἄο᾽ ἰὸ 
ΣΟΙ 9 
ὈΡΘΟῚ ΥΟΌΣ ΘΥ̓6 59 
2ΤῊΘ Δηβ τ  ἐμ6Ὴ1: 

ἸΗΟΤ. αἰ 6 

Δ -ΡοΙᾶ. χοῦ. 8]- 
Τοδᾶν, δηᾶ νοῦ τοῦ 
αἰὰ ποὺ ἰβίθῃ. ΝῺ 
ἄο τοῦ ψϑρὺ -ἰο ὮΘΟΤ 
ἴῦ. ἀραὶ. χοῦ. ἄο ποὺ 
θῶ. ἴο Ὀδοοὴθ ΐδ 
ἀἰβοΙρ]65 8150, ἅο. 
τοῦ 28 Αἱ ἰηῖ5 86. 
ΤΕΥΘΩ͂ ἶσα δα 58: 
Ὁ ΧΟᾺ 816 8.- ἀἰβοίριο. 
οἵ ὑμδαῦ [τπ8}, με 
ΜΟὺ2Ὧ ἄσχθ αἰβοὶρθς οἵ. 
Μόοβδ5.. 
ἰμδὺ ἀοα; δδ5. ΞΡΟΚΘ: 

29.)ὲ ΚΩΟΝΥ 

ἴο Μοβθβ; Ῥαῦ; δ5. ΙΌΣ; 
-[Εἶ5 [πλ8}}1, μα ἅο τοῦ: 
ΚΟ ψΏΘΙΒ. Β8 ἘΠῚ 

30ΤΗ. ΔΉΜΟΥ: 

8. 6΄. τ 8 "βϑλᾶ.. ἔο: 
ΟΠ Η1 5. σοΥς 

ἰδ ῖ]ν ἰδ. 8: ΣΆΔΙΨΘΟΙ; 

Ἐμδαῦ χοῦ ἄο ποῦ ΚΉΟΥ, 

ΜΏΘΡΟ. ΓΒ6; ΠῚ Ἔτοτα, 

δᾶ γεῦ μ6 ΟΡΘΙηΘΩ͂ ΤΑΥ͂ 

6γ865.: 1 )ἷὀσόο ΚΟΥ 

(δαὶ, οά ἄοεβ τοῦ. 
τἰδίθῃ ἴο. β'θπουβ, Βα 



ΨΦΟΗΝ 9: 82---40 

ἐάν τις θεοσεβὴς καὶ τὸ 
1 ον δῆγνοῃθ. Οοα- σον τὯδ. 6 δῇ δ6 

θέλημα αὐτοῦ ποιῇ ᾿ τούτου 
ΨΊ οὗ Ὠϊνὰ ἮὯΘ τΩΔΚ 0 οὗ 815 (οπ6) 

ἀκούει. 832 ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ 
ἢ6 5 Ἀθδυῖηρ. Ουΐ οὗ 166 ΕΥ̓ ΟΝ τοί 

ἠκούσθη ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς 
1 ννὰ5 φρασὰ ἰμδί ὈΡΘηρα ΔΏσΟΙΘ Θυ 65 

τυφλοῦ γεγεννημένου" 88 εἰ μὴ 
ΟΣ ὈΠΠα [8] πδνὶὴρ 6 θη βοπογαίθα; ἩΗ ποῖ 

ἣν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο 
Ῥεβδιᾶς οξοα, ποὺ ἢ ν»ἔδὲ5 8016 

οὐδέν. 84 ἀπεκρίθησαν καὶ 
ΠΟΙΒΙΏ. ΤΕΥ ΕἸΦΕ ΖΞ χτ|6] διά 

αὐτῷῷΏἠ Ἐν ἁμαρτίαις σὺ 
ἴο Ὠΐτ Τὰ 51Ω5 ψου 

ὅλος, διδάσκεις 
ὝΟΙΘ βεμοσαίθα: ὑΏΟ]Ο, ΓΟ θοῦ 
Γ »"» ΝῚ ΄ 2»᾿ 

ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον ἔξω. 
57 Ἷ Απα΄ ἴῃϑν [σον οαἱὐἱ ουἰϑιᾶθ. 

85. Ἔκουσεν ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐξέβαλον 
ἨἩδαγὰ 6505 ἐμαῖς μον ἰπγχον ουαΐ 

αὐτὸν ἔξω, Σᾷκκαὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν 
Βα ουἰδἰᾶθ, δῃᾶά Ὠδνίηρ του Ὠΐὰ 6 αἰ 

Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ 
χου ΔΙΘ ὈΘΙΙΘν 5 ἱπίο 1μ6 Ξοη οἵ [86 

ἀνθρώπου; 86 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν 
ταῦ Αμϑνοσοα ἰμαῖ (οη6) δια δ 5δ!ᾶ 

Καὶ ἐστιν, κύριε, ἵνα 
15 6, ᾿ ἸΟΙΩ͂, πὰ ογᾶδσ ἰδὲ 

πιστεύσω εἰς αὐτόν; 3717 εἶπεν αὐτῷ 
1 σῃου]ᾶ θεῖον ἰηΐο Ὠῖμλῦ ἕ Ξαῖάὰ ἴο τη 

ὁ Ιησοῦς Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ 
ψχοῦ ἤδνὸ 566 ἢ [291] δΔηα 16 Ζ655 ΔΑπὰᾶ 

μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. 

νψ85 {πἰ5 (οὨ 6) 

. ποιεῖν 
ἴο Ὀ6 ἀοΐϊησ 

εἶταν 
18 ν βαϊὰ 

ἐγεννήθης καὶ σὺ 
δι νοι 

αὐτὸν 
ὨΐτχΩ 

"τίς 
ΜΏΟ 

᾿ς ὁ λαλῶν 
ἴῃ6 (οὔ8) ϑρρακίηβξ ψῖ νοὰ {μαῖ (οΠ6) 15. 

38 ὁ δὲ ἔφ Πιστεύω, κύριε: καὶ 
ὙΠῸ (οη6) Ὀαΐ 5816] Τῶ τὰ Ῥο]ονίαρ, Τιοχᾶ; δπᾶ 

προσεκύνησεν αὐτῷ. 39 καὶ εἶπεν ὁ᾽ 
Β6 αϊα ορείβϑδῃος ἴο Ὠϊτα. ἈΑμᾶὰ ᾿ 5εϊά τῃ68 

᾿Ιησοῦς Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον 
Φεσὰβ Ιηΐο {παρταθιΐ Ι ἰηΐο πὸ ΟΣ 

τοῦτον. ἦλθον, ἵνα οἷ ᾿ ὴ 
{15 Σ οϑθ, ἰῃ οταάϑρφυ ἴα ἰῇῆςε (ο" 65) ποί 

βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ ’ βλέποντες 
5ϑοίηξ ΤΩΣ 5850 6 ϑδῃᾷ ἰδ (0165) 566 5 

τυφλοὶ γένωνται. 49 "Ἤκουσαν ἐκ τῶν 
ὈΙΠΔά 5που]α Ρεοοζηθρ. Ἡρατα οαΐ Οὗ δα 

Φαρισαίων ταῦτα οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 
ῬΏΔσίθθο ἴδμθβθα (1655) {86 (οὔ65) ψ Ὠίΐτηῃ 
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1 βϑγοηθ ἰ5 ἀο͵οά- 
Ἰρδυϊὴρ δηᾶ ἄοθς Ὠἰ5 
Μ11,,, Π6 1ἰϑύθη 5 - ἰὸ 
{πῖ5 οὔθ. 832 ΒΊοῖα οὗ 
ΟἹΑ Ὁ 85 ΠϑΥΘΥ Ῥ6θἢ 
Ὠραχὰ ὑδαὺ δ οθ 
ορϑηθὰ [6 δνὸβ οἵ 
ΟἿὯΘ ὈΟΓΏ ὈΠΠπάᾶ. 3810 
{5 [88] ΨΈΥΘ ποῦ 
ἔσο Οαοα, Ὧ6 Οομ]ᾶ 
ἄο ποίῃϊησρ δδὖὺὖ 811." 
8410 ΔΏΒΜΕΙ ᾧῃδν 
διὰ ἴο πίη: “ζοι 
ΨΜΈΓΘ δ]δοσοίμοσ Ῥοσὴ 
ἴῃ 515, δῃηῃᾷ γοὺῦ 81 
γοὰ ἰδδοῆΐϊηρ 1.53 
Απμᾶ ἴον ὑῶσγον Ὠΐτγ 
ουὔ! ἐ 

ϑ8ϑῦ 96.50.5 Ὠδδσὰᾶ 
ὑπαῦ μον δὰ σον 
πίμι Οὐ, δῃᾶ, οἢ 
Βηαίηρ Ὠΐτη, Ὧ6 βαϊᾶ: 
“ἌΑΤΘ γοὰὺ ροαυὐνὶηρ 
ἔα ἢ ἰὼ μὰ ο οὗ 
τη8} 3" 36 ΤῺ6 [1η8}}} 
ΘΏΞΜΟΥΡα: “Δηᾶ ψ 0 
ἷϊβ 6, 5ἷγσ, ὑβαῦ 1 
ΙΔ ρρυαῦὺ ἔαϊῃ ἴῃ 
Ὠγ9᾽ 387 655 5αϊὰ 
ἴο πὶ: “γχοὰ ἤδνα 
566 πὶ ϑ8ηᾶ, Ὀ86- 

δἰᾶθθ, ἢ ὑμδαὺ ἰβ8 
βρθακίῃρ ψι γοὰ 15 
{παὺ ομδ.᾽ 38 ΤΏΘη 
6 5εαϊᾶ: “Ἢ “ἄο μευ 
Τα ἴῃ. Ὠΐπι,. Τιογᾶ." 

Αμαὰ ἢθ6 ἀαἰἱὰ οροὶ- 

1 5ϑῦσβ ἰο ίγῃη. 89 Αηά 

ώοδὰὺβ 5ϑδἰᾶ: “ἘΠῸΤἕΤ 

[0815] Ἰπᾶρπιρηῦ Τὶ 

σαπὶθ ἰηΐο ἐμ β που: 
ἐμαῦὺ ἔμοβα ποῦ ᾽566- 
ἴὴρ τιϊσῃῦ 566 δῃηά 
[Ώο56 βϑϑίῃρ χϊσηὐ θ6-- 

οομλθ ὈΠηα." 40 ΤΏΟΒΘ 
οὔ μὲ ῬΒϑδχυίβθοβ 
ΜΏΟ ψοῖθ ΜΠ Ὠἰμπὶ 

Βοαχὰ ἰζοθα ὑμίηρϑ, 

' 
ἶ 

; 
Ἢ 

ὲ 
ξ 
τ 

ὲ 
ἑ 
ἢ 
ξ 
ξ 
Ξ 
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ὄντες, καὶ εἶπαν αὐτῷ Μὴ καὶ ἡμεῖς 
Ῥείη, δῃᾷ ἴδον βαίϊα ἴο τῷ Νοΐ 8150 ννα 

τυφλοί ἐσμεν; 41 εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿ἰησοῦς 
ὉΠπᾶ ΕΣ Ξαιὰ ἰο θὰ 6 {2655 

Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε 
1 ὈΙΠα τοῦ δῶν Ρ6, ποῖ οὶν τοῦ ΨΕΥΘ αν ΕΣ 

ἁμαρτίαν “νῦν δὲ λέγετε ὅτι 
510; ὯΟΝΜΝ μυξ γοῦ 816 5 ὩΣ ἰμδῖ 

Βλέπομεν: ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 
γε δτ6 βερίῃρ; ἰῆ8 515 οὔ τοῦ ἰ5 τοιηδίηϊορ. 

1 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ᾿ ὃ 
ΑΙΔΘΩ διῆθῃ ἴδῃ βαυΐηρ ἰο χοῦ, ἴδε (Ομ 6) 

ὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν 
ΙΗ ΘὨἑοσ ὩΣ ἐσουσ 6 ἄοοσῦ ἰπΐο ἴπ8 

αὐλν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων 
ξοιὰ οὗ [ῃ8 ΕἸ}. 1:73.) } 1:17 Ἑοΐϊῃϑ ἃΡ 

ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ 
ἔγοσα δ οΐΏοΥ ρίδοα ἐμαὺ (οΠ6) δ.) 05} 15 Δα 

λῃστής. 2 ὁ δὲ εἰσερχόμενος 
φιαπᾶρσγοσ; ἐμ (0116) μυΐ [Ξε ὑπ} ν 2 

διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν 
«σοῦ {μ8 οοΥΓ 5ῃθρῃθσχα Ε] ΟΥ̓ ἴῃ 6 

προβάτων. 3 τούτῳ ὁ θυρωρὸς 
5ῆθθρῃ. το [15 (ΟΠ 6) 16 ἀοοΙΚΟΟΡΘΥ 

ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
ἰβ οροηϊηβδ, απ 6 δῆθὸρ οξίδε νοῖΐςθ οὗ Βϊτῃ 

ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα 
5 ὨΘΑΥΙΒ, πὰ 116 ον ΒΏ66Ρ 

φωνεῖ κατ᾽ “ὄνομα καὶ 
Β6 ἰ5 βουπαϊηρ ξο Υ ϑοςοογαϊηρ ἰο δ 261} δρᾶ 

ἐξάγει αὐτά. 4 ὅταν τὰ ἴδια 
Ὦ6 15 Ιδδάΐῃρ οαὖὐῦὐ  πθχὰ. ΏΘηονοσ ἴἢ6 ονπ 

πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν 
811 6 5πουϊ]ὰ Ὠχιϑβὲ ουϊ, ἴῃ ἔσουΐῖ ΟΥ ποσὰ 

πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, 
Ὧ6 15 βοΐασ, δῃὰ πὸ δϑῆβερ ἰἴο Βίτω 15 Σο!ονίηρ, 

ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ" 
Ῥοοαῦξθα ἔποῦ πᾶνε πον {πὸ νοίςθ ΟΥ Ἀϊτη; 

ὅ ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ 
- ἴο βίσδηβοσ ὰξ ποῖ ποὲ ἐμὸν ΨΝ11] ἔοον Ὀαΐ 

φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ- 
ἴθ ν ΨἘΠῚ Ηθ 6 δ χ9}94} Ὠΐτα, Ῥβοαῦθθ. τοί 

ες οἴδασι τῶν. ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 
ἔῆον αν Κῆοὰ οὔθ δίσϑηθεϑ ἰῇ6 νοΐςο. 

6 Ταύτην τὴν παροιμίαν ᾿εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
ἘΠῚ ἔδθ σοϊρδείθοῦ 5814 ἴο πο {ῃ6 

᾿Ιησοῦς: ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα 
Ζ65α9; ἴβοξθο ὑαΐ τοὶ Κηρνν ψνῆδὶ (1Π65) 

ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 
ν835 ΠΟ ΒΘ νγδ85 Βρθδκίπρ ἴἰο ἰπθηι. 

ΦΟΗ͂Ν 9: 41---ἹΤτΙρΡ͵ἂ: 6 

διὰ δον) 5διἰὰ ἰο 
Ὡΐω: “Ἴ)ἼὯἷἪο δῖθο ποῦ 
ὈΠηᾶΔ 8180, ἃτθ. ψ63᾽᾽ 
41 655 5δϊᾶα ἴο 
[π6πὶ: “ἋΣ τοῦ Ὅ6Γ6 
ὈΙϊηΠα, τοῦ ψουἹὰ 
Ὦδνθ ῶὼὺ 5ἷῃῆ. Βυϊΐ 
ΟΝ τοῦ 858..5,χ, “6 
566. Ὧουα 5: τ6- 
τ] 5.᾽ ᾿ 

10 “Μοδῦ {π01}. 1 
58}}0 ο τοῦ, 

Ηθ6 ὑμαύ ἄοθβ ποῦ 
Θαύου Ἰηἴο ὑμ6 5ΒΏθθρ"- 
ξοϊ]ὰ γοῦσ 886 
ἄοοῦ Ὀπὺ οἰ 5. ἃρ 
5ΟΏ6 ΟΥ̓ΟΙ 1866, 
ὑπ οὔθ ἰ5 ἃ ὑμίθῇ 
δὴ ἃ ρΡἰυμημάρτζογ. 
2Βυῦ Ὧ6 ἰπαῦὺ οῃ- 
65 ὑὑῃγοῦρἢ; ὑμ6 
ΟΟΟΥ 5 βθρηθσα οἵ 
{86 5ῆθορ. ὃ ΤῺ6 ἄοουῦ- 
ΚΘΟΡΘΥΙ ΟΡΘῺ5 ἴο {π|5 
ΟὔΘ, ἃμαὰ ἴδ β5ῇ6ῃῃ 
δίθη ἰο 115 νοΐοθ, 
Δα Ὧ6 Ο8115 Ὧϊ5 
ΟὟ 5,600 ὉΓΥ͂ Ὡϑλθ 
δηἃ ᾿ἰοϑᾶφ ὕζθῃιλ οὔΐ. 
4 ΕΝ. 6 ἤδ8 μοῦ 
8311 Ηὶθ οὐ οαὖ, 

Ὧ6 ρΌθ5 Ὀρίοσε ὕδμρίῃ, 
διὰ 6 5166} [10]- 

Ιον ἰμμ, ὈΘΟΘῸ56 

8 πον Πὶβ νοΐοδ. 
5Α ΒΟ ΡΟ ὑῃποῦ 

Ἅ1Π1 ὉΓ. ὯῸ ΙΏΘ68}5 

ἔΟΟΝ Ὁπὺ ΜΠ1. 568 

1 ͵ΟΙΣ ἶσα, ὈΘΟδῸ 58 

[8879 ἀἄο ποὺ ΚΠΟΥ͂ 
[06 νοΐοθ οἵ κβίσϑηρ- 

ἜΓ5. 6 ὅθθι5 5Ροῖς8 
ἰηἰϊθ σοηρϑιῖδοη ἴο 

θὰ; Ὀυσὺ μὸν ἀἱᾷ 

ποῦ πον ψῆδϑῦὺ {π6 

ἑῃϊρ5 πιοϑηῦ ὑξμδῦὺ 
Ὧ6 ψὰ5 βροακίηῃρ ἴο 

[Ώθπ.. 



ΨΦΟΗ͂Ν 10: “---1ὅ 414 

1 Εἶπεν οὖν πάλν ὁ  6᾿᾽Ιησοῦς[ ἸΤὙΒογθέοσα δοβὰξ 
το  ΘρΙά Τούοζοσθ -δβϑίῃ τῃ6 Ζοβὰς  ᾿ 5ϑἰᾶ δθϑίπ: “Μοβὲ 

᾿Αμὴν.. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐγώ εἰμι ἡ [ΠῚ Ι᾿ 58. -ο - ὕου; 
Ατάθα. δθῃ. 1 δ. βανίηρ ἴο γοῦ, Ὶ . δῖω. [86 07 8ῃϊῚ {6 ἄοοῦ-. οὗ 

θύρα τῶν . προβάτων. 8. πάντες ὅσοι ἴπ86 βῇβθρ. 8 ΑἹ] ἐποβὰ 
οοῦ οὗ 6 . ΒΏΘ6ΘΡ. Δ} 8.5 ΤΏΘΩΥ 885 | (Πα ὮδνΘ σοὰθ ἰὴ 

ἦλθον πρὸ ἐμοῦ “κλέπται. εἰσὶν καὶ  ΡΙ866. οὗ πλ6. 818 
ΔΘ ὍὌρξοχα τὰ ᾿τίονοβ ΔΥΘ 86} [Ὠΐενο5. δῃηᾶὰ ρ]υῃ- 

λῃσταί. ἀλλ’ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ [ἄβθτοῖβ; Ὀπὺ ὑπ6 βῃθδρ 
ῬΙυΠουθυβ; Ῥυξ ποῖ Ὠρδχάᾶ οἔίμεῦ πα Ὥδνο ποὺ 1ἰβύθηρα -ἰό 

πρόβατα.. 9. ἐν εἶμι θύρας δι᾽ ἐμοῦ ὑμθῃ. 91 δῖὴ ἴῃ 
ΕἸ91:13..} 8 ἰμ6 ἐογίλεες ΤΩΓΟΜΒῊ .. 6 [οΟΥ; ΨΨΏΟΘΥΨΟΙ δηΐοσε 

ἐάν τις ἢ εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ: [τοῦ τ ΜῈΠ “6 
᾿βαγβᾶ, δῃᾶ.- μὲ ψ} 
8ο ἴὰ δδμῃᾶ. οὔὖῦ δῃὴ 
Βηᾷ ΡῬϑδίαγαβθ. 10 τ 
ἰοῦ ἄοθϑ. Ὡοῦ. σοπλρ 
1655 ἰδ ἰ5΄. ἴο - 5068] 
δα 518ὺ διὰ ἀ6- 
ΒΟΥ. 1 Ὠδγδ ᾿φΌΠ18 

ὑμαῦὺ ὑμϑν στηϊσΐ Βᾶγῦθ 
116 δηὰ τϊρῶῦ Ὥδγνδ 
αὖ ἰὴ δρυπάδῃησο: 
1Ὶ δὴλὴ ὑδθ Φϊη6 
ΒΏΘΡΒοΤαΑ͂; ὑπ86.. Βπθ 
ΞΠΘΡΏΘσα ΒΌΤΥ ΘΠ Δ ΘΥΒ 

Ὠἰβ 5001 ἰὴ Ὀ6Π 81 

οὗ {88 ΒΏΘΘΡ. 12 ΤῊ 

Ηἰτοα 8, ΨΠ8Ο. 15 

ὯΟ 5 ΘΡΒοτα δῃᾶ 

ἴοὸ ψΏΟΩ ὑῶθ᾽ 5ῇδθῃ 

ἄο. ποῦ Ὀδιοηρ:. 85 
Ηἰὶσ οὐ, ὈΘΠΟΙα5 “ὑμ6 
ΨΟΙΕ οσοτϊηΐηρ 8πᾶ 
Θρδηάοης ἰῃ8 ΒὮΘΟΡ 

1 δνοσ ΒΟῊΝ βΒσαϊᾶ μα Ἀ6 Ψ11 6 σανθα δμᾶ 

εἰσελεύσεται - - καὶ. ἐξελεύσεται. καὶ“ νομὴν 
Ὧθ Ψ1Π Ρὸ ἴὰ  ἃμα 6 Ψ1Π ρὸ ομἵ ̓  δρᾷ ραβίυχαβα 

εὑρήσει. [10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ. 
μ8 ὙΨ11 δηᾶ. ς 6 τἈϊ6Ε ἐΡΟΣ ἰ5 σοχηΐηρ 1 

μὴ. - -ἵνα. - κλέψ καὶ θύσῃ 
ποῖ ἴῃ. ὍΤΘΟΣ ἰπαξ μο ταϊρῃΐ ἐπηϑρα δᾶ Π6 χαϊριΐ 51 ν 
καὶ ἀπολέσῃ. ἐγὼ. ἦλθον ἵνα - 
δηα Ὧ6 χαϊρηΐ ἀεβίγον; 1. οσὐθ [ἷῃ ογάδγ ἰπδΐ 

ζωὴν ἔχωσιν καὶ. . περισσὸν 
ἰπὸ . ΤΔΟΣ ὕλαν πανα δά Π δρυπάδηΐ ([Π 16) 

ἔχωσιν. 1 Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ. 
ἴδον ΤῊΔΥ Ὦδνθ.᾿ ἢ Δ 6 ϑμθρῃθσα ἴῃ 

καλός: . ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν 
Βης; 6 ββερῃεοσᾶά {π6 Ξμθ ἴ86.. 5ουϊ 

αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων: 12 ὁ 
οὔ πα. 15 Ρυϊηρ, ΟΝῸΓ ᾿Ὰ6 ΒΆΘΘΡ; το  {π6 

μισθωτὸς καὶ. οὐκ ὧν ποιμήν, οὗ οὐκ 
ΒΙΚΕΠΩ5᾽ δρᾷ ποῖ Ῥϑίῃρ ββερμεσχα, οὗ ψβοση ὑοΐ 

ἔστιν. τὰ πρόβατα ᾿ ἴδια,.- θεωρεῖ -..- τὸν 
15 ΒΊΟΝ Β,ΘΕΡ τ ΟΝ Ὰ, ΠΘ 15 6 ;ῃο]αϊη5. [86 

λύκον ἐρχόμενον καὶ. - ἀφίησιν, . τὰ. 
ὍΡΟΙΣ σοι δηᾶ. 618 ἸΙεϊξιηρ 50 ΟΕ ἴδε, 

πρόβατα καὶ φεύγει, -..--- καὶ ὁ υλύκος 
ΤΊ ΒΏ6ΟΡ ἰδ πα΄. Πα 15 βϑείηρ, "τ δηά πε ὉΜΟΙ͂Σ 0 η8 {16 65---ὁδῈηᾶ [88 
:ἁῤπάζει αὐτὰ «καὶ σκορπίζει, ----- 8. ὅτι . ΜΟΙΣ βῃδίομαβ ΠΣ 

15. 5 δίοΒΙΩ 5 ποιὰ δηὰ 15 βοβίεσϊηβ,-- “Βδοβῦξο. 8η6 πσοδύίοῦ ἰδοι--: 

μέλει ἐρτο τοῦ: ἔστιν καὶ. οὐ αὐτῷ. 13 ῬΡεοδῦβα ἢ. .ἷξ.. 8 
ἴσο ηρ. Ὧρ 15 -ϑηά ᾿ ποῖ ᾿ ΠΕ 15 ἐρδέϊξουιης ἴο Ηΐτη Ηϊτθᾶ: τη -δηδ ᾿Ξ αθαδ 

περὶ τῶν - προβάτων. 14. ἐγώ ΕἸβτ ; ἜΝῈΣ ποῦ σ876 ῸΣ ὑὯ6 δρόσ' {86 βῆδθρ. ΠΡ... τ κῆς γό τος Ἐν κατο 

ποιμὴν ὁ "καλός καὶ αν νἰβ δ δὶ -τὰ. - ΒΆΘΘΡ, ΔΤ ἀπὶ [86 
Βμορμοτά ἴ18ὲ Βπ6, επᾶ 181 Καοννὶῃβ ἢϊθ (Ομ 65) δη6 ΒΒθρῃεσᾶ, -8ηα Ι 

᾿ ΚΠΟΝ ΠΗ͂ 5ΏΘΘΡ 8ῃηά ἐμὰ καὶ γινώσκουσίέί με τὰ... -ἐμά,. 
ΖΘ. δηῃάᾶ΄ 8Υ6 8 Κησυσίηθ τῶθ. ἐδ (Ομ 65). τηΐῃθ,  ὨἹΥ . ΒΏΒΕΡ - ΚΟ 116, 

᾿ 15.᾽)7υϑῦὺῦ ὃδ5 6 Ε8- 15. ᾿ καθὼς ᾿ γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ 
ϑοσοχαάϊηρ 85 15 κπουνίηρ τὴς ἐμ Ἐδίμοσ δα 1 [6 ΠΟΥ ΤΔ6. Δηᾶ Τὶ 

λον μμπωρωμθνκυτῳ ψάρι κι μβθμωρονινωναμθαμδ ον Δφραρμημμρ. μων υρυδβμηὼυ ὡχ λων μη δ κου, ἀν υρρὰ 

ιμλνο δα, ὑμήν ιν αβφακψ δι 

ννβανεν ἐπ βειμα βαρ θῃνψυαφαιωμβιεαι 

41 ΦΟΗΝ 10: 16-.--28 

ἱνώσκω - τὸν πατέρα; καὶ τὴν ψυχήν μου {Κπον ὑπ ΕδΙΗΘΡ; δηᾶ 
δὰ Κπονίπ 6 Εδίβεσ, δῃάᾶ ἴῃ. 9001 οὔχαθ [τ ΒΆΓΥΘΠΘΘΙ. ΤῺ 5οὰ] 

τίθημι .ὄ ὑπὲρ τῶν. “προβάτων. ἢ ὈΘΏΘΙ οὗ ἰὴ 
1 ΔΥᾺ ραϊιπια ΟΣ {δε - ΒΏ6ΘΡ. ΒΏΘΘΡ.. . 

16. καὶ ἄλλα “πρόβατα 10 ΑΩΔ Σ πᾶνϑ 
᾿Αμα ις Ὁ 98ες βΏΘΕρ:. [ο Π6Γ  δῆθαρ, ΜΟΙ 

ἔχ. ς, ἃ - οὐκ; ἔστιν - ἐκ [8τ6. βού οἵ (μῖ5. 1ο]ά; 
Τ δῖα ΠΑ ΜΉΘ ποῦ - [15 ουΐ οὗ [ποϑΘ᾽ δἷϑὸο. Τὸ. ταὰοῦ 

τῆς αὐλῆς: ταύτης" κἀκεῖνα " δεῖς: Ὀγΐηρ, δῃϑ 8 6γ. ΜΜ1 
τὴ Το ᾿". δίς; δᾶ Πο56. ᾿ 1 15 ΠΕΟΘββαυν |1ὲ56η: ἰδ. ! Ωγ. νοΐσο, 

ε ἀγαγεῖν, καὶ᾽ "τῆς φωνῆς μου : ἀκούσουσιν; 
μὲ ἰο 16δᾶ,. ᾿ δῃηα οὗ [ῃ6: νοΐσε΄ ΟΥταΘ ἴπον Μῃη1 μθδχ,, 

καὶ... γενήσονταε ...: μία ποίμνη, εἷς, ; ποιμήν:: 

δα ὑμ6 7 Μ|1 -᾿6- 
ΟΟΘ ΟἿΘ ΠΟΟΚ, ΟἿ6 
ΒηΘΡὨρΤα, 17 ΤῊϊ5. 15 

δηᾶ. ἔδαν. Ὑ11]. Ῥδοοῖηα. ὉΠ6 ἤοοκ:; οὔδ ᾿ΒΕΘΒΒΕχΩ͂. ψὮΥ -6 ἘΒΌΠΟΥ. Ἰόνος 

1. διὰ. . ποῦτό. με ᾿ ὁ τ πατὴρ ἀγαπᾷ 26, - Ὀθοβαβα. 1. Ετὶ 
᾿ ὙΒΧΟΡΕ 1815.“ “ΤΩ6 ἅλιος.  ΕΔΊΒΘΥ . 15:]Ἰονίαρ [γρῃαῖου :᾿ ΑΨ 5600], 

ὅτι ἐγὼ τίθημι Ὁ ψυχήν" .. μου; [οτάδε. ἐπαὲ . ἢ. ΠΞ Ὁ 
θεοδυξθ. { δηυρυϊίπε᾽ ἜΠ τ ΒΟ ᾿Οἔτηθ, [γαοαῖνσα ἐξ «ϑδίη. 

-ἵνα. πάλιν. λάβω-. αὐτήν. [18 ΝῸ τηϑῇ “888; - ΚΘ Ὼ 
ἰῃ ογᾶευ {Βδΐ: δϑδϑίῃ "Ὁ τβμουϊα τεοεῖνθ Ὁ ΠΕ ἀναγ" ἔχόχα δὶ 
18. οὐδεὶς ἦρεν: ̓“ αὐτὴν. ἀπ᾽. ἐμοῦ; ἀλλ᾽ ἐγὼ Ῥαῦ 1 ᾿ϑυστθηᾶοσ οἶδ 

Νοομα πέράυρ... δ΄. ἔτοσα: τῶθ; αΐ {01 -ῦ τσὶ ἰηϊυϊαὐνθ: 

τίθημι αὐτὴν. - ἀπ᾽ - ἐμαυτόῦ:. ΠΑΝ: ἫΝ Ἔ Ὥδνθ δυύμπογιον. ἰο 
γὼ ρυϊίηρ, οἀ ᾿ἔτοτα..  ΤΑΨΒ61Σ, Αὐἰδπουῖν 1 ΦΙΣΥΘΠΑ͂ΘΣ 1, 864 

᾿ς ἔχω ᾿. "θεῖναι .. αὐτήν; καὶ οἰ ἐξουσίαν μανόν δυύπουιν ἰο. το - 
Τατὰ ἡ Βανι ε. ἴο Ραῖ᾿ τ Κ,: ᾿ ὩΣ ΛΩΣ 0 ἀροῖπ. ὙΠῸ 

ἔχω ᾿᾿ πάλιν λαβεῖν-: αὐτήν: ταύτην. τιν “σοι ἤτϑὴ ἀτη  ῃ ὕ- ΓΟὮ 
Γτὰ μδυη 5." δϑϑὶη ἴοι εοοῖνθ.: 1{;: τὰϊβ 6 ἐ{Π|59 Τ΄ τόσοϊνοα. ἼΣΟΙΣ 

ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ... τοῦ - πατρός: ΤΩ Ἑαΐμοτ." . 

Ἐαίμθε κ΄ 19.Αραὶνν ἃ αἰνίδίοιι 
φοτατωδητηθηξ. Ι τεσαϊνεα βεβιὰθ οἔ (6 

οὗ πιθ. ἌΝ. τ τῦλο- ὧν 
19 Σχίσμα πάλιν ἐγένετο. ἐν ποῖς ᾿Ιουδαίοις 

᾿5Ρμὲ δθαΐῃ οσουχτεά ἰπ: ἴῃ 6 165 τ. 

: διὰ τοὺς λόγους τούτους. 20 ἔλεγον 
ἴτουρα ἰμ6 ΄“Ψοσταβ ᾿᾿ἰῆ686; “᾿ Μεσο ξασϑϊηρ: 

δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν. Δαιμόνιον ἔχει .. 
ρυξ ταϑν :-οαὐὔοξ ἰμρϑ. -. εοθ ἢὯ6.15 ξανίηρ. 

καὶ: μαίνεται. τί-: : αὐτοῦ “᾿ - ἀκούετε;.. 
8πα,.- ἢ6 ἰ5.τη84; -᾿ ΨΏΥ ΟΕ μία ὑοῦ ΔΥ6. ὨΘΘΣΙΏΒ 

41 ἄλλοι ᾿ ::- ἔλεγον. --: Ταῦτα: τὰ ῥήματα οὔκ. 
Ὁἴμοσβ. ὙΨΈτα. Ξϑ Ωρ. Ἔδοβθ: ἴθ: βασι πο 

ἔστιν. ,ἰδαιμονιζομένου: μὴ δαιμόνιον 
ἽΒ ἢ ᾿οΣ Βδῖῃξ ἀου ΟΠ ΖΘα [τ 81]; ΤῸ ἀθσθοι 

δύναται τυφλῶν. ὀφθαλμοὺς... ἀνοῖξαι; 
ἰς Δ01ῖ6. οξιημα (οπε8) ᾿ς ΕΚ 65 ᾿ς ἴσ ΟΡΘΩΣ 

22 ᾿Εγένετο τότε τὰ. ἐνκαίνια. ἐν. 
Οσουγτοᾶ. π6ῃ. με οοιθοταϊίοα ΟΥ̓ ΓΘΏΘΥΝΔΙ ἢ 

χειμὼν -ἦν, 28 καὶ 
ψΜὶηαίοσ ἰδ, ᾿ δηὰᾶ 

τοβι θα διιῃοηρ: [δ 
σόν 5 θοδυδο οὗ 
ὑμθϑθ ψοσάβ, 20 ΜΔΩΥ 
οὗ Ὑπό ἢ οτο κᾶν 
Ἴπρ: “δ δα ἃ ἀθυηοῶ 
᾿δῃἃ ἰ5. πιϑᾶ. ΜΈΣ" ἄο 
ου ᾿ἰδύβῃ ὕσ'᾿ ἰτα} 
2 Οἴδβοις. ψουϊά, 88: 
ΤΆΘΒΘ. ἅτ. ποῖ. ἴῃ8 
᾿Ξ ἸΏΡ5. οὗ, ἃ. ἀθχηοη- 

ἰΖρᾶ πλϑῆ.. ἃ ἀθιοῃ 
οϑηπηοῦ. ΟΡΘ Ὀ]πάᾶ 
ῬΘΟΡΙΘΒ ουδβ; οδύν 102» 

τς ΖΦ ΑΟὔ ὑπδ. ἶπηδ 
Ὧ6 [Γοϑυνϑὶ “οΥ ἀδαϊ- 
σϑυϊοα ὕοοῖκ ῬΙδοα 
ἴῃ. ̓ ΤΘΓΊΒΘΙΘΙΣ, τὸ ΜᾺ τ ᾿Ιεροσολύμοις--.- 

ὍΙΡῚ Ἥ ἐὲτονέ ρα Ὁ πἰαιδευχαθ,. 2ϑοπά ΘΥΌΒΘΙΘΙΩ; .-.. 



Ζ5ΟὍΟΗΝ 10: 234--82 

ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ 
ὧχ ἰδ ἰθῶρ]θ ἴῃ ἴδ6 

24 ἐκύκλωσαν 

περιετάτει 
νγ͵885  ΔΙΚΙῺΞ ρους 6 “6588 

στοᾷ τοῦ Σολομῶνος. 
οοϊοθηθαθ οἵ ἰμ6 Βοϊοχοις. ἘπλοϊχοΙθα 

οὖν - αὐτὸν οἱ ᾿ἸΙουδαΐῖοι καὶ 
Ἐβοτθζοσα ξ4 199] τ6 485 ϑηά 

ἔλεγον᾽ αὐτῷ Ἕως πότε τὴν ψυχὴν 
λον νοῦ βασΐηρ ἴο ἴα ὉΠῚ1] ΨΏΡΦη 6 500] 

ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, 
ΟΥ̓ 5. 816 σγοὺ ξεηρ Ρ7 1 ψγοὺ δῖ 1ῇὼ 6 ΟὨχιβί, 

εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ... 2 ἀπεκρίθη 
58 ἴο υ5 οὐἰβρΟΚ ν. Διηδννοσεα 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ 
το μοα [26 7655 1β5οϊὰ ἰουγοῦυ δα ποῖ 

πιστεύετε" τὰ ἔργα. ἃ ἐγὼ ποιῶ 
γυοῦ δῖ8 Ῥβθνίηρ; 186. ΟΥΚΒ ΨΏΙΟΩ 1 δὴ ἀοΐϊη 

ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα 
ἴὰ ἴξὼ δ ἤϑὴθ οξίμα. Ἐδίρμοσ. οὔσῃ {π656 ([Π185) 

ος μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ: 26 ἀλλὰ ὑμεῖς 
15: Ὀφασίηρ λθθ δρουῦξ χηρ; Ῥυΐ χοῦ 

οὐ πιστεύετε,. ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν 
Ὡοΐ 8.6 ϑηθνίηρ, Ῥθοδῖιδο πού σοῦ δῖ ουξδοῦ ἴῃ6 

προβάτων τῶν ἐμῶν. 217 τὰ πρόβατα: τὰ 
5ΏΘΕΘΡ οὔ ἴθ σχηΐϊῃθ. ΤῺΘ 5ῆΘοΡ ἐῃ8 

ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ 
τηΐηῆθ οὔίῃθεο νοῖορθ οὗτῶθ 816 θδυηβ, Δη4 1 

γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι, 
δᾶ ἐδ ν 816 Ζο ον ἴο 16, 

αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ 
δα 1 δὴ βίν: 5 ἴο πθὰ 1116 θνουϊδϑῦηρ, δηα 

οὐ μὴ . ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, 
Ὡοΐ ποῖ ον 5Βῃου]ᾶ Ρὸ ἀβείσου ρα ᾿ηΐο τὰ 6 88ε, 

καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς 

δὰ Καοννίη ἰμθη, 

28 κἀγὼ δίδωμι 

δῃα . ποὺ 7111 βΒῬαίοῃ δησνοόοῦθ θὰ οὐἕοὲ {π6 

χειρός . μουίὶι 25..ὁῸ.ὁ πατήρ μου. ὃ 
Βαπὰ οὗ τῇ6, το ἘἘδίμοσ οὔτηθ ΠΟΣᾺ 

δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν, καὶ 
ἮθΘ Ὧ85 ξίνθῃ ἴο 6 ΟΥ̓ 8} ἔ  - πῖλον 5, δηὰᾶ 

οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν. ἐκ τῆς χειρὸς 
ὭΟΟΘ 15 8016 ἴο ὈοΕ βῃιδίοῃμβίηβ ουΐδοῦ τῆ 6 84 

τοῦ πατρός. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ 
οὐδ. δίδοσχ. 1 δηά ἴθ Ἑαδΐμεον 

᾿ἕν ἐσμεν. 
οὔδ (16) 8 ἃζαϑ. 

381 Εβάστασαν πάλιν λίθους οἱ ᾿Ιουδαῖοι 
Οδετιρᾶ δϑοΐϊη βδἴομεβ. ἐμ6 Ζεν5 

τς ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. 
1ῃ οχᾶφθσ [π8ὲ δὲν σαὶ βδϑίοηθ Μἰτα. 

82 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Πολλὰ 
ες ἈΠδγοχοα ἕο μοτη ἐπ6 ὥοραβ᾽. ΜϑΩν 

416 

Φθ5ὺ5 ψ85 δι κίηρ 
'ΪΏ 8 ὑδρθ ἴῃ 
0.6 σοΙοῃηηϑαᾶδ οὗ 50]"- 

ΟἾἿΔΟΩ. 24 ὙΠΟΙΘΙΟΤα 
106. δον ΘιηοΙΓΟΙρα 

τ δῃηἃὰ ἤβθρδῇ. ἴο 

58. ἴο Πῖπι: “ἬΟΥ Ἰοὴρ 
816 γον ἴο ΚΘορ οἷ 

ΒΟ ἰθ ΒΌΞΡΘΗΒΘ9 
1ῇ γοι δῖ6 88 Ομ σὶδὶ, 
161 τ Οὔθροῖκρθηϊν," 

25 596505 δηϑυοτθα 
ἐμθηι: Ἵ ἰοΙᾶ τοτὶ 
δα γοὺ στοῦ ἄο ποὶ 
ὈοΘΙθνθ. 6 ΨΟΣΚ5 

ὑμαῦ 1 δὴ ἀοίϊηῃρ ἴῃ 

[88 Ὠϑ8ηη8 οὗ Ὑ Ῥὰ- 
ὑπο, ὑπθθθ 68 σψὶξ- 
655 δουῦ τη6. 26 Βιξ 
στοῦ αἋὉ ποὺ Ὀε]ΐογο, 
Ῥοσοϑαθ6 Ὑοῦ 818 
ὭΟΏΒΒ ΟὗὐἠἨὨ ΙὨΥ 5,66ρ. 
21 ΜΥῪ 550ιδορ 1ἰβύθῃ 
ἴο ΙΏΥ ψοΐσθ, δἃῃάᾶ 1 
Κηονν Π6η1, δπα μον 
ΤΟΙΟΝ τ6. 28 Αῃμᾶ 1 
αἰνα ἤθη ὄδνουϊδϑὺ- 
ἰῃρ 1116, δῃηάὰ ὑῇεν 

ἍΨ}11Π1 ὉΥ ὯῸ Γ68Ὲ8 

ΕΥΟΥ ὍὈ6 ἀκαρδυχσζουθα, 

δὰ 0 ΟἿ6. Ψὶ1] 
βῃδίοῃ ἰἤθ οὐδ οὗ 
ΙῺὮΥ ϑῃᾶ, 29 δι 
Ι Ἐδίμοσ 85. ρσὶν- 
ΘᾺ 6 ἰ5 δοχηῃθίῃϊηρ 

δΎθαῖου 8 811 οὐ μ6᾿ 
ὑμίηρβ, δηα ὯῸ ΟἿΘ 
οδ βηδίοῃ ἴθι ουὐἱ 
οὗ ἐῃ6 Ππδηᾶᾷ οἵ {ἐμ 
Ἐδίμοσ. 801 δῃᾶὰ ἰδ 
Ἑδίωοσ ἃῖθ οὔθ.» 

ΘΙ ΟμοΘ χῆογο ἐῃ8 

ον 5 ξοα ῸἘΡ δἰοῶθα 

ἴο δίοῃβ. πη, 32 ὅ6- 

ΒᾺ5 Τορ θα ἰο ἐποιῖ: 

μαδυσρισντον μστυμφττδον 
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ἔργα ἔδειξα ὑμῖν καλὰ 
ἔργα Ι5ῃοννοα ἴο γοῦ Εη6 (ο 65) 

ἐκ τοῦ. πατρός᾽ . διὰ ποῖον 
ουαἱ οὗ 1ῃε Ἐδίμοσ; τοῦθ  ψὨΪΟΏ βοσί 

αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε; 
οἵ ποτὰ - ἌΜΜΟΥ ΤᾺ τοῦ 8.6 βίοπί: 57 

3 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ιουδαῖοι Περὶ. 
Δηβνσοτεα ἴο ἰσ 1{ῃ8 Ζον5 ἈΑρουΐ 

καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ: περὶ 
δρουΐ βῃὴθ Ψοσκ ποῖ ΨῈ δῖε βίοηϊῃρ γον δυΐ 

βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ - ἄνθρωπος ὧν 
ΒΙΒΘΌμθτην, πα ὑϑοδιξα ψοόοὰ ΤΏΔΕ Ῥείΐμα 

ποιεῖς σεαυτὸν θεόν. 384 ἀπεκρίθη 
ψοῦ 816 Δ ΚΙΠΒ ψΟΌΓΒΘΙΕΣ . εοα, Αμδυνουθα 

αὐτοῖς ὁ ᾿ἰησοῦς Οὐκ ἔστιν γεγραμμένον 
ἔο ἰποῖὰ ἐβ6 9Ζεβὰβ Νοῖ ἰ510 Βανίηρ δὴ νυυϊ θη 

ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι ᾿Εγὼ εἶπα Θεοί ἐστε; 
ῖὰ ἴμ6. ἴᾶὰνν οἴτου ἰδῇ ἋΣ βαϊὰ ρβοάβ τοῦ 8:6 7 

85 εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὗς ὁ“ 
1 3 ἘΠ] ΒΘ βεϊά ρμοᾶβ ἰοναχᾷ ψῇοσ [δ 

λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται 
νψοτὰ οδίμε Οαοα οὔσουχτροᾶ, δῃηὰ ποὺ [15 8016 

λυθῆναι ἡ γραφή, 68. ὃν ὁ πατὴρ 
οι ἰμ6 ΕΔΙΠΕΥ 

τὸν κόσμον ὑμεῖς 
το Β6 Ἰοοβρᾶ 6 ϑογίρίυγθο, 

ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς 
βδαηοιϊδεαᾶ δρᾶ ἢ6 βϑηῦ ἕοσίῃ ἰηΐο 6 νοῦ τοῦ 

λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον 
816 βαυίῃβ ἰμαὲ Ὑοὰ σα ὈΪδϑρῃοιαίησ, Ῥθοαῦβα 1 βία 

Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμί; 87 εἰ οὐ ποιῶ τὰ 
ϑοθ οξίμπε αοα δι} 1 ποῦ 1 πὶ ἀοίηῃρ 6 

ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ 
ΜΟΧΚ5 οὐἰμθ Ἐδίμοσ. οὔτω, ποῖ Ὀδθ Ὀϑιθνῃβ γοῦ 

μοι’ 388 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ 
ἰοταθ;  Ῥὺπὲ Τὰ οί, δηὰ ἔξ αν ἴο χὴ8 

μὴ πιστεύητε τοῖς ἔργοις. πιστεύετε, 
ῃοΐξ. τοῦ πὰρ εΙῖθνα ἰοίμῃε ΨΜΟσΚΒ Ὀα]ίονα στοῦ, 

ἵνα ἡ ' γνῶτε καὶ 
ἰὴ οτᾶον ἰμδὲ τοῦ 5ῃομ)])α Κῆονν ϑδηα 

΄ ΄ ε Ἄ. Ἄ 

. γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ 
τοῦ ΩΣ Ῥε Καοννίηβ ἰμαὶ. ἴπ. τὴ {116 αΐδοσ 

κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. 939 ᾿Εζήτουν 
8ΔΩΑΙ ΪΏ ἰβ6 ἘἙδίδευ. .- ΤΟΥ ΕΓ βθεκίηβ 

οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι" καὶ 
ἐποσεζοτθ Βΐτα δδεΐῃ ἰο σεῖ ΒοΙ οἴ; 8ῃα 

ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 
6 ψοῃὲ ξοτίῃ οὐδοῦ 6 ἤδηᾶὰ οὔ ίμο. 

40 Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν τοῦ 
Αμᾶὰ Βονθηΐ Ο εαϑϑὶα [Ὁ 4.141: 

᾿Ιορδάνου. εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν. ᾿Ιωάνης 
Ζογάδῃ ἰηΐο ἐπα Ὁῖϑθοθὶ' ΨψΏρτθ 85 Ζομῃ 

πέραν 
οἶμοῦ βιᾶθ 

ΘΦΌΟΗΝ 10: 88-.--.ἅ60 

“Ἵ αἀϊδριανεα ἴο τοῦ 
ΙΔ ἰὴ ΜΟΣΙΚΒ 
το [6 ἘδίΠΘΣ.. ἘΌΓ 
ψΜΏΪΟΩ οὗ ὕβοβθ ΜΟΥ 
ΔΙῸ τοῦ 5Βἰοηΐηρ π162᾽ 
39 ΤῊΘ 675 δηϑψοσζοα 
τὰ: “Ὅ0ἷἴᾷϑα δῖ. κ5οι- 
ἷπρ ψοι, ποὺ ἴῸὉΓ 8 
ἤὯηθ. ὑοΥΚ, θὰ} ἴογ 
ὈΙΘΒ ΘΙ, δνθ - Ὀ6- 
σϑδθ γοὰ, βδἰὐῃοισἢ 
Ῥοΐὴρ 83 ἤϑὴ, 28 6 
ψΟΌΓΕΟΙΣ 8. σοά." 84 956- 
ΒῸ5 ΘΏΒΕΙΟΩ ὑδθι: 
ἋΒ τὸ ἠοὐ υτϊδίθῃ ἴῃ 
γΟῸΓ Τα, Ἵ αϊά: 
“ΧΟ 816. ροῦκ᾽᾽ ̓3 
3351 Ὧ6. οϑ]οα “σοάϑ᾽ 
ἰθοϑδα δρδίῃϑὺ ὙΏΟΣΣ 

156 ψμοζγᾷ οὗὐ σοῦ 
σαθ, δηὰ νοῦ (86 

ΞουΙρῦασΘ σδηηοῦ Ὧ6 
ΠΔ111164, 80 ἄο τοῦ 

58.) ὧο Ώ6 ψΜΏοΙ δ 
ἘΔΙΠΟΙ βϑποὐ οα δηᾶ 
αϊβραύοῃηβα. ᾿ηΐο μ6 

ψοτιια, “Χοὺ Ὁ185- 
ῬΒθθ, Ὀδθοδῦβθθ 
Βαϊ, 1 δλ αοα᾽β 5οῃ 

ΦΤΙΓῚ δὼ ποὺ ἀοΐηρ 
6. ΨΜΟΓΙΒ. Οὗ ΤΥ 
Εδίμοσ, ἄἀο ποῦ Ὅ6- 
ἴον 16. ὅ8 Βυαῦὺ ΕΣ 

δῖὰ ἀοΐϊῃρ θη), θυ 

Ὁπουρ τοῦ ἄο ποὺ 
Ὀδῆθνο 16, Ὀθ ον ἴῃ6 

ὍΟΣΚΘ, ἴῃ - οὐδ ὑμπαῦ 
γΟῦ Δ οσοθ ἴο 
ΚΩΟΝ 8ΠΑΩ, 87. 60Π- 
ἄπυθ Κηονίηρ ὑμαῦ 
6 ἘΔΟΣΟΣ 15 ἴπὶ ὉΠΙΟΩ 
Μὰ 6 δηά 1 δι 
ἴῃ ᾿απἱοῃ.. ψὶ [86 

ἘΔΙΏΘΙ." 939 ΤὨΟγοοσα 
μὸν ἰτίθα δρϑίῃ ἕο 
βοῖζα πὰ; μυῦὺ Π6 

σοὺ ουῦ οὗ ὑμοὶν τ ϑοῦ. 

4050 6 πρηῦ οἱ 
ϑοϑῆῃι ΘΟΙΌΝΘ (Π8. 90 Υ- 

ἅδη ἰο π6ὸ μῖ8οθ 
ΜΏΘΙΘ ὕομ ψὰ5 



ΦΟΗΝ 10: 41--- 11: ὅ 

καὶ ἔμενὲν.: βαπτίζων, ́ 
᾿᾿8Πα΄ Π6 νν 85 γευλδίηίηδ 

τὸ: πρῶτον ’ 
ῬΔΡΈΖΙΩἙ, ἴλθ διϑὶ [{Πὴ16] 

ἐκεῖ. 41 ᾿καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ 
ἵβεσε. Απά ΤΑΒΔΏΥ  οδίὴθ.- ἰοννασά Ἀπ ϑδῃᾶ 

᾿ἔλεγ ν΄ εὖτε -- ̓Ιωὡάνης΄.. μὲν σημεῖον 
ΠΣ Ὑγοξε βαγίωρ. ἴμδί ΦΖοῆῃ ἐπ οῦο {-ῦττοὶ ΒΡῈ 

ἐποίησεν. οὐδέν, - πάντα ᾿ δὲ ᾿ ὅσα 
αἰὰ ὭΟΣΘ, “ 811. (155) ρυδ 85 ΘΙ 88 

εἶπεν ᾿ἰωάνης “περὶ τούτου. ἀληθῆ ἦν. 
βαϊα Φοθῆ. αδδουΐ. - [Ὡ͵5. (οΏ6). {τὰς Ἅ785- 

45 -καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν. ἐκεῖ. 
08 , ΤΑΘΏΣ -Ῥοίίονρα-: ἰαίο. -ὩΠῺ ἴβεσθ, 

Η Ἣν. δέ, τις 
8 υΐ ΒΟΉ [Π]ΘὨ] .. 

ἀπὸ Βηθανίας ἐκ. τῆς 
Ζτοτῃ. Βοίμδησοι: οὔϊοῦ ἴῃβ. 

Μάρθας' πῆς ἀδελφῆς" 
ΜΕκῦα ΟΣ τ 6 - Βιβύου, 

Μαριὰμ Ὁ Ῥτς ἀλείψασα τὸν-᾿ κύριον 
ὌΜΒΤΥ ᾿βάνιοα ειοδβεᾶ.. τῃς : 

μύῤῳ. καὶ :- “᾿ἐκμάξασα ᾿ 
1ο Ῥαεσξυτηθᾶ. Ὁ] ΕΉΤΟΟΝ κοτε ΜΝ ἂσν οἷ 

πόδας. αὐτοῦ͵ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς 
ἤθει." ᾿οΕ δε ἢ Ἰο; Ὥς. , ΓΔΒ ΟΣ ὭΘΥ," ἼΟΣ ΜΏΟΤΩ 

᾿δ᾽. τἀδελφὸς,. Λάζαρος ἠσθένει. 
88. Ῥχοίμεγ. ΤιΔΖΑΥι5 νν 85 Ὀεΐηβ 5101: 

ῷ, ΤΠ ΞΊΑΙΦΝ; ἀδελφαὶ, “πρὸς 
ϑϑηΐ ξοσίῃ  βἰβίβχβ. ᾿ ᾿, τοιναγὰ 

αὐτὸν ἴδε. ες ὃν. 
(Βέμα. ᾿Π 566. ΨΈΒΟΙΣ 

Ἀάξαρος 
- Ἰμ ΖΑ ῖαι5 

ΠΣ 
Ῥεΐμβ 5ἰοῖκ, 

κώμης: Μάρίας καὶ 
νΠ]δθ6. ΟΣ Μδιν δοᾶ 
ΣΝ 
αὐτ 2. ἣν δὲ 
ΟΕ τῆ: ες δ5. Ραῖ 

ΠΟ Ν ΠΣ 

" "τοὺς 
“ΒΘ 

εἰ οὖν. ες αἱ, 
ΚΒ ύφῖρουο Π᾿Ἷ1η6 

Σ᾿ Κύριε,.. λέγουσαι : 
Ττιοτά,... ον ΒΒ 

᾿ φιλεῖς 5 ταῦ: τὰς ἀσθενεῖ... 
γοὰ Θ͵ΙΟ 6 βανίηρ αἰποοίίοσ ῬρτῚ στο ρο 15 Ὀοίης δίς. 

4. ἀκούσας" δὲ ᾿ ὁ "Ἰησοῦς εἶπεν :Αὗτῃ 
τ ΒΑΥΩΣ Ἀβαχα. Ὅαξ. ἴῇ6 “2685. βαϊα: 

ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν: - πρὸς θάνατον". ἀλλ᾽ 
{με 5: ΟἸἘπ 655 ὯΟΕ:. . 15. “ἰονναά ἀφείη. ὁ Ρυΐ 

ὑπὲρ. “τῆς δόξης τοῦ “θεοῦ ᾿"- “ἵνα. 
ΟΥΘΥ͂ 18 Εἰοιν ὋΣ ἴ 6 αοά’ ἴπ οτᾶθν ἐμαὶ 

 δοξᾶσ' θῇ ᾿ὅ ̓ ουἱὸς ποῦ! Θεοῦ. δι’ 

δυτῆξι, πὸ μοῖ  ταις , ἐν: 

“δι. ἠγάπα. -. δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν᾽ 
ως 885 Ἰονίας, " θα 18 “εβὰ5 {Π6 

ἱλάρθαν καὶ τὴν. ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν 
Μασῖβᾶ ἀηᾶ {8ὲ Βιβίασ τς ὉΣΒΕΣ δά 

Ἄν, 3. Ἐλνπ Κας, ἘΒΑΣ ἜΘ ΖΔΓ (ὐδαπίπδ᾽ “(Ορᾷ 

Τιοτὰ " 

- ΤΏ. 

1 ὁ “Β6: 

ἐμ6 

418 

Ῥαρυϊσίηρ δὖ ἔγϑβῇ, 
δᾶ Ὧ6 βίθδυβᾶ ὑμοσδ, 
41 Αηἃ ΤΘῺΥ ῬΘΟΡ]8 

Οαὰθ ἴο ΠΤ, ᾿ δὰ 
ΤΏΘΥ. Ῥόσδα βαγίῃρ: 

“ΦΌΒΏ, ἰμᾶθρά, αἰὰ ποῖ 
ῬΟΥΖΟΤΙῚ 8. 5'ῃρ]8 Β'βῊ, 

Ῥυαῦ 85. ΔΩ ὑηΐηρα 
8.5 -σ“οὴ 5818 ρου 
15 ᾿ ΤΑ  ΘΙΘ “8]} 
{{π6. 42 Αὐᾶ Ἰηϑὴν 

Ἰρᾶϊ " Τα - ἦτ: Αἰτὰ 
ἴΒ6σθ. 

11 Νον ΠΝ ψ88. 8 

σού ταϑῃ δίοῖς, 

Τι828.- χιιδ᾽. οὗ. Βείῃ δὲ 
Ὡγ, οὗ μ6 νΠαρθ οὗ 
'ἽΜΑΥΥ δρᾶ οὗ Μαγίδᾶ 
μὰ δἰδίβυ. ᾿2ιὺ 85, 
ἴῃ Ταοῦ, ὑπθ ΜΑΙ 

ἐπαῦ ̓ ργθαϑθα {π6 Τιοσᾷ 

ψτπ. βογίαπηθα. οἱ] δᾶ 

ρα Ὠἰβ. ἴδθοεῦ αὐν 

ΠΟΥ δῖ, ΏΟΒΘ 

Ὀσούμεγ. ᾿ιᾶ2Ζ΄ 8 Γὰδ" 

γα 5 510. 3 ΤΏΘΓΟΟΓΘ 
Ὠΐ5. “δἰδίθυβ. ἀϊβραϊομοᾶ 

ποτὰ. ἴο η, ΒΨ ΙΏΡ: 

“Τοχᾷ;, 5686 } ὍΠ6.᾽ ὉΏ8 
ἔοτ Ποῖα χοῦ ἢδγθ 

ἰξδοίίοῃ. τ. "δοκοῦ 
4 Βυύ ΡΥ τς ΤΟΒῸΒ 

ρα! 
ΤῊ 5ΙΟΚΏΘΕΒ5. οἰσ ποῦ 

δ᾽ δ 159: ἀθαίῃ" 85. ἰδ 

“τ τὴς ὈὈἼθοὔ,. Ὀυΐ- 5. ΟΣ 
ταῖϑμι δε ειοδδεα. 6 δοῦ οὔίημθ' ᾿αοά ̓ υμπουρῇ 

[μ8 ΒΊΟΥ οἵ αοᾶ, ἴῃ 

ἢ ογᾶοσ. ἰδαῦ ἴπθ Ξοπ 
Ποὗ αοἂ 28} Ὀ6 «ρῖο- 

τῖβοα τοιρῃ 1 

5 Νον: ὅοβὰ Ιονϑᾶ 

Μασεδὰ ᾿ὅδα ες ἰδίου 

ἶς ἩΘΙΡΟΓ᾽)), στ-14,16τἀϑὶ 

ΟΝ Μμωνρραν, ἐΜα αμνϑ. ἀρλς υς μλμβημανμκαι ψμῳιριυναυ ἀρ Θπαρ μαννα το οδήφγη τρροαΗρΘΗΒΗΗΝΙΗΘΝΝΗΜΗΝΕΒΝΝΘΗΒΙΝΗΝ } 

᾿ 

419 ΟΦΌΟΗΝ 11:6--.8 

Λάζαρον. 6 ἈΕ οὖν ᾿ ἤκουσεν ὅτι [8 Γιδχίϑ τὰ5." ΘΟ- 
1. Ζατυϑ. ἰμογεΐοτο ΒΘ μδασᾶ.-ὀ ἐμαί ἰρυεῦ, ΨΏΘΩ Ὧ6 ᾿ϑατσὰά 

ἀσθενέϊ, τότε μὲν. ἔμεινεν ἐν] (μαῦ 6 νψᾶϑ. 5ίοκ, 
Β6 15. Ῥείη 5ῖςκ, ἰβεῦ ἱπάβθά. Β8 τϑιπδίῃθα ἰη [{ῃρῃ. Ὧ6 ΘΟΙΒΙΥ χα- 

ᾧ «:- ἦν . τόπῳ δύο ἡμέρας; 7 ἔπειτα [πιαϊῃοα ὑπο. ἄδγ ἴῃ 
ΜΏΙΟΝ. μΒ6 θνᾶθ. ΡΙδοα ἄδυ5;. [βασθαρος [{η6. ῬΙδοα. ψΏρτΟ. Πὸ 

μετὰ. - τοῦτο - λέγει ᾿ τοῖς: - μαθηταῖς  ψ85. 7 ΤΏΘΩ. δῇ 6. 0015 
αἴΐϊεσ: [15 ἘἈΘῚ15 ταν ίηα ἰο 6. αἀἰβοῖριθβ. [Ὧρ .βαϊα ἴο: 6. αἱδ- 

- ΚΑ μεν: “, εἰς : τὴν ᾿ἸΙουδαίαν. πάλιν. {οἰρῖθ5: “16. 5 ρὸ 
τεὲυ5 ΒΕ Ρ ἢ οὐ αῖο. - ἴδ68 Ζυάσδϑ.: αβθβϑῖῃ. [ἰηΐο σὰ: 68: δρϑίῃ. 

8. λέγουσιν αὐτῷ. οἱ μαθηταί 'Ῥαββεί, νῦν [8 ἼΏΘ΄ ; ἀἰδοίρ]65... ᾿ϑϑδα 
ΑΧΘ βανίηβ. ἰο Εἶχα, 16 αΙΒΟῖΡΙ65. - ΒΔΌΌΙ,: πονλείο Ὠϊηχτ.: ἘΘΌΡΙ, 8ὺ 

ἐζήτουν. τς σε-: λιθάσαι. οἱ ᾿Ιουδαΐῖοὶ, καὶ [1αὐθῖν.- 86: σὰ’ ἀΘ’ 815 
ΨΕΧΘ ΒΕ Κίηρ ᾿ γοὰ - -ἰο βίοηθ - {8π6 :: δυάθαῃβ,. δηά [πγογ. βϑοκίαρ ἰο βύοπιθ 
πάλιν: εὐ ὑπτάγεις. ἐκεῖ;-“ 3 ἀπεκρίθη γι, δῃᾶ 8.6 - σοῦ 
ΕΥ̓ ΕΥΡοῚ χοῦ ἃτα βοιηβ ὑπο Γ [πατεῖ Αμδυγεσϑα  ροΐηρ. θα δρϑὶ᾽ 

᾿Ιησοῦς. Οὐχὶ,. δώδεκα, ὥὧραΐί... εἰσιν. τῆς [9 5655. Δηδοταᾶ: 
Φεϑὺ5. “ Νοῦ ψμεϊνα ἼΒΟουΣβ, ΓΙ ΑΧΘ. “ ΟΣ ΤΏ 6, Ἀπ 0): ᾿ἀχδ ὕψοϊνθ 

ἡμέρας; ὁ ἐάν. , τίς. -ἰ περιπατῇ ἐγ, πῇ [ἰΒουγβ.. οὗ ᾿ἀασ σμῦ, 
ἀδν οἴξενες ΒΩΣΟΩΘ ΤΑΥ͂ Ὀ6 γαῖ ΚΒ ἀρόαί! διὸ ἴδε 416. ἐπδὲδ᾽ ΟΣ, 1 ϑογ- 

᾿ἡμέρᾳ,. - οὐ... πρῤοσκόπτει, ᾿., - ὅτι τ τὸ Ἰοη6:- ψΧ6}Κ5 11. {27:21} 
αν, , “δοῖ, . ὯΘ 15 ΒΌΓΙΚΙΣΒ ἰουνδτα, ᾿ θοδυβα. : 1868 {886 ᾳἅοσδ5:. οῦ:. Ὠΐαρ 

φῶς οὖς ποῦ᾿ «κόσμου τούτου. βλέπει: 1δβαληβῦ. ηγυπίηρ, Ρ6- 
σἂτ “οξ ἰὴ6 νου -. ᾿τη15 μοὶ 15 ΒΘΘΙῺΒ; σδιισθ᾽ ΒῚ 5665 8 

10 ἐὰν ᾿᾿ δέ τις. περιπατῇ. κἐν τῇ [᾿ἰρῦ Ὁἕ “Δ ϊ15-. ψογϊά. 
τἀξονοέ, Ῥαὶ Δα ΟΠ 8. ΤΩΔΥ ΒΕ ΓΑΙ ΚΙΩΡ' δροαὲ ΙΝ τμ6 

νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς 
οἰσηξ, “6 15 ΒΕΓ ΚΙΠ ΕΓ, ἰοννατά, ἡῬεοβῦβα ᾿ς [86 ρδτ' 

οὐκ ἔστιν. ἐν᾽ αὐτῷ. νος 
πο ἘΣ τι Βῖτα, Ἐλδόώνς, Ὑπινξ 

10.8Βαύ 11 ΕΝ ΟΟΝ 1 Κ5 
ἴῃ. {88. αἰσμῦ, ὯΘ 
Τρυαρβ᾽. :ϑϑαϊηδὺ δόχηθ- 

ὡς ΙΔ ρ,.. Ὀδοδαβθ. ὑ88 

ΠΠπρδν 15. ποῦ' τὰ Βα," 
ὰ 1. 11 Ηδ -5αϊά 8.688 

ιν ΘΣΥΕΤ ΟΦ ηρο,: δα αἰύογ' 15 

Λάζαρος [Ὡθ 5ϑᾷ. ὕο -ὑμ8 μι: 
1} ΒΖ δι ΤΌΞ᾽ ΟἿΥΤ ἔτγϊθηα 

Δα 1885: ρΌΠΘ. -ἴο τοϑ θυ 
Ὁ ἘΠΕ 81 ΠουΣ θυ ηρ 6 γα 

᾿ ἴο δι ΚΘ .- Ὠἰτλ᾿ ἸΧΟΙᾺ 
5166 Ρ.," 12 ἜΠΟΥ Θἔοσθ 

6 ᾿ ἀἸΒΟθ16 5. δια: τὉ 

Ὥπη: “Ἰοτά, ᾿ζ π6 Ὧδ8 
ΒοηΘ ο ταϑῦ, 6 ΜῈ] 

[ρον ἍἍΕΙ]. "8 σο5ὰ5 

Ἰμδά. βροκδη, ἈΟΜΘΨΘΓ, 
ἣ Γϑρουδο Ὠῖ5, ἀραύῃ. ᾿Βαῦ 

«καὶ 
88 

: εἶπεν, 
Πε 5814, 

" αὐτοῖς. 
- [οι πὸ πὶ. -..΄ 

κεκοί μηται, 
᾿Β885 Ιδϊὰ ἄοννῃ ἰο τοδὶ, 

ἐξυπνίσῳ τ 

11 .-. ταῦτα 
τῆοος (μι Ὡ65). 

λέγει. 
; Βα. 15 βαϑίμε. 

. φίλος. ἡμ μῶν... 
ΠΝ ἜΓΙΘΠ. ὉΕ τ5. 

πορεύο μαι τ, ᾿ ἵνα : : 
ΒΕΛΩ͂Ν βοιηβ “1 ογάθσ ἱμαῦ 61 τοϊϑῃΐ δεῖ οὐ οΣ ΒΙθερ. 

αὐτόν. 12 εἶπαν ᾿. ὁὖν οἱ. μαθηταὶ αὐτῷ 
τη. τ΄ ΟΝ ᾿Ἐβεγθίοτε " ἄἀδ6΄ ̓ αγδοιρτοό., Ἴο ἈΠ. 

Κύριε; εἰ΄. ᾿ κεκοίμηται - ὃ σωθήσεταε. 
τογά, ἐτε Β6 85 δά ἄονσα ἰο χεβὲ, Ἔδ ΨΨΜ11 ΡῈ βανϑᾶ,. 

18 ΄- εἰρήκει" ἰδὲ - ὁ, Ἰησοῦς. περὶ --" 
"Βα βροκεπ. δυΐ : ἰδ - 4Φ6505..- ρου. 

θανάτου “αὐτοῦ. ἀζεροι. «οἱ δὲ ἔδοξαν ᾿ ὅτι 
τ. ἄρδίῃ ΤΟΙ Βῖτη. ἘΠοβο (0665). ας ἰπουσῃμξ .(μδὲ] ΤΟΥ πη δρῖηθα 8 

περὶ τῆς -κοιμήσξως:. τοῦ ὕπνου λέγει: 1 γ5 ᾿βρδακίηρ. δδουῦ 
δρουν {86 ἰμκάπε τέβε- οξίμο.. 5]1θθρ 8615 βασίῃβ. ᾿ξαϊκίηρ τοοὺ ἴῃ 516θρ. 

τοῦτο. 
ΔΤ 

ὅν» 11: Θ66. ΠΥ 4, Ἰοοίποίθα, ἵν “πον 
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14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς [14 Αὐ ὑμαὺ ὑΐτηθ, ἔμδτα.-. αὐτῷ ἡ: Μμάρα Οἶδα ὅτι [5818 ἴο Ηἰτι: “1 ΚΠΟΥ 
ἸΏθη ἰμαγοῖοσα βαϊὰ ἰοίμει ἐπ Φεβὰβ ᾿ἔοτο, “9655 58] : ἰο ἰο Εἰτι {ῃ6- -“Ματίμα οὐ 1 δν Κηοννῃ μ86 [ θ᾽ Ψ11 χὶδο ἴῃ ἐπ 

παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν, 15 καὶ [πολ Οὐὐβροῖθην: ἀναστήσεται ἐν τῇ “ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ | τοϑυγτοοίίο ὁπ. ἐδ 
ζο1}}.5:} 970) τ Ὁ 2 ΤιΑΖαύῖιβ αἰεά, δῃαᾶ “1,532 8. 15 ὯΔ5 αἰοά, Ὧ6 ΜΠ2ΠΠΠπ||δηα ἃΡ ἴ2 δα σοϑυσσζϑοίίοα ἰῃ. ἴπ6 ᾿ς 1δ5ὲ Ιδδὺ ἅἄδν.᾽" 285 9655 

» 3 εκ σ ΡΝ ἢ ν ἀπὲ μ 9... ᾽ - 2 ΄ ᾽ Η .“ς κζ αἴρω δι ὑμᾶς ος ἵνα 1δ μα 1 γτϑ]οὶσθ - οὴ ἡμέρᾳ: 25 εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Εγώ εἰμι [56:1 ἃ ἰο ΠΕΡ: “Ἰ. 81 
ἐδ τοϊοϊοίηα Ἰβτουρῃ.. τοῦ,  ἰπογάδγίμαὶ ισγοῦᾳᾷ δοοουηὺ (ΏΔΕΤ ΔΑΓ. ᾿Βαά, ἴο Βεῦ πθ Ζεβὰβ : ἴὰ ᾿[ὴ86 χϑβυσσθούίομ δηᾶ 

πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ: ἀλλὰ γὰθ ποῦ ὕμεχσδ, - ἴῃ ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ωή! .. ὁ μὰ Πΐθ. -Ἠδ. ὑμαῦ ἐχ- 
χοῦ τοϊρῃμξ θεν, ἐμὲ ποῖ εὐνὰ5 ἰθθσο; δυΐ ᾿γχάϑτ 90 σοῦ ἰὸ 86. τοϑυχυθοίοη δῃηὰ μα. 1126; ἴδ8 (οὩ 6) ογοίϑο ἔδαϊ ἢ ἴἰη- Τὴ6, 

ἄγωμεν ε πρὸς αὐτόν. 16 εἶπεν 1 Ὀε]ΐονα. Βαὺ Ιαῦ ὰδ 5Ὸ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ |Θνδι ἐμπουρῃ 6 85, 
1οὲ τ μὲ βοϊῃ' ἰονναγά Βΐσλ. Βδιὰ [το Ὠἰγ.᾽" 16 ΤΏΘΓΘΙΟΤΘ Ῥεμονίῶβ ἰπΐο τὸ δηάϊξονεσ ἘΠ 5ποι]ᾶ ἀϊα Ἅ11 οοθ ἴο 1176; 

οὖν. Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος [ ΤΉΟΙΩ85, ὼΟ ψ85 ζήσεται, 26 καὶ πᾶς «ὁ ζῶν καὶ πιστεύων Ἶ 26 6πΠα δνογγόμθ “ἐμαὺ 
Ἐμούθέοσο ὙΠοσλδ5 ἐπα (οη6) Ὀϑίηξ βαϊάᾶ ΜΙᾺ ὈΘ1Π16α ὙΠ6 ὙνΐΏ, ὁδὰ 6 ΨΊΠ να, δηα δνθσυοηθ {πῈ νη δια. ΒΕ] θν πε ᾿ς ἡγίηρ Δηα ΘΧΟΓοΐσθα 
τοῖς συνμαθηταῖς ἔΑγωμεν καὶ [ο ἰδ. ἔδιον ᾿ ἀϊβοὶ- εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα"  ζαΣ Ὦ ἰὰ τὴ8 11 ΠΟΥΕΣ 
ἴο 88 6 ]Π1ονν ἀϊδοὶθ]65 Τιοἴ ἃ Ὀ6 βοϊηδ 8150 [Ὁ165: “Ἰιϑῦ 5. 8150 8ο, ! 1ἴο τἴῶϑ ποῦ ἤοΐ βῃομ]ᾶ ἅϊα ἱἰηΐο ἰδς 8856; |αἶἰθ  δὖ 81. 0 γοὰ 
ἡμεῖς ἵνα - ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ. [ὑπδῦ γα τῖδν αϊ6 στη πιστεύεις τοῦτο; 21 λέγει αὐτῷ [Ὀ6]θνθ (159 21 516 
πα. ἴῃ οσάᾶογ πῃ νν τοϊρῃΐ 16 ΨΙΏ. ἰγα. ἰπλ. το ἅ16 θεθνῖας γα {115 588 15 βαυΐηρ ἴἰο Πϊπὶ] καἱᾶ “(ὁ Ὠΐῃη: «65, 

1 Ἐλθὼν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς εὗρεν! 11 σοπμβοαθ θην Ναΐ, κύριε" ᾿ ἐγὼ ̓  πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ [Τιοτά; 1 Πᾶνθ με θνϑά 
Ἡανίηβ οοηθ ἐμογθέοτα ἐξα 7εβὺ5 ἔουπα θη ὕαδὰ8 δγχίνεα, " δνῳ Τοτᾶ; ᾿ " ̓ βδνθ ὑππεύα 1π 81 Ὑ05 Ὁ1Ὸ ὑμαῦ. γοὰ ἅτθ ὕμ8 

ΠΡ ΉΣΝ ΤΩΝ ΩΣ ν᾽ ΠΕ ο “ ἜΣ 5 : τε ἢ χριστὸς ὁ. υἱὸς τοῦ: θεοῦ ὁ εἰς. τὸν [ ΟὨγῖδῦ. 6 οι. οὗ αὐτὸν τέσσαρα: δ ἔρας ἔχοντα ἐν τῷ κα ουμᾶ 6 8 41: Χρισ ᾿ ὃ ' δἰπο, ζοάΣ τ Ὁ αἰρδλάγ ἀθν5. ΒΑΝΙΔΕ ἴω [π8 ταρὰν Ὀδδὴ ἴοὰρ ἄδνβ. ὅμε ἘΣ ἐμευθο8. ἐΠοῤεμς ἦδ8 (06) ἱπίο {μθ΄ (αοά, 8 Ομ δοπί- ,- [-- Ἢ Η ᾿ Η ΄ Ψ΄, ΝῚ “ ΕΣ - ᾽» νημείωῳ. 18 ἣἦὧν δὲ Βηθανία ἐγγὺς | ἰὰ “ὋὯ6 Τπϑπλοσί81 ὑορ, . κόσμον ἐρχόμενος. καὶ τοῦτο εἰποῦσα |ἴπρ 1ηὔο {π6. “πποτ]ά. 
ρέῃ ΤΟΙ Ὁ. ὧν 1...) ΒΟΙΠΘαΣ, Ὥρα [18 ΝῸΝ ΒΕ Ά ἫΥ ψὰ5. γλιώνε Η ΘΟΣΑΣΉΒ: ὲ Αϑα Ξ ἄρτν Βανι β 3616, 28 Δῃᾶ ψΏρΩ 5086 μδαᾶ 

τῶν ᾿Ιεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. ΘΙ Φαγαβδίεα αὐ ἃ - ἅπηλθεν καὶ φώνησεν αριᾶμ τὴν [5814 ὑπῖ5, δὴ ὑϑηῦ 
[88 ΣΙΝ Μὲ ἔτοω βίδαϊα Βξίθθῃ. |ἀἀϊβίδησα οὐ δροὰῦδ ὕπο ΠΣ ΟΥ̓ ῊΝ δὲ Το ὐ μὴ υὐλὴ ᾿ ΜΑΧΥ͂ ᾿ ΟἿ διηά οβϑ]θὰ ΜϑΥΥ 
19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν ᾿Ιοὐδαίων ἐληλύθεισαν | πι165. 19 Δοσοτα!ηργ , ἀδελφην.. - αὑτης αὔρα “ - εἴπασα Ἴ μεσ βἰβίθυ,. βϑϑίηρ 86- ΜδῺν Ῥυΐ ουἵοῦ ἴὩ ΒΔ {76ν75 μϑά οοῶθ [ἸΔῚΡ οὗ ὑπ ὕθαθ πρὶ - ΟΣ ΒΕΣ᾿: 5ΕΟΤΘ ΕΙΣ ᾿ Ἀδνίηξ βαἱὰ ᾿ ΤῺΘ Ιργρῖϊν: “ὙὯ ΤΈΘΟΠΘΥ 

ἀκα ον . ἢ δ Π δᾶ οοῆβ ἴο Μαζίῃβ ἡ ιδάσκαλος: -πάρεστιν καὶ ες φΦῶνεϊ ἰθ Ῥσϑδϑηῦ δηᾶ 15 0811- πρὸς τὴν ᾿ἠάρθαν᾽ καὶ Μαριὰμ Ἀάβῇ αὐϑΝΝ, , ὙΘΘΟΒΟΥ .-.. 15 δοπββίᾷᾶβα δηᾶᾷ Π 15 βουῃαίπε 0 Ὁ} 1ῃρ; τοι!" 29 ΤΏΘ᾽ 18΄- ἰοννατὰ 6 Μαιΐμα δρ᾿ρὰ ΜϑῪ ἰῃογᾶου ἱπαὶ ἰδ ΜϑΥῪ ἰπ ΟΥΟ ᾿ ᾿ ΣᾺ : ἌΓΟΝ Α ᾿ ε.. 29: ἐκείνη δὲ: ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη [ἐδΓ, πΏΘΩ: 586 Βραγὰ παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. [ο ΘοΙ5018 ὑμθῖὰ σΟη- σ᾽ ἣν, ; ΒΑΓ 
ἴμεν τΡσμΣ σοῦβοῖθ ἔποὰ δροὺὰξδ ἐῇξβ Ὀχοίμεγ. ᾿ροσηΐηρ ὑμδὶσ Ὀσούμοῦ, σοῦ. Ε ΤΟΘΕ (οῃ6) Ῥὰν 85΄ 588 Ὥροτα 888 ἜΟΘΘ ΤΡ ῃ15,ὃ᾿ βοῦ πὸ αὐἱοκὶν 
20 ἡ οὖν - Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι 20 Ὑπετοΐοτα Μαγίμδ, :Ἡ ταχὺ και ἤρχετο πρὸς αὐτόν" δ ψὰ8 ΟὮ ΠΘΡ᾽ Ὑ8γ 

ΠΝ {ῃοσοζοτο Μαρέμα 85 5ῃὲ ποατᾶά παῖ) ΨΏΘΩ 5ῃὴ6 πραστά ἐῶ ΕΙΣ δηᾶᾷ 5886 ννὰβ σοχωίηβ ἰονγατά Ἀπα; [{ρ Ὠἴΐγηω. ' ; Ἔκ Ως Ν μὲ ΐ -», ᾿ » ΄ ὩΣ Ε “ ΝΣ τ οΝ οἱ τὰς ἀΟΥΥ ᾿ ἃ, ᾿Ιησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ: Μαριὰμ 9εδὺ5 85 σοταῖπρ, ᾿ 80. οὔπω δὲ ἐληλύθει εὖ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν] 39 σεθὰθβ δα ποὺ 
τ δ θὰ [15 ΘΟ 5 ταρῖ ᾿ ἴο Πἰχα; Μαῖν ἰτηθϑὺῦ ἰπ; θυ Μϑν ᾿ ποὺ γε Ὀὰσΐ δᾶ σοχιθ. 6 “2655 ἰηΐο ῃη6 γε, ἴῃ “ἤδοί, δοχηθ 
δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 21 εἶπεν οὖν ᾿|Καρὺ 5: ὑηρ δῇ μοῆθ. κώμην, ἀλλ᾽ - ἦν. ἔτι -ἐν τῷ: τόπῳ ὅπου ἰαῦο᾽ Οὑπ6: ὙΠΠαρα, Ὁ 
ας ἰὴ ἴῃ ποῦβθ ννᾶϑ βι πῆρ. Βεαϊᾶ ἐπογθέοτθ 21 Μαχίμα ὑμβοοίοσθο ἰ ὕϊαθα, Ρυῦ παννὰβ -γεῖῦ -ἰὰ (86 ρῖδοθ ΨΏΘΙΘ ὯὨ6 ψα5 5}Π1 ἰπ Ἂῃ8 

ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ. Μάρθα... 81 οἱ οὖν. 
ἀλέα ᾿ ἴο ἴχα πθ΄ Μαῦίμδ. - ὙΠ6 ἐμογαῖοσθ. 

᾿Ιουδαῖοι  ᾿ οἷ᾽ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ 
εν “ ἐδ (οὔθ) Ῥρίηβ ΤΠ π|Ὃ ΠμῸΡ ἰπ ἐπ 

οἰκίᾳ ᾿καὶ - παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες 
Βουβθ δηᾶ. σΟΏΞΟΠΠΡ ὮΘΥ,.. ανὶηδ Β6θᾺ 

Ὀΐασθ ΏΘσα: Μδτίδδ 
ταθῦ Ὠΐγχα, 81 ΤΏΘΓὸ- 
ἴοσθ μ᾽ σε ὑπαὺ 
ψοΙΘ ἢ Δοὺ ἰὰ 
8. Ὥοιδβα. δηα ῃαῦὺ 
ὍΘ δσῃβοϊηρ ΘΓ, 

Μάρθα πρὸς ᾿Ιησοῦν Κύριε, εἰ ἧς βϑια ἴο σοβασ: -“Ἰιοτά; 
{πὲ Μαγΐμαε ἰοννασάᾶά δθβὰβ Τιοτάᾶ, 1Ὲ γοῖι ὑγευθ [1 γοὰ δὰ Ὀδθθὴ ΠΘΓδ 

ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου [τὴν Ὀγοίοι ψουἹᾶ ποὺ 
ἤθσα ποὺ Ἡϊκοὶν αἰοὰ 16 ῬὈχοίΐῃοσ οἔχηδ; Βδνα αἰθα. 22 Απαᾶ γεὶ 

22 καὶ νῦν οἷδα ὅτι : ὅσα τοδϑηῦ ἽΚΩΟ 
δῃᾶ ον 1δνο Καονν {π8ὶ 85 ϑην ((Ὠ:ΏΡ5) ἂἃ5 δ ῬΓΈΒΘΗ ἶ ΚΩΟΥ͂ 

: ᾧ ᾿ ὑπμαῦὺ 85 ΔΩ ὑμίηρβ Η Ν Α͂ "ΠΗ μ καν Ν 
ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ᾿ς τοὺ ΠΣ ἃ ὖ τὴν λαριὰμ Ὧτὶ ταχεῶς ἐν στῇ ΚΑῚ ΙῸΏ βϑϑίῃρ ΜΔΙΨ τίδο 
ΤΟΙ γοὰ τϊσῦ 5 6 αοὐ Ψψ1Π1ρῖνα ἴο γοὰ ΤΣ ἐπω ΜΠ οἶνος ἐξῆλθ ΔΙΒΕΥ, Ξ Ἢ ̓ δ αυϊς ᾽ ̓ 5 ᾿ Ἂν ἊΡ βηὰ αὐτοῖν Βα δ 5ὸ , οὐ, 

- " Γ᾿ ᾿ 3... 2 . ᾿ γε : ῃ- ες ὅτι ἣ Π ἃ “Ὦ " ἘΠ ΡΕΕΙ ὁ  ΣἝθεός. 23 λέγει αὐτῇ ὁ [ησοῦς ᾿ ᾿ς : ξρῆλσθεν, Ὠκολουύησαν. αὐτῇ. ὁόςαντι ΟἹ]ονγ6 ΘΓ, δὰ 

ἐν αστ σειν τὴν αδν φοος χσοῦς ὙΠΈΝΕΥΕς Ι 234 Μασίμα ; βδθίβ βοίηβ πηᾶθν πο [μ6 ΤΛΘΤΠΟΣΊ5] ἑοτα ἴῃ οταοχ μαι 1 5128 ὅο Π6. τῆθτηο- : - - ὃς : ᾽7 ΜΠ βίδηδ σρ. ἰδῇ6 τοῖο οὗ σου. 15 βαυίῃϑ])] ΜῚ]1 Γἱδ56. τδὶ  -ἰομῦ. ἴο ΘΕῸ 
κλαύσῃ ἐκεῖ. 82 ἡ  ..; οὖν Μαριὰμ . 

ἔμπογο, 852 πᾷ 5ὸ ΜΆΓΥ͂, 14: 506. νοῦβθ 1, ξοοϊποίθϑ, : ᾿ τ 586 τηϊσῃῦ εορ ἔπε. -ὙἼῺΘ ᾿ἰμουθέοσθ. Μδϑῖν . 
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ἱ ἦλθεν. -: ὅπου. ἦν. 
8.5} ᾿βῃ6 σϑὰθς ΨΏΘΙΘ. -τγ)δβ: 

αὐτὸν - " ἔπεσεν:. αὐτοῦ -- πρὸς - τοὺς - πόδας, 
ἰτας “- 161, ᾿ς οξσα ἰομματά. 186 .: υΣοοϑῖ,. 

λέγουσα. αὐτῷ. Κύριε," εἰ - τ ὦδε οὐκ 
τ ΒΒΣΊΩΡΙ ̓. ἴἰο χα - Τιοζά, - 15 γόοι ΟΥΘ  ΠΘσο τοὶ ἢ 

εἰν μου. ἀπέθανεν. ὁ ἀδελφός. 33 ᾿Ιησοῦς 
ΤΟΝ οἔτηθ -: αἀἰδὰ : ἐπ6. Ῥσγοίδοσ. ον 655 

᾿ς Οὖν . οὃὡς. εἶδεν. αὐτὴν -. κλαίουσαν καὶ 
ἐμογθῖοσαθα 885 ἢδφ 584. ΒΟΥ: τ ΝΜ ΕΘΡΙΩΞ δηᾶ 

εὐ τοὺς 5.0. συνελθόντας -- αὐτῇ -: ̓ Ιουδαΐους 
{6 (ὐῦδο)" ο- δνταρ σοσὴθ ἢ ἴἰο ΠΕ. : 2εν5. 

δύσιν οα 
ΠΟΘΙ δε ψ88᾽ -ϑἰ πὰ 
᾿αυρηῦ δἰρηῦ: οὗ Ὠΐτη, 
1611: αὖ Ηἶδ᾽ ξοαί,. 50) ὲ 
ηρ- ο Εἴτα: “1 ΘΓ, Σ᾽ 
γχγὸς π8δᾶ- Ὀ6θῃ Βδτδ, 
ΤΥ Ὀτοίῃου. ΜΟΙ]α ἡρὲ 
αν αἱδά.". 833 σεϑαβ, 
ὑουθίοσγθ, ψ Βθη - 6 
58.. ὯΘΥ ψΘΘΡΪΩρ δ πὰ 
ἴῃ86 ὅθ. ὑπαῦ σϑῆιθ 
ΜΙ Ποὺ. ψϑορίηρ, 

᾿Ιησοῦς ἰδοῦσα [νὰ 5186 
Ζεβυ5.:: ΠΑνῚ ὴ 56: 

κλαίοντας ἐνεβριμήσατο.. τῷ «πνεύματι καὶ, στοδιδα ἰπ ὑπ6. βρίτ- 
ψνΘαρίαΣ Βα βτοδῃεα ᾿ὄἰοίῃ6. - βρίτίς πα] 1 δ ηα ὈΘΟδΙΊΘ ὑτοιΞ 

ἐτάραξεν ετος ἑαυτόν, 84 καὶ εἶττεν Ποῦ [Ὀ16ἅ; 34 δά. 6. 5814: 
ἢ ΟῸ]Θα .- ἰτηβοιέ, - δῃὰ Προ 5δαὶὰ ΏΕΓΕ [γΏΘτΟ δᾶνο στοῦ 

τεθείκατε. ᾿ αὐτόν;: λέγουσιν -. αὐτῷ [1614 ὨΣϊπι᾽᾽᾽: ἜΒΟΥ 5ϑίὰ 
πᾶν του ρυῦδ. Ὠἰπλῦ.. ὙΠΟΥ 816 βασὶη8 ἰο ἴσα [ἰὼ Ἡΐτα; “Τοτα, οοχὴδ 

Κύριε,:. ἔρχου. καὶ ἴδε. 35 ἐδάκρυσεν. ὁ [δῃᾶ΄ 566. 35 σοϑὺξ 
Ἰμοχά, . Ὀ6 σοχμΐηρ δῃᾷ. 866. Ξῃ6 ἃ ἴθβτϑ : ἈΠῈ 1 ρᾶνθ - ΜᾺΥ ἴο. ἐδδυβὶ 
᾿Ιησοῦς. - 86 ἔλεγον - οὖν: ᾿Ιουδαῖοι [36 Τογοίογθ. [π6 ὕονβ 
- ὥθβαδβ.. : ΕΟ ΒΑ ΤΕ ἀἐμεσοοσθ πς « ὅοννβ. ἔθαρδὴ ἴο -58ὺ: “368 

[δε πῶς. ταν ἐφίλει. ᾿ αὐτόν. [ψῆδὺ δἰθούζοῃ.- Β6 
5686. δον. ΕΟ να μανίηβ δϑέβοιοη ὸσΣ τω. ἀϑοὰ ἴο ἥβδνθ ΖῸΓ 

31. τινὲς --δὲ --- ἐξ - αὐτῶν εἶπαν., Οὐκ. ἐδύνατο  Ηἰπι!’ 81 Βαδ. Βοπιδ 
εἰ ΒΟ -Ῥοῖ Ἰου οὗ ἵμοα " 56] - Νοῖ νγὰ5 8816 [οἡὁ {ῇϑχη βαδαϊᾶ:" Ὑ7ὰ5 

τοῦτος “: ὁ .- ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς [ποὺ ἐπὶ [πι8}] ὑδαΐ 
ΠΡ (οπο) - - 56. δανίηρ ορεῆεα. ἰδ8 ΕΥΘ5 ορθηθᾶ ἰδ δνγεβ. οὗ 

στοῦ -ατυφλοῦ ποιῆσαι ..- ἵνα --: καὶ [ἔπε ΡΠπᾶ : 8 8016 
οὗ ἐδθ. : Πα (ομ6) ᾿ ἴο τάδκο ἴῃ οτᾶασ ἰμαὶ 8150 [0 Ῥγουθηῦ μηδ “ὍὯ6 

οὗτος. - μὴ ἀποθάνῃ;.᾿ ἔσοϊα ανἱὴρ3᾽ ξξε τμιῖ5 (οπ6) ποῖ βμουϊά αἰος Ε εἴπατον 88 - ̓ Ιησοῦς οὖν ὅλιν ἢ ᾿ 88 Ηδῆσθ ὕεβιῖδ, "413 
: Πα ΆΣΣ παλιν [[6γ-  στοδηϊῃ 

“6505 " ἐ- ἘΒοσθῖοχθ ΒΥ ΣΕΥ ὕθτ. πἰτηβοῖς, αοὐονὰ 

ἐμβρη μώμενος. - ἐν .... ἑαυτῷ ἔρχεται --. εἰς 
Ἰρριμόμες ο ἊΔῺ  ΒΙΤΆΒΟΙΕ 15. σου 5 τ ἱπίο τῷ [86 ταοτη τὶ Αομα 

τὸ. βνη εἷον ᾿ς ἣν. δὲ σπήλα τὸ ἤεξιο τπ ἀπο : ταιαδες τον, " καὶ : 
(μι. ομοβνημεῖ του; τ ΟΔγ6, ΓΝ ᾿8 εἰσβό ν 85. Βα 

λίθος ἡ ἐπέκειτο ἐπ᾿ 

- 6ᾶν6, οὐ Δα 

αὐτῷ. 39. “λέγει. -ὁ [88 ἱγὶπθ δβδῖηβο, 16. 
βίοῃμθ ον 5 Ἰνπρ ἀροι - “10 ΙΞ ΒΆΣΊΩΕ, τὯ6. 39 ΠΟΣῚ 5814: “““ἼΑΚΕ 

' ̓ ἴησοὺς Άρατε ́. τὸν λίθον." λέγει. αὐτῷ [86. δἴοπθο;, ἀνᾶν.᾽ 
1 6505 118 ὋΡ ἕοτ᾿ ἴμ6 κδίοῃϑ. .. 15 βα σὶρ ἴο Πίτη "“Μαγίμδ, δα αἰβέου.: οἔ 

ἦς - τ τη: ἐς εὐοῦνς : τετελευτηκότος [{π6.. ἀδοθαβοά,: 5αἱὰ 
ΤΕΣ ᾿Ἀ ΕΙ τ 8 ρόζει ᾿ αν, ἀδοθαϑρα ἴο Ηϊπη: “Ὑ,οτᾶ, ὋΥ ΠΟΥ͂ 

α΄ Κύριέ; ἤδη ξει, . -- τεταρταῖος |: ; 
Μασγίδα Ιοτά, δἰτοϑαν ἨΘ 15 ΒΙΠΘΠΙΩΡ, Σουζγῇ ἰαῖὸς πὶ δ ἃ: 5ΓΩΕΙ],᾿" 40 ἴοτ 

"Ἶ 37 ΜΑΙ 

γάρ ἐστὶν. 4 -λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς Οὐκ 15 ΣΟΌΤ' αδγϑ, ἢ 76: 
ΤΟΥ -- ἰ5,,. 1 15 ΒΑΣΙ ΠΒ ἰο ΒΕῈΣ {π6΄ - 7Ζεϑὰ58 Νοὲ 5115 5βϑα ἴο ποῦ: “Ὁιὰ 
εἶπόν σοὶ - ὅτι: ἐὰν. -. πιστεύσῃς 1 ποὺ ΓΝ τοι, παΐ 
βαιᾶ. - ἰάγοι “ ἰμδὲ τ ἐξ νοῦ : γοὺ βῃου]ά Ὀοιίονο [12 γοὰ ποιά. ὈοΙίονγα 

β 

ἑ 

- 
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τς ὄψῃ" 0... τὴντ " δι 'σοὰ ψουϊά..- 5866. ἐμ 
σου ΜΉ 5Εα .. (88, θεν: ΕΘ] σγυυοῖ. -Οοα 3 

ἦραν -τ-- οὖν --: τὸν :- λίθον.:-.-.ὁς δὲ [41 ΤΥ οἴοτο -ὐπον 
᾿ αμΟΥ Μερᾶ ρ΄. τλοσεξοσθ. ἐπ 6 Βίοιλδε:ς πο Ῥαΐ ] ἰοοῖς ὑπὸ βίοῃβ ἅνᾶν. 

εἰλοϑος,: ἦρεν- τοὺς ὀφθαλμοὺς. .- καὶ ΝΟ σ6585.: ταὶβϑα 
 ἄθβαβ.,; Ἠξβά ἂρ--- ἐΒες ἔξ ϑϑ πε δηᾶ: Ὡἶ5 Θγοα΄. ποανθηνετα 

Β-εὐχαριστῶ οὐ αόι το: ὅτε [888 --Βαϊά:ς ΠΕ ΘΡΏΘΙ, 
ἐπε σῖεθε. . όσοι, {84} ὑππδὴκ νοῦ : ἐπδὺ 

ἄκουσάς - βου; 42: ἐγὼ" ἤδειν ὅτι ἰγοὰ πᾶν. μπδατσᾶ.. 156. 
σοι ἈΘΑΥΩ: τ τὴ6, -1 0 τς θα μοά ὀνγα τη δὲ [42 ὙΤΘ, ΤΣ ΚηΘν. ἐδ 

πάντοτέ - μου τνς τοἀκούεις ᾿ ἀλλὰ. «-διὰ- [Χο ΘΙΜΑΥΒ. ΠΘΆΣ, 116; 
ΔΙΑ 5΄- ΟΥ̓ Τ.6 ἐτολεις δὴ περοίαες ὁ Ῥυαϊ΄ “:ἄσουρῃ [Ρ ΟἹ δοοουηΐ. οὗ 

τὸν ὄχλον ::": τὸν᾿ "“περιεστῶτα:.--- εἶπτον [0880 οχονα,- δα! την, 
ΔΥΘΙΠα: 1 ΒΡΟΚΘ, : ἷχ 

οτὐᾶον ὑμδαῦ. 6 Υ. ταῖρῦ 
Ὀοϊῖονο τμαὺ γοι- βοὴν 
6. Ζογύῃ.᾽ - 4. πὰ 
ΏΘηΩ ;ὯῺ6. διδᾶ 581 
656. ἐδ ῃρ5,: 86 ΓΘ 

Π ουθ πσ  :8 ΟἹοπΩ͂ 
ἡγοΐσοὶ» 82,8 ὙὙ5,} 
δοιπδιοῃς οαῦ }". 44:0} 6 
ΣΕΙΏΘΏ]- ἐπαὺ δα 66 α, 
ἄἀραδυτσααθ οὐὐ ὙἸΠ 

86 στον - πε (πε). μανίπα βἱοοῦ, δτουπᾶ.- 1 581 

εὐ ἵνα τος υὐπιστεύσωσιν -΄... ὅτι -ἰσύ;- με 
τὰ οτᾶσδσ ἐπδὲ δεν: Βῃου]α Ροονο: οἴμεξ. Ποῦ“, ΤΩ6. 

ἀπέστειλας. 48 καὶ... “ταῦτ εἰπὼν-". 
ϑβοηῦ ξοσίῃς -Δηᾷ, ἴδεξα. ΜΝ Βανὶηνρ βαϊὰ. 

φωνῇ - μεγάλη: ἐκραύγασεν"- Λάζαρε, δεῦρο: 
ἰο νοΐς6 ως, 6 Ἐσιβα΄ οπέ . Δ Ζαχαβὲ τ: λό τ 

"ἔξω. τὸ .44 ἐ ΕἾΕΙ ἀν πο  δηον σἡ στεθνηκὼς 
οὐθῆδο.. Ε ουΐ.--. ι ἔδ6' ἴοπ8Ὲ ᾿ μανέηβ ὙΡΣῊ 

εἰ δεδεὶ μένος ᾿ τοὺς: ς πόδας καὶ τὰς" “χεῖρας [ 
μανίῃβ Ἰξον ῬΡουμᾶ- ἰβα .:-2δοῖ. δῃῇῦ {π6:. πδηαβ 

κειρίαις; . ακαξ ἡ ὅ ὄψις αὐτόῦ σουδαβίῷ Ὧ15. Τεεῦ -ϑηᾶ. πϑηᾶβ 
ἰο βυνδίλς. Βατιάβ, :ϑηὰ ἃ 186. Ζδοθ. οὗ τὰὁ ἴο οΪοΣΣ ἰουπᾶ. τἰῖ. ψτδρ- 

περιεδέδετο; :16.01 λέγει .-᾿ δ΄ :: ̓βησοῦς Ῥίαθβ, δῃάᾷ Ὠΐβ "“οοῦχτι- 
μιᾷ θθϑῃ ρουπάᾶ ρους εἰς βανίης: τυ Ὧ6 1. Ζοσὰθ [168 ῆ0θ' ψ85: Ὀουμα 

αὐτοῖς:: Λύσατε αὐτὸν καὶ, : ἄφετε ΄.- αὐτὸν [ἃρουῦ ΤΡ, ἃ... ΟΙΟΙΕ, 
'ζεδιια 888 ἴο ἐδδη: 
οοεθ. ἰσα δηᾶ- 1θὲ 

Ω ΝΉΤΝ βὸ." ο ὃ 

"τοὐδαίωνξ τ 4δ᾽ ὙΠογοίοσα ᾿τωθην 
τξοινϑ, 6 Σ ἜΒ6 σον [δύ 

εὐ οὗ Ὁ ἐλθόντες, πρὸς τὴν -Μαριᾶμ. καὶ μϑᾶ ὁοχθ ἴο Ὁ ΜΆΥΥ 
{86 (οι 65) -Βανίμα ἕοτῃθ ἰοννασχα. ἔμπα ᾿᾿ ΜΑΥΥ " "δά Δα“ ΤΥ ΘΒ 61 

θεασάμεναάι .. ὃ ἐποίησεν," “ἐπίστευσαν. “εἰς Ιπδαῦ Π6 ΠΝ -Ῥαῦ 
ΒΔνΙΩ ΝΣ νιεννεᾶ, Δ ΟΣ Ὦ6 αϊά, Ῥεπενῥα “- ἰηΐο] ἙΑΤΉ ἴῃ. Αἴτα; “46 Βπΐ 

ο ἴἸμοτὰ Τοοβα τοὺ πΐτὰ ᾿δηῶῦ.: 1ὲξ τοῖν βὸ οἶξ-: ἰυχη " 

ὑπάγειν: " σἜπΛΘῚ τ 
ἴο Ὀ6 βοίπε πηᾶστ, : πε τ 

45 Πολλοὶ. οὖν ἐκ .τῶν᾽ 
βην .. ἐποσθῖοσθ ουΐ οἔ “186 

αὐτὸν" 40 τινὲς δὲ .- ἐξ. αὐτῶν ἐυῤιν νοι ΜΕΝ οἱ Ἔβεὰ. θοῦ 
«τα; ἀὐν ἐνοα Ὁ Ῥαϊ αΣ οΥ “ νυρηΐ ο : οἵζ. ἴο Ἰδ6 Ῥματὶ- 

τοὺ ἀρισαίΐίους καὶ. εἶταν ἀύτοῖϊς: 
ἡυτος ἢ δὺς εὐ ϑβαδεενς. ΔΩ͂  βϑἃ ἴο τ 5665 ἀπά. «[ο]α ἵδέτα 
ρνσσ ἀσνν ": ἐποίησεν ᾿Ἰησϑῦς: {ῃ6-: ἰΐηρα σ6 505. αἰά. 
ἘΥ Ξς α “ν΄... ἴὰ . “ " ἃς ῷ τα ὑχὶ τ  - ὡ. 

νι μαὶ ([ἴη 55) νὰ σέρυς. 41 ΘομΒΘα ΠΘΩΟΙΥ  ὑπ6 
ἷ ΟἾΣΘ, υτὶοδῖβ δηᾶ: [86 

41. Συνήγαγον ᾿ οοὖν οἷ᾽ ἀρχιερεῖς καὶ [25:58 } ἢ 
[ὰ ἀρ το ἐπεγθέοσθ ΒΝ οὐδὲ τρενς δηᾶ ΓΕ ΆΘΙΙβ6 65 ρα  βα ὑμ6 

οἵ Φαρισαῖοι ισυνέδριον, " καὶ: -ἔλεγον. " 5 θ᾽ ἀτΐῃ - -οσθίῈΓ 
ἴὰᾷβ ῬΒαγίβθαβ. ϑδημθαγῖα, ΩΝ μον δ νη ̓βασἰηθ᾽ απᾶ Ὁ ἘΞ ΤΩΝ ἰσ᾽ ΒΑ: 

485 566. νϑῦβθ- Ἐ, τοοϊβοίοαι τ το ὅττι ὙΞΡΟΔΟΙΙΣ 



ΦΌΗΝ 11: 48---ῦς 

Τί ποιοῦμεν ὅτι 
Ὑγ,ρδί αἕα νὰ ἀοίῃρ Ὀθοδῦθα (μἰϊβ ἰδμα ΤᾺ 

πολλὰ “ποιεῖ᾿ μεῖα;. 48. ἐὰν 
ΤΏΒΩΝ 15 ἀοΐη δ 5155 Τέονοσ 

ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες 
ἵν 6 ΒΒοια οὶ βὸ ΟΕ :- ΤᾺ τῆι, ον 81 

πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ 
ὙΨ11 Ροίονο  ἱπίο μΐτπι, δῃά ΨἘΠΠΙΟΘογΔΘ ᾿ {16 

Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν 
Ἐοδηβ δῃᾷ μὸν ΠΗ αΡ οὔ δῃηὰ ἐπε 

τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 49 εἷς δέ τις 
ῬΙδοΘ δὴ ἰὼ ταδίΐϊοῃ, ΠΌὍΩΘ. Ὀᾳς . βοὴ 

ἐξ αὐτῶν Καιάφας, ἀρχιερεὺς .. ὧν τοῦ 
οιἶοῖῦ. τρ Οδίαρῆβϑ, ΟΠΙΘ  ὑγίοϑὶ Ὁθίρ Οὗ [86 

ἐνιαυτοῦ “ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς -- οὐκ 
ΠΚΞΘΑΓ ᾿ τῃδῖ, βϑαῖϊὰ ἴο [θη Ὑου ποίΐ 

᾿ οἴδατε οὐδέν, 50 ;- οὐδὲ 
ἢδνο Καονν ὐὸς ΠΟΙΩ͂, .. ἦν ἢ ποί-αἐ 

τυ λογίζεσθε τ᾽ ὅτι. συμφέρει - ΄. 
χοῦ 816 γϑδϑοηϊηξβ οὐ δδΐ. 1 15 Ὀϑασυὶῃβ ἰοσοίπου: 

ὑμν ΣοξἮἵνα “εἷς. ἄνθρωπος ἀποθάνῃ 
ἴογοῦ ἴὰ ογᾶρν ἰμδῇ-.. ὁπ 6 ΤΩΘᾺ 5Βομᾶ αἱ 

ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος 
ΟΡ [88 ΡΘΟΡΙΘ. διὰ ποῖ. ΟΙΘ {π6 δίϊοῃ 

: ἀπόληται. 51 Τοῦτο δὲ ἀφ᾽ 
δου ]α 6 ἀσοίχονεᾶ. ς ΤΏΙΘ. τ μυΐ ἔτουα 

ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ 
ὨΙΤΏΒΘΙΕ ποῖ Ὠφϑαᾶ, Ὀὰΐ ΟὨΙΘΙ ὑσυϊοϑὶ Ῥοίηρ ΟΥ̓ [ΠΏ 6’ 

ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ᾿᾿ ἔμελλεν 
ΑΝ ἐμδὶ ὯΘ ρσορῃβθϑδίθα ἰμαῖὶ ννδὲ δρουΐ 

᾿Ιησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, 
2651:15 ἴο 6 γν:ηξ ΟΕ ΟΨΟΥ τὰς πδίίομ, 

52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ. ἔθνους μόνον, ἀλλ᾽ 
δῃᾶ ποῦ ΟΥ̓́ ᾿μ6 πδίϊοι ΟὨΙΨ, Ρρυΐ 

ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ. θεοῦ 
ἴὰ οσᾶθυ ἐπαὶ 8150 ἰπθ ομΠάτοθ οξίβα αοά 

τὰ“. εἰ διεσκορπισμένα ; 
[Ὡς (ΟΠ65) αν 6 ο βοαδιίζοσϑαᾶ χοῦ ΡΗ 

εις συναγάγῃ ες ἕν. δὅ9 ᾿Απτ᾽ 
Β6 χαθῆ Ιοϑδᾶ ἱοσθίθο  ἰηΐο. - οὔθ, . ἘΕὙΟΙΏ 

ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο 
μαι. ἐποσοΐοσα δα ἅἄδν {πεν ἴοοϊκ σοι 56] 

ἵνα :. ἀποκτείνωσιν͵ αὐτόν. 
1Ὲ οΥᾶθυ ἐμῇ - 6. ταὶ σὺ ΚΠῚ τ. 

584. Ὁ “ οὖν ᾿ ᾿Ιησοῦς οὐκέτι 
ἐν} ἐμβεγεΐοσα εβὰβ πού νεΐ 

παρρησία... περιεπάτει ἐν τοῖς ᾿ἰουδαίοις, 
ΟὐὐὐβθοΚΟῊΙν τὰ δ κίηρ ἀροχὲ πὰ {πα 

ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς 
Ῥαΐ ὮἈ6 εῃΐ οὔ ἔτγοῃι ἴῇθσα 

ὅενν5, ' 

τὴν χώραν. 
ἀηΐο ἴῃ 86 σουπίσυ 

οὗτος ὁ ἄνθρωπος 
8 
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μδὺ 16 ψ6΄ ἴο: ἄο, 
Ὀδθοϑυδα ὑπ 8’. τϑῃ 
ῬΘΥΪΟΓΤῚ5 ΤΊΘῺΨ 5165 
48 1ἴ τὸ δῦ Ὠἰτ 8ΔΙΟη 6 
ἐη15 ψαγ, ἴον ψ1} 
811 ραῦ᾽ ζαϊ ἴῃ Ὠΐτη, 
διὰ ἴῃ ΕΟ ΘΚ - Ὑ1} 
σοι 8Πη6 ἰδ διναν 
Ῥούΐῃᾷ οὐ. ὈΪδοα -διὰ 
οὐ πϑίϊοῃ," 498 
8. οασίδαϊῃ οτδ οὗ ὑἤθχῃ, 
Οβ 8 ὍΏ85, ψῇο 'ψἂξ 
ὨΙρΡῺ ρῥυίοδὺ ὑμδαῦ γϑδσ, 
501 ἴο “ὕπο: “Ἰοὺ 
ἄἀοσο ποῦ ΚΩΟΝ ϑ8ηγ- 
Φηΐῆσ δὖ 81}, 50 δῃηὰ 
χοῦ. ἄἀο ποὺ ζ7868- 
80ὴ:. ουὐὺλίμοι ἰὖ. 15 

ἰὖὗο Υτοῦκ δοηθῆϊλὺ 
ἴοῦ οὔθ τϑὴ ἴο. αἷθ 
ἴῃ ὈΘΏΔΙ οἵ {ῆ8 
ὭΘΟΘΙΒ δηὰ τοὺ ἴον 
06 ΨψΏΟ]6 πϑδύϊΐοῃ 
ὕο Ὀ6 ἀρσπδύτονοὰα." 
51 ΤῊϊσ, ὑμπουῦρῃ,.- Ὧδ 
ἀϊᾶὰ ποῦ 858... οὗὐ ἢὶβ 
ΟὟ οΥρΙ αν; Ραΐ 
Ὀρθοϑδα ὯὨ6 Ψᾶϑ᾽ ὨΙΡῊ 
Ῥγϊοοῦ ἐμαῦ γϑϑσῦ, Ὧθ 
Ῥτορῃθβίθᾶ . ὑμαῦὺ 6- 

5.5 ψὰ5 αἀοϑιηρὰ ἴο 

ἴα ἴθ πα πϑύϊοῃ, 

δδαμα ποὺ ἴὉΓ μ6 

Ὠδύϊοη ΟἿ, θα ἴῃ 

οτᾶρσ ὑμαῦὺ (6 ὁΠ1- 

ἄθη οὗ αοὰ ψο 

Δ1ΙΘ6 Βοαϊξοσεα ἃ δρουΐ 

Ὧ6 τρηῦ 8150 ραίῃ- 
ΟΥ ἰοσδίμοσ ἴῃ . οἠδ. 

δ ἸΒΘΙΘΙΟΤΘ ἔγοῖι 
ὑὉπαῦ. ἀδὺ ΟἹ ὑδου 

ἴοοῖ οουϑο6ὶ ἰο Κὶὶ 

Ὠΐη,. 5 ε᾿ 

δὅ4 δησθ 9685 ΠῸ 
ΙοσΟ οι κοα δρουΐ 

ῬΌΔΙΟΣ ϑιηοησ ἰῇ 

σοσβ, Ῥυῦ Ὧθ6 ἀδραχίθα 

το ὕπο ἕο. 86 

485 

-“ - ᾿ 3 ἈΝ [2 

δωγὺς ἡ ἐρήμου εἰς ᾿Εφραὶμ λεγομένην 
ΕΥ̓ τὰς ἀεβοιϑίθ [ΡΙ86Ε1, ἰητο Ἐρταϊση θείη 5αϊά 

λιν, κἀκεῖ: ἔμεινεν. μετὰ τῶν μαθητῶν. 
πόλι  ϑῃᾶ ἔμοτο μΒ6 τετηδίῃεα ὙΠ ἴπ6 ἀἰδβοίρ]εβ, 

55 Ἣν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα. τῶν ᾿Ιουδαίων, 
τῆῦαεβ Ῥυς. ὥρὰσ ἰῃ6 ῬῬϑϑβονοσ οὗ 88 Ζεν5, 

καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς ᾿Ιεροσόλυμα ἐκ 
αὴὰδόἌλλῃναοπξ ὉΡ ΙΘΩ ἰηΐο Φεγυβαῖθα. οἱΐ οὗ 

ἢ χώρας πρὸ. τοῦ πάσχα 
τ σουηΐγν Ῥθέοτο τὴ 6 ῬΆΒΒΟΥΝΘΥ 

. ἵνα ἁγνίσωσιν. ἑαυτούς. 
ἐμ οτᾶοσ ἐμαί ᾿ {86 ν σοϊσῦ ΡΟΣ Β6ῖνθβ. 

56 ἐζήτουν οὖν. τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ 
διὰ 

τῷ 
τὰς 

ΤΟ. Ψεσα βεεκίηρ ἰμεγθΐίοσα [26 6515 

ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ᾿ ἐν 
ἔλ 6 5 ΕΥΕ Βα 5 νι ΟἿ δ οίῃ Εν ο 

ἱερῷ . ἑστηκότες Τί δοκεῖ. ὑμῖν; 
περως Βανίηρ βίοοῦ μηδὲ [5 1 βεοιαΐηβρβ ἴο γοῦῦ 

ὅτι... οὐ ἔλθῃ εἰς τὴν. ἑορτήν; 
{ηδὲ ποὲ ποῖ [6 τοϊβῃΐ σοσλθ. ἰπίο ἰῃ8 ξεβενδι 

51 δεδώκεισαν ..δὲ. οἱ ἀρχιερεῖς καὶ : οἱ 
Ηδὰ είνθἡυα μρυΐξ [88 ομἰθε ρυθϑίὶ δῃᾶ “88 

Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵα. - ἐάν τις. 
Ῥμδγίβθαεβ οοτηγηδηβ ἴῃ ογᾶρυ ἔπαὶ ΤῈ δσνθσ ΘΏσΟΙΘ 

νῷ ποῦ ἐστὶν μηνύσῃ 
εἰουὶα Κῆον ΜΆΘΕ μ6 15. Π6 βου αἴβοιοβα, 1μαῖ 

: πιάσωσιν. . αὐτόν.. 
πον σαϊσῃΐ βεὶ μοΙα οἕ ὨϊτᾺ. 

Ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ. ἕξ ἡμερῶν. 12 
τοῦ 

οὐ ἴθ Ῥδϑβϑονε σδῖὴβ 

ΤῊΘ ἐμογοῖοσα ὅεθὺβθ Ὀθέοσθ. 5'ὶχ ἀδὺ5 

πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου -ἦν 
ἰπίο Βοίμδην, ΨΏΘΥΘ ννὰϑ 

Λάζαρο . ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν 
ἰαξαρσεὶ) οι ταίϊσεά αρΡ οὐδ ο ἅεδα (0065) 

Ε δ -“  ὰ ΄ ψΦ ἊΝ θ᾽ 3 ΄- 

Ιησοῦς. 2. ἐποίησαν οὖν “αὐτῷ 
ἀπο ς - ΤΟΥ τηδᾶβ {πεύθξοσθ. ἴο ὨΐϊτΩ 

δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, 
ΒΌΆΡΌΟΥ ἴβεσθ, δεηδδδϑ ἴΠ 6 Μαγίβα ὰ5 ΞΕΣΝΊΏΒ, 

ὁ. δὲ - Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ - τῶν 
τ6 Ὀυΐ Τιαζααβ. οὔθ ν οὐδοῦ  {π6 

: ἣν ᾿ Ν 3 ““ - ἡ 

ἀνακειμένων -“ σὺν αὐτῷ. οὖν 
Ἰγίηθ ργοτα τοβοίμεν ἢ Εἰτη, ΤΠ ἐδοσοΐοσα 

Μαριὰμ «λαβοῦσα λίτραν μύρου 
ΜΟΙΡΡ ᾿ ΒδντΩ5 τεοεῖνεα ρουπᾶ ΟΥ ὈΘΥΣυχηΘᾶ 01] 

νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν . τοὺς 
Οὗ Ἀδὰ Ἐσααϊθ ΟΕ ΤΛΌΟΘΣ ὈΤΊΟΘ δτεδβϑᾶ τῃ8 

πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν 
τορος οδίῃμο ὅὕεβὰβ δηᾶ υἱρεᾶ οὗ ἰο 8 δὶσβ 

ὅπως. 

ΦΟΗΕΝ 11: δὅδ-12: 8 

σουμέσν ποῦ ἴἢ6 τῇ σ- 
ἄοστιθσβ, ἰηΐο ἃ οἱἷΐ 
οδ]]16α ἘΡΏτα ἴω, - θά 
ὑμποῦθ 6 τριηδἽηθᾶ 
αὶ 86 
δΕΝΟΝ [86 ῬΆΞΒΟΥΟΥ 

ΔΙ 5Ο10165. 

οὗ 6 σ0 5 8 ὭΘΔΤΙ, 
δὴ ΘΩ͂ ὈΘΟΡΙΘ 
σοῦ ἃρ οαῦὺ οὐ {6 
σου ἰο ὥοσιϑδ θα 
Ῥοΐοσγθ 8 Ῥδββουδὺ ἴῃ 
οΥθσ ἴο ΟΙἸΘ8 556 
ἀουλβεῖνος ΟΟτ θυ ὩΣ- 
Δ11Ὶν. ΒΟ ἾΒΟΣΙΘΙΟΥΘ 
{88 ν σψοηῦ Ἰοοκίηρ ΤῸΥ 
οϑ 5 δΔηαἃ ὑπ 6 ψοιὰ 
ΒΒῈΝ 0 Ο)6 8ηοΐῃ  . ἃ5 
[6Υ 5βἰοοᾶὰ δουμα ἴῃ 
{ὴ86 ἰδχριθ: “δῦ 15 

τοῦκ ορίῃϊοο Ττηϑῦ 

Ὧ6. ΜΠ1. οῦ σομὴθ ἴο 
086. ἔροουϊναὶ δὖ, 411} 
δ ΑΒ 1 85, ὑῃ6 οἰὐϊϑζ 

Ῥτὶοδὺβ δθᾶ [ὴ6. ῬΏΔΥ- 
ἰδθθ5 Ὠδα βίνθῃ ογάθυβ 
[δῦ 1ξ δῆγοπα σοὺ ἴο 
ΚΩΟΝ ΨΜΏΘΙΘ ὯΘ6 Ψ88, 

Ὧδ βῃουὰ ἀἰϊδβοϊοβὸ [10], 

ἴῃ. ογάθσ ὑμαὺ ὑδδῦ 

τοῖσ ὐ 5οῖζα Ὠΐμλ." 

ΑσσογαϊηΡΙῚν .36- 
55, 51Χ. ἀδγ5. Ὀ6- 

ἔοσθ 86 ῬΦΒΒΌΝΘΥ, 

᾿αυῖνοα αὖ -Βούμ 8" ὯὭΥ, 
ΜΏΟΥΘ ΓΖ τυδ᾽ 85 
ΜΏΟΙΩ. 7650.}5 δᾶ 
Γαβαὰ ἃ ἴτοα ὑπ 
ρδα. 2 ΤὨΘθίοσθ ὑΠΘΥ 
ΒΡΙοδᾶ δὴ Βδνθη]ρ 
ΤῦΘΔ] ἴοὼΣ ἰτὰ 676, 

λα Ματύρα, 5 ταΐπ- 
ἰϑυοσίηρ, Ὀαὺ Γι Ζ8.τυλϑὴ 
5 ΟἿ Οὗ ἴξοξθ τὸ- 

ΟἸληΐησ αὖ ἴῃ6 [8016 
αἰ παι. ὅ Μϑῦν, 

ὑμογθίοσθ, ὕἤοοκ 8 
ροηᾶ οὐ ρογίυτηθα 

οἱἷϊ, βσϑῃυΐῃθ. πᾶτζᾷᾶ, 

ΘΙ σοδν, δῃα 5886 

στϑαβϑοὰ 86 ἔθρθοϊ 

οὗ δεϑῦ δῃᾷ ψὶρϑᾶ 
͵᾿“ςπππῤ΄’ἢ:᾿͵᾿᾿᾿ΝΝΝθἷ...-τὔτἷὃΠ.- -- -----ο-Ἕο-ο«--.ρς--.-ς.-ς 

1, 2 ὥρα Ζοβη 11:1, τοοϊποίθβ, 
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οἰκία 
Βοῦξα 

Ηΐ58 ἔδοὺ ΟΥν ὙΠ Π- δ. 7: αὐτῆς: τοὺς- “πόδας. αὐτοῦ: ἡ  δὲ᾽ 
Βᾶῖτ.. ΤῊΘ Ὠοίξο. ἢ8- οἵ μετ᾿ «86 2εοῖ: οὗ Ὠΐχα; 6. Ὅτ 

ἐπληῤώθη ᾿ εἰγῆς ὀσμῆς ποῦ. -μύρουι [Θδπι6 ΞΠ6α -- ἢ: “ἴῃ 6 
Βασατηο Ἢ 51|εα- συν "οξ ἴδ6 8.66 ΟΣ 186 Ῥϑεξυχηβὰ οἱ]. [ βοδῃῦ οὐ [8 Ῥδυζυχωρα 
4 ̓ λέγεϊ αὐ δὲς. Ἰούδας ᾿.ὁ: ᾿Ισκαριώτης. εἷς] ο]. 4 Βα ᾿Φιυάβδ' 19. 

᾿ 15 ΒΑ ΊΔΡ Ραξ. Φυᾶαβ δ ̓ς Ιβοδσῖοῖ ΟἿΘ [ΩΓ οὗ, ΟΠ6 Οἶ᾽ Ηἰϊς 

τῶν. μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ. ᾿'μέλλων |ἀἰδοῖριθβ, - ο. 88 
οὐ ἐπ6΄. ἀϊδβοῖρθβ οἱ ΛΈΩΝ “δι6 (ο6)-: Ῥεΐωξ δρουΐ  δροχὲξ ἴο. ΠΝ Ἡΐτῃ 

αὐτὸν. “πάραδιδόναι. ὅ Διὰ τί τοῦτο 5814: ὅ“ὙΜῺΣΥ ψ85 ἐξ 
Δῖγα ἴο Ὀ6 βνίηρ Ὀεβιαθ᾽ ΤΏτουΒΗ μαί {Π15.} ἐῃϊα Ῥουζτη α οἱ] πὰ 

τὸ μύρον. οὐκ ἐπράθη τριακοσίων. ποῦ 8018 ἴοΥ ἴῆγχοα 
ἴμ6. “Ῥοῦξυτηθά οἱ] :Ὠοῦ ννὰ85 5014 οὗ ἴζγϑε Βυπανοα]) ΗΠ η αγρα ἀ6- ΔΙ Γ ἢ 

δηναρίων: οεκαὶ - - -, ἐδόθη ᾿-: πτωχοῖς;., 1 8ηἃ ρίνθῃ ἴο Π6 θόοσ 
ἀθαδσὶλ.. - αδῃᾶ ΄: -τγὸβ σίνϑα: τ  ἴο ΡΟΟΣ ΧορΩλτ. ῬΘΟΡΙΘ9᾽᾽ 6ΘΗ6 ἰϑαϊά 

6 εἶπεν. δὲ τοῦτο: οὐχ ὅτι περὶ τῶν | 15, ὑποιυρῃ, ποὺ Ρ6- 
. δ βαϊᾶ: Ῥυτ. (815. ποΐ ῥδοδυβα. δροιῖΐ:- ἐπ 6 

πτωχῶν . ἔμελεν - αὐτῷ ἀλλ᾽ ὅτι 
ῬΟΟΣΥ (οῃε8)" 1 ννα5 ἰϑοποοττιίηε ἴο εἴτα. αὶ Ῥδοδῦξα 

σϑῦθθ ὯὮ6 Ψψ85  δοῃ- 
οοτηθαᾶ δροὰῦ [Ώ6] ῬοοΓ, 
Ραδ Ὀδοϑιδθ. Ὧ6 - τὰς κλέπτης “ἦν καὶ" τὸ. ᾿"γλωσσόκομον᾽ ἔχων: ἃ. ἐμίοξ δῃὰ δὰ .ἐῆβ 

ἀπισεν Ἀ6 νγ8 - δᾶ : ἔμ8΄ “Ἰλοπαν ῬΟΧ.... ΠΑΝ ΊΩΝ ἸΔΟΠΘΥ͂ ΡῸΧ δηὰ ϑόὰ 
τὰ ὁ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. [0 ᾿- ΘΘΙΤΎ “ΟΥ᾽ ὑπδ 

ΓΙῸ ἘΒΙΗΕ5) - ᾿ πε ἴσον... Β6 νγ85 σδΥΥ 5. [Ἰη δὨἶ65 ρυῦ- ἴὰ ἐδ 
Ἴ εἶπεν. οὖν "Ιησοῦς, ΆΑφες αὐτήν͵ ΤΎΠοτγοΐοσγο. 9658 

Βαϊ. ̓ εμμότοῖοτο δ Τιδὲ ξοὺ ΟΥΕ  “Ὠδσ, “[ κοἰα: Ἰ “180 ΠΟΙ 8]0Π6, 
τς ἵνα ὁ εἰ ᾿ ς͵ τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ ἰηϑ8ὺ 5ὴ6 πᾶν 'Κ66 

ἴῃ Ὀχάετ' παῖ ἰπίο ἐπε“. ἀδν! οὗ ἐπα ῬαΓΊΔΙ, ἐμ ῖ5 δ᾽ ὐθδυνο δὴ, ̓ Ῥ 

μου, ᾿ ᾿ “τηρήσῃ αὐτός 8 τοὺς νον οἵὗὐ με ἄδὺ οἵ 
οὗ τχθ' ᾿88ε ταῖρι οΌβεσνα τ; 188 .: ΤῺ ὈΌΓΙΆΙ. 8 ἘῸΣΓ τοῦ 

περ οῦθι, Ὑὰρ πτο μος γὸ ἔχ πανί 8 ἘΘΥΒ νΕΘ ΡΌσΕ᾽ ΒΗΘ ἐἸπε ν  ΣΑΡ δ τς ὑγεὺ ΣΕ ἘΣ ΟΥ 5 τς τ ΠΤ χοῦ, Ὀαὺ 6 τοῦ 
υ ᾿Πἔμε δὲ Ὁ. πάντοτε ἔχετε. : 

: ἼξεΙν 65, " τὴθ: ΡῬαΐ ποῖ ΔΙνναΥΒ. ὑοῦ 816 μαν πε. ΙΗ ποὺ μᾶνα δίναγβ." 
9 ΤΠΟΓΘοσο “ἃ δτεδς .9 Ἔγνω: ὀδν΄ ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ. 

πον" ἐβέσεξουθ 188. οτοννᾶ.. το οαΐ οὗ ὁτονά οἵ π6᾽ ὩσΘ5 

τῶν ᾿Ιουδαίων - ὅτι ἐκεῖ. “ἐστίν, καὶ: ἦλθαν Βοὺ ἴο ΚΠΟΥ͂ 6 85 
ὯΘ. εν ἰμδῖ ἵποσρ, μ6 15, δια ἴδεν σδτλθ 1 [ὭΘΓΘ, 8Π4α {π6 Ὁ} σΘΣΏ6, 

οὐ -διὰ τὸν ᾿Ιἡσοῦν μόνον. ἀλλ᾽... «ἵνα ᾿ ποῦ. οἡ. «δοοοιχηῦ - οὗ 
ον ὙΠΣΟΙΠΡΕ ἴδ... ᾿ 7εϑὰ5. δίοῃμε. Ρυΐ ἴῺ οτᾶδσ (Βδί. Ζδϑαξ οδὶγ, Ῥαξ 8150 

ΕΝ ΕἸ πότον ! ποῖον ϑ.. φέσι ἴθ 66. Τιδζίαιταρ," 
ΜΏΟΣΣ Π6 γϑίβθα ὉΡ 
ἔτοτῃ [88 ἀεοδᾶ:. 10 ΤΕ 

᾿ΟὨΪΟΙῖ ῬΥϊεϑίβ᾽ ῃσν ἰόοκ 

10 ἐβουλεύσαντο 
ἼΟΟΚ σουπβοὶ" 

ἤγειρεν . ἐκ. .. νεκρῶν. 
Β8 Ταἰβθα ἀρ. οαΐ ὁ ᾿ἄςδα (0165). 

δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν 
Βαξ. ἔπε ᾿ΟΒΙΘΕ ρχίθδῖβ. ἰῃ ογάρυ ἰμαῖ -ὀ δἱ5ὸ [6 ΘΟΕ Ι ἴο ΚΙΤ᾽ 1ιτ'- 

ὶ » Ξ ᾿ ΕΣ μὐδιῆς ΄ - Ἀ Ν. ς Υ - Λάζαρον “ἀποκτείνωσιν, 11 ἘΖὅτι «πολλοὶ 3. Ταδ᾽ 8150, 11 θ6: 
ΤΆ ΖΘΤΊΙΒ 186. ταϊσῆϊ ΚΙ], Ῥεοαῦβα οχαϑν ᾿ ΟϑῸ8586 ΟἹ δοοουσῃῦ οὗ 

᾿ δι αὐτὸν : ὑπῆγον ᾿ τῶν δα. ἸΏΔῺΣ Οὗ -μθ 
Δσοσση 6ξΠ ἶσα ον γ βοϊπρ ηᾶοτ -.- ΟΣ ἐς. ὔονβ. ψἜγ6 ροΐϊηρ ἔθ Γ8 

9. 105. ὅθο 90ὴ)π 11:1, Τοοΐποξρϑ, 

ΣΦ Σ ΜΑΣ ΡΝΝΜΌΜΘΟΝΝ 

Πν τὰ Μπμν,  βμράξαρι, τα μαι, οἰ αι κῷ Καττνκο π ἐπρτρωλπολαρεραραρααμαρβαρφαυ.. ἃ. Ἐρὰ κΑραραναπαν σφ τ αθάμπμαα. ευλρϑοαηπροιαν μον λάραι 

481 ΦΟΗΝ. 12:12.-:18 

᾿ἐουδαΐων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν’ ᾿Ιησοῦν: δρᾶ. Ῥυϊίηι ταν ἴῃ 
εν. δηᾷ Ψεσθ Ῥδιίοντ ἱπίο ἐπ6.. 2658... 2655. ἰ: 2 

«12. Ἑῇ “ἐπαύριον ᾿Φιδ ὄχλος: : "πολὺς [- 12 Ὑπ6 ποχὺ ΕΝ 
-τ ἸΟ ΏΘ. - ΠΊΟΥΤΟΥ, ᾿ [521:} Ὁτουνα ταυοῖ στοαῦ ὁζοψα ἰπδὲ δᾶ 

ὁ . ἐλθὼν . τ τεῖς τὴν ᾿ξορτήν, ΟΟΙῺΘ [0 ἐ88 ΤΟΞΌΤΑΙ, 

1η8 (916) - ΒΑν]ΏΒ, σοτλθ ἰπίο “ 186 ᾿᾿ἐδβίξνδ,, ἔν ἈΘΔΥΪΏΡ' ἐδαῦ" 76- 

οὐσαντές. ὅτι. “ἔρχεταξ  ᾿Ιησοῦς ̓ εἰς! ἐβὰ5. ψῶῦ δοχηϊπρ ̓  ἴὸ 
ἀκρὶς μεασά ἴδαξ  ὋἊἰ5 οούησης Ζεβὰβ Ὁ" ἰηΐο σεύαβδιθια; 15 Ἰοοῖς {86 

᾿Ιεροσόλυμα,. 1 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν ᾿ΟΥΘΏΘΗ 65. ὁ ΟΣ Ὁ 81π|}. 
Ζοσ βδΊθση," ἰοοὶς ἐῆβ ῬγδΏΟμαῈ5Β οἵ ἐπ ΓΊΤΘΘΣ δᾶ ἐχθαῦι Ὅπξ 

φοινίκων καὶ" ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν -αὐτῷ, [ἰο θοῦ ᾿ῬΠπ. ΓΕ 
Ῥδῖτὰ ἰγθ85 δῃθὰ ἀξὴξ ουὐ ἰηΐο΄ παθε πα το εἰτα, {Π 6 ΡΟΝ ἴσ 5ῃμοαῦ: 

καὶ ἐκραύγαζον. “Ὡσαννά, εὐλογημένος “1 “5δνα; Ὑ6 γα ὙΟᾺ!" 
δηὰ Μέσα ̓ ΟΥΥ ΙΕ. ουξ ᾿Ποβδηπα, ὐΒβᾶνεπε θΕ 6 πα ῬΙαβδεα ΒΙΘββθά ἷς δ6 τπδὲ 

δ᾽ ᾿ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι ᾿Κυρίου, καὶ] ὀοπηθ5 : ἴῃ" ΘΟ ΒΟΥΔΗ Ἐν 
ἐπ (ο6) ᾿ ΠΟΙΆΣΩΚ τα “δαθ ᾿ΟΥ̓οχᾶ, δηὰ ΠδγηΒ, Ἵν Θ ὑπὸ Κίηρ 

:βασιλεὺς᾽ " τοῦ ᾿Ισραήλ.. 14 εὑρὼν [οἵ - ὌΥΘΡΘ61)» 148π| 
ας δ άπ. ᾿ξ ἴμο. 1Ἔτ86]. - ᾿ Μανίηρ ἐσαπα [ΤΏ δὴ ζδεαθ μα Ιου πα 

δὲ. :ὁ- ̓ ᾿[ηδοῦς - ὀνάριον" ἐκάθισεν - ἐπ᾽: αὐτό, ἃ οῦπρ 8,55," ἘΠΕ; δ ν 
᾿ΣΟΌΙΩΒ 855᾽ 5δΐ ἄονψῃ "ρου 60 10, 

αμμένον. 15 Μὴ 
Ἐθι λωτ Λβων ἘΝ ̓ Νοὶ 

ἰδοὺ “ὁ “βασιλεύς. 
κίηρ “ 

οὐ ἐπϑῦ 8.5. ἼΣ Ιὸ 
“ντιτίθα: 5 “Ἔδν8 10, 
ἔθδ, ᾿ἀαυβὐδτ΄. ΟΕ 
Ζίουι. ΤΙΟΟΚ! Ὑουγ κίηρ, 
ΕΩ ΘΟΙΆΪΏΒ," βθᾶϊδα, ἀρ- 

Ὀαξ: ἜΠΘ-- “εβαδ': 

καθώς- - ἐστιν: ᾿ 
δορονρα 8, 85. καὶ 15 

φοβοῦ θυ [οι . Σιών-- 
6 φοβοῦ, ἀυγάτιρ. ὋΣ ΖίοηΣ, ἼΘΟΚ! {πε΄ 

σου “ἔρχεταϊ,, καθήμενος " -ἐπτὶ πῶλον ͵ ὄνου: [οχ 8 - 8558. 6ο1,» 
οὗ γοὰ 19 σογαϊηϑ, δἰ ρου “(ΟἿ ᾿ΟΥ 855.16 ΤΉ 56 τἈὴρ5 ἨΪ5. 

16. Ταῦτα. οὐκ. ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ | ἀϊδοῖρΙ65: ἴοοκ 20 ποῖδ. 
ει 8656. (155) ποῖ Ἅπαν τ ΟΥ̓ ἐπ6) οὗ ἂὲ Πὐθὺ, μαΐ ἍΏΘΩ 

μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη Ζοβαβ. Ὀασδιηε- ὁ Β]οσι-. 
αἰξοῖριοο 18 Βυξί, Ῥυῦς νΏθ ννὰβ Βιοτιβοά ᾿Β6ά, Ὅμοη΄ μὸν. ΑΙ], 

᾿Ιησοῦς. τότε ἐμνήσθησαν. “ὅτι: ταῦτα ᾿. 10 τοῖπα ὑμαῦ ὑπ 6 58 
Φεβὰβ .. ἴβθη “ἴμεν τ χρθιροτθᾶ ἐμαὶ ἔπαθα ([ἴπι55}" ἰΒΐηρβ ποθ ττἰύθῃ 

ἦν. ἐπ᾽ αὐτῷ “γεγραμμένα δε καὶ ΤΟΒΡΘΟΙ Πρ ᾿ Ὠΐα " δᾶ 

νὰ Ὄροπ τα ΒΑΝΊΩΞ ὈΘ6Π ντῖ τίει ᾿ δηᾶ ἰμαῦὺ ὑΐον ἀιὰ, Οἴμθδ8 

ταῦτα ᾿ ἐποίησαν αὐτῷ. ,{πίηρθ. ὅο Πίηι,. 
δ6βα (8155). :-.: ἔμεν αἱα-ς τὸ Βῖρὰ. 7" 11 ΠΥ ΤΤΉΟΣ Ὧη8 

11 ᾿Εμαρτύρει ὁ . οὖν. ὁ ᾿ ὄχλος [οὐονὰ (μᾶξ. ψα5 Πα 
65 φυὴν ψ Ὧ655 Ἐπλοσθξοσθ ἐπε οτοννά ἢ ΨΜΏΘΩ..-Β6 σδ]16ά 

1.82.8. τοϑϑ τοαὖὺ “ΟἿ᾽ 

[86 τρϑηλονίϑ}: [Ομ 
Δ χταϊβαα “πὲ ρ΄ 

; ο μετ', αὐτοῦ ὅτε. τὸν Λάζαρον 
186 (086) μεῖμε: ΣΝ ΟΝ ᾿ΜΉΕΟς ἴδε, Τϑζαταβ 

ἐφώνησεν 6 ἐκ τοῦ μνημείου 'καὶ 
μ6 ξουπᾶβα ἔον " οὐδοῦ. πθ΄ ΙὨΘΙΠΟΣΊΔΙ ἴοταΡ ϑιΩ, 

Ξ ἀν Σὰν; 2... 18. διὰ - τοι, 88 -ἀοδαὰ Κορὺ 
ε ν.- -αὐτ τξ Ἵ 3 , 

ἤχειρ ἋΡ͵ ουξοξ ἀεαδά. (0268). Τατουβα ὑβασίηθ᾽ ΠΌΏΘΒΒ. 18 [ἢ 

5 ἐμ 15 δοοδυρῦ π8 
ἥ «καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ -ὁ - ὄχλος. ὅτι" λυῦ 
ἜΣ 150 ΠΕ ᾿ δον πε οχοννά' Βαρδιδε ογτοψά, Οϑοδαβθ: ΏΘΥ 

8 ΘΓ}, “ἜΟ 588 “πᾶ, ΠΒΒΑΣ ἈΣ ΨΦῚΠ "(Ξο. «8}ια: μα). ΟΥ̓ 'νατϊαἰίοιβ,. 

ἰτὰ τα,16-θΚᾳ 18 Δεμοναπ' 5, πα “Αδαρ, δὶ μα. ΓΈΟΣΘΒ, ΒΑ: . 115. ὅεθ. εὔοσμα, 

11:1, τοοίϊποῖθα:- ἐς 



Ψ5ΣΟὍΗΝ 12: 19--2ὅ 488. 

ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν - πεποιηκέναι τὸ [πεατά ἢ6 πᾶ Ῥεδσ.-. 
ἴδον ϑδσᾷ 1815 ἈΣτΩ ἴο Βαανα ἄοπϑ [88 Ἰ ξουσηθα ἐμ }5 βρη, 8,150. 

σημεῖον. 19 οἱ... . οὖν -. Φαρισαῖοι εἶπαν τηθῦ. Ὥμπη, 19 ὙΠοτο- 
Βίειι, 86 ἜΡΉΣΙΣ Ῥμασίβθοβ. 581 ἴοσθ ὑπ ῬΒδεβϑε. 

πρὸς. ἑαυτούς εωὠρεῖτε ᾿ς ὅτι οὐκ 
ἀουγατα - 56] ν85 τοῦ 816 Ὀθδβοϊαϊης ἰπδὲ πο πτὸς ἈΠΟ ΠΕ,. ὑβϑιη- 

᾿ὠφελεῖτε οὐδέν. ἴδε . ὁ κόσμος 3585: “Ὑοῦυ ᾿οὐδοῖψα 
χοῦ ἮΡΆ Ῥομβῆϊπ ποίμίηβ; 566!, {με Μοσὰ χοῦ 816 ροϑύνηρ' ᾿δϑς- 
ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. ΒοΙϊαΐεῖν. ΠΟ ΏΘΓα. 566: 
Ὀεμίπα.. Βίπι τγϑηΐ ΟΕ, ἸΤῺΘ6 ψοχᾶ Ὧβ5. βοΐθ 

2. Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ |αἴθογ Ὠΐτ, δι 
ει, οΥΘ μαυΐ Οατεϑοκ5 5ολΘ ουϊΐ οὗ ἫΝ Ξε ϑν 
Ρ Ἷ : 20 ΝΟ ἰἤόσθ ψθζε: τῶν ἀναβαινόντων ἵνα 

188 (ο165) ᾿Π ΘΟΙΪΩΒ ΠΡ. ἴῃ οσάεν ἐμαὶ 1 5016 ᾿ Υ̓ΘΕΪΚ5 ̓  διηοηρ᾽ 

21 οὗτοι 
ἴμ658 

ἀπὸ 
ΣΤΟΙᾺ 

προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ᾿ ἑορτῇ 
μον χοϊβιῦ νου. ἴῃ. ἰᾷ6 ξεοβέϊναι; 

οὖν προσῆλθαν -Φιλίππῳ. τῷ 
ἐμβοζοίοσα δρρχοδοῃϑα ̓  ἴο ῬΒΙΠΡ τὴς (ΟΠ 6) 

Βηθσαιδὰ τῆς Γαλιλαίας, "καὶ 
Βοίμβαίαα "ΟΣ ἰδ8 ΠαΙῆθα, δηᾶ 

ες ἠρώτων αὐτὸν - λέγοντες Κύριε, 
ἘΠῸῈ}» νγεσὸ αὐϑϑ 5 Ἡΐγα βασγίαθβ., Τοχᾶ, 

θέλομεν τὸν Εἰήσουν: ἰδεῖν. 22 ἔρχεται 
νῸ δῖα Πρ ἰῃς 6515 ἴο 5668. 15 ΘΟΤΙΆΪΩΒ 

ὁ Φίλιππος καὶ λέγει. τῷ.. ᾿Ανδρέᾳ: 
6. ῬῃϊΠΡ 8 Ἀφ 15 βασίῃρ ἴο [δὴ6 Απάτον; 

ἔρχεται ᾿Ανδρέας καὶ - Φίλιππος καὶ 
ἰβ σου β᾽ Απάτον δὰ ῬΒΪΡ δὴά 

λέγουσιν τῷ ᾿Ιησοῦ. 
λον ἃγΘ βασίπσ ἴο {πΠ6 76 5115. 

2 ὁ. -δὲ ἠἠἸΙησοῦς 
το. υΐ Ζεθα5.. 

αὐτοῖς λέγων ᾿Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα 
ἰο τα . ΒΘΜΙΩΡ Ἠδ5 σοχὴβ {ῃς “ΒΟΟΣ 

ἵνα... ᾿ς, δοξασθῇ ὁ υἱὸς 
πῃ ογᾶφσυ παῖ 'φταϊδαϊ θ6 ΣΡΑΤΝΝ 1ῃ6 ΞΟᾺ 

τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω 
ΟΣ ἴπ6 ΤΑΒᾺ. ΑΥθ 816 ἢ [δ71Ὼ 5 1 

ὑμῖν, μὴ κόκκος τοῦ σίτου. 
ἴο χοῦ, ἰξϑνεσ. τὸ Ἷ ΚΟΥΩΘῚ οὔποθ νῆρϑῖ 

πεσὼν "εἰς τὴν γῆν ἀποθάν αὐτὸ 
Βανί ΖΆΠ6Ὰ ᾿αΐο 88 βασίῃᾳ κβὨου]ᾶ ἀϊες τ - 3 

μόνος μένει" ἐὰν δὲ ᾿ἀποθάνῃ, 
δῖοθθ ἢ ΤΈΣ ἐ πεν; 1 ὄνου Ῥὰαῤ [ιἐ βΒοῦμα ἀϊς, 

πολὺν Ξὀκαρττὸν φέρει. 25 ὁ 
χα Οἢ ἔχαϊὰ 1115 Ῥθαυίησ. - Ὑδδ (οπ6)- 

φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, 
Ῥείηῃρ Ἰοθα οΥ πε΄ ΒΟ] ΟἿ Εἴτα [5 Ἰοβίη δ᾽ τὴν: 

καὶ ισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. ἐν. τῷ 
δα ἐπ ζοπο) ΡΩΝ [520] υχὴ "ΠΟΥ͂ γα ἴθ [μ6 

ἴο ὍΟΥΒΩΪΡ δ. 8 
ἔθδύϊν δι. 

ῬΏΠΡ ψΏοΟ 85 ἔχοι. 
Βεοίῃ "581-48 οὗ 681"-᾿ 
1.166, 

Βδὰ ἴο τϑαπθϑὺ ΕΝ 
Βα σὶπρ: 

ἴο 566 ὕδϑβιι5." 22 ῬὨΠ- 
'Ρ οϑῖδ δῃᾶᾷ ἴ[τοἹὰ 

Δηάᾶσγον. Απᾶγον δῃᾶ 

ῬΏΠΡ. σαχη8 δῃὰ ἴοιά 

Φ6 55." Ἧ 

23 Βυύ σοβὰβ 85- 

ΚΒΜΕΣΘΑΩα ἔμθηι, βασίηρ: 
“ἼΏΘ ΒΟ Ὧδ5 ΘΟΠΊ6. 
ἔοῦ ἐπ βοῃ οἵ τὭϑῃ 

ἴο Ὅ6 β]ουῆθρα. 24 Μοβ: 

ὑγῸ 1 56.. ἴἰο τοῦ, 

Ὁ] 55.- 8. φτϑίη οὗ 

ΒΔΕ: [4115 ἰηΐο (6. 
δ βουμα δια ἀϊδθα, Ὁ 

τϑιλδίηβ 5 οὔθ. 
[Θτ 11; Ρυΐ 1 10 ἀἴ65, 

1 ἴθ θα ΤΟ Ὡ 

τρυῖῦ. 25 δ “Ἴμαι" 15. 
Σομᾶ οἵ δἷβ. βοὰὺ] ἀ6-. 

ΒΌΓΟΥΒ ἴῦ, δ Θ᾽ ὑμδῦ. 

᾿αύεβ ὮΪβ 5081 ἰὰ Ἐδδ᾽ 

ἀποκρίνεται 
15 ΔΒ ΕΠ 

ἐὰν 

ἰβοβθ ἐμαὶ ὀδῆιθ 

21 ὙΠ6586, 
ἐμογεΐοσθ, δρργοδοηθα,. 

ϑηὰᾶ ὑπο Ῥε6-" 

“ΘΙΣ, 6 πυϑηῦ. 

γαμμν κιυγαροννεο λον φτανα σόν υφρονρ σαρηαδνν ανυνφυμορμηθρηναροο ταντραρον υη θα 

ὑφ ἀνα κα κάδον αν τσ γβανοα δ υύρικαμριμίμενι στῶν α υράρηνι κατ τρόμο δ σμννν απλικομμ τ κπεν 

δνηνανιμμμὰ ἐμ ὅν ἀμαδρ βνίνμς μιν αν ἐμῆρονν ἅμὰῳ δύνα μανρυφβώμαε λμμρμημωννοιαρεθσαμρὴς Ὡρδλνν ἡρνήριμιἀμαάνῃμν ἐν δθρμηδιυαμρηνυσϑιδεανυβάμανν ϑφαΓ ἃ θρανυ φρο αμο να νΔα ἐν ινκωοα βμαν μὲ σε τον μου 

489 

ε ΠΝ ᾽ χ 3,5 
σμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον 

κόσμῳ, δ 15 τ ΐο 116 Θνϑυδβίλλε 

. φυλάξει αὐτήν. 26 ἐὰν ἐμοί τις 
ΜΠ} βαξοθυδτγά. 15}. Ιέον ἴοσθ ΘΏΨΟΣΒ 

διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου 
τὴδ Ὁ 5εῖνθ. ἴοταβ. ἰδΐ αὐτὰ μ6 ἔοηονν δ, δηᾶ ΜΈΉΏΘΙΘ 

ἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ. ἐμὸς 
Εἶμ 1. ἔμεσθ δἴ5δο. 86. βοσνϑὴΐ [86 τϊῃς 

ἔσται: ἐάν οὐ τις ἐμοὶ διακονῇ 
“11 ὈῈ:; 1 δνεὸσ δίψος ἕο ζῺ6 ΧΩΔΥ͂ ϑ56σνα 

τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. 27 “νῦν ἡ ψυχή 
Ψ{Π1ΏΟΠΟΥΣ πἰπὶ ἰῇ Ἐδίμθσ. Νον ἰᾷ6 501]. 

μου τετάρακται, καὶ τί: εἴπω; "᾿ς 
οὗτας - μ85 Ρϑϑὰ ἰχου θά, δηὰᾶ. 'νμδί. βδοιᾶῖ ἜΒΕΝ 

πάτερ, σῶσόν με΄ ἐκ τῆς ὥρας ταύτης: 
Ἑδίμοσ, 58 ν 8 τ οὐζοξ 6 Ὠοὰτ 

ἀλλὰ διὰ - τοῦτο ἦλθον. εἰς. τὴν ὥραν 
Βυξ ἰχοιρβῃ (ῃΐ5 Ισαῖὴθ ἰηΐο. 8 6 ΒΟῸΓ 

ταύτην. 28 πάτερ, δόξασόν σοὺ τὸ ὄνομα. 
115. - ἘΔίῆου, ΒΊΟΥ οἔγσοι ἰπ8. Ὡδῖλδ. 

ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ - Καὶ 
ὕδιωθ ἐμογύοΐοτθ νοΐϊοα οιΐοῦ 16 ἤθανθῃ δῃὰ 

ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω. 
Ι εἰονιθοα δηά δϑϑῖπ 1 5}8}} β]ου ἔν. 

29 ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ 
Τῆς {πουϑξοσα ἔρβρεν 16 δεανίηρ βδίοοα δηᾶ 

ἀκούσας ἔλεγεν. βροντὴν γεγονέναι" 

μανίηϑ μϑασζὰ νν85 5ασίηβ ἰπυηᾶοτ ἴἰο πᾶνα οσουχτχοᾶ; 

ἄλλοι ἔλεγον ἴἔαἮαγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 
οἴου ΨΘΥΘ ΒΑ ΠΕ ΑΏΒΘΙ ἴο Ηἰχη [85 Βροόϊκθιῃη." 

80 ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς Οὐ δι᾽ 
τ ΠΑ συασθα πα βαϊα 2655 Νοὶ τγοῦσἢ 

ς 3 

ἐμὲ ὠνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι 
ἫΣ τὰς ὑαύμ {μ15 85 οσουχτοᾶ θα ἐμτουρἢ 

ὑμᾶς. 81 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου 
ΩΝ Νον ἰυάαρταθαῦς . 15 οὔθ νου 

τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου 
(ῖ5, πον ἐμὲ τὰϊοσ οὐἐῃῇε ννου]ὰ ἴδ 15 

ἐκβληθήσεται ᾿ς ἔξω: 82. κἀγὼ 
ΜΠ 6 οἸεοιθα οιιϊδίᾶφ;. 8Π61 

ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, 
5ῃοι 4 ΡῈ ρα Πρ ὉΡ οὐδοῦ [π6 δδσίῃ, 

ἂν 
πεῖν 

πάντας 
811 [68] 

ἑλκύσω .. πρὸς... ἐμαυτόν. 88 τοῦτο - .δὲ 
1 58}} ἄγαν. ἰοννασάᾶ ΤΩΣ. 5615. ΤῊΙ5 Ῥαυΐ 

: ἔλεγεν σημαίνων - ποίῳ - θανάτῳ 
8 85 ΒΘΣΊΏΣ . 5:5 ἱπ 5 ἴο νι μδὶ βοσέ οὗ ἀθϑίῃ 

ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 34 ἀπεκρίθη 
πὶ ἱρὴ αροικὶ ἰο 6 αἀνίηξ. ἡ Αμβιννοσυθα 

οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος ἬΉξις ἠκούσαμεν 
ἐδπεσγεΐοσα ἰὸ δίῃ {πὲ οτονά πραστὰ 

ΦΟΗΝ. 12: 26--84 

ΜΟΙ . ΨΠ1Ὶ βαξορσιδγα 
10 ἴοῦ δυουϊαδύίηρ - 1176. 
2615 δηγομθ. - ουά 
τ ἑ σίου ἴο 6, αὐ ὨΪπ 
ΤΟΙΟΝ ἴθ, δηᾷ ΨΏΘΓΘ 
Ι δι ὍΠΟΥΘ ΓΩΥ̓ [γ1}- 

ἀδίοσ Μ{11 Ὀ6. 8180.,,1} 
ΔΏσοΘ. οι πλΐηΐδ- 
[6 ἰο πι6, [86 - ἃ - 
6 ΨΜ|1 ὨΟΠΟΥ Ὠ. 
27 ΝΟ ΧΥ 501}. -15 
ἰγοῦθ]6α, δῃὰ ψηϑδύ 

ἜΒΏΔΙ1 1- 580 ῬΑΙΏΘΥ, 
ΒΆΝΘ τ16΄ οὖ. ΟΥ ὑῃ 5 
ΠΟΥ. ΝΟνΟΥΉ616585, 
15 ἰ5 ΨΥ 1 ἤδνο 
σοηῆθ - ἴο. ὑῃϊθ οι. 
28 ΕΑ ΏΘΥ, ΡΟΣ ἔν. ΤΟῸΣ 

,. ΤΠ ΏΘΥΘΙΟΥΘ: ἃ 
γοΐοθ. σϑὰθ οὖὔ οὗ 

δανθ: “Ἴ Ὀοΐῃ. ρ]ο- 
τἱῆρὰ [10] . δᾶ:ἃ Ψ1Π1 
ΒΙουὶν [10]. ἀραίηῃ.". 

29 Πδῆσθ {π6΄ οτονχᾶ 
{μδὺ 5ἰοοᾶ δρουῦ 8δηὰ 
πρᾶχὰ ἰ Ὀθθϑῃ ἴο: 88. 

ὑμαὺῦ 1Ὁ δᾶ ὑμπυημάογαά. 
Οὐἰμοῦα Ῥαθρϑδ ἴο 58: 
“ΔῈ ΔΏΡΘΙ 85 ᾿ΒΡΟΚΘ ἢ 
9" Ηἷηι." “301. 810- 
ΒΟΥ Ζ6505 514: “ὙΠῚΒ 
γοΐοθ. Ὧ85 ΟσουγχΙθα, 
τόὺ ἔου ΤΡ βϑῖο, Ραὺ 
ΤΟΥ σόῦᾷ 58,165. 31 ΝΟῪ 

ὨΔΙ716.᾽ 

{Πργ6- θ᾽ 86 ᾿παρίηρ 

ΟΥ ηἰ5. ψΟΥΙᾶ;- ΠΟΥ 

186 ΓΌΙΘΟΙ οὔ δϊβ 

ΜΟΙ ΜΙ Ρ6 οδϑὺ 

οὖ. 32 Δα γοῦ 1, 1ἢ 
8 16. ΠΡ. ἔτοτι 
[86 - οαγίμ, Ψ1]1 αΥδν 

ἴθ οὗ 811 βοχίβ ἰὸ 
6... 33 ΤῊ Ϊθ. Ὧ6. "νὰ8 
ΘΟ βϑνίηθ᾽. ᾧο - 518:- 
ὨἿΪ δύ᾽. βοχῦύ--: οὗ 

αἀρο ὯΘ, 5 -δρουῦ 

{ὁ αἷ6:.- 84 ἘΠΕΓΟΙΟΣΘ 

ὅδ. γον δῃϑνοξθᾶ 

ἴηι: Ἄγ. Ἠδδατᾶ 



ΦΟΗΝ: 123: 835-40. 490 

σοσα - ἐπ6 -Τδν.- (δὲ 
16 ΟὨχὶδὺ σουλδῖηΝ 
ἤογσαγοσ; δῃηα ὨΟΥ, ἰδ. 1Ὁ 
γοῦ. 580 ὑμπαῦ ἰμ6. ϑόπι 

«ἐκ -- τοῦ νόμου΄ ὅτι. ὁ... χριστὸς μένει 
οὐδοῦ: 1π6 δ. ἱπαξ {μα. ΟὨτῖβὶ Ιι5 διαί πίῃς 

εἰς. τὸν αἰῶνα, καὶ: πῶς λέγεις. σὺ" ὅτι; 
τ τοις 8956, ᾿ς 8η4.: ον 16 βασίωβ σόοι. ἐμαί 

ἷ τος δῷ ἰωθῆ ναῖι- τὸν υἱὸν. τοῦ [οΣΖὮὨ τη... τηιϑδὸ---θῈ 
ἐπροττρωνον “ἴο Βα ΨΩΝ  ῊΡῊ ὌΡ (ἰὰε ϑοι. -οξίῃο  ξίρα 02 ΠΟ ἰ5. ὑμὶς 

ἀνθρώπου; τίς ἐστιν. οὗτος ᾿ ἐδ; υἱὸς: -τοῦ- [50 οὗ 8} 3 355.96- 
ἿΣ ποο ὍἘΠῸ ἰ5: 1815 ᾿Βοα.. οξίβα βὰ8. ἐπδγδείοστα βαϊά: ὯΩ 

ἀνερώπου ἘΣ εἶπεν ": ποῦν: αὐτοῖς ὁ -[ θτα: “ἘΠ8Π86 Πρηὐ ΜΨἘ1 
το π ΤΆΒΕ). τ᾿ δεῖς. ᾿ἐβεσαΐοσα - το ἵβεῦ ἰμαί 6 δῶοῃρ τὸοῦ.: ἃ 

᾿ησοῦς Ἔτι μικρόν χῤόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν 0016, ΨῈ16 -ἸΟΏΡος, 
᾿ Φοθυβ τ᾿᾿Υοῦ :Μπο ". ὰθ δε ᾿ἰσῃΐ ἴθ σοῦ [ΨΥ ΑΙ ΨΏἿ6 σοῦ ᾶνα 

ἐστίν": : περιπατεῖτε. ὡς τὸ -φῶς ἔχετε, ...: [{86.. 16 8ὐ,.-50 ὑπμαῦ 
δ Κθ55. ἄοσσθϑ -πιοῦ 
ξονθερονεσ - τοῦ; δηᾷ 
Ὥφρ.. ἐμαῦ 81Κ5.: 1 

οὖθε. ἼΒΕ χοῦν νδικίηῃς 85. 6 Ἴρμξ του το ΑΨ ΙΖ, 

ΟΣ ἵναι: Ὁ ἐμὴ σκοτία ὑμᾶς. καταάλάβῃ, 
ἀπ ογᾶου ἰμαὶ ποῦ ἀδυκῆθθβ ὙΟΤΙ. 5Ποι 6 σοοαῖνο ἀοννῃ,, 

καὶ" -- «ὁ: “περιπατῶν ἐν τῇ. σκοτίᾳ -: οὐκ] μθ ἀδτηκηθβϑβ᾽ ἄοοβ-. μοῖ 
ΔΩ͂. πὸ; (ο6) ᾿:- ΔΙΚίΩΣ. ..1 ἴῃ6 ἀατκήσθββ- ποῦ ἰΚοὸ ὙΏΘΓΘ.:: Π6΄ 15 

ἡ οἴδεν" : ̓. ποῦ...:-: ὑπάγει. 36 ὡς -- τὸ [δοίηρ. 86. Ώ6 τοῦ 
Ὧδϑ5 Καοννῃ - ὮΡΤΟ: ΒΕ: 15 βοΐ υὑπᾶθσ. ..:. Ὡς ἘΏ6 ἘΏαΥΘ ὑδ6᾽ ᾿ἰσῦ, ἐχοϑῦ- 

νῶς ᾿-“ ἔχετέ,. -":  “πιστεύετε."» εἰς πὸ |Οΐ58.. ΘΙ Ε.. ἴῃς {88 
ἰραξ τοῦ δζϑ. δδνίδβει σοῦ οι ονίαρ ἱπῖο ἐδ} ρὐ, ἴπὶ οτᾶδτ, ἴο". δ63 

ΘΟΙΏΘ 500η5 ΟὐἨ ἸρΡ,; 

εὔθΘ5: 5ΡΟΚΘ ὑπ 56 
τϊὴσ5 δῃηὰ νοῦ οἵ 

φῶς; “- ἵνα υἱοῦ φωτὸς . γένησθε. 
Ἐξμῖ, ΠΧ ΟΣΩ͂ΘΥ ὟΣ ΒΟῺΒ οὗ ᾿Ἰἰσμΐ τοῦ ταῖϊθῃϊ ΒεθθηΕ; 

15. Ταῦτα, ἦς ᾿ἐλάλ σεν Ἰησοῦ καὶ 
οὝΠ656᾽ ({ῖπ85) : το" ̓ ἐρϑ ΩΣ ᾿ πὸ 4 δηᾶ: μά ἔγομα ὑμθμι. 

ἀπελθὼν “ἐκρύβη. ἀπ’΄.,, αὐτῶν." ΕΈΠΟΘ ΙΑ ΠΡΜΕΤῚ ἢ 
ἈΑν ΙΩΒ Βοῦδ οὔ ᾿ ΤΟΝ τ ᾿ΠἌἴτοτ, Ἔμεῖα. πδᾶ Ρεγίοσταθά. 56 

ΧΏΔΩΥ 5 ὈΘΙΌΣΘ 
Γ0Π6πὶ,. πον ψ τα τοῦ 

Ῥυῤϊυίηρ,. ἔλθῃ. ἸΏ - Ηἰχαν 
38 50 -ὑπαὺ (6. ψοτχὰ 

αὐτοῦ. ᾿σημεῖα πεποιηκότος 
οΥ Ἀϊγα ΒΙΕΠ5.-. - βανῖλξ ἀοῃς 

ἐπίστευον - . εἰς 

31 Τοσαῦτα δὲ. 
5ο ἸΆΔΩΣ, ΟΝ 

ἔμπροσθεν αὐτῶν. οὐκ . 
δὲ Ε ἘΣ ΈΕοαΣς (ΟΣ ἴμοτι.. Ὧρτ ἴμον ΕΧΘ ῬαΠονίηβ, κῖο οὗ- -Ι5δάθ {86 ΒΙΌΡὮ- 

αὐτόν, 38... ταν ὋΣ λόγος... Ἠσάίου τοῦ. δὲ νγὰβ {0} 1164 ΨΏΪΟΣ 
ἴτω, ἴῃ “ : ἣν ε ΤΟΣ ἴα ον "β ἐν: ἝΝ νοχὰ Γ ἀξίη, ἴδε Ὧ6. 5αϊά: «ΦΘδονδ ἢ, ἃ 

πττροφήτου" "“ πληρῶ πο Π ἦν Ὁ εἶττεν υριε, κα ς ἜΡ 
ΡῬύορῃθι. ταϊρῃϊ ῬΡ πῆμα ΕΤΟΥΣ -Ὧθ 5αϊα Ἴοτα, ὙΠΟ [δ Ρυΐ ἸΝ 

τίς. ἐπίστευσε : ἡμῶν; ἐδ ρον ππ  βινῥ τις τ χ ὐτ ἢ}. “ἄκο ὧν; καὶ [ ον 
Ὥς Ῥειονόα - ἰο ἐπε. πίῃ ὍΝ πὰ " 57 διηᾶ. ἮΝ υ5᾽ ἫΝ ἑ Ὡς ἸὸῈ 

Θ 8. 0 ; 
βραχίων - "Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; ἩΟΠΙΣ ὧν ΟΥ̓ΔΒ,; 

ΠΝ “5 ναστα υ-τ 08 Τιοτὰ ἰοιμθοσα νγὰ8 τενεδὶβα ἴο ψποπὶ Πδ5 ἰδ Ὀεθῃ 
᾿ κ Φιας τω ) ε 398 “διὰ 139 ᾿πρῦτο- οὐκ ἠδύν ΠΕ Τονθϑιθαϑ᾽", 0 ΤΠ 6 

᾿ΤΗΤΟΌΡΒ τ Ὁ ἐπ15 εἰ: οὶ ἢ" μον τνέτο 8016 ΤοδϑΟ ΨΥ ὕΏΘΥ ΜΈΤΘ 

αἰπτιστεύειν -- -:: ὅτι "- ΣΝ : “εἴπεν. Ἠσαίας | Βοὺ ἜΡ16 ἰο Ῥδῆονα 
ἴθ ̓ ὑΒεῦ" ΔΒΌΔΏ. Ιβϑίδ ἢ, 

“δαϊα: :40: “Ἢδθ. Βδ5 

ὈΠπᾶρα ἐμοῖσ᾽ δγ65. δῃᾶ. 

ἘΒΑ ᾿3ὲν Ζεδβονδῃ, -, ατεθ,βτχι 6 τος. Τῃ6 

ἴο Ρ6 Ὀδβθνίηε,. Ὀϑοδτιίξο: ᾿δξαϊπ'" “ ραἱά ΒΑΔ Ὰ 

40: -Τετύφχωκεν “αὐτῶν . :τοὺς, ὀφθαλμοὺς. καὶ 
τρς ἘΠ 85 δ] α6α." οὗ ποτα" ΟΝ : [ΞΖ τ 8πάῖ 

38: σ' ΓΕβόονδα,, “58, τοτὲ; »ἴσ- ΤΣ ἸΙΟτά, " 
Τιοτᾶ; ἜΒΑ. ἐξὲς ε2 0 

στα τ οααρμαμο δὲ γονο αννμρααφαρρῃ 

μὰ μμμόρω ἀλαμηντρα εν. κ σδϑ νυ μδρῶναν. τα οσνς ἀδριθῖς 

τι θᾶ φρο μσληᾷ εν νλάνερνς ἐμὰς μμμιρόνφφα ψπνιν κλναφ ἐηφαΣ ποκα αὐ κτταν 

ἀν κάμε ἀνὰ ἀνλλεν ἀφφνεμινναὐ θην ζ υψρναμύναν ζον-: 

Ῥμτν  υνμνηθνν μὰν δ. μαι 

μων 

491 : ΦΟΗ͂Ν 12: 41---8 

ἐπώρωσεν ̓ ᾿ αὐτῶν: τὴν - καρδίαν; ἐστ ἵνα: [6: Β85... χηϑᾶθδ.-- ΠΟΥ 
μ6 βατάθμῃεα οἱ ἔπεσα. ἔπθ : πϑασί, ἰῷ ὁχδὸς λα  ποατῦβ.: μα; ἐμδεξ 

μὴ Ὁ ἴδωσιν - “τοῖς -.-- ὀφθαλμοῖς "-.- καὶ  ὕπεγ 5014: ποῦ. 866 
ῃοῖ ἴδεν χαϊθαὶ 566- ᾿ἴο. 188 τον ταν ΘΚ 65 . ϑπα. {Π8:: μεσ δΥο5 - δηα 

- νοήσωσιν ΄ τῇ: καρδίᾳ - καὶ Βεῦ. με ὑδοιρῦ- τινα 
ΠΟΥ ξῃουα ΤΑΘΩΈΔΗΝ ΕΥΑΒΡ. “ἴο ἴε.- ποατῖὶ δᾶ ὑπ 6 Ὠρθαχβ δηᾶ 

τς στραφῶσιν; ᾿ - καὶ; ἰάσομαι: .. αὐτούς. ὕασι. διομηᾶ.: 8... 1 
18. Ἐπ Α τ Ὶ Ὀ6 τατγτιοᾶ, --- πα 1 5881] ΒΕΔ] ἴδε. βῃουϊαἃ 681. ἰμϑια," 

4. ταῦτα ᾿ εἶπεν Ἠσαίας ὅτι - εἶδεν |41 Ιϑϑ 18}... 5814Ἢ 686 
ἀληρσβ Ὀθοδῦδθα μ6 ὅ8.0 
Ὠἷδ.. σίου, δῃά,. 86 

ΒΡΟΚΟ. δρουῦ Ηΐπμα. 

ΤΏΘΞΘ (πὲ 55) βεαϊα. Ἰξοῖδῃ Ὀφοδαβα ἢ βᾶνν 

τὴν δόξαν αὐτοῦ; καὶ ἐλάλησεν περὶ:, αὐτοῦ: 
ἐμ “δοῦν οὗ ἈΜΩΣ: διὰ ἤθ βροκὸ δρουξ δἰπι.: 

4). Ὅμως : μέντοι - καὶ: - ἐκ - τῶν 42 ΑἸ] 18 Βδ1ηθ6, ΙΩΘΏ 
“ΑΙ ἊΣ μ Σ ΟΝ ἸΟΕ σοῦσβο - 8155: -οὐἷοξ. [86 [ΘΥὐϑὴ .-οὗ. {ῃ6 »ὙΌ]ΟΥΒ 

ἀρχόντων. πολλοὶ᾽ - ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ] δούπδν Ραΐ, Τα τ μὰ 
ΤΆ]ΕΥΒ..: ὃ ταδ δ. ἨὈεοιενοα, ἰμΐο : δέω, ἴση, Ὀὰὺ Ὄθοθθιδα οὗ 

ἀλλὰ ΄ διὰ : ποὺς;:-- Φαρισαίους οὐχ [88 “ ῬΒΑΙΙΒΟΘΒ.. ὑΠ 6 
μυΐ ᾿ αἰτοῦη,ς τῆς 5»: ῬΏΔΙΒΘΘ5 κοί ἰψοπὶᾶ. ποῦ. σοηΐθδβ 

. ἀπ λό οὺν εὐὐτο ἵψας μὴ --ἀποσυνάγωγοι | ἰίγ21, ἴῃ οΥαΣ ποῦ 
ἰδ. 06. ΘΧρΘΙ]6ά: ἔγομα 
[86 5ΥΩΘΘΌΡΊΘ; “48 ΤΟΤ 
ἐμ 6 Ὁ ἰογβά- μ6΄. ΒΊΟΥΥ 

Οὗ τ6 ΙΩΟΥΘ΄. Δ. 
ον ᾧῃ8 : ΒΊΟΥΣ οὗ 
αοά. - Εν 

44 Ἠού ΕΟ, οὐ ΒΘῈ8 
Οχρα -οὐὐ δῃᾶ. 56,4: 
«Ἐδ. {πμαὺ -»αΐδ [αἰ 

ἴχ- πλ6 Ῥυΐδ ἕδη, 
“Ὡοδ᾽: 1.016.  οὨΙΣ]; 
Ῥαυῦ΄ ἴα - Βίτα [8150} 

ὑμαῦ. σοῦ ταθ; 45 διὰ 

ἼΠ6. ὑμδῦ : ὈΘΒΟΙβ.. δ.40:} 

ὈΘΏοΟΙασ [8150] ᾿Ὠΐτα 

πα. - ἐθηδ τῶθο ΔΘ6Ὶ 

μᾶνο ΟτηΘ 85. 8 Ἴδης 

ἍὝΘΙΕ δΟΙ ζΘΒΒΙΩ 5 ἴῃ ΡΌΣΘΔΕΣ ἐμαὶ τοὶ οδὲ ἔγοση 50 Δδβοθασ. 

48. Ἤγαπησαν, Ὑὰρ, τὴν δόξαν γένωνται; 
ΟΟΧ 1Π6΄. ΒΊΟΥ ἴδον σζηϊσῃῦ ὈΘΟΟΙΊ6,". 

τῶν ἀνθρώπων-: πδλλον, τὴν δόξαν 
οὗ ἴμθ - -- πθ΄. τ΄: ΤδίΠοΣ ἘΙΟΣΣ 

τοῦ θεοῦ ὃ ΠΠ. 0. Ἐς Τὴ ὅρου 
ψν" αοά. ἣν - ; ππ ν 

᾿Ιησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν. --ὋὉ᾽ 
:- ἄεβὰβ ἀθ88 ᾿χὶθα οαὐ δὰ βαϊὰ ΤὯδ ἴοπ6) 

εἰς ἐμὲ “οὐ. πιστεύει εἰς ἐμὲ 
ποῖ 15 Ὀφ]!ονίησ οἰπῖο -- χῆθ: 

πέμψαντά με;: 45ὅ- καὶ 
Βανῖτα βοΐ ἐαρξν : δηα 

:ι θεωρεῖ «::". τὸν 
15 ῬΘΒΟΙΟΙΩΒ -: ἀμῶ- (ΟΠ 6) 

-κόσμον. 
ψΟΣΙΩ͂:. 

ἥπερ 
ἴδῃ ὄνὲμθ Ὡς 

πιστεύων 
οι ονίη δ ᾿ἰπΐο χὰδ 

ἀλλὰ εἰς ““ τὸν 
Ὀαΐ ἰπῖο 186. (ΟΠ 6) 

ὁ θεωρῶν : ἐμὲ 
1π6 (σπο): ῬΕΒΟΙΟΙΆΒῚ: Τηθ΄ 

πέμψαντά με. 46: Ἐγὼ φῶς .. εἰς τὸν... 
Βανίῃξ βοπὲ τὰθ. ΟΣ. πὰς αίο ἴδε 

ἐλήλυθα, Ἐ-ἷνα:.-  -: πᾶς. ὁ πιστεύων 
Βανὸ σοτδέ, : ἴπ οσᾶϑσ ἐμαὶ δνεσόπε 186 Ῥθῃενίηβ ἐαο {86 ΜΟΙ, 

εἰς ἐμὲ ἐν: τῇ - σκοτίᾳ -μὴ μείνῃ. ογᾶθσ. ἰμδὺ ταις τ 
Ρυϊηρ ἔμ ᾿ἰη- τὰ6 

ΙΒ) ποῦ τοιχδίῃ ἷτὲ 

{ὴ6 ἀδύκηθθβ. 478 

τοῖο τὴς - ἴὰ ἴδ. ἀδσκηθεβ ἼΟΝ - ΒΒου!α ΤΟΥ, 81}. 

417 καὶ. -- ἐάν τίς . μου ἀκούσῃ - τῶν 
Απᾶ. Ἄδδνασ. ΔΏΣΌΣΙΘ, ἔτος β5βοιμα μέαῦ οὐ [86 

ῥημάτῶν καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ. οὐ 5. “κρίνω: [18 ἄπιγοπθ Πδσ5 ΤΑΥ͂ 
Βδ ἱὩ55 δια ποῖ βποιμα σιδτᾶ, 1: ποὶ ἀπι Τυάείιε βατίηρέ. ΜΕΝ ΓΕ ἄοδξ 

αὐτόν, οὐ Ὑὰρ ἦλθον 6τδτ ἵνα. - ρὲ Καδρ ἰρηι, 1: ἀδ 
Βῖπι, . ποῦ ΤΟΥ. ΤΙ σϑσησ-. εἴπ ΟΥάοΥ ἴδ} - τ. ὅτ ἐπὶ Στὰ 

κρίνω -- τὸν κόσμον. ἀλλ᾽ ἵνα ἀοῦ ᾿πάρο Βῖπι; ΙῸΣ ἵνω - ε 
ἘΦ ΤΑΣ τ ἡυάβίης ἰβα ποῦ ᾿ς Ὁὰϊ ἴῃ ογάεοσ μαῖ Ι. οδτηθ, ποὺ ὑο 1.56 

σώσω -  “᾿ τὸν ᾿ κόσμον. 48. "ὁ: 188, ΜΟΙ, Ῥαῦ ἴο 58ᾶνα. 

Εταϊσμὲ παν “ : 86. - ΜΟΥ, ὙΠ (ΟΠ 6) (86 ψοσϊα. 48 Ἠδ- [δ 
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ἀϊδτορασᾶβ τ δηὰ 
ἄοθβ ποὺ τϑοαῖνα.. τὴν 
Βδθ5 Ὧδ5 ΟἿ6 “ἴο 

ἀθετῶν . ἐμὲ καὶ. μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά 
αἰσυοβασάϊηβ τὴθ δηᾶ ποΐ στεςοοίνιπθ ἴῃ6 βαν λξϑ' 

ου ἔχει “τὸν κρίνοντα αὐτόν: ὁ [9 : 
οἵ ταῦ. ἰ5 ἘΧταα ἐμὰ (Ομ 6) Ἤαρίδδο δίχα; δε ππθρὴ οὐ χέννον 

λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνο κρινεῖ |: αν ΒΡΌΚΘΗ 
Ἀ ἀνδίη κσα, τύ (ρὸν. π Πάαδε Ἂ ἡ Ἃ ἈΠ ἐλῖοτέ 
αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ: 458 ὅτι ἐγὼ ΙᾺ πὶ Ὁ ἰδϑὺ αδγ; 

49 Ὀδοδϑα 1 ἤδνθ τοί 
ΒΡΟΚΘΩ οὐ ᾽ οὗ τὴν 
ΟὟ ἱπρυϊδα, θυ 6 
ἘΔΟΏΘΙ ὨΪΏΒΘΙΙ͂. ψὯΟ 
δορηῦ ἴ8 85. φίνϑθηῃ 
ΤὯ6 8. ΟΟΙΣΤ ΘΠστηθηὺ 
85. ἰο ψῇδὺ ἴο. {61} 
8ηαἃ ψῶαῦὺ ἴο ΞΡ68Κ. 
δϑ ΑΙθο, 1 Κῆον ἰδὲ 
δῖ σοιασαϑηαγχηθηῦ 
6815 δνυουϊαϑύϊηρ 118. 
ὙΏΘΥθίοσα ὑμ8 ὑῃϊηρΒ 
1 5ΌΘ8Κ, ᾿υδὺ ἃ5 [6 
“ἘΏΕΓ 85 ἰο]4. τὴ8 

[{Π611], 890 1 5Ρ068Κ 
. ΕΥΏΘΠ17.᾿" δῇ 
13 Νοῦν, Ὀθοϑίιβθ -ἢ6 

Καθ Ὀοϑίογα 8 
ἔοϑῦναὶ! οὗὐ 6 Ὀδϑ88- 
ΟΥ̓ ἰπαὺ -Ὡἶθ ἤρου 
δα -οοἵὰθ το Ὠϊπλ 
ἴο πῖον ουῦὺ οὗ ὑπ ϊ8 
ΜΟΓΙᾺ ἴο 6 ἘΔύΏΘΥ, 
ὕθϑαθ, δνίὴρ ἱΙονρὰ 
Ηἰσ οὐ ὑμαῦ ψ ΘΓ 
χη ὑὰβμθὸ ψουῦ]ᾶ, Ἰονρᾶ 
τοι ἴο ἴδ δηᾶ. 2 50, 
ΜῺΏ16 6 δυϑηϊὴρσ 
681) ψΜὰ5 μβοΐῃρ. οἱ, 
[6 ΤῸΝ] Ὠδνὶηρ 8]- 
τοϑᾶν ρυῦ 1 ἰηὔο (8 
Ὠθαγὺ -οἵ.. ὅδ 15- 
σαγ οὔ, 6 80}. οὗ 
ϑίηγοη, ἴο βούσαν Ὠἶτ, 
ῷ Ὧ6,. Κηονῖηρ-: ὑμαΐ 
6 Ἐαύμου δᾶ  ρίνθῃ 
811 ἱῃΐηρα ἰΐο [15] 
δᾶ 8η4 ὑμαὺ Ὧδ 
οϑῖαθ ἔουΐ ἔσοῃη αοᾶ 
δᾶ νῶβ μβοϊῃρ ἴἰοὸ 
αοᾶ, ἀροῦ ὉΡ ἔγοπὶ 
086 ουὐϑηΐηρ. 1168] 
αι 1 αδίαθ - δὲβ 

Ὠϊτα ἰὰ ἰῶ6 1δβδὶ ἅδν; Ῥϑοδβα 1 

ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ᾽ ὁ 
οαἵΐ οὗ ΤΣΒΘΗ ποῖ Ι ἕροκθ, Ῥᾳὰ ἐπα (ο6) 

πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν 
Βδνίηξβ βοΐ 6 ΕΙΣ 6 ᾿ἴοτπηβ σοχῃσηδηασηθηὶ 

δέδωκεν οπτί εἴπω καὶ τί 
85 ρῖίνϑθῃ ννῆδὲ 1 Βῃου]α 5... ᾿διηα ψνυνϑϑὲ 

᾿ λαλήσω. 5θ καὶ οἷδα ὅτι ἡ 
Ι[5ῃου]α βρϑϑκ. Δρᾶὰ πᾶν Κῆοψὰ μα ἰδ 

ἐντολὴ. αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. 
σοτητϑησηλθηΐ. οὗ ἈΠῺ 118 Θν ΥΩ 5 15. 

πο ἃ ᾿ οὖν . ἐγὼ λαλῶ, 
γνγῆδὲ (185) Τμουθίοσα ε ΔΙᾺ ΒΡ  ΚΙΏΡ', 

καθὼς ὀεἴρηκέν μοι΄. ὁ᾽ πατήρ, οὕτως 
ΘΟσοΟΧα ΠΕ 85. Ὧ85 ΒΡΟΚΘ ἴο 6 ἴῃ Εδίμοσ, ᾿ἰπ5 

“λαλῶ. ᾿ δ 
1 δῖ βρϑδκίησ. .. 

13 Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα 
Βοίοσα Ῥαΐ-. 1ὴὼ6 ξαβθναι οξίῃθ Ῥδββονεῦ 

εἰδὼς ὁ ᾿Ιἡἠὴσοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα 
Κηονηβ ἴ6.  ὕφδιιβ . ἰβαΐ. σϑὴβ. οἵ ἢΐίτηῃ [6 ΠΟῸΓ 

ἵνα -᾿ -“ ᾿ μεταβῇ "ἐκ τοῦ κόσμου 
ἰὴ οτᾶθῃ δὲ. Ὧδ γαιρῃΐ ὑσαϑέρου οὐδ οα [ῆὴ68. νοι 

τούτου πρὸς τὸν πατέρα ̓  ἀγαπήσας τοὺς 
τ 15 -ἰουννασᾶ 6 Ἐδίθοσ αν Ιονρά [πμ6 

ἰδίους. - τοὺς. ἐν τῷ κόσμῳ εἰς. τέλος 
ΟΕ 186 (οὔ65). 1ἴὋ ἐδ “ ψουα ἰηΐο δηὰᾶ 

ἠγάπησεν αὐτούς. 2 Καὶ δείπνου γινομένου, 
ὯθΘ Ιονϑαἂ (μϑυα., Δα ΟΕ ΒΌΡΡΕΙ ΟσσΟΌΥΥ ΩΣ, 

διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς. τὴν 
θδνἢ δἰγοαᾶν ανίηδ στον ἰἴο ἰδ6 

καρδίαν ᾿ ἵνα παραδοῖ . αὐτὸν 
Ἠραχῦ 1ὰ ογᾶδυ ἰμεϊ βῃου]ᾶ ρμῖνο θοϑίᾶθ - ἢΐχη 

᾿Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης, 3... εἰδὼς 
ὅσο ΟΥ̓ ΞΙσοα ᾿ΙΒΟΔΥΙΟΙ, Πανὶηρ ΚΟ ΝᾺ 

ὅτι πάντα. ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς 
ἐμαὶ 811} ([81} 85). ὅδνθ. ἴοῆϊση (ῇ6 Ἐδίδοσ. ἱπίο 

τὰς χεῖρας, καὶ- ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ 
ἰῇ 6 παῆᾶβ, δηᾶ ἰμδαὲὶ ἔγοω αοαὰ οϑὴθ οὐδ δῃηᾶ 

πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, ἀ ἐγείρεται 
ἰονγασά 6 οά Β6 15 βοίῃρ υπᾶοσ, ὯΘ βεῖβ Ὁ 

ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ 
ουΐ οὗ τῆς ΒΊΌΡΡΟΙ "88 6 Ὀ]8665 {μ6 

τοῦ 
ΟΣ {88 

δονοομο οονμννις μκο 

κω δισφαν νων ιν νη πάνθ, ἀπο φμρ᾽ ἀν τφιν 

γμωμρωμννυνῳν υὑμαιραμη, 
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“λαβὼν ᾿᾿:. λέντιον ἱμάτια, "καὶ : 
Βδνὶῃρ ἰδκθα ἴζοννοὶ οὐτἱτοσ δαττωθαἶϑ,. ΔΩ 

διέζωσεν: ἑαυτόν: ὅ εἶτα τὸς ἡ βάλλει 
Ὧ6 δἰτᾶθα ᾿- Εἰτηβεῖῦ; δἔίεγιναγα 

ὕδω εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ 
ὑοῶΡ οἀπίο ἐδ. ὙγΑΘΏΡΑΒΙΙ, δηὰ 86 βίδσχίϑα 

νίπτειν τοὺς πόδας τῶν . μαθητῶν καὶ 
το ΡῈ ννδϑϑϊηβξ ἰδς ἔξεεῖς οξίμθ αἰβοὶριθ δῃᾶ 

ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν. 
ἰο Ὀ6 ιρίηβ ΟΣ ἰο 6 ἴονν αὶ ἴο 1 Βα ἵν8: 

διεζωσμένος. “6 ἔρχεπαι ..- ᾿ οὖν 
μανίπϑθ Ὀ6οὴ βἰγάφα. ᾿ Ἐ’Θ 15 σογηϊηξ. Ἰλοσοίοτα 

πρὸς Σίμωνα Πέτρον... λέγει “ αὐτῷ 
πρυαο 5ΙΤΔΟΩ Ῥρείρυ. ἯΦΘ 15 βαυίξ ἴο Πἰπὶ 

Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 
Ιοτά, ψοὰ οὔτὴθ 816 νδϑηΐησ τὴς8 ἐγ 

Τ- ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὃ 
Απϑοσεα 42ε5803 ϑδῃηᾶ. πο δαῖα ἰο ἢΐωη ὙΨΜΕΪΟᾺ 

ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἷδας . ἄρτι, . 
Σ πὶ ἀοϊῃο σοὺ ποῖ ᾿δνο πόα στἰρηΐ ον, 

σῇ “δὲ: μετὰ ᾿ ταῦτα. 
γι ΜΜῈ1 Καονν [9.1 ΕἸ χσον {π65α (1055). 

8 λέγει αὐτῷ ὀ Πέτρος Οὐ μὴ 
15 Βα σ 5 ἰο Βίγα.-. Ῥεΐεε Νοῦ. ποίῖ 

μου τοὺς πόδας εἰς τὸν 
οἔὗγωῶβ τῃ6 θεοὶ ἰπίο πὸ 

᾿Ιησοῦς αὐτῷ Ἐὰν 
᾿ 7655 

"οὐκ 
᾿ς ποῦ 

γίψῃς 
ψγοῦ 5Βῃοι]α νναβἢ 

αἰῶνα. ἀπεκρίθ 
- 886. γι 7) (-ὶ 

νίψω᾽ σε, 
15) ου]α ννϑϑ γου, ψοῖ ΔΙΘ αν 

μετ᾽ ἐμοῦ..9 λέγει αὐτῷ Σίμων 
ΜΠ χηθ. 15 ΒΒ ἴο τὴ : 5΄σηοαι 

Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου᾽. μόνον ἀλλὰ καὶ 
Σιοτάᾶ, τοΐξ. 186 Σοοῖ. οἔχηθ - ΟἿἹΚ ρα 4]50 

τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 10 λέγει 
1.0} Ὥδηακ δα. ἴδᾷ6 5: Ὠρ6ϑδᾶ. 15 βαυ τσ 

μέρος 
Ῥαχὶ 

Πέτρος 
Ῥεῖοσ 

ἔχεις 

αὐτῷ ᾿᾽Ιησοῦς Ὁ τς : λελουμένος. 
ἰο Ὠΐχῃ ὥοσὺβ : ΤΏ6 (οη6) “βανίηρ ὈΘρη δι ρα 

οὐκ ἔχει χῤῥείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας 
τοῦ ᾿ ἰ5 αν ποροα ᾿ἸΣ πού 186: ἴδοι 

νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστιν καθαρὸς ὅλος: καὶ. 
ἰο οὶ ψαϑῃεα, Ῥὰυξ π6ὶ5β :- οἸέδ. ΨΏΟΙΘ; δῃπὰ 

ὑμεῖς :-καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ “οὐχὶ πάντες... 
τοῦ ᾿οἸθ8ῃ (0065) Ὑγοῦ δτθ, θὰ ποῖ. 811 (ο165). 

1} . ἤδει γὰρ τὸν παραδιδόντα 
Ἐδ αᾶ Καποσῆ Φοὺῦ ἐπθ (οὔθ). . βίνηξ μοί 8 

αὐτόν: διὰ-- τοῦτο εἶπεν. ὅτι Οὐχὶ πάντες 
Βα; ἐπσοῦσῃ {ἰμ 5: Ὠφ βαίϊα ἐπα Νοὲ 8Δ1 

καθαροί ἐστε. ἣν ; 
ΟἸθδ (065) τοῦ ὅτε. 

ἴο ἶσα. ΤΕ Θν ᾿;οΐ 

ΦΟΗΝ :18: ὅ---1. 

ουΐοσ ραχτηδηΐβ. Αὐᾶ, 
ὑθκίὴρ ἃ ἴονοὶ, ἢ6 

1 οἰτάθα Ὠἰπβθ, 5 Αζ- 
Β6 15 σου ΠΕ 

ἤρξατο 
[6 Σ ὑμαὺ Ὧ6 ρυῦ ψϑῖοσ 
ἰηΐο ἃ Ὀδ851)ὴ δῃᾶ 
δίασίθα ἴο. πᾶ8 ὑπ8 
᾿ζϑοῦ οἵ [μ6᾽ ἀἰβοῖριθὸ 
ἀπ ἴο αὐ ἐμοὶ ΟΥΗ͂ 
ψλ (Π6 ἴον ὙΠῸ 
ΜΏΪΟΩ Ὧ6 τγὰβ ρἰγαθά. 
ΘΑΠάδ 80 Ὧ6. Οϑθ 
ἴο ϑ5ϑ'οη Ῥοίεσ, Ηδβ 
Βαϊα τ0. ἢ: “Ἰιοχᾶ, 
δῖα γοὰ ΜΆΘΏΪΩΡ . ΤΩΡ 
Σοοῦ᾽᾽ ΤῺ ΔΏΒΨΘΙ 
ὕοθαὰβ βαϊά ἰὸ Ὠΐπη: 
μαῦ 1 δὰ ἀοίῃρ 
χοῦ ἂ(ο ποὺ ἀπᾶργ- 
δῦθμα δὖ σθβθηῦ, μαῦ 
χοῦ ΨΜἘὶ - υηδογοίαηᾶ 
ἿΟΓ θα ἰῃίηρβ.᾽" 
8 Ῥοίδσ βαϊα ἰοὸ ΐτ: 
“χοὰ Ψ|Π: οογύθ ΠΥ 

ὭΘΥΘΙ ΜΆΒῺ ΠΥ [οὸΐ." 
ὅθϑθὰ ϑηδυγοσθα. Ὠΐηλ: 
“ὉΏΙΕΒ5. 1 ψαϑὰ γοὰ,. 
γοὰ βδύθ πο ρᾶϑτὺ 
αΪ π16.᾽ 9 Κ΄ΙΠΠΟΩ 

ῬοΙΘΥ βοϊά ἰο Ὠΐϊῃ: 

“Ἰιοσα, ποὺ γ ἔδοῦ 
ΟἿ, Ῥαῦ 8150 ΠῚ 
᾿ϑηᾶβ Δα Τὰν μ6ϑᾶ. 
10 σθδὺ5 βϑ!α ὕο Ὡἰπι: 
“ἭἫΘ [μϑὺ Ὧ85 Ῥαὐμοα 

ἄοθϑ ποῦ πβθρᾶ ἴο. 
Ὦδανθ τότ ὑπϑη ἰδ 

ἄροῦ ψϑαδηθᾶ, μια [15 

ΨΈΏΟΙΥ οΙθδῃ. Απμᾶ 
Υοῦ Χθἢ 816 ΟἸΘ8 ΠΏ, 
Ῥαῦ ποὺ 81." 1156 
Κῆρ, ἰπαθθά,  [Ὧ8 

ταϑὰ Ὀουγασνίηρ Ὠΐτη. 

ΤῊΪ5 ἰ5. ΜΡ. 86 .5εϊα: 
“Νοῦ 811] οὐ στοῦ δὃῖ8 
ΟἸθδιλ.""- ᾿ τι 



ΦΌΗΝ :18: 15.---2ὸ 

τ42 Οτε::-.. : οὖν: ᾿ - “. ἔνιψεν - ᾿᾿- τοὺς 
ΕΝ ὙΠΕΒ ἰμϑγεῖοτθ. μα ναϑμεᾶ...  (ῃ8 

4 Ἐ "ἔλαβεν --: τὰ 
ἷ 6 ΤΟΟΚ ᾿, (Ἷμ6 

οὐ μάτια 5. αὐτοῦ- καὶ. «ἀνέπεσεν; πάλιν: 
ουΐοσ Βδιχωθαΐβ. οὗ Ὠΐτη. Δηᾶ. Βο Ζ] υρνδγάᾶ, δδαίῃ, 

εἶπεν. αὐτοῖς - Γινώσκετε ᾿: τί. πεποίηκα: 
ὮΘ 561. ἴο ἰβογὰ τα χοῦ Καοννηβ. ΝΉΔΕΈ Πᾶνα ἀοὴα 

ὑμῖν; 13 ὑμεῖς . φωνεῖτέ με οἷΟὉ 
ἴο ἕου ἐλατα Βουηάϊη5 ἐσ τ6 ΟΡ ΒΕ 

διδάσκαλός, ᾿καὶ “Ὁ κύριος, καὶ .-:καλῶς 
οὐ βοοσ, δηᾶ. ὙΠ6.-. Τογχᾶ; ΔΩ. Βποὶν.. 

Τ᾿ λέγετε; -εἰμὶ “γάρ.. 44. εἰ “οὖ ἐγὼ 
σοῦ 816 Ξαιϑπθ; 1 δωχ.- ὅοτ; , 0 ΖΕ ἿΠεχοῖοσα 1. 

ἔγιψα ἁμῶν τοὺς: πόδας δ: κύριος καὶ:. ὁ: 
νϑϑηθδᾶ οἵ τοῦ ἴδε, ἤθροι ἴτὼ6 [Ιογτὰ δπάᾶ' ἰῃ6 

διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς: ὀφείλετε. .- -ἀλλήλων 
ΟὙΘδΟμΟσ, αἱδο ὑοῦ, ἃσχε οὐὐηϑβ οἕ ΟἿΘ' ΔΠΟΪΏΘΤ, 

"ἰ νίπττειν ᾿ "τοὺς πόδας: 1ὅ ὑπόδειγμα γὰρ 
ἰο-Ὅ6 νυν 89} δ. ἴδε, ἔςφαῖ; ..: ρα ἰί ΣᾺ, ,οοτ 

ἔδωκα ὑμῖν -- - “ἵνα τ νὴ καθὼς - ἐγὼ 
Τρανο. ἴοτσουσ ἡ, ἱπ οτᾶθν (δῖ. ᾿ϑοδοτάιοβ 85. 0:01 

ἐποίησα . ὑμῖν - καὶ; : ὑμεῖς " ποιῆτες:. 
-" απ ἴοι χοῦ. -. 150 ᾿ς. Ὑοῦ ὅτοον θ6 δοΐδε. 

16. ΠῚ ἀμὴν λέγω ."- ὑμῖν, -οὐκ- ἔστιν 
Αὐλοῖ, ὉΙΆΘ,, 1 πὶ ΒΑΨΊΩΘ ἴο χοῦ, -ποῖΐ 15." 

δοῦλος, "μείζων, ποῦ, - κυρίου .- αὐτοῦ 
᾿βίανθ. -“βτεαῖεσ οὐίῃθ  ἰοχᾶὰ Ὀξίχα.,. 

ἀπόστολος μείζων" τοῦ πέμψαντος 
. ΔΡΟΒΙΙ6.. ἰβτοδίασ: ΟΕ 6 (οη6)΄. -- πανίη βεπΐ 

αὐτόν...11 εἰ. ταῦτα -- 953, “.--οἴδατε, - 
ἈΣῺ. 0: 181 ᾿- [1656 ([Π1585) γοῦ δᾶνδ Κπόονῃ, 

μακάριοί: ἐστε .: ἐὰν “,.: «ποιῆτε.- 
ΞἈἌΔΡΟΥ χοῦ εγα - 1 ὄνος 'σοῦ τὴδν θ6 ἀοιεῖα 

αὐτά. ᾿ οὐ... περὶ: -πεάντῶν ....... - ὑμῶν 
ἴποτα." Νοῦ ᾿ " δρουῦ- 5. 18} πο τ τοῦ 

λέγων Ἷ ΚΕῚ οἶδα. πῳπίνας : ἐξελεξάμην" 
Ταπε βασί πε: “: ᾿Βανθ Ιήονν  ΨΨΏΟΙΙ,.  σΠο86; ..-.; 

ἀλλ᾽ ἵνα. ἡ ““ γραφὴ πληρωθῇ 
Ῥῃξ ἴπ γάρ πὶ {π6 ᾿εὐροθῦι ταῖσμξ ΠΕ ΦΠεα 

ες Ὁ. ἢ ὑτρώγων - μου -τὸν ἄρτον “ἐπῆρεν . 
μῃϑ 1οπ6). χρποῃίημξ. οἵ τὴθ 18 6' Ὀτϑδαᾶ Ῥεθα ὡρ 

ἐπ΄. --. ἐμὲ . τὴν ᾿ Ὑπε νον ̓ς αὐτοῦ; ,19..- ἀπ᾽. 
ἀρολ΄ τωβ, {δα Π66Ε...- 0 ὍΣ τῶ. : ΕἸΟΣΩ 

"ἄρτι νος λέγω πττς ὑμῖν --πρὸ : ᾿τοῦ 
τὶ σῆΐ τον “" Ἴ ὅτ Ξανίησ᾽ ἴοι του :- - θεΐζοσα..--. 186 

γενέσθαι," ἵνα ο: πιστεύητε -᾿ ὅταν. 
ἕο ὁσοιχ, ΦΗ οὐάες ἱμεῖ : ὙΟΌ ΓΔ8. 6 Ῥε]ονίηβ: ΨΏΘΗ 

γένηται - -ὅτι: "ἐγώ εἶμι. 29 ἀμὴν ἀμὴν 
1: βΒῃοια οσοῦσΣ ἰπδί Ξ ΔΙΏ. ΔΙῶθῆ 8ΙΏΘἢ 

. οὐδὲ. 
ὯΟΣ, 

494. 

12 ΜΏΘΩ, ὩΟΥ͂, : 6 
8 ψδβῃρα ὑποὶν -ἔδθϑῦ 
δηά -Βεᾶ μρμυΐ.. ΠΤ 
ΟὐὐΘΓ - ΒΒΣΙ ἢ ὗϑ. -δἢι 
-«ϑιηα 1α!α. Πἰτηβοὶῖ ἄονσῃ, 
αὖ. ἐμέ [8816 δρϑϊην 
6. 5αἱᾶ ἴο,, 6: 
“ο “τὸῦυ ΚΏΟΥ. ΤΥ 
Ὶ δνθ ἄοῃξε ἴο ὑοῦ} 
13 γὸοῦ δαάγαϑθθ τὴϑῃ 
ὝΒΘΘΟΠΕΓ,, 816, Ἰιοσᾶ; 
δα τοῦ δρθαῖ ἘΠΡΉξΗΙ 
ὧγ, ἴοσ. 1. ὧὰ ΒΌΓΗ. 

14 τῃοτόξζοσθ, ἱζ. 1 
αἰ μοῦσῃ Βοτσᾶ -ϑῃᾶι 

ΤΘΔΟΒΟσ, ψαϑῆθα του 

"} θοῦ, χοῦ 8150.. ουρῃξς 
ἴἰο αϑ ὑμ6. ἔδοῦ. οὗ 
ΟΩΘ ϑδῃούίμεσ. 15 ΕὉΣ, 
1 κοῦ [86 “Ῥδύνοσῃ. 
ἔογ. στοῦ, ὑμδῦ,: }5ὺ 
85. 1 αἀἱᾶά ἰο: τοῦ, 
χοῦ. ϑμουα ἀο.. 8]8οῦ 
160 Μοβῦ ἔσαϊν. Ι,. ΞΔ. 
ἴα. -χοῦ, Α -δἴανθ 15 
ποὺ: ρστϑαῦθχ:. 8. Ὠὐδ᾽ 
ἸΔΘδΙΟΣ, : -Ποτ. δ. ΟΟἾ6. 
ἐμαὺ ἰ5 ϑϑὴξ ἔοσίῃ: 
δεθοῦθσ ὑμδῃ.: [6 
ΟἿΘ ταῦ πρηῦ: ὨΪμπ.: 

1711|. χοῦ Κπον (6588. 

ἰληρ5, ΒΔΡΡΥ͂ του: 

τ 1 χοῦ ἀο {}61}.: 
181 αὐὖν. ποῦ. -ἰαἸκίησ 
δροῦῦ 8} -οὐ. . γοῦ;: 

Ἶ: ΚΠΟΝ 186. ΟἿΘ65 ει 
Ὥδνθ οὔοϑθῃ.- Βαὺ ἰδ, 
15. ΪῈὰ ΟΥΘΥ ὑπαὺ ἐδ6: 
δοχιρύατσο τϊρῶῦ Ὀ6) 
ΓᾺ}1118α,.: 6 -: ὑμαῦ: 
αἰϑρα' ἴο. ἔδ6α. Οἡ ΙῺΡ 
Ἀγοβα, 8685'. Ηξίρα - Ὁρὶ 
Ἠἰθ 661: ϑρϑίσιδῦ τῇδ. 
:19 Ἑτοῦι. ἐπὶ. τιοτηθηῦ 
ΟἿ 1 8 ἰθηηρ στοῦξ 
Ῥοίοσθ . ἴδ. -ΟΟΟΌΓ5," 1ἴἢ 
Οτάθυ ἰμαῦ.: ψΏθη΄. 105 
.αοθβ.. οοοῖ" -Ὑοῦ ΣϑΚ 
ὈΘήασα ἰδαῦ 1 πὶ 
μ6:-.- -20 Μοβὺ ὑτσ]ν9 

κεν αἰμιἀλμμβούμο.ῥμοιϑμαρθηνμβήμνημιι μα μι μη ναι, ἀραινημενθιμφυ θα αῳ μηὴ ἀθλήμινὐλας μὴν, φυὴνυμμβηηθβν θυ: ᾽ο μυβυυμπηηρααθηυ᾽Ἡυυσυυμιρυυυμμιιρυ οι υ τ τφθο πάρ συ κῶν ἄνδρ μαοθιο νορ ρϑυκμομεν τον σδννρ ἀράνμκο τ υμυμε μριαον ον ουκκαυ ερρω μαρινωωνσρ βροϑυ θααντορυοι τρυ ϑο τν πρ να πραρωμο κοτηο αν τ τον σε αττο κου  ρύγαστι σανσραν οι καάα ωμα καρ καρικσα σφας μεοσο νρν αρρμρ τοαρεν ἀυσαανθωνοννθμυθυρασυαι τα τα αραμησηη 

ῥΤησοῦς“. 

495 

λέγω: ὑμῖν; -: ὁ οτλαμβάνων. ἄν" 
τἰὐ νι κτς ΞΈΡΕΙ ἴο τοῦ; μα (016): - τ σοινη - ΠΚοΙν. 

τινα ᾿ πέμ' “ἐμὲ - λαμβάνει, ὁ- 
δΏγοηα Τ μου δοιὰ τῇ: ὯΘ ͵ ϑ ἘΟΟΙΝΗΙ: ΒΓ (ΟΠ 6). 

δὲ -: :ἐμὲ : » λάμβάνων. ᾿ λαμβάνει «πὸν. 
νυξ. “τη6-. - τροοὶνίη 15 τεσοοίν:ηβ 18 (οΠ16) 

«πέμψαντά- με. - : Δ : 
μανίηδ. β6πξ τη6. 

21 Ταῦτα ᾿εἰπὼν Ιησὸῦς 
᾿ ΤΉΦ56 (185). Βανὶηδ 5βαϊα Ζεϑὰβ 

᾿ ἐταράχθη 6 τῷ ᾿ πνεύματι καὶ: 
Ῥδοδιαθ ἈΚ Μά, : το ἐδα ὃ βρίσις δοὰ 

᾿ἐμαρτύρὴσεν καὶ εἶπεν. ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 
6 Ῥοτα ϑγὶη 655 πὰ βαϊα ἌΧΤΑΘΙ ΘΙλΘ 1 811 ΒΩ ΠΡ’ 

ὑμῖν. ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν: παραδώσει με. 
ἰο τοῦ ἰμαὲ. οὔϑ' οὐοξ, του  ΜΠῚ ξῖνε Ῥεϑίαθ χπδ.:} 

22.. ἔβλεπον ᾿ εἰς ᾿ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ 
ὕγετα Ἰοοκίηρ " Πἰίο οὔθ δῃσίμεσ {πῸ΄ ̓  ἐπα βυτις 

ἀπορούμενοι. τερὶ τίνος λέγει. ἦν ; 
Ῥοίηβ. ΔῈ 1.55 δρουξ μὴ Ὧφ 15 Βα δ. γε5 

ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν 
Ἰγίῃβ ρννατᾶ “ὁπ οαΐ οὔ. πε. ἀἰβοὶρ8β οὗ μὰ ἰῃ 

τῷ κόλπῳ “τοῦ - ᾿Ιησοῦ,.. ὃν: -- ἠγάπα ΄ ὁ 
πὸ Ῥοβοιι. οὐ ἐπα ΕΝ τν ΠΟΙ 85 ἸοντΏ 5. τὴ 8 

24. ᾿ νεύει οὖν -- τούτῳ ᾿ 
- Φαβάβ; - ο΄ ἰδ ποδαϊπρ: ἀβόγθῖοτθ τι το ; 15. (01. 6} 

Σίμων Πέτρος. καὶ ΄“ λέγει αὐτῷ Εἰπὲ τίς 
ϑίσλοῃ. Ῥείεχ δι ᾿ τς ΒΑΘ ἴο ΠῚ ᾿Ξ. ΨΏΟ 

ἐστιν ἣν πτερὶ- οὗ ο ἢ λέγει. 
1 15 δρουΐ.. ΟΣ ὯΘ 15 Βα 1 . 

25: “ ἀναπεσὼν ἐκεῖνος - οὕτως ἐπὶ 
Ἡδνίηρ Δ ΠΟ ργαχ ὑπαὶ (ομ6) ἰδ - ὑροῖ 

τὸ. στῆθος. τοῦ ᾿ΙΪησοῦ. λέγε: -. αὐτῷ 
16 -Ὀγθαϑσέὲ οὔίμα σεοβυθ 615 βου ἴο Εἴτα 

Κύριε,: τίς ἐστιν; 26 ἀποκρίνεται “᾿. οὖν 
Τιοτᾶ, ᾿᾿νο ἰ5 ὖ 15 Θησυν ουὴ 5 ἰπμοσεῖοσο' 

τὸ -᾿᾿Ιησοῦς Ἐκεῖνός ἐστν Αᾧ: - 
16... 2εβὰβ. ὙΠπδὲ (ομ6) 1|5. ἴο Ομ 1 

-᾿βάψω “:- τὸ ψωμίον καὶ... δώσω. αὐτῷ’ 
5.811 αἰρ ΄ : ἔπ : ΟΞ ἼΏΟΥΒΕΙ . 8Πᾶ -- 5181 εἴνε- 

:οθβάψας “ οὖἦνδ τὸ ᾿ψωμίον λαμβάνει 
Βανϊη κι αἰρροᾶ ἰβοσγθξοσα ἴδε. ὈΧΏΟΥΘΘῚ Β6 15 ΤΑ ΚΊΠΡ 

καὶ δίδωσιν :: ᾿Ιούδᾳ Σίμωνος" ̓ Ισκαριώτου. 
δηᾶ μ6 ἴα εἰνίπθ᾽ ἴο 1 ἀᾶδ5᾽ οἔ 5ΠΟΏ. - ΟἿ ᾿Ἰβοδσὶοῖ: 

21 καὶ. μετὰ; τὸ-: ̓ ψωμίον - τότε εἰσῆλθεν: "εἰς 
᾿ΑἸά΄ οδξίετ.. {μ΄ ΤΠΟΥΒΘΙ. ἔπι : Θῃΐεχεα "λαΐο 

᾿ ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. “λέγει --" οὖν ἀὐτῷ 
ἐμπδὲ (οπθ): ἐπα. -Θαΐίϑη. [15 5 15 ἐμπουθέοτο ἴο ΓΡΗ 

᾿Ιησοῦς Ὃ “᾿΄ ποιεῖς "ποίησον τάχειον:᾽ 
ὥεδὰβ Μηδὲ νοι δα ᾿ἀοίηρ : .ἅὯἄο - τῇοτ ἀα  ΚΙν. 

ΒΡ Ι, 
᾿νἰη 6585 απα δαϊά: 

τ 6585 
24 ΤΏΡ ἕοσθ ΚΙ ΤΠΟῺ 

το ἐγὼ. 

ἰο Εἴτα; 

ΦΟΙΗΝ 15:21---2 

1 58. ἴο τοῦ; Ηἰδ᾽ ὑπαὺ 
ἰσοοαόίνοϑ᾽ ΒΏΥΟΙΘ 1 
5Β0ηα- τοῖν τ ἸὯ6 

[81501. Τὰ - Σπ’ - Π6 
δῦ τϑοεῖνϑβ -τιθ;- τ6- 
᾿σαῖνθ5 [8150] Ἀῖτα: ὑμδῦ 

᾿ : δεδι γτθ. ἬΝ 

"ΒῚ ΑΥ 6 τ βαγιπε 
ἔμπεδα - ἰηρθ, “6585 
Ῥϑοᾶσηθ ὑσουρθθὰ ἴα 

8δη ἃ ὯἫθΘ. ῬοΙα 

“Μὸβὶ ἘΌΣΙ 88) ἴο 
ἕου; Οπε οὗ γόνυ 11 
ὈΘΙΓΩΥ 116. 227Τ86 
αἰϑοῖριθ Ῥασδὴ ἴο 
ἸΟΟΙ αὖ - 6. διηούῃοσ, 
ροίηρ αὖ “ἃ Ἰοϑϑ “85 
ὕσ᾽ ΩΝ ὅπ6 ἢδ Ψὰβ 
βασι [1] δροῦῦ. 
2 ΤΏΕΙΘ 5 τϑο]η- 
Ἴπρ 1 τοῦ ΟΣ σ96- 
Θ᾽, Ῥοβοχθ οὔθ᾽ ὁ 

᾿ΑΙΒΟΙΌ165, δηὰ 
Ἰονϑα Εἰμὶ. 

ΒῚ5 

Ῥρίοσ. ποἀδάρᾷ ἰο - ὑπὶ8 
ὉΩ6 8δῃα καἱᾶ ἰο. Ηΐμλ: 
“ἼΤΟΙ πὸ 1Ὁ 15 δροιΐ 
ΨΏΟΠΙ -- 6: ἰδ βδ δ 

[10]. 25 50. 0116 Ἰαύδεσ 
Ιϑϑῃθαᾶ: Βοος -Ροι: [Ὧ6 
Ὀγοαβῦ . οὗ - σόδβι8. ᾿8ηα 
5814 το Ὠϊηι: 

ἽνΩΕΟ ἰ5:.10 9. 26 ΤΏΘΓΕ- 
“Τοσά, 

ἴΟΥΘ᾽ σοϑαδ. ΘΩΒΜΣΘα: 

αὶ ἴ5. ὑπμαῦ. οὔθ᾽ ὸ 
«ΜΏΟΙΙ Τ 5281} ρῖνο 6 
ΤΆΟΥΒΘῚ (δῦ ΓΤ αἱρ." 
ΑΠα 50, αν αἰρρθα 

[86 τ ΌΥθ6 1, Ὧ6 -ἴοοῖκ 
δὰ αν ἢ ἰοὸ συσδδ, 
(ῃ6: βόη, ΟὗὁἨ ΚΙΤΩΟῺ :15- 
σα οὐ 2Τ ΑὨα. δέΐοσ 
[6 τοσϑοὶ -μθῃ βαῖϑ 
το οσοα ἰαἰο {86 1δὺ- 

6... ΦΟΒΌΒ,: {ποτ ῖοσο, 

βοϊα -ἰἰο τὰ: “Μδὲ 

γοὰ 8186... ἀοϊηρ δοῦὺ 
ἄοῃθ. - πΟΓ6-: ἀΌΙΟΙΚΙν, 



ΦΟΗΝ 18: 28---9ὅ 

δὲ οὐδεὶς ἔγνω τ τῶν 
Ῥυϊῤ Ὡοοῦθ Κῆθνν ΟΥ̓ 6 (Ο01Π65) 

ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν᾽ αὐτῷ: 
Ἰνίῃξ ὑρννατά ἰοναὰ αὶ με βαϊᾶ. ἴο ἱγλ; 

29 τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ . τὸ 
ΕΙΣ ΣΟΙ ΤΟΥ͂ Ε͵Θ ΤΠΙΔΚΙΏΡ, βῖποθ 16 

γλωσσόκομον . εἶχεν ᾿Ιούδας, ὅτι 
[τῆοθ6 }] ὈΟΧ τ α8 αν] Φυάᾶδδ, ἐμαί 

λέγει αὐτῷ ᾿Ἰησοῦς Ἄχοραδον 
15. ΒΘ ἸὩ 5 ἴο Ὠἰτα Ζ6 55 

ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν 
οὗ Ϊο ((Ὠ 55) ὨρεΕΩ͂ Ὑ{6 δῖ μανίηβ ἱπίο ἰδ 

ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα 
ξϑϑῖῖνὶ, οὐδ ἰο ἰλ6 (ο}65) ῬΟΟΣ 1Ὰ οτάεσ ἐδαΐ 

τι δῷ. 940 λαβὼν 
βοιθίηϊηϑ ἢ 6 βῃομὶά ρῖνϑ. Ἡδνίηρ τοοοϊνοα 

οὖν. τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν 
1πογοῖοσθ (88 ΤΆΟΥΙΒΘΙ ἰδδΐ (οῃϑ) τυρηΐ ουἱ 

εὐθύ ἦν δὲ νύξ. 
αίομορ; ἃ νγ 885 ἰλν ὩΙΘΒΊ. 

81. “Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν 
ο ΒΡΩ {πεγθέοσζα Β6 ννϑηΐ ουὐ 

᾿Ιησοῦς Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς 
Φεβ5 Νον. νν88 βἰουϊθδεαῦ ἰῃθ- ϑὅϑοῦῃ. οξίδμε 

ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ’ 
ταϑῃ, δορά 6 αοαὰ ν88 βου! δᾶ, ἴπ Ὠἴγα; 

32 καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὑτῷ, 
. 8ηα [δ6 δοά. ΨῚῺ} ΒΙΟΣΙΗ͂ν Ηἷἰλ ἰῇ ὨΙΧΏΒΘΙΕ, 

καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 
δᾶ ., ϑίομορ. Ὧ6 ΨΏῺ] σΙοΥ εν Ἡΐτη, 

9 Τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν 
ΤαλΘ Πάτα, σψαῦ Ε{{Ὶ16 (116) νι τοῦ 

εἰμί: ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον 
χα; τοῦ ΨΜΠ1ὴΠπῸ56 6 Κ τ, 8η6 δοσοχαϊηδβ 8385 1 ϑαϊα 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις. ὅτι Ὅπου ἐγὼ. -ὑπάγω 
ἴο 88 Τόν. ἰδαὺ μθοσθο 1 ϑδ:1ὴ Β5ΟΙΠΒ πλᾶρυ 

ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω 
Υοῦ ποῖ. δΙῸ 8016 ἴο ΘΟΙΏ6, δηα ἴο γοῦ 1 81 Βα 5 

28 τοῦτο 
Τῶ15 (15) 

λέγει 
15 ΒΑ 5 

ἄρτι. 84Ἡ -ἐντολν καινὴν δίδωμι 
τὶ ον. Οοισηϑησζαθῦ. ὩΘ 8. σίνὶ 5 

ὑμῖν ἵνα. ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, 
ἴογοῦ ἴῃ ογᾶθχ εὶς τοῦ τὰϑν ἴονθ ΟἿΘ δου, 

καθὼς - ἠγάπησα ὑμᾶς . ἵνα, -, καὶ 
Θασογαϊηβ᾽, 85. [ΓΙονεᾶ. τοῦ ἴπ οσάου δῇ. 8150 

ὑμεῖς ἀγαπᾶτε. ἀλλήλους: 85 ἐν τούτῳ 
τοῦ ΤᾺΝ Ἰονᾳ ΟἿΘ δῃοίμοσ. . 1ὰ [815 

γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, 
ἴδον 11 Κπουν Δ. - τῃδὲ -στῶν αἰἴβθοῖριθα σοῦ 81:6, 

ἐὰν ἀγάπην ᾿ ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 
ἐξ ὄνον ἴονα σοῦ ΙΔ. Ὀ6 πανΐῃβ ἴῃ οὔθ δηῃοίμοτ. 

τοῦ. 
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28 Πονονοσ, ποηδ΄ οἵ 
ὑμοϑθ τϑοϊηΐηρ αὖ [ῃ8 
8018 ΚΟΥ [Ι͂ῸὉΓ ΜΏβὲ 
ῬΌΓΡΟΘΘ Ὧ6 βϑὶᾶ {ῃὶβ 
ἴο Ὠἰμλ. 29 ογηθ, "Ἰὼ 
ἔδοῦ, ΟΥΘ ἱπθρΊηρ, 
Β'πσθ σιᾶδ5 νὰ5 ὨοΙ]ᾶ- 
ἰὴρ Π86 ᾿ΔΟΏΘΥ ὍΟΧ, 
ὑμαὺῦ 2659 Ψψὰ5 0611- 
ἴὴρ Ὠἰγα: “ΒΌΥ ψηβὲ 
ὑμῖηρδ 6 πϑϑα ἔθου [}8 
ξοϑυνναι," οὐ ὑμαὺ -ἢθ 
5ῃ οι Ια οἷνα βοιιθιίην 
ἰο ὑῃμ8 Ῥοοῦ. 39 ΤΏΘσο- 
ἔογθ, δἴνεσ Ὧ8 γϑορὶνρᾶ 

{Π86 ΠΊΟΥΒΘΙ, Ὧἢ6 ψρϑὴΐ 
οὖ. ἰπιτηθαϊαύθιν. Αῃὰ 
0 ψ85 ὩϊρὩ. : 

ΔΙΉΗΘΏΟΘ. ΨΏΘΩ. -Ὧδ 
Ὡβὰ βροῦῶθ ουὖδ, 26- 

ΒῸ5 5814: “Νον {δ 
ΞΟ Οὗ πὴ ἰδ. 510- 
ὝἸ1οα, δα .αοᾶ. ἐς 
διοσῆοα ἴῃ. σοηηθο- 
ἰίοῃ ψιῃ τα. 32 Απᾶ 
αοα ΨῈ|]|- Ὠἰχη 61: ρ10- 
ΤΠ ἴα, δῃηα Ὧ6 Ψ11 
ΒΟΥ Ὠἰπὶ ἱπιτηθαϊ- 
αἴθιγν. 9 16 ΟὨΣ]- 
ἄγθῶ, 1 δὶ νἱὺῃ 
χοῦ 84 6 Ἰοηρουῦ. 
Ἄου ΜΜ1.: ἸΟΟΙΚ. ἴοσ 
ΤΔΘ; 8πηα ἰαϑὺ 85..1 
5Βϑδῖϊά ἴο ἴὍπμ8 σαν, 
ἽΝΏΘΙΕ Σ ρΡὸ τὸοῦ 
σοῦ Οογῆθ, Τὸ 587 

Κ 150 -ο στοῦ- δῦ ὈΓΘ5- 
οὔ. 341 δ ρἰνὶπρ 
χοῦ ἃ ὨθΘ] οοχ- 
ταδῃηδτχηθηΐ, ὑμδὲ. τοῦ 

Ιοῦα οὔθ ϑῃΟΥΏΘΥ; 

ἦαδῦ 85 1 Ὥδνθ Ἰονρᾶ 

σοῦ, ὑμπαῦ σοῦ 8150 
Ιον8 οὔθ 8 ΠΟ ΟΣ. 
35 ΒΥ πὶ 8411 1} 
ΚΠΟ ὑμαὺῦ σοῦ ΄ 816 
ΤῺ ἀϊξοίριθβ, 1 χοῦ 
Ὦδνγθ. Ιον8 δ: ΒΚ γουν- 

βϑῖνθβ." 

ΠΝ 

ματι μον ἄπλαον αρ στ 

β 
β 
β 

ἰ 
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86 “Λέγει αὐτῷ Σίμων... Πέτρος Κύριςε,[ 36 Βίχαοῃ, οίεσ δαί 
15 Βϑαυηδ ἴο ἴῃ ϑίπλου Ῥείεσ Πογὰᾶ, ᾿ἰο Ὠἷπι: “Ἰιοτᾶ,- ΏΘΥΘ 

᾿Ξ ΕΝ ᾿ Ν - ἃ 

ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη. εἰ πσδὺς ΔΘ γοῖς. σοϊῃρ᾽᾽" σ6- 
Ὁ ΠΕΓΘ 816 γοὺ βοϊῃρ πάθε γῦ Απβνεγεάᾶ Ζεβαβ᾽ [515 δ οτρα: “ὙΏΘΓα 

“Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν [1 81. βοἰῃρ γοι 68}- 
ΜΏΘσα 1 δὰ βοΐ πᾶθσ ποῦ σγο ΑΣῈ ΔΡ16. ἰο τὴβ πον | ηος ΖΟΠΟ πιδ ὩΟΥ͂, 

ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον. [ῬΡαῦ γοιὶ ΜΨ11 ΤΌΠΟ 
ἰο ξο!ον, σγοῦ Ψ11 ον αὶ Ιδΐεσ ἰδ έουναγαβ.᾽". 517 Ῥοίοσ 

31 λέγει αὐτῷ. ὁ ᾿'Πέτρος Κύριε, διὰ [501 ἰο Ηἰΐπι: “ἸιΟΤΩ͂, 
15 βασίης ἴο ίπη ἐπα Ῥεῖθσσ Τιοσχᾶ, ἰῃσου ἢ ΨΥ ἴ5 ὁ 1 οδηηοῦ 

τί οὐ δύναμαί σοι. ἀκολουθεῖν | ἔο!Ποῦ γοὰ δὖ ρσθβθηὺ9 
πα τού ΘΙ 8018 ἰογοι ἴο Ρε ξο ΠονηΒ [1 ὙΠ ΒΥ ΠΟΥ. ΤῺ 

ἄρτι; τὴν ψυχήν μοῦ". ὑπὲρ σοῦ θήσω... [5080] ἴῃ γου Ρ6 δὶ," 
ΟἔταΘ. ΟΥΟΥ νοι 1 ναί. 

᾿Ιησοῦς -Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ 
ώθθὺϑ ΤῊῺ6 500] οἶνοι ονοσ 

τὶσῖ ὨΟΝ ὙΠὰ6 .508} 

38 ἀποκρίνεται. 
15 ΔΚ ΟΥΪΠ 

38 5σ65.15 ϑδϑιηϑμνοταοᾶ: 
ΜῊ γοὰ ϑυγτυθ  ο 
ΨΟΌΣ 5011] ἰῇ ΤΩ Ὀ6- 

ἐμοῦ θήσεις;. ἀμὴν ἀμὴν... λέγω σοι, [1812 Μορὺ ὑγαϊγ. 1 
6. σψόοὰ ΨΠΠΡυΐ Αὐθ δυο Ι τὰ Βα ίπβ ἰο γοῦ, ΒΒ) ἴο γοι, Α σοοὶς 

οὐ μὴ ἀλέκτωρ . φωνΗσῃῃ ἕως. οὗ 11 ὉΓΥ ὯῸ πιδϑὴ8 
ποῖ ποῖ ὄδοοῖς 5ῃουα Ξουπᾶ το] ὐλίον [ὈταΘῚ ΟΥ̓Ο ἈΠῸ] ψοὰ μᾶνθ 

ἀρνήση ΟΦ με τρίς. ἀϊβοψηθα ἴθ. χθο 
τοῦ 5Βῃομ]ᾶ ἀϊβοννῃ τὰ ἔδγϑα ἐϊτη68. {ἰπ165. 

-- ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία: “Ὧο ποὺ δῦ τόσα 
14" Νοὶ 1εῖ Ὀ6 ἱγουθ]ε ἃ οἔγου {δὲ των 14 Ὠραγίβ ἴοι τὸ ἐτοὰ- 

“πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ [Ὀ]οά. ἘΧοΓΟΙ͂ΞΘ ζαὶ ἢ ἴῃ 
Ῥ6 ἡγοῦ Ὀε]ονίηβ ἰπΐο [ἢ Οαοά, δῃά ἰηἴΐο τὴ οᾶ, οχογοῖβθ - ΤΩ ἢ 

΄ ᾽ 

πιστεύετε. 2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός | 8150: ἴῃ ἴῃ8. 210 ἐΐ8 
6 τοῦ Ὀοιίθνῖξ. Ιῃ ἐμ μοῖβο οὔἷμε δίπουν 

μου: μοναὶ. πολλαί εἰσιν: εἰ δὲ μή, εἶπον 
οἶταθ. δϑροάᾶββϑ. σώϑδην ΔΥῸ; 1ὲ Ῥυΐ ποΐ, Τἰο]ά 

ἂν ᾿ ὑμῖν, ὅτι πορεύομαι. ἑτοιμάσαι 
ἩΚΟΙ͂ν ᾿- ἴο χοῦ,. Ῥεοϑῦθβαο 1 δὴ 5οη5. ἴο ὕΣΘΡϑΧχ 6 

τόπον ᾿ὑμῖν᾽ .3. καὶ ἐὰν. πορευθῶ καὶ 
ῬΙασα ἴο τοῦ; ᾿ς 85 ξεν Ἱ᾿ϑῃοαᾶρσο δᾶ 

ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν,. πάλιν ἔρχομαι 
βου ὑσεραῖθ Ῥίδοας ἴονυου,. δϑδδῖχι 1 8ῖὴ σοσλϊηβ 

καὶ πάραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, 
Δα. 1.5}8]1] ἰδκα δϊοῦΎ ὑοῦ ἰοννασα ΤΑΨΒΘΗ͂, 

ἵνα ὅπου: εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἧτε. 
ἰπ ογάᾶθυ ἰδ ΨΏΟτΘ 81 1 δῖϑο. ὑοῦ [τὯ8. Ρ6. 

4 καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω: ει: οἴδατε 
Απὰ ΜΏρτα ΠῺΣ δζὰ βοὴ ὑπ 8 . τοῦ ϑνα ΚΟΥ 

Ὠοῦδθ οὗ στὴν Εἰαΐῃθν 
ΏΘΥΘ 886. ΘῺΥ 
δθοᾶθ5. Οὐμουίβο, 1 
Μοῦ] ὨδΥθ ἰο]ά" τοῦ, 
Ὀδοδῦθα 1 8δπὶ- σοΐϊῃρ 
ΤῊ ΜᾺ. ἴο. ὈΓΘΡΔΙΘ. 8 
ὍΙΔΟΘ Το τοῦ. 8. ΑΙβο, 

1ΣῚ ο΄ ΤῺ ΜᾺ) δῃᾶ 

ῬΣΘΡΒΙΒ 8 ΡΙδοθ᾽ ΤΟΥ 

χοῦ, 1 ἃϊτὰ “ΟΟΠΆΪΏΡ᾽ 

δρϑῖῃ δὰ Ψ11 σϑοθῖγα 
χοῦ, Ὠοὴθ ο΄ ΠΥ 561, 
μὺ ΨΏΘΓΘῚ 8 τοῦ 

διῖ5ϑο ΙΔ) Ὅ6, ἀλῃάᾶ 

τὴν ὁδόν: ᾿ εἶχ τ κου πο {Ὃπ0|6Γ8 1 8πὶ βοίηρ τοῦ 
ἀν ΝΣ ΓΝ ᾿ ἢ ὸν ̓ ᾿- ἘΠΟΥ͂, 88. ψᾶγ." 

ἐγει αὐτῷ ῶμας υριξ οὐκ 
15 ΞΆΣΙΩΒ ἴο ίχγν ΤΉΟΠ855. ᾿ Ἰιοσά,, ποῖ. :5 ὙΒοπιδδ 5814 ᾿ἴο 

᾿ Χ ἜΤΟΣ πα [ὰ: “Ἰοσά, ψ6 ἀὸ 
οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις". πῶς 

ψ8 ἔδνο ποσὰ ΜΏΘΤΘ Κγ08 816 βοίπρ ὑπᾶοῖ; μον Ποὺ ΚΩΟΗΝ ΨΏΒΤΣΘ 

᾿- οἴδαμεν τὴν ὁδόν; ... --. πο 50. ᾶτθ βοΐρ. ΜΟΥ 
ἢδνθ τἋε Κῆονὰ 6 Ὑγανῇ ἀο ᾿ ἄο 6 Κῆον 6. 85 3 
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ἢ δ 55 βδαια ἴο της 
ἋἽ 8ὰ ἴὴ6 ΨᾺΡΥ δῃηᾷ 
ΕΣ ἐόκαν δηᾶ. ἦὯ6 

Θ Ὁ -ΟἿΘ αὐζαὸς 
ἰο {μθ΄ ΕδύΠοΣ ἕ τορος 
[το ρ {πε ΤἸ δε τον 
ΔΘ 8 ΚΠΟΥ Τη6, 
Ὑου οι] Βᾶγο Κῆοτα 
ΤΥ ἘΔΏΘΓ 8150; ἔγόοχ 
ἰϊ5. πποχηθηῦ ο τος 
Κηοι ὨϊΩ δὰ -βδγθ 
566}. Ὠἰπη.᾽" 
ΒΡΒΗΪΡ. ᾿βαϊᾶ ᾿Ἐο 

6 ““λέγειν...-- αὐτῷ ᾿᾿Ιησοῦς 
ες ΙΒ ΒΑΜΊΩΒ "το Βίτα ᾿ς .: 2655 

-ἧ ὁδὸς -καὶ. ἡ ..: ἀλήθεια, καὶ. 
ἴα. νναγν.: διὰ δα, : ᾿, 

οὐδεὶς .:: ἔρχεται “: πρὸς  - τὸν Ὲ 1. δ}: εἰ 
πο πο. τ 5 σοχάϊπρ - ἰοννατὰ τἰπ6 “: Ἐδίποσ. “ΣῈ 

ες δεῖ : ἐμοῦ. «1. εἰ  ἐγνώκειτέ: με;: καὶ 
ἯΝΝ τῶσουθῃ, Τῆρς “:- 1Ὲ γοῦ Βδὰ Καόονγ τῇδ, δ͵5ο. 

πὸν. πατέρα ἢ ἂν ἤδειτε᾽ - ἀπ 
ἴμε : Ἐδίδεσ., οὔταθ. ἩΚοΙν τοῦ δα Ῥεσοεῖνϑα;. Ζχόοσὰ 

ὃ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν: καὶ ἑωράκατε. 
τἰθαϊ ποὺ χοῦ ἀχὸ που Εἶτα. πα τοῦ λᾶνα 56θῇ. |- 

ἜΤΟΣ : ᾿ εἰμι 

ἌΠῚ ̓ζοή: 

ἡ Β . 5, Ὠΐ: “ἸοΙά, 500 ὺ 
Λέγει". αὐτῷ. , Φίλιππος. Κύριε, -- "δεῖξον ἴμ6 Ῥαΐποτ, δῃά ἐξ ἰς 

ΙΒ ΒΑΣΊΩΒ ᾿ ἴο πἰπα ῬΈΙΗΡ' - ΤΠ ΟΧ͵Ω͂, 5 ον ΘΙ ΤΟΥ ὑ5. ἀν Ἷ ο 

ἡμῖν τὸν : πατέρα, καὶ. -- ἀρκεῖ: -- ἡμῖνξ! 9 9655 5α14 Ἔο Ὠἰπγ: 
ἴο 5. Μ1.1:} δὲ ἜΔΕΕ, δὴ 115 δα οϊσας ἴο υ8. Ξ }} Τ Ὀθεῃ ὙΠῈ 

᾿ς 9. “λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιηδοῦς Τοσοῦτον χρόνον [χοῦ πιθῃ “50: ΙΟΠρ' .8 
τε 15: ΡΆΛῸΣ ἴο πῷς 86: ΣΕ 30 ταῦ - ΧῶΣ : Ππιε, 85α τ ἘΠΡ, 

[ ΟἿ πᾶν ποῦ σΟΣ 6. μέθ᾽ ὑμῶν. εἰμὶ καὶ οὐκ. ᾿ ἔγνωκάς με; δάναθῃ ταῦ Ἠδ ἐδδὶ 
νι τοῦ 1δηὶ διά ποὲ ᾿“γοῖὰ ἢανε Καστν τπ8,᾿ 

Φίλιππε; δ᾽" ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν "τὸν, 
ῬΏΜΠΙΡ, ΤἸμ6 πε Ὠδνὶηβ Βοο ἴὯ6 85 βοὴ ἴπ6 

πατέρα πῶς “σὺ λέγεις Δεῖξον ἡμῖν. τὸν΄ 
Ἑδΐμοσ: ον ψο Ὅτε βασίπς. 5'ηονν ἴοι ἐπ6΄ 

πατέρα; .:.10. οὐ... πιστεύεις. ὅτι ἐγὼ ἐν 
ἘΔΙΒΟΓΣ., Νοῖ" γοα 816 Ὀριθνίηρ [μδἴ ᾿ 

τῷ πατρὶ; καὶ. ὁ“ «πατὴρ... ἐν. ἐμοί ἐστιν; τὰ" 
1π6 Εδίμου. δῃᾶ 86. ἜΔΙΠΕΥ. πὶ τὴ 57 τ. ΤΠῸ 

ῥήματα ππὰ Ὁ ως ἐγὼ :.. λέγω." ὑμῖν. ἀπ΄ 
ΒΒΣΊΩΒΒ... ΨΏΪΘΩ.. ΣΟ δα βανίηρ ἰουοῦ ἔγχοόσα 

ἐμαυτοῦ οὐ --.-. λαλῶ: “- ΄-. ὁ. δὲ". πατὴρ ἐν 
ΤΟ ΕἸΣ ποῖ 1815 ξρεβκίηϑ, ἴδε: Ῥυϊ ἘδΙΠοΥ - ἴῃ 

ἐμοὶ... μένων. -ς ποιεῖ: τὰ ἔργα αὐτοῦ. 
τὰ. - 'τεϊαθιίπρ - ἶβ ἀοίασ ἴμ6 ννοσκβ “οἔ Βΐπι. 

11 πιστεύετέ- - μοι ὅτι- ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ 
Ἔα τοῦ Ῥε]ενῖε. ἴο τὰς ἐμπβδὲ- 1. ἴῃ ἐπα Ἐδίμον 

καὶ. ὁ πατὴρ. ἐν. ἐμοί". εἰ-- δὲ - μή͵ - - διὰ “. τὰ; 
δᾶ ἐμ8 Ἑδίδοχ ἴα τῆβ; ξ νυξ ἠοΐ, [τοι [μ6 

ἔῤγα αὐτὰ πιστεύετε.... [12 ᾿Αμὴν. ἀμὴν 
ψνοΟΥΚ5- ἜΘΟΣ ΒΘ Ύου' Ῥοιονῖπσ. - ΔΙΆΘΩ : ΘΙΩΘῚ 

λέγω - ὑμῖν,“ “ὁ - πιστεύων εἰς": ἐμὲ; 
1 δὰ ΣΝ το γον, ̓.5.1:} (απ) “- ΒοΗθνίς οἱπίο.: τη6 

τὰ ἔργα: -ἐγὰὼ ποιῶ κἀκεῖνος 
ἴῃ ννοσῖκβ. ᾿μοῖ, Δ. ὅ6τ1ὴ ἄοϊῃρ 8150 [μδ΄ (086) 

ποιήσει, καὶ. μείζονα ᾿ τούτων τ ποιήσει, 
ΜΙ ἄο, δηά. ῥτοαίοσ οὔ ίμοβα (ἐμ η 655) μπὲ ΨΠ ἄό, 

ὅτι ἐγὼ ᾿ πρὸς τὸν" "πατέρα": πορεύομαι’ 
βεςαῦςε 1 ἰονναχαά ἐπα. Εδίμεσ Ὅτ ΡΟΙΪΏΡ; 

15 καὶ ὅττι. ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί 
Ὁ δηα. δὶ ΗΚΟΙΥ σοῦ 5ΞΒΟΙ]α ἀ5κ ἰῃ ἰῃΏ6 πεατῆδ᾽ 

Ὧ85 566 Ιὴ6. 85 566 
ὑμ86 Εδύμπου [8150]. 
ον ἴ5 ἴὸ γοὰ ἂν; 
ΘΏΟΥ π5. (πΠ6 ῬΆΠΟΓ᾽ 
10 Ὅσο. γοὺ ποῦ: θαΙονα 
ἰμαὺ. Σ δι... ἴῃ. τηΐοι 
πὶ ὑμ6. ἘΑύΠΟΣ. δά 
106 ΕΑΠΟΣ 15 ἢ υηΐοῦν 
ψἰῦ τη62 Τῆθ  ἰἰηρα 
1 58 ἴο γοῦ ΘΗ ΣΙ 
ἄἀο Ὡοῦ 5ρθδῖτ᾽ οὗ τὰν 
οὰ ΟΥΡΙΏΔΙΙν; Ῥαὶ 
[ὴ6. ἘΔΏΘΥ - ΝΟ . σο- 
ταδῖτξ ἰπ “αὐΐοη - 
ΤῊΘ 5 ἀοίῃρ δῖ5 ψΟσΚΕ. 
11 Βοιίθνθ, τὴ. μα 1 
Ξ1Ὼ ἴῃ ὉΠΙΟη Σὰ 6 
ἙΔΙΏΘΣ δῃᾶ {μ6 ῬΔΙΏΟΣ 
5 Ἴ υπίοσ ψ ἢ ταδὶ 
οὕ Γ  156,.. ον ἢ ΟΣ 
δοσοιηῦ: οὗ. ἔπο - ψοσκα 
ΒΘ 56} 65. 12 Μοβ 
ΟΕΤΆΪΥ 158} -ἰο τοῦ, Ἠδ 
[μῦ Θχθγοῖβαϑ ἔα 1π 
τὴ, ἐπα ὁὴθ δῖ5ὸ Ψ1 
ἀο πΠ6 ψΟΓΚΕ ὑπαῦ 1 
ἂο; διὰ 6 - ψὶὶ .ἀο 
ὍΟΥΙΚΒ ρσίδαῦοσ [88 
ἴμοβθ, Ὀθοϑδϑδα 1 81} 
Βοὶηρ ΤῈ ΜᾺ) ἰσ (86 
Ἑαΐμου. 13 Αἶβο, ψ Β8ὺ- 
ἼΘνο Ὁ ἰ5. ἐπαῦ τοῦ 
ΔΕ ἴῃ: ΤΥ “Ὡδηϊο, 

μαρκ τρρνσά δα μαμὰ φάλῶρσα ον Μν, ταν βέρσιν, ϑοκώ σπενναμμραῃθν και οροφημμηρδρ ὑμήραρι υαλρωφο τερι ρῶν. τρυγυτυ. ονακυιρηρσιρμη αν σα κ τρ μεν κρσ νκν κου ὐνονμ κο νεων κατ μ 

βένσμ Ἀμάν. αὐπραφρβυριρφρ ρισνιαρρύον νων νδικιφνθαωρα, φραιμσφαβῃρον.σασνν πιλασυν νυ φύσα» ο, φειαωαοονοφιλν κα ον τειν στ ταν  συινέεστο κεν σαι 
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μοὺ -᾿- τοῦτο, “ ποιήσω,“ οουἷἵνα [1 ΨἘΜλ ἀο -τ8Ή5; ἐπ᾿ Ὁτ- 
οἶταθ τ᾿ προς εὐ ΠῚ ΜΗ] 40,.. τς ἄὰ οτᾶσχ ἰῃδῖ  Ὧ6Γ Ὁ ἐαῦ- πδ΄ “ἜΠΔΙΏΘΥ 

-ϑοξασθῇ. ὁ τ πατὴρ, “ἐν. τῷ υἱῷ" ᾿ταᾶγ".06 ΡἹοσῆδα ἢ. 
σὲ Βα εἰολιβεα 1868 ΞἘδΐμογ. "ἴδ. τἴ86.- ΒΟὨ;} σομῃηθοξίοη τ [μ6 

14 ἐάν .. --τι - αἰτήσητέ:- με :ἐν τῷ [80ῃ.-: 141 χοῦ ἀ5|ς 
- ΔΈ ΘΝΕΥ -: -ΒΗΣἙΒίΩΒ σοῦ 5μουᾶ 851 ταθ- ἷν : 126 ΔΆ ΠΡ 1ῃι ΤΩ Ὠδτλδ, 

1- 1}. ΩΝ ΠΙᾺ ὀνόματί. μου" τοῦτο": ποιήσω. ἀκα ὐπολὴι 
ὩδῦΣ οὗταθ ἰδὶ8 156} 40. πππθ τ Ὁ 15 Ή1} χοῦ Ἰονδ τη, 

..15. ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, πὰς χοῦ 111 ΟΌΒοτυθ 
: Ἰδενεσ,. ὑοῦ ΙῊΔΥ ΡῈ ἸΟΝΙΠΒ ἐἾΩΘ, ἘΠπῈ᾿ ΔΓ σοι ἀπ θη δὶ 

ἐντολὰς -. ᾿τὰς - ἐμὰς - τηρήσετε": [θη Σ πὶ} τοαχδϑξ 
οοτηταδητηθηΐβ. ἰῃθ. τοῖπθ. σοῦ ΜΙ ὁβόδσνε; [886 Ἐδίποῦ. δῃᾶ ἢ 

ἐρωτήσω --. τὸν πατέρα καὶ; ἄλλον͵ | ψῇ: βρίνθ στοῦ ἀπο. 16 κἀγὼ. 
᾿ς ὉΠΑΙ 5181} τεααεξὲ.: 8ε- Ἑαΐμεσ.- δᾶ! δ ηδεμεν 

δώσει πὴ ὑμῖν ᾿ οὐὐννα: Ὁ 
ΒΒ Ὑ11 αἰνε. ᾿ ἰο τοῦ. ἴῃ ογτᾶόν ἐμαῖ 

ἐςςὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, ᾿ τὸ πὸ; 
᾿ . ἰηΐο ὦ δος δ" δὲ, «μοὶ 

τῆς δῇ λ δὸς ἰ δ᾽... δ᾽ ́' κόσμος οὐ 
᾿ ἐσαῖῃ, τι δ ΠΕ Θσμα πϑὲ 

θεωρεῖ. αὐτὸ; 

ἜΕΙ͂ρϑυ. ἴο ὍΘ πὰ. τοῦ 
Ἴοτονεσ, 17 6 ΡΣ 
ζο1η Ἔδ6 ἐσαϊῃ, ΨΈΪΟΒ 

86: ΜΟΙ οδλοῦ" Ὑ6- 
᾿δδῖνα, ῤοδιιδθ. ἃῦ ποὶ- 
ἕμπογ.. Ὀεμοϊ τ τόσ. 
Κηοΐβ 10. Ὑοῦ.. Κῆον, 
{, ᾿βεοδαβες ΤῊ ̓ΠΤΡΙΛΒΙῺΚ 
ΣΝ σοῦ δᾶ ἴ5. ἴῃ. 

παράκλητον - 
ἐύρεθεν 

βρἰτις οὗ 

δύναται. λάβεῖν,. ὅτι οὐ -- 
15 ΔΌ1Θ΄ Ἰο’ τοϑοείνε;" βεοδαβε: ποῖ 1 18 Ὀϑμοϊατηρ, τ ’ 

οὐδὲ “᾿ γινώσκει" “ὑμεῖς, -γινώσκετε. αὐτό͵ Ὑοῦ, 181. 588}: "Ὡοῦ 
ὨΟΥ ἦδ Ἐπονιβ: ᾿ΥΧΟΤΣ [1 .:} ΚπονπΕ - ἔν ἀθ|: Ἴδαν α, χοῦ Ῥεγδανθᾷ, Ἱ 

- ὅτι. παρ᾽ ὑμῖν" μένει “καὶ “ἐν ὑμῖν ᾿Β 1" Ομ ηρ ἰο Ὑοῦ, 
Ῥαοδιιβθ: νὰ τὐοῦ ἰΐ 15 Τουλδ δ - Δα -ἰη Ὑοῦ 

ἐστίν:, 18. Οὐκ ἀφήσω -: ὑμᾶς - :ὀρφανούς, 
115. Νοί τὰν ΠΝ ΒοΟΟΗ͂ χου-: ΠΟΓΡΏΘΙ8,- 

194 1018 Ἰοπιθὸν ϑιλᾶ 
[868 ὑοῦ 11 Ρ6- 
ΠΟΙ θ᾽ ΠΟ ΙΏΟΓΘ, 

ἔρχομαι ᾿ πρὸς ὑμᾶς. 19 ἔτι-: ἱκρὸν"“: [μὰ τοῦ  ΨῈ1 ὈΘΒοΙα. 
Τα σοτ δ᾽ Ἰονγδτά του.:. γεὶ- μπὲ 6 (116) Ἴωηθβ, Ῥδοδῖιϑβα 1 ἴγϑ᾽ 

καὶ ὁ κόσμος με. οὐκέτι “θεωρεῖ, -. ὑμεῖς Θὰ σοῦ ΜΠ 1ἴν6.β 
εοῖὺ γεῦ 15 Ὀομο Ια, τοῦ! 

«ἐγὼ. -ξῷ -; καὶ. 
Ὁ 8ΤῸ ἩντηρΡ: δηα' 

δᾶ ἴθ. νου ᾶ τὴ6 

δὲ οἸθεωρεῖτέ “:- με,. ὅτι. 
Ῥὰδ δὲ ὑεῃοι)άϊπε τὴρ, Ὀθοδαβθ . Ι 

ὑμεῖς ζήσετε. 20. ἐν. ἐκείνῃ τῇ, ἡμέρᾳ ὑμεῖς α 

ΟΙΩ ὑπαὺ. ἄδν΄ τοῦ 
ΜΠ] κὐὸν ὑμαῦ Σ᾿ δσά 
1η υπῖορη. ὙΠ δου 
ἘΆΙΒΘΡ: “δά τοῦ: ἅΧ8. 

χοῦ. ριον 1ἴνϑ.. ᾿ «ἸᾺ «πδὲ το ἴπ απΐσα ΠΝ ἴηθ, 

γνώσεσθε ὅτι. ἐγὼ ἐν πῷ: πατρί δὰ "καὶ ἢ : 
ΠΝ Κυον ὑπαὶ 1 ἴπ {π6᾿ Ῥδίπαν οἔτπθ. δπά' 'δρὰ Ὑ δπὶ 1η ἀποπ; 
ΡΝ Ὁ 21- {πὰ “χοῦ. 21}: ἰδμαὶ 
ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ ̓ κἀγὼ᾿ ἐν. ὑμῖν. 2 ὁ ᾿ ᾿ χοῦ ἴα ποθ᾿. 80Ὰ1. ἐπ Ὑοῦ.. Τμο: (ὁπ Βει5. ΤΩ οοιπτηδηᾶ-: 

ἔχων " τὰς “- ἐντολάς .:- μου". καὶ τηρῶν. πιθηΐδ δηά - ΟὈΒΘΟΙνΘΒ: 
αν {πα ξοτατιδαάσηηΐβ - οὗ τλθ' :δηὰᾶ οὐβεσνηλε' ὝΠοΙη, “- - (δ΄ οὨΘ᾽ :ἶβ 

αὐτὰς: ἐκεῖνός. ἐστιν: τ δ} ᾿ἀγατεῶνο: ἢ με: ἜΘ 7ἘΟ Ἴονϑϑ :Ὧ16," ΤῊ 
ἴβοα ἐμπαξ (06): ΕῸ ἴοπο) Ἰονὶηρ: τηδ; ταῦτ, ΕΠ ται ᾿Ἰονέβ 

ὁ - -δὲ. τῶν με- ̓ιἀγαπηθήσεταε. ὑπὸ ; τὴ τ΄ ΕΣ ονρά.- ὃν 
ΠΝ (οΠ6) Ῥυξ «Ἰονίπε,. τῇδ "50 111 ὈῸ Ἰονεᾶ: 9 ὃν. ΠΗ. Υ. 

ου,. κἀγὼ. ἀναπάσε αὐτὸν καὶ ἸῺ. εθαύμον, απᾶς 1 τοῦ πατρό υ,. κἀγὼ. ᾿ 
186 ἐλ το Ων δηὰτ ΒΏΔΙ ον. ΩΝ δηαἢ ΜῊ. Ἴονα.: ξελλοι ΩΝ 

ἐμφανίσω- ““ αὐτῷ ἐμαυτόν." ΟΠὙὝΠῚ ΡΙΔΊΆΙΥ. ΒΏΟΥ, 
τη! ἘΡΝ καρρδύοις ἴῃ". ἴο ὨᾺ ΙΆΨΒΘΟΙΣ; ΤΩ ΒΘΙΣ ἴο Ὠἰμ." ὲ 
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᾿Ιούδας,Θ οὐχ ὁ 
- π688, ποί {86 

γέγονεν ὅτι 
Ὧδ85 οὐουττεᾶ Ἰἴῆδί 

ἐμφανίζειν 
σοὺ δῖα ἄρθαὶ ἕο Ὀς6 τιδκίηῃρ δρραγϑῃηΐ 1 

σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; 
ψουχΕΟΙῈ δηᾶ ποῖ ἴο πε. ψνοσἹαϑ 

᾿2ὃ ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς 
Αὐϑυνογεά “655 

αὐτῷ Ἐάν. 
ἴο ἰτὰ ΤῈ ὄνοσ 

με τὸν. λόγον 
ὯΘ ἴζ6. Ψοτγά. 

22 Λέγει. 
15 Βα 8 

᾿Ισκαριώτης,͵ 
μρὰν ϑλόνδ, ὖ  ΤοχΑ͂, 

ἡμῖν μέλλεις 

αὐτῷ 
ἴο τα 

Κύριε τί, 
᾿ τυδαῖ. 

εἶπεν 
5814 

ἀγαπᾷ. 
ΤΩ Ὀ6 Ιονϊῃς 

καὶ ὁ 
διά ἰῃς 

πρὸς 
ἰονναζὰ 

καὶ 
δῃὰ 

τις 
ΘΏΣΟΏΘ 

μου τηρήσει, 
ὋΣ τὴβ μα Ψ1ΠΌΌΒοσυθ, 

πατήρ᾽. μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ 
ΒΔΕ οὗ 6 Ὑ111 ἴονα -«Βίχη, ὅς δα 

αὐτὸν͵ ἐλευσόμεθα. καὶ. μονὴν παρ᾽ ) 
Ὡϊὰ  ὰ 5181] σοτὰθ ΠΝ ροᾶθ Ὀεβϑίάθ Ὦϊγὰ 

ποιησόμεθα... 24 ὁ μὴ ἀγαπῶν “, με 
ὯΟ ἸονΊΏΕ. . ΤῊΘ 

τηρεῖ: 
6 5181} τωδῖζα. ΤῊΘ (οπ6) 

τοὺς λόγους μου οὐ. καὶ ὁ 
18 ὙΟΥὰ9 ΟΥΤηΘ τοί ἰδ Ορβουνίηβσ; δῃᾶ ἰμπ8 

λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς 
νγνογά ΒΝ στοῦ 8: μβεδασίηβ ποὺ 15 ΤΩ 6 

ἀλλὰ ποῦ. πέ μψαντός με πατρός. 
Ῥὰξ οξίῃμ μανὶπε βοΐ τὴ οὗ Εδίῃϑυ. 

᾿ 2ὅ "Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν 
ΤΏδβ6 (ἸΏ 65) ΤὮδνα ἘΝ το ἴο τοῦ 

ὑμῖν μένων: 26 ὁ. δὲ, 
χοῦ ΤΟΙ 6; τὰ Ῥπὶ 

πνεῦμα. τὸ ἅγιον ὃ 
ΕἸ) εν 1) τς. ΠΟΙ͂ ΨΈΙΟΩ 

πατὴρ. ἐν τῷ ὀνόματί μου, 
ἘΔίΏοσ ἴθ [86 ὭΘΙΩΘ οὔ τωρ, 

διδάξει πάντα καὶ 
11 ἴθθοῦ 811) (1065) δρᾶ 

πάντα ἃ εἶπον 
ΜΗ τϑχωϊηα τοῦ 811 (155) δ δ λτ τω ἢ 1 581 

ὑμῖν ὁ ἐγὼ." 21 Εϊρήνην ἀφίημι ὑμῖν, 
ἴο τοῦ Ῥϑδσα 1 χὰ Ἰουπξ 5οὸ οὗ ἴο του, 

εἰρήνην. ἐμὴν δίδωμι: ὑμῖν" οὐ 
Ῥεδοθ τϊθ Τϑὴ δίνῃ ἰογντου; Ὡοΐ 

καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐ ὦ δίδωμι 
αοοοταϊπέ 85. βαὲ ψουᾶ 18 εἰνίηρ- δὰ Εἰν τη 

ὑμῖν... μὴ ταρασσέσθω . ὑμῶν ἡ καρδία 
ἴο χοῦ. Νοΐ 16οὐ Ὀ6 ἰσουθ!εα οὔγου ἐδ Πρασχέ 

παρ᾽ 
Ὀρϑᾶρ 

παράκλητος, 
Ῥϑγδοϊείθ, 

πέμψει ὁ 
Ὑν11} βαθιὰ ἰδ8 

ἐκεῖνος - ὑμᾶς 
ἐμπαῦ (ο 8) σου 

ὑπομνήσει ὑμᾶς 

τὸ 
πα 

,, πὴν᾽ 
τὰ 8 

μηδὲ ᾿ δειλιάτω: 28 ἠκούσατε ὅτι 
ὭΟΧΣ᾽ 1οὲ 1 Ὅ6 σουνδγαάῖν. χοῦ Ὠφρασάὰ ἐδμδαΐ 

ἐγὼ. εἶπον ὑμῖν Ὑπάγω καὶ 
1 - 581 ᾿ ἴο γοῦ 1 81 βοΐῃρ ὑμάθα δρᾶ 

͵5δῖὰ ἴο Ὠἰπι: 

αὐτῷ- 

δ00 

22 59ιᾶ85, ποῦ 15- 
ΟδΥ 1 οὐ, 5814 ἴο Ὠϊηγ:: 
“Ἰιοτᾶ, δῦ 85 Ὠδρῃ- 
Ροηθὰ ὑδαῦ γοῦ ἴημα 
θα ἴο  ΘΩΟΝ ὙΟΌΓΞΘΙΣ 
ῬΙΔίηΙν ἴο δ δηα ποὶ 
ἴο -ᾷ6 ψοῦα᾽ τῷ 

2ΦῚΠ ΔΠΒΜΟΙ σεσὰ 
“ΚΤ 

ΘΏΨΥΟΠΒ ΙοὐῸ 5. 16, Ὧ6᾽ 
ΨΜ1Π ΟΌΞΘΓνΘ ΤΥ Μοτχᾶ, 
ΔΩ ΙῺΥ ἘΔΌΠΘΙ ΜΡ 
ἼονΘ Ὠἰπλ, ϑδῃᾶ - ψδ. 
ΒΏΒΙΙ -σοθ ἴο Ὠϊπὶ 
84 τἸβκ6 ΟἿ δροᾶθρ᾽ 
ΠΏ Ὠἰτλ. 24 Ἠδ τῆδι 
ἄοθα ποῦ ον - 16 
ἄοδ5 ποῦ ὈΌβοῦνθ τὴ 
ΨΜΟΓγαᾶσβ; - δα [ῃ6. ψόγᾶ" 

ἐμαὺ γοῦν ἴθ μϑαγίηρ. 
ἷ5 ποὺ τΐηθ, Ῥαῦ Ρ6- 
Ἰοῶρβ ἰο [8 ἀρθοΣ 
ΨΜΏΟ βϑοῦ 126. : 

25 “ΜΏ116 τοιϑὶὰ- 

ἴῃὴρ ὙΠ τοῦ 1 μανδ᾽ 
ΒΡΟΚθὴ μϑϑθ ὑμἱῆρε' 
ἰο τοῦ. 26 Βυὺῦὺ ὑμπθ6 
ὨΘΙΡΟΙ, ὑ6 ΠΟΥ 50)Ὑ-- 

10, πο ὅῃ6 ἘΔΙΏΘΣ. 

ΜΙ βοηᾶ ἴῃ τὴν Ὥϑχηθ,: 
τὺ οὔθ Ψ11] ΓΘ ΔΟΣ 

χοῦ 8411 ὑπίηρϑ' δηᾶ. 
Ῥτίηρ Ὁδοῖκ -ἰὁ τοῦ; 
ταὶ 4} 6 ὑπῖηρ5 

Ι ἰοϊὰ του. 211 Ἰεανθ. 
τοῦ ρΡβϑοδ, ΒΕ: σῖνθ. του: 

Δ Ὅθδοθ. Σ. ἄο μοὶ 

ον ὦ ἴο. χοῦ 8 

ψῸ) ἰῃαῦ. ἐμ6 πογϊᾶϊ 

δἶνοβ ἴθ. ο΄ ποῦ Ἰδὼ 

γόοῦεκ πϑαγὺβ᾽ Ῥ6 ἰτοῦ- 

υἱδα ποῦ [δὲ ὑπο. 

ΒΏΤΪΠΚ. ἔογ ἔθασ. 
2ϑύου πϑασᾶ μϑῦ 
1 5οϊὰ ἴο τοῦ, 1 

δι δοϊῃρ ΔΥΘΣ δηᾶ: 

ΠΎΡΡΟΝ ΟΥΘΟΝΟΝΜΝΡΟΟΝΕΝΝΟΒΝΝΜΩΝ 

501 

ἔρχομαι: πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ 
1 αῖὰ οοταίηδ ἰονναζα τοῦ. 1 τοῦ Ψο. Ἰονὶηρ 

με. ἐχάρητε ἄν, ὅτι πορεύομαι 
ΜΝ τοῦ τοϑ]οϊορά ἩΚΟΙ͂ν, Ῥϑοδδο. 181 ΞΟΙΔΒ 

ὅτι ὁ πατὴρ μείζων τὸν πατέρα, . 
Ῥφοδιβα ἰῆ6 Εδίθο ξσύϑαΐοσ 

πρὸς 

ἀμλοῦ 16 ἘδΙΠΟσ, 

μού ἐστιν. 29 καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν 
οὗπια 15. Ἀμπᾶ πον 1 δνα ἰο]ᾶ ἴο τοῦ Ὀϑξοσα 

γενέσθαι, ἵνα ταν γένηται 
ἰο σοῦ, ἰῃ ΟΥΟΟΥ ἰδὲ ψ δον ἰΐτηΐϊσηξ σοῦ 

- πιστεύσητε. 30. οὐκέτι ᾿ πολλὰ 
τοῦ Ξ5βομ!α Ροϊῖονο. Νοὺὲ νϑῖ . Τδην ([Ὠ1Ώ 55) 

λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ 
1 5.8} ἰροϑιε ἐνῇ γου, 5 σοι 5 ΤῸ ἘΣ ἴὴ6 οὗ [ῃ6 

κόσμου ἄρχων: καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει 
ΜΟΙ συϊοσ; δᾶ ἢ ἴθ Ὡοΐ Ὧθ 5 Ὠδνίηδ 

οὐδέν, 31 ἀλλ᾽ ἵνα . γνῷ "ὁ 
ποίῃτηβ, Βα ἰὴ οτάθυ δα βδπουἹα Κῆον [π6 

κόσμος ὅτι ᾿ἀγαπῷ. τὸν πατέρα, καὶ 
φ οὶ ἴα -ὄ 1 δὴ Ἰονΐηθ τῇς. ΒΒδίμοσ, δῃὰᾶ 

καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὁ 
αἰ σαοσ 85 ξοτασλαηιἀτηθτὶ ξδνθ εἰ ἄορ ᾿ἴδ6 

πατὴρ οὕτως ᾿ ποιῶ. ᾿Εγείρεσθε 
ἘΔ.  ἴμα5β 1 δὰ ἀοίΐηξ. ΒΘ ἩΟΣῸΣ ἀρ,- 

- ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 
1εῖ ἂ5 6 Βοΐπϑ᾽ ἔσοσα ἈΘΓα. 

15 Ἐγώ εἰμι. ᾿ῇ ἄμπελος ἃ ἀληθινή, καὶ 
1 δὰ ἴῃ νὴ 6 ὯΘ ἴσῃ, 

ὁ .πατήρ δ ὁ γεωργός ἐστιν’ 2. "πᾶν 
ἴὰ6 Ἑδίμοσ οὔστὴβ {ἴῃ 6 ἔβυσηθυ ξ; ᾿ “Ἔνεῖν 

κλῆμα ἐν ἐμοὶ “μὴ φέρον καρπὸν 
ἀράδα ΠΔᾺ "ἢ ΤᾺΘ ποῖ ὈΘαυῖῖς ἔταῖῖ 

“αἴρει "αὐτό͵. καὶ πᾶν τὸ καρπὸν 
μ6 ἰ5 ξσ υὑρ. ᾿ὖ,: δῃὰ δνεύσοῦβ ἴμθ ἐτγιὶ 

φέρον - καθαίρει - αὐτὸ ἵνα καρπὸν 
Ὀφβαυῖηϑ ἈὨΘ 15 ΟἸΘΘ ΠΩΣ 1 1 οτᾶθγν ἰδ. ἀγα! 

πλείονα -- φέρῃ. 3. ἤδη., ὑμεῖς 
ΤΑΟΓΒ. 1 τὰν ὍΘδΣ. ς ᾿ΑἸνεδαν᾽ ὐοῦ 

“καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν. 
οἰθδῶ (ομ65) ὑοῦ δῖθ “ἴσοι ἴῃ6 ψοτσὰ ὙΈΙΟΘῺ 

λελάληκα ὑμῖν: 4 Σ;ᾷἅμείνατε ἐν ἐμοί; 
αν Θ ΡΟ ἰἴἰοτου; ΤΟΙ δ γὼ ἴἰπ ΤΩΘ, 

κἀγῷ ἐν ὑμῖν.-. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ 
8. ἴῃ τοῦ. Αοοοσγάϊῃρβ δα [26 ΥΘΏΘΏ ἡ ποΐ 

δύναται καρττὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
15 8016 τυϊὲ . ἴο Ὀ6 Ῥοδυρ ἔτοτα 1561} 

ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ; οὕτως 
ξ ὄνοῖ ποῦ τι ΤΆΘΥ τοτηδὶ ἴὰ ἴῃ 6 νδ6, τὰ 

οὐδὲ ὑμεῖ ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ 
ΠΘμοσ ὁ μεῖς . ξονεῦ Ὡοῦ 1ῃ ταθ: 

ΦΌΗΝ 14: 39---1δ: 4 

1 δὴ οοχηϊηρ [Ὁ86Κ] 
ἴο σοῦ. Τό σοῦ Ἰονρᾶ 
ΙΏ6, ἕοῦ ψοι]ὰ τοΐοϊοσα 
[δὺ 1 δὴ ροΐϊῃρ ΣῺ 
ΨᾺ) ἴο “μὲ Ἐδύμοσ, 
Ὀθοϑιδ ἴπ6 Ἐδύμου 15 
δτθοίοσ πὴ 1 81π. 
2950 ΠΟ ΣΕ δδᾶῦθ 
ἰοΙἃ -“γχοῦ Ὀεΐοτα ᾽ὖῦ 
ΟΟΟΌΥΒ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΓ. ὑ;ϑῦ, 
ΜΏΘη ἰδ αἀοθθ ΟΟΘΟῸΣ, 
γοῦ ΤΥ Ὀεϊΐονα. 801 
ΒὯΔ11 ποῦ 5068 
ΤταῦΠσ ἢ ἱστοῦ ΔῺΡ 
ΤΏΟΥΘ,. ἴοΥ 6. το]- 
ΕΓ οὗ [΄τἢ6 νοι ἰ5 
σοπλίηρ. ΑΗ ὯΘ6. 85 
ὯΟ ὨοΟΙΑ͂ οἱ τη, 81 Ραὺ, 
1 ΟΥ̓Ω͂ΘΙ ἔοχ 886 

οι το Κα ὑμαὺ 
1 Ἰον ὑμ6 ἘΔΌΘΣ, αν 
85 ἴμ6. ΕΟ 885 
βῖνθη. τὴ οοϊηηϑηά- 
ταθηῦ. [0 40], 80 1 
δὰ ἀοίηρ. .-αοῦ ἀρ, Ἰοὺ 
5 5Ὸ το ΠΘΙΒ. 

κα 15 ΑἹ ΔΥῊ πθ6 {16 
νῖθ, δῃᾷᾶ. ΤΥ 

ἘΔΙΏΘΙ 5 86 «ου]1- 
ψαΐοῦ. 2 ΕἸΝΘΥ ὈΥΘΏΘΏ 
χὰ τὴ. ποῦ Ἀθασίηρ 

ἡ γυαϊ. ὍΘ ἴδκ65. ὉΆΥ, 

δηᾶ. ΘΥΘΡΥ. ὍΠΘ, 687" 
ἰὴ ἔγυϊ. Ὧ6 ΟἸΘΒΏΒ, 

ἐμδῦ 1ἴῦ δ ὈΘΩΣ ΠΟΤῈ 

ἔτυϊν. 8 γοῦυ 8106 8]- 
ΤΘΘΑ͂Υ. - ΟἸΘ8ὴ Ὀθοδιῖδθ 
Οὗ {86 ψοτὰ ἰῃδὺ 1 

Ὦδγθ βρόοκθῃ ἴο τοῦ. 
4 Βδιδδίτ" ἰη Ὁπίοῃ 
ἸΏ ἴθ, δη Ἵ ἴῃ 

᾿ ἀϊόῃ: ΜΠΡῊ σοῦ. δαδὺ 

85.. ΠῚ Ο ὈΤΒΏΟΩ.. ο88- 

Ὡοῦ ἈΘΆΓΣ ἐτοϊ ὋΣ 

56 αὑὐ1685 ἰὉ- τὸ- 

ΤΘΙῺ5 πὶ 6 νίῃρ, ἴῃ 

8 βϑθ Ὰ }) ὨΘΙΠΘΓ 
σϑΏ τοῦ, ὉΠΙ6Ξ5. τοῦ 
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τοπιθῖη ἰὰ ὉΠΙΟΣ- ἢ 
116. ΓΙ 81ὴ ἰῃθ6. νη 
χοῦ 8186 1ὴ6 ὈΓΘΠΘΏΘ5, 

Ηδ ἰμαὺ ΤΟΙΏΔΙΣ5 ΠΗ 

αηΐϊοπ ἰῦ -τηθ," 818 
Ι ἰὴ υὐίοῃ. ψἰθ Εἶτα, 
ἀὨΙ5 Οὴ6. Ῥδδσε. τα 
ταῖν; Ὀδοδαδα δρασὶ 
ἔτοσα τὴλδῪσ στοῦ 088 ὃ 

ποίίηρ . δῦ 811. 61 

ΔΏΣΥΟΩΘ ἀο65:. οῦ Τθ- 
τὐδῖὶπ ἴθ υπΐοι, ἢ 
τὴθ, 6 ἰ5΄ δαβὺ "μὲ 
δ5 ἃ ὈΓΔΏΘΏ 8ηδ) 18 

ὦ εἶμι. ἡ ἄμπελος, 
γὼ ἰδ6 νίης,. 

μένων ἐν 
τϑυηδίρϊησ. ἴῃ 

᾿ τε. ; 5 ἐγ 
γου ταλνς Ῥε γεταδίίηβ. ὁ 1 

ὑμεῖς: τὰ “κλήματα. ὁ -- 
ἐμεῖο: 51:7: ἘΜ Εβεκη μα, : 6 (006) 

ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ - οὗτος - - φέρει 'καρπὸν 
ΤῺ. -8δ) α ,Ι ἴὰ ΓΝ ἐμ15 (οὁ6) 15 Ῥθασο ϑ ἔχιέ- 

πολύν, - ὅτι χωρὶς ἐμοῦ. οὐ δύνασθε. 
ΑΌΘΗ, Ῥθοδδα ᾿ἀρϑγί ἘἜτΟΙᾺ - τῶ - πού στοῦ 816 ΔΌΪ6. 

ποιεῖν : - οὐδέν. “(6 ἐάν. - μή τις 
ἴο ΡῈ ἀοΐηῃ,. οίδίησ. ο΄. Τξενοε:.. δοῦύ.. Δ) οΟ;Β 

ἐν ἐμοὶ, ἐβλήθη. 
ἴα τ ΤΏΘ, ἐκ νν 85 ̓ δὐδομὼ 

ἐπι μένῃ - 
ΤΥ 6 Το δι η 5 

ἔξω. ὡς - τὰ κλῆμα. -καὶ 
ουϊείας: τ᾽, 6 - “Ὀγδθοα,, δηᾶ. "ἰὸν ἐξηι ὙΠ Ἴῳ, 

καὶ ἢ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ- εἰς. “τὸ. 
δηᾶ. ἰμπον δὰ Ιϑδαάϊαρ ἰοροίημοε ἔποπὶ πα ἱπίο ἐπ 

πὸ "βάλλουσιν καὶ καίεται ἀπεά ὑρ; δπά΄ τη ΘῈ 
ὯῸΡ “ 18. δὲ8 ἰατοννίηβ ᾿ δῃᾶ, 1} 15: Ῥθιαβ Βυχηρά. ΒδῦμοΓ ὙΠΒΟΒθ᾽ ἬγδΠΘΗΒ5 

7 ᾽Εὰν: ΄- -μείνητὲ ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ [Π"ὈὉ 8πὰ Ρἰύσα, ὑποπῇ 
νον, σοῦ βῃου]ά χοιηβΐη ἴθ τὴ δηᾷὰ ἐμ ἰηο ὑπ6᾽ ἔϊσθ. δηά 

ῥήματά μου ᾿ ἐν. ὑμῖν᾽ μείνῃ,:. -" ὃ [πον ὅτ Ὀυγηθα, Τγῖ 
ΒΑΥΪΠΒ5 ΟΥ̓́Θ. ἴἃ τυοῦ 1 βου] τογηδίη, ψμΐοα χοῦ τοδί ἴῃ ηΐοὴ 

.- ἐὰν. . ,. - θέλη τε ο αἰτήσασθε καὶ: ψὶὰ τλθ. δῃᾶ. ὑτραν 
Ἢ ΘνῈΣ ΟΥ̓ ΤΆΔΣ. πο ΜΉΙΜΩΕ ᾿ ΕΣ τοῦ : δηὰ βαγίπαβ᾽ τϑιαδίη" τὰ 

ἦγεν σεται. ὑμῖν- ν τούτῳ 
Ἐ ΨΊΠ ἦσετ ἴορε . ἰο νου; Ϊῃ 115 ((Ὠ1Ὼ 5) ΧΟ, 85 Κ ΟὙΒΘΙΘΥΘΣ 

ΡΝ Ἐδυνο εν τοῦ σίβῃ δηὰ ἴὖ Ὑτ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου... ἵνα. καὶ 
65 ΕἸοτιθεὰ ἴδε ἘδίηΕσ ὀξτὴθ ἴῃ οσάδτ ἴηι} ἴδ Κ6᾽ θῖϑοθ ἔοσ' τοῦ. 

καρπὸν ᾿ πολὺ. φέρητε, ον καὶ 18 ΜΥ άϊπει 16. β]ουί" 
ἔα ἴλῦοῃ -Υοῦ ΤᾺ} 86 Ῥθᾶσίηβ δηὰ | ἢρᾶ ἴῃ ἜΠΪδ, ἐμαῦ Ὑ01 

οἰ γένησθε: τ ΠΕ ἐμοὶ «μαθηταί. ΚΘΘΡ - ὈΘΑΥΤΙΩΡ ΙΠῸΘΕ 
ἘΝ ερσαὰ Βερόχηε: οἷν "ἴο ἼῺΘ ἐς αΐξβοῖρ]65. τταϊς δηᾶ Ιου γοι- 

ΠΑΡ καθὼς: ἠνφτησες με ὁ -πατήρ, κἀγὼ ΒΘΙνΟΘ. ΤΥ αἰβοΊρ165. 
Ἰονϑᾶ. χαθ. "Ὧ8 δΐδοσ, 8150 Ι 

μείνατε... ἐν τῇ ἀγάπα ἢ τῇ 

ωραθος 85- 

ὑμᾶς ἠγάπησα," 
θυυκῦ 85 ἪὋπὸ ΒΑΘ Ε 

ἮὮβ5᾽ Ἰονθά- τὴ Θ δᾶ. Ὶ ΟὟ Ἰ1ονϑα;: Σοχωβῖῃ του ἴῃ [88 Η τ ἃ- 

ἐμῇ. ὍΣ ἐὰν .; τὰς. -- ἐντολάς. μου ἄνα Ἰονβά. σοῦ, τοί 
ταῖτιο, ; "1 νου πος πο ρῥαιτιδσιάταδιιίσ, Ὀξ χη 8 τ δ Ὼ. ̓ἴὴ τὴν Ιοϑό: 10. τς 

ΤὙοῦὺ ᾿ΟΌδοῖνα ἸΩΥ σοΐα- ἐπηρήδη τες πβενεῖτε . ἐν τῇ. 
ἰταδηδτηθηΐβ, σοῦ ΛΤΗΙ χοῦ βϑομία. ϑθεεεύνιεν χοῦ ΨΠ1 τευλδῖῃι ἴῃ ἐπε "ἢ Ἔτι 

“μου, . καθὼς - - ἐγὼ. τοῦ. πατρὸς. “τὰς ΤΟΙ ἴῃ ΤΩΥ Ἶονβ, 
ΟἔταΘ, ᾿βορογάϊηϑ δ ΕΝ . 10 οὔίμε. Εαίμεγ. ᾿- 188 Ἰαδὲ -ἃ5 1 δδνα “ὁ0- 

ἐντολὰς, τετήρηκα καὶ μένω. . βεινεᾶ ἐπθ οοτηγηδηᾶς 
: ἃ ἐς ἸΗΣ Εἰ ορβεσνοᾶ 1 ὅτ σϑτηβιηΐῃ ΟΟΤΆΤΊΒΙ ΤΆ Σ Ὅν ε ΟΡβεσνα δηά 8. Ξ πιοπὶς οὗ ἐπ Ἑδίμοῦ 

αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπ' τ ᾿ 3 
οΣ ΣῊΝ ἐν τ ̓ ἀγηπηι ον ἢ τς ἐρεν τὲ ἜΠΕΕ Τοιαα. πὶ δἰ5 

: τονὲ : Ἐπ ΕἸΟνΘ. 
"1.11 Ταῦτα ᾿Αξλάχῃ κα ὑμῖν .: 

: ὙΠ656 (Ἐ1}65}" 18 δνβ ἐὸ ὄταν το χοῦ 1 “ὝΒΕ688 ᾿δίαρς 1 
να. ἡ χαρὰ- ἡ. ἐμὴ ἐν ὑμῖν. ἢ ἸΒᾶν βροόκεὰ ἴο σοῦ, 

ἦι ογτάᾶδυ δεῖ ἴῃς “ον ἰδθ τοΐῆβ ἴὰ ὑοῦ τὴδν 6] [δῦ ΙῺΡ -ἾΟΥ ΠΙΒΥ Ὅ6 

ΣΝ ΝΒΙΒΝΝΜΒΝΟΝ 

πέτνο 

δ03 ΦΟΗΝ 158: 123:..19 

καὶ “ἡ -χαρὰ... μῶν τ.  . πτπληρωθῇ." ἴῃ τοῦ .δὴὰδ͵ γτοῦκ 
Δὐά δα. :1ον ᾿ΥῸΠ - πὐῖρμέ 06 πὰᾶα Ζ1}}. ΕἾ ΟΥ̓. τὰν ΡῈ “πα 8 
12 αὕτη «ἐστὶν " ΠΝ τρυπολὴ . ἦτ ἐμὴ {10}, 12 ΤΏϊ5.. 15. τῶν 

ἜΒΙΒ -- 18. (δα. ἐοιεταδειἀηίεηξ 186 - τηλτῖθ᾽ σοΙητη δηλ θηῦ, ὑπαὶ 

- ἵνα. ᾿ς. ᾿ : :ἀγαπᾶτε: ἀλλήλους τοῦ ονα. οὔθ. ἀποίῃ- 
[ἢ οτάεοσ ἐπδ - ὙΟῦ ΤΑΔῚ ὈΘΊΟΥΙΩΘ ὍΠ6 ΔΠΟΙΒΕΣ ἰογ [ἰδῇ 866 1’ δαᾶγνα 

. καθὼς... ἠγάπησα .- ὑμᾶς" 18 μείζονα [Ἰονοᾶ του. 13 ΝΟ οπ6 
δοοουάϊηξ ΔΒ - τον - οὐοῦ; τῷ ργοδίοσ ἢδ5.. Ἰονθ ρύϑᾶξου 

ταύτης ἀγάπην: :-οὐδεὶς ἔχει, :. τ. ἵνα ,βϑι (Ὠΐ5, (δῦ βοῖθ- 
οὐ [815-.- “«ἀονα- Ὥσθηθ 18 πανίηβς : ἐπ οσᾶσυ μαὲ 

τις τὴν - ψυχὴν. αὐτοῦ.-- θῇ ..-: ὑπὲρ. τῶν 
δῆσοῦθ ἰῃ86 βδοὰ οἐπίπι.: ϑπουϊα ΡῈ ονοῦ. ἴδθ᾽ 

φίλων. αὐτοῦ. “14 Ἴες φίλοι: μού: ἔστε 
“65. . οὗ ΝΙΝ οὐ . ὅτίθηᾶβ, οὔσαδ.. σοῦ τα 

ἐὰν ...- ποιῆτε, : κῦδος τ ἐγὰ 
1 Ἔν ῈΣ τοῦ ταϑχ- θῈ ἀοϊπαρ᾽-: 2:1 το ΠΟΤ 

:ἐντέλλομαι:: ε ὑμῖν. 15 «- Οὐκέτι λέγω 
ΔΙῺ. ΘΟΤΩΣΑΘΒΑΙΩΕ, ἴο, ἴσους, ΑΙΝΟΓΥΘΟΙ ΚΑῤ ΙΩΒ 

ὑμᾶς δούλους; ὅτι : ὁ: δοῦλος οὐκ.-..οἴδενό. 1. 
χοῦ. 516ν685,. Ῥδοδιβο. 1π6 ᾿ 5ἴανθ "ποῖ: ἨΔ Καονμη; 

'ὉΠ6᾽ ΒΟ ΒΏΣΥΘΏΘΘΡ 
ἌΪΒ 508}. ἴῃ ΟΌΘΠΔΙΣ 
οὗ -δἰ5᾽ ἐσίθηᾶς 14 χοῦ 
αἴαὶ τὰν. ἔγίθηάβ. 1 
τὸν ἄο “αξ 1΄- 8τὰ 
Θογατα 8 ἢ ἀἴτιρ::" τοῦ. 
151 ο ᾿Ιορέξ, ᾿οἂ ἢ 
γοῦ 516 ιν 68; τι ϑδοδῦξα 
8  51ᾶγ6.. (ἄσδ8.. ποὺ 
Ἴζοον ΠΥΥΝ 5. Γαθ5- 

τί ποιεῖ. αὐτοῦ: ὁ κύριος" ἅμᾶς - δὲ 65. 4065.: Βυδ. ἘΞΒαγΘ 
νθδὲ. 15. ἀοίπρ οἱ Ἀἴπι. {868΄ .; Ιοσάξ ὑοῦ... Ὀ08Ὲ} ραἸδά σου ἐτίθηαδ, 

εἴρηκα φίλους, -.. ὅτι απτάντοα.- δ᾽ [ϑοδῖδα 81 {πὸ τμξπρβ 
Ιμᾶνα βαϊά. ᾿ΑΑελι ΘΟδα86 - 8}} .([Ὠ1π55). ας π: 

Ιμαν ᾿βθατὰ " Τζοτα 
ἸαγῚ ἘδιμοΣ: Σ Βαῦθ 
Ἰηϑάδ Ἰπονα ἴο τοτ. 

1 του. ἀϊᾶ ποῖ ομόοϑό 

κουσα παρὰ. τοῦ πατρός: μου: - ἐγνώρισα: 
μοῦνα Ὀεβίάβ. οὗ ἐμὲ πατρὸς, μου! ταδάθ καόννῃ ἢ 

ὑμῖν... .16. οὐχ ὑμεῖς. με ἐξελέξασθε, βλλῸ ἐγὼ 
ἴο σου. τοῦ “τη6: σὮΟδ86, 

ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνατ.υ {π|θ, Ῥαδ 1 σῃοβθ. σοῦ, 
ΝΕΤΟΌΣΤΙ γου, δᾶ εραλ - νοῦ; ἴπ ὁτᾶετ ἐμαξ δηὰ 1: ̓ ἀρροΐπθδοα 

ὑμεῖς - ὑπάγητε ..: -. καὶ... καρπὸν χοῦ (ο..8ὸ “οὐ: δηὰ 
γοῦ τηϑῦ Ὀ6 Βοϊμε μάθει. .δηᾶ ́. ὐταξξ ΤΠ ΚΘΘυ. Βϑατίηρ “σαὶ! 

: ἐαπτε ἜΤ ἀδτο δ ΩΝ ὕ ὧν [δῃά Ὁηδὺ Ὕουν “ταϊξ 
ἘΣ ΒΕΣ ΕΣΣΩΝ δὰ ἐξ τ ας ἜΧΟΝ, ΒΒόσα᾽ τϑηχδῖη; ΓΙᾺ, οΥ- 

μενῇ;, ες ἵνα Ὁ τὅτε - .;: ἄν’ 
ΤῊΔΥ Ὀ6 πευλαϊπίηβ,,ς "“1ὴ Ἄτάοσ. ἴπαξ ψηδαὸ -ἩΚΟΙ͂ν. θὲς ἐμαί: ΩΝ ἔυρὸ 

αἰτήσητε “τὸν᾽ πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου Ἢ δὺ τοῦ δξὶς. ἐπδ 
Ἑαίβεσ - ἴὰ με Π ΟΣ τπθ. ΒΘΙΒΘΣΙ ἴῃ. ΤῊ πᾶπιδ τοῦ ϑαρίοὴ 845Κ {86. ὭΔΙΩΒ.. 

: 8 {ΠΕ δἢ ἘΠῚῸ Ἂ 0 : Ἐπ ὑμῖν. ἐξ λον ΔΩ "δ, . 

ἂς ταίο πε ϊένοι ἐσ συν τος Ὁ ΩΌΣ, ἃ Ἔσχοσ. " τ 

11 - -Ταῦτα- ἀντέλλομαι ᾿ ὦ ὑμῖν Ὁ] ὝΠΟΒΘ. Ἑηιηδα Ἵ 
ἘΠ ΛΑΒΕΞΕ. οὐρρτον ΟΤ απ ςοτησδαἰηρ' “ ο χοῦ οοτὴτηδπά δου, . [Πδὺ 

χοῦ Ἰογα ομδ᾿ ̓ ἀπδξμου. 
18 1 τὰς. ψου]ὰ Ὠδίδβ 
:-χοῦ, που, ἜπμΟΝ ἐδδὲ 1 
Ὧδ5.- Βαϊδά ΙῺΘ... Β6- 
ἕοτα -Ὁ μαίθᾷ σόν: 
1ϑ1 τοῦ ψογο τὶ οὗ 
86 ποῦ, ὑη6᾽. ψονϊὰ 

ἵναςι . ἀγαπᾶτε"; 2} ἀλλήλους. 18. Ἐϊ 
ἴα Ὅσάατ ΠΝ χοῦ τᾶν ΡῈ ἰοὐϊδε ὅπε διοίμοτ. τ 

ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, πιενώσκετε Ὁ ὅτι 
τε οΥΙά σοῦ Δ βδιπε; τὸῦ διὰ Κρονσίηβ, ἼμδΕ 

ἐμὲ πρῶτον. ὑμῶν βεμίσηκεν. 19 εἰ ἐκ τοῦ 
θ. ἤχδι ΟΣ γοῦ 1.285 Βαίεα, “ἴ 1ὲ ΘΓ ΟΣ τὯ6 

Κόσμου “ἦτε, ο΄. ᾿μὧτ ὑκόσμος -: --ἂν 
ΛΝΟΣΙΩ ᾿ς τού ψοσε βείπρ, --- 886. Ὁ ΟΣ] "Ξ - ΠΚΘΟΙ͂Σ 
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τὸ ἴδιον ἐφίλει" ὅτι δὲ 
ἐῇα ον (15). νν85 Ῥείη ζοηᾶ οὗ; Ῥεοδιιθθ Ραΐ 

ἐκ τοῦ. κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ 
ουὐοῦ 6 Ψουᾶ ποῖ. τοῦ δῖε, βυϊ 1.: 

ἐξελεξά ἣν ὑμᾶς -: ἐκ τοῦ κόσμου διὰ 
ἐῃ τς οὐδ οξ πα ψνοτ]ᾶ, “ ῃτοῦυβῃ 

τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 
1815 5 Ὠδίϊη σ᾽ του 1π6 ΟΣ. 

20 μνημονεύετε τοῦ λόγου - οὗ 
Β6 υοῦ Ὀθδασίηδ ἴῃ τα οὐ ψνοζτᾶ οὐ ψὩ!οἢ 

ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ 
Ἵ αϊὰ ἴογχου Νού .ἰ5 

κυρίου αὐτοῦ". εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς 
. Ἰοσᾶ οΥ Πίπι; 1 ΙῺ6 ἔμον ρουβθουϊεα, δαἷσὸ στοῦ 

διώξουσιν. εἰ τὸν λόγον μου 
ἴμον ΙΗ Ῥοσβεοαΐς; 1 [3.1:} ννοτὰ ὈΣΦΟῸῚ 

ἐτήρησαν, ΠΣ καὶ “τὸν ὑμέτερον 
πον ορβογνεᾶ, δῖσο.. - - 6 χοῦὴ5 

᾿τηρήσουσιν. 21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα 
ἴον 11} οὔβοσνθι ᾿ Βιῤ ποθ (155) 81} 

ποιήσουσιν ᾿ εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά «μου, 
ἴδον 1} ἄο το χοῦ {γουρσῃ πὸ Ὡϑίηθ ΟΥ̓ΪΏΘ, 

ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά 
Ὀρφοδυδο τοί 186 γ. Ὦδλνο Καόνῃ πὸ (ο6) Βανῖηξ 5βοηΐ 

με. 22 Εἰ μὴ . ἦλθον καὶ ἐλάλησα. αὐτοῖς, 
ΤᾺ. 1Ὲ ποῦ Τοδλθ. δὰ [1βρόοῖκα ἰο ἔθη, 

ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν᾽ νῦν. δὲ 
βίῃ ποῦ {πον εχ ανίηβθ; πὸ δυΐ 

πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς 
Ῥχοίοχε Ὡοΐ ἴδον ἂὔῷ μανϊηβ δροιαΐ 1τῃε 

ἁμαρτίας αὐτῶν. 29 - ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ 
511 ΟΥ̓ ἴμοχῃ. 6 (οπ6) πῖα δίῃ 8150 

τὸν. “πατέρα μου μισεῖ. - 234 εἰ τὰ ἔργα. μὴ 
[16 Ἑαίΐίμε οὔτηθ δαΐθβ. 1 τὴς ψουκβ. ποῖ 

ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, 
Ἵαα ἰῃὰ πρὶ ψΏΐο πὸ ομθ οἴμοσ. α1α, 

ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν᾽" νῦν δὲ καὶ 
515 ποῖ πὸ ὝΘΟΧΘ Ὠδνίπσ; ον Ἀαξ 8150 

ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ 
δον πᾶνϑ βοὴ δῃᾶ ἰμον μάνα μαίθα δῖσὸ Τρ βδῃηά 

τὸν πατέρα μου. “δῷ ἀλλ᾽ ἵνα. 
τὰ 8 Ἐδίθον ΟΥ̓ τῆϑδ. τς Βμὲ ἴῃ ογάοσχ μδί 

πληρωθῇ . ὁ λόγος .- ὁ ἐν τῷ νόμῳ. ἰὴ : 
5μουά 2. ΤΙ ΒΠ164 6 ψνοτά ἐμὲ (οπ6) ἴῃ [86 1δν 

αὐτῶν γεγραμμένος ᾿ ὅτι ᾿ἘἘμίσησάν με 
οὗ ἵδοὰῦ Βανίηρ θ6ϑθη υυϊ θη παι ὙΠῸν μϑίφα πιὸ 

δωρεάν. 26 - Ὅταν... ἔλθῃ . ὁ 
885 ἔτδο βἹΣ. δ᾽. εἴ) εἴτα 20} ὧΝ βῃουϊα ἐπι 86 

παράκλητος ὃν. Ἐγὼ πέμψω. ὑμῖν παρὰ 
ῬδΥΒοΙοίΘ ὙΜΏΪΟΩ ᾿ 518}: βεδῃὰ ἴο χοῦ Ὀεαβίᾶβ 

20 ΒΘδΥ 

5ῖανθ. φυρδΐοσ οὗ (ῃς 

ἜΒΘΙΩ, 

ὅ04 

ψουὰ 6 τΤομᾶ :οὗ 
δύ 15 ἰΐβ. οσῃ. Νου 
Ῥδοᾶϑα στοῦ 816. πὸ 
ῬΡαῦὶ οὗ ᾿ὑμ86 μοι]ὰ, 
ρᾳῦ 1 ᾶνθε ὉΠοβθῃ 
τοῦ οὐῦ οὗ 86 ψοσ]ᾶ: 
᾿ὍΩ ἰηΐδ. δοοουῃῦ [ἢς8 
ΜΟΥ Ὠδύθϑ σοῦ: 

ἴὰ πχϊηᾶ [ῃ8 
ΜΟΓΑΩ͂ 1 ϑδαϊὰ ἴο τοῦ, 
Α κ5ίανθ ἰῖβ ποὺ ρυϑδϑαῦ- 
ΕΓ ἴδῃ δ χηδϑύρυ: 

ὑοῦ ἤδϑνθ ρεῖξο- 
ουνεά τῖ6, ὑῆον ὙΠ1ΠΟ 
Ῥουβθοαίθ στοῦ ἃ1ῖ85ο; 
1Σ ΘΥ ἤδνα οὔρβευνθά 
ὮΥ Μοιᾶ, μον ψὶ} 
ΟΌΞΘΟΥΥΘ Ὑοῦυκ5 8150: 
21 Βυὺ μψμθυ 11 ἀὸ 
8411 μ6865 ὑδμίηρ 
δσοϊηδὺ τοῦ ΟΠ 8060- 
σοῦ οὗ Ὁ» πϑηῖδ, 
Ῥθοϑϑθ μον ἄο ποῦ 
ΚΠΟΝ Πΐπὶ ὑπαὺ βθηῦ 
16... Ζ2ΊΓ 1 δᾶ ποῦ 
σοὴθ 8πᾶ Ξροκθῃ το 

μοῦ μψουἹὰ 

Βδνθ ὯΟ ἰῃ; μαΐ 

ΠΟ ὑοῦ Πᾶγῦβ.. 0 

ΘΧΟΒΘ Ι͂ῸΓ ὑπο βἰῃ: 
238 δ ὑμαὺ δύθϑ 18 
Ὠϑΐο ἃἰ5σὸ Ὧν Ε8- 

[Π6Γ. Ζ4ΤΙΓ Ὶ δᾶ ποῖ 
ἄοῃμθ διηοὴρ ὕπο ἴῃ8 
ΜΟΥΚ ὑπαῦ πῸ ΟἿδ 
Εἰκθ αϊᾶ, μου ψοῦ]ᾶ 

Ὥδγνθ 20 βίη; θαῦ πον 

ον ἤᾶῦθ οί βθϑθῆ 
δὴ δία 6 8ἃ5 ὍὙ61]} 

8.5 ΤῺ Ἐδύμοτ, -25 Βαυΐ. 

ἰῦ 15. ὑμαῦ ἰῃ6., ψοσὰ 

πτιδίθη ἴῃ ἐπεὶ Τιϑν 
ΙΘΥ 6 Ἐ151Π166, “ὝΠΕΥ, 
Βοῖθα τὸ σι μουῦ 
οδιιδα. 28 ἡ Ώδη. [6 
ὮΘΙΡΟΙ δὐτῖνοα ἰδ 1 

ΜΠ1 βοηάᾶ. χοῦ ἔγομι. 

ποτ πε στ πηοῦσσσσντὦὔὉὔ..... 

δ0ὅ 

τοῦ - πάτρός, 
οὐἶμο. Εδίμπεσ, 

ὃ. παρὰ τοῦ 
ΜΏΙΘΒ Ῥεβϑῖάᾶς. οὔίῃα 

ἐκεῖνος 'μαρτυρήσει 

«88 

δας. ΠΝ Ὑ7Π1Ὶ ῬΘδΣ τ] θ55 δροιί 

αρτυρεῖτε, 
δαυίηβ νυν 655, ἰδὲ ἔγοσὰ ῬΟΘΊΩΙ 

ὑ εῖς Σ 

ἘΠ τ 816 

μετ᾽ ἐμοῦ ἐστέ. 

ΜΠ ΤῺ6 ὑοῦ 816. 

16 ᾿ Ταῦτα ᾿ 
ΤΏρϑο (55)... - 

. ἵνα ὴ 
1π οσάοσ ἰλδΐ 

2 ἀποσυναγώγους 

ποῖ 

ἔρχεται 
ἰ5 σοι 8: 

ἀποκτείνας 
μανίῃξβ Κιηρὰ 

προσφέρειν 
ἴο θ6 οὔ δυϊη ΡΣ; 

ποιήσουσιν ὅτι οὐκ 
ἴον ΜΜ 11 ἄο Ἀεοϑαβο ἡ ποί 

οὐδὲ ἐμέ. 4 ἀλλὰ 
ΠΟΥ͂ τῆ. . Βα 

ὥρα ᾿ 
ὭσυτΣ 

᾿ ὑμᾶς 
χοῦ 

τῷ 

ὑμῖν ἵνα ὅταν - Ὦ ὥρα 

το τοῦ ἰῇ ογᾶοσυ ἰδὲ ΏΈΠΘΝΘΣ ΒΒ ΟΙ]α σοσὰθ ἰπΠ6 ὨΘῺῸΧΣ 

αὐτῶν μνημονεύητε “αὐτῶν ὅτι ἐγὼ 
οὔθ σοῦ Δ. ΤΕΙΊΘΙΩΒΕΙ οὗ Ὡρὰ (μδῖί 

εἶπον ὑμῖν’ ᾿ ᾿ 
581 α ἴο χοῦ; 

Ἶ ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ 
1.656 (ϊηρ5). Ῥυῖ ἴο τοῦ οι οὗ 

ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην... 
Ὀεείημῖηρς ποῖ Σ βαϊᾶ, Ῥξοδῦβα ἢ ὑοῦ ἔννδ8-: 

ὅ. νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν ̓  
ΝΟ Ρὰξ 1 δῖὴ βοϊῃ ὑπάᾶθῦ ἰοννασζά . [68 (οτ 6) 

πέμψαντά .. με: καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν 
Βανὶηρ βειῖ.. τᾶς. δηᾶ ὯΟ ΟὔΘ ουΐ οὗ χοῦ 

-ἐρωτᾷ. με Ποῦ ᾿ὑπάγεις; 
15 αυρβδθοῃΐῃθ᾽ ἸῺ ΘῈ ' γα νοῦ βοίΐῃε ἔτ εζο σὲ 

θ ἀλλ᾽ - ὅτι -ταῦτα λελάληκα. ὑμῖν 

- τὸ. πνεῦμα 
βρῖχς ᾿ 

αν βΒροκθη 

ποιήσουσιν 
ΟΕ ἔτοτωῃ βυπαροσθ ἐμον ΜΠ ἸΏΔΕΘ 

ἵαι. 
ἴῃ οχᾶφυ [δι 

ΒΟ. 

θεῷ. 
το ἔς . οα. 

. τῆς 
οἵ ἴδ 68 

"ἐκτορεύεται, 
15 Ῥτοσθϑαϊην, 

ἐμοῦ: 27. καὶ 
τΆΘ; δηᾷᾶ 

ἀπ᾿ - ἀρχῆς 

ἀληθεία 
: σα ὴ 

πατρὸς ᾿ 
Ἐδίμοτ 

περὶ 

ὅτι 

λελάληκα ὑμῖν 
ἴο χοῦ 

σκανδαλισθῆτε. . 
χοῦ ταλρῆῦ 6 βίυγη θᾶ, 

ὑμᾶς: ἀλλ᾽ 
γυου; ρυΐ 

πᾶς ὁ 
Ἔν οῦθ ᾿ ᾿δπ6 

-- λατρείαν 
ϑδοχϑᾷ βούνίςθ 

ταῦτα 

δόξῃ 
ἔδει: 

3. καὶ “᾿ 
Δηᾶ 

ἔγνωσαν τὸν πατέρα 
ἴον Καοὸν ἴῃ6 Ἐδίμου 

ταῦτα λελάληκα 
ἴμ6 56 (155) Σδνα ἘΡ κοῇ 

Βυξ, “Ῥδοαῦβα ἴμ6β6. (ἰΒ[Ώ65)} Σμανα βροοπ ἴο γοῦ 

ἡ. 
ἴῇ8 ρυϊεῖ Ὧ85 Β|16( 

γ ἀλλ᾽ 
ἜΒπθ' ΤΣ ἴὰῃς- 

συμφέρει ᾿ ὑ 
1 15. Ὀθδυίὴρ Τοροίμοσ... 

"λύπη πεπλήρωκεν 

ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν 
ἐστ 

ἔο νου 

τὴν καρδίαν. 
Ἀθαχί. 

᾿ ὑμῖν, 

ὑμῶν 
οἔχου ἰὰε 

᾿λέγω 
ΤᾺ βασυίησ 

Ἂς 

ἵν ἵνα. . 
ἴῃ οτᾶσσν η΄. ς 1. 

1656 (ὨΪ 585) τ 

ἴο του; 

ΦΟΗΝ -16:27.--16: Ὁ 

[8 Ἐδύμοσ, {π6 βρίτὶῦ 
οὗ ὑμ6. ἰταΐῃ, - ΜΏΙΟΙ: 
Ῥτοσθϑαςξ ἔγοτη. [..41:} 
“ἜΔΊΠΏΘΥ, ἰμαῦ οὔθ 1} 

Ῥθ68. ψίζθσα ἀροῦΐ 
γ6; 27 πη τοῦ, ἴῃ 
ΤΩ, ΓΘ ἴο 687. ψὶΐ- 
ὭΘ55, Ὄδοδιιδα τοῦ 
Ὦδνθ. Ῥθθῃ τὶ τὴ 
᾿ξ κο) εν ΜΈΘΩ Τ᾽ Ῥορϑῆ; 

16 “«- ΠΕ ΣΝΝ 50), 1-|ο 
[648 ὑμίηθθ ἴο 

σοῦ ἐμαὶ. χοῦ ΤΥ 
ποῦ 6 ᾿δυυμλ16ά, 
2 ΜΘ Μ11 αχροὶ στοῦ 
ἔσοα ὕμθ.- βυμδροραθ. 
ΤῊ ἴδοῦ, ὑπὸ. ΠΟΤ ἴδ᾽ 
οοχηΐϊηρῦ ΜΏΘΩ - 66 - 
ΟὨΘ. [αὺ ΚιΠ5. γοῦν Μ11: 
ἱχαθρθ ὨΘ6. 85 Τ6Ὲ- 

ἀεγρᾶ. ἃ ϑϑοσϑᾶ βουύνἱοα. 
ἰο αοᾶ,. 3Βιῦ {67 
ΨΜῚ1 ἂο. 6586 ὑδίηρθ' 
Ὀθοϑδϑθ ὕμθυ. ἤδΥθΘ 
ποῦ οοὰθ ἴο ΚΩΟΥ 
ΟἸΏΟΥ ῃ6 ἘΑΙΏΘΙ ΟΥ̓ 
Τα: 4 ΝΟΥ  ΏΘΙ685, 1 
ἈδνΘ ΒΡΟΚΘῺ ὕμθϑδ8 
ἀπϊηρδ. ἰο τοῦ -: ὑμϑῦ,. 
ΜΘ (6 ΒΟ ῸΣ 

{θη αὐγῖνθϑ, χοῦ ὨΙΔΥ͂ 

ΥΘΙΔΘΙΏΡΕΣ 1 ἰο]ὰ ΝΣ 

{90 του. 

“ΓΉΘΒ6 ὑΐηρβ, μον - 
ΟΥΟΓ, 1. αΙα - ποὺ {6}} 
χοῦ αὖ ἢγδὺ, Ῥϑοϑῖιϑα 
1 νὰ ΜΙᾺ Ὑου. 5 Βυῦ 
ΟΜ Τ δὴὰλ δσοἷὴρ ἴὸ 
μαι ὑμαῦ βϑρηῦ ζῇ, 
διὰ γοὺῦ ποῦ οὔθ οὗ 
σοῦ 8.515 πιο, ΝΏοτα 
8.16. νοι σοϊηρϑ᾽ 6 Βυὺ 
Ῥδοδιιθ Ἱ Ὥδνε. ὅρο- 
Κοὴῆ ὕοϑθθ ὑπίηρϑο΄ τὁ 
χοῦ ρουίθῦ 85 ρα 
χοῦᾷκ ραγίβ. 1 Νϑυου- 
[Π61655, Ζ δὶ 6Π|}ηρ- 
γον ὑμ6 ὑγαΐῃ, Τὸ. 5 

ΤΟΥ τοῦβ. Ὀϑηθῆὺ ἋΣ. 



ΤΟΗΝ ΘΕ ΒΞ ΙΒ" ὡὰ ΟῚ ΨΟΗΝ 16:16:-21 
ἔλθω. - ἐὰν γὰρ: μὴ ἀπέλθω, “ὁ. 

ὠμάτα ἔο ΟΕ. - Ενοσ 105 ποῖ 1 5πουά 5ο "ΞΕ, 15». 

παράκλητας οὐ “μὴ: ἔλθῃ; --- πρὸς ̓  ὑμᾶς: 
ΤΡΆΥΘΟΙΘΙ͂α.. ποῖ -ποῖ. ννου]Ἱᾶ σοχαθ. ̓ ἰοψατα" εὐσοῦ; 

᾿ἐξὰν.- δὲ “πορευθῶ, ᾿ πέμψω - αὐτὸν “πρὸς 
18 Ἔνϑε: θα 1 μου] ρο, 1 51411 βεμὰ : Ὠΐπη . ἐοννατά. 

ἄρβοϊαγες. [1] ἰο του. 
161ὸὴὼ 4. ΗὐΠ6: ἩΏΠῸ6 
τοῦ. ΜΙ1 ῬΘὨο]α. “τὰς 
ὯΟ. Ἰοηδοσ, δηά, αρϑίῃ, 
χὰ ἃ 16 ΜὮΏΠῸ χοῦ 
ὙΠ] 566 τὴ."  - 

ἱδτ ἐς ΘΟ δ ἀὐγαγγει ον π Ἔα ̓ ἘΝ ἱρὸν Ἵ ̓ καὶ Τὰ 
ἴθ ὮΘΙΡΟΣΥ. ΜῈ] ὉΥ ΕΣ μ6. ψΨἹ1 ΞΌΡΟΣ Ρ. : : {116 6 8ῃ 

ταβΏβ σοι ὧο σόᾷ;, οὐκέτι ᾿ . θεωρεῖτέ - με, καὶ - πάλιν 
Ρὰαὺ ΣΡ Ὶ ἄο ρὸ ΤΡ πού γε στοῦ χα μεβοϊαίπα . ΙὯΘ, ἘΠΕῚ δδβῖτι 

ΑΥ, 1 ΜΠ βϑηᾶ' Ἢ μικρὸν καὶ -  ὄψεσθέ-- -- με. 

ἴσ του; ᾿8᾽ Απα ψἤδιν μει16: (ἔπι6) - δηὰ δ: ὙΠ 566... χγθ.. 
ὑμᾶς. --8.:. Καὶ ἐλθὼν, : ἐκεῖνος᾽ ἐλέγξει [ἐδαῦ: ομα δΙΥΊσΘ ᾿ “ ΤΕΥ ὲ ὍΒᾺ : ᾿ 
ὝσοΣ . Αδὰ μανίηρ οοταα Ἐμβξ. (σμ8) ΠΠ τέρτονε [γ5}}}. ᾽ρίνα -ὑῃ6. ' που]α «11 Εἶπαν. " οὖν ς. :.“ ἐκ ς τῶν] - : 11 ἸΒΘΙΘΙΟΥ 6 ᾿ΒΟΣΩΘ ἡ : Βαϊᾶ. ἐμοτείοσθ. . ουΐ οὗ (δε 10 : Ὠἷδ.- ἀἰδοίρ 165... Βαϊ τὸν κόσμον .- περὶ. ἁμαρτίας καὶ περὶ ᾿ σο ΙΒΟΙΏΡ νυ  θΏς66, : : ᾿ ἌΛΧΟΛ ἴο ὁπ δποῦβμοῦ: 
ἴδε... -ψου]ὰ. ᾿ δρους 51}. δηὰ αρουΐ σοποογηΐηρ δ'π ὅπ μαθητῶν. . - αὐτοῦ ΄᾿. -πρὸς “". ἀλλήλους ἴο ᾿ 8.5. : 

᾿ς ὲ « [σοῃοοχηΐηρ στρ ξθοι- ἀϊθοῖρι65 ᾿ο ῦ πῖσα ἰοννεαχά. οπα δηοίμον { ῬΝΏδὺ ἀο65 ὑμὲὶ5 θϑ δικαιοσύνης καὶ περὶ... κρίσεως", 93. περὶ Ἔ ἀμαμ ο τὴ Σ Ν ἢ Ἂ χ δ. - λέ ἐμαὶ π βαῦ8 ἕο ἃ5 
τἰρμξθοιβπεββ . πᾶ “᾿ ἀρουξ ; )ἀβταθαι;". ᾿ς 8ρουὶ ΠΟ ΘΙ ᾿ ΟΟΠΟΘΙΠΙΗΙ Τί ᾿ ἔστιν - τοῦτο. “ὃ: - λέγει [ὑμᾶν. δὶ ος ὰ8, 

Ἰαάαρτασαῦ: 9:1 {86 μας ..-: 15... : [η15. - νΏΪΟΒ 6 ἴβ βδϑτηβ 1.8. Ε16 τ ΏΠῸ τοῦ 
ἁμαρτίας μέν; ὅτι οὐ. πιστεύουσιν {11 - 

᾿ιάροᾶ, μόσάυθδο ποῖ᾽ {μὸν ΕἾΝ Ῥϑμθνίῃβ ποῦ. ΒΕὨΟΙά.. τη6, Ἐγχϑῦ ῬΙ808, σοη ο Τρ μῖν ἹΜλικρὸν - καὶ οὐ ᾿ θεωρεῖτέ “με; ἡμῖ β δεμοϊαῖπε ἐπ, Γ[8η8; δραίπ, 1 δ ἘΠ δὶσι,: ῬΘΟΔΌΞΘ᾽ ὑπ Θν: ΘΓαὶ πρὸς ΤΛἘΕ6 [ἔχ 6] δηά ποῖ᾽ τόσ ἄχεα βεμιοιαΐπα ΤΩΘ, 

ξε΄ ες πρὶ ἐρτρτῖας δένμεις δὲ :- ἐοθηοεας, [ταὶ τάν μὴ τειν, δ νοῦνεσρες, μεν ταῦ δον μῶν ρους 
τι τὸν" πατέ : πάγω. ; . καὶ “οὐκέτι ἰὴ τὶ ΘΟΙΊΒΏΘ55, ν᾿ ἧς ἱ τ Ξ 

ποι Ε  Πᾳ3ΨΕΖΕ’ΡΕ Ἐν ῦ, 1" 
του ἰοξσς,,, ἐξ, Δ ἄξτι δὲ μῆισιρῆ, τὸ ἔρος θὰ δ {ςΠ αδς ἀεχον ιν μϑῦς,, τίς ἐπ τοῖο χων ὥρας, σατο 
μαῖα ὧς. δον οὖτα. ἰνδιαν, τῶν τπειτς μαρικα, τοῦ [ς΄ ὅς, λέγει, μεμυνρόν;,, ϑός, δίδαμεν ἀν δῦσα, τα, αὐμας 
τλδηθος τς ΕΣ 3 ἐηρες ἥδιο μοηὰ ἀρνιά { ἀπέ ᾿ς, λαλεῖς. 19. ἔγνω “Ιῃσοῦς. «ὅτι ΠπτΝ κρ οι Βα τς. 
τὰ -ὦ ̓ τλϑαν ({πΐτιε 8) Ἢ οἷν ἄανίπα. ᾿ἰοῦγου ἀπ νΣ μάνος ὭΣ δον ΠΡΕΛΟν πες ἴδ τοῦ ἐτοῦτον : καὶ τπν ἀπ δενον τοι 

ωἰεϊδριᾳ, φῦ δὲ τούχροῦδι, εἰδεωηηας του ρυ τοῦ μῖτον 0 εἶπεν, ξὐοῖς Περὶ τοῴτου, ἔλεε, μερὶ ξὰ 56 Φασὶ Ὁ τῖσας 
τἰραξ τοι; Ὁ’ τὐμμεσονον. Ὁ βὰς, εβραϊαά θοπιο Ἀθὶς ἐς ΒφῸΣ ἰδοαι δὲ [ἀλλήλων - ὅτι εἶπον Δικρὸν καὶ οὐ {{πη5: δοιπϑοινδη ογο 
εἰπεῖσι,, ἐδ, ἐπρβα, ἀξ, ὀὐαθξαν, τῖιθα ὕαι μὲ αττινσώρ {0 θεωρεῖτε. με, καὶ πάλιν μικρὸν. καὶ ἴα ἃ διμῖο σὰς. τὸς 
με πῆς ἀπε: ΕΙΣ, δὲν ὀλήθημαν πᾶφαν, οὐ (8 πὶλ εμιας τοῦ ἰδὴος ξ΄, ὄψεσθέ. : μεὶ 1 ἦ0 ἀμὴν-, ἀμὴν λέγω, ἸΑξῶ, βξῆβα, ἰὰ αὶ Πρᾶο 
ὯΡ΄ μονλδίσρεως « ἔἄδηι., ἀπρῖοαν ἀν, ΜΝ τοὶ πρραῖς οὲ ἐφ. ΓΟ ὑμῖν ὅτι᾿. κλαύσειε, καὶ θρηνήσετε τὴ, δ λττον τὰν 
τ πῶην Ἰδέοκο ὡς με  βετρς μελαλήσει, καὶ μριιβα Ὧ Ἀδατα 86; [ ὑμεῖς; δ᾽ δὲ᾽ ικόσμος χαρήσεται. ᾿ ὑμεῖς, πὸΡ ἐπα σαν ΔΝ 
ὡς ὦδορο δ ν- νὴῦ αἰησυκοο ον Ἢ ἔποβο οοπίηφ: 1 τροῖ 0 ΜΕΘ ἐπατοα, ὠς ες ἀπ} ὀῤτὸν ἐϊδ ΑΙΒὸν δεϊουσα, ναὶ τοῦ 
αἰαὶ μὸ μον νεῖ αἰοεϊόν, τἤμεῖμος, “παρα ΠΕ ΚΟΥ δι ποτ τς ὧς χυὴς, ὅταν, ἰμὺρ [γ᾿ 21Ὰ ̓ϑοτας 
τῆ ἜΒΗΒΕ). το Ὡς; μὰ πρλνίλο ἐπ ἀπά μενῖν ἐ πὰ Ὁ ΩῈὶ θήν ΜῊΣ ἀδριδες: ΑανΝ ἀπο χάος τῖνς ΡΝ Ἄπτὴ Ν 15 μὐνίρα, ἜΝ ΠΡ ἴὰρ ᾿ἰσίῃ, 85 ἜΤΙ, 

ἐοολῶυ ἐμὲ Αὐτίκα; 85 σαν δος ἐς ἄχυϊοβ τδ.. τοῦ, 15 ΑἹ 186. ἐδιηφα ρα ιῶραν 9. ἀπιηςι τς ες δωον το δὲ ἀροῖνοα; ̓ὰεὴ  λρὲ ἘᾺ 
πατὴρ ἐμά ἐστιν: -διὰ τοῦτο -εἶπον ὅτι: μδὲ ὑπὸ Ῥαΐμοτ.. Βδδ. παῖς ἜΝ τς -ὐὸ παιδίον |[388. 85 ὈὉτουδαὺ 
Ἐδίμεσ  τοῖπθ  ἰβ; τατουξῃ΄ ᾿ἴπῖβ. 1 βαιά (πδὲ [818 τηΐη8. Ὑπαὺ 15 ΤΉ, νε ἐιοα! δεκόπιο Ραζβὶ ἰο.. τος δα Δπ|ς βον, Του: ὍὯ8 γοῦπρ 814, 
ἐκὲς τ τοῦ ἐμοῦ-. λαμβάνει καὶ 1 5814 πα. τεοθίνεβ “οὐκέτι-- - μνημονεύει - : - τῆς - Θθλί ἕως [388 ΤΟΙΠΘΙΏΡΟΥΒ ὑδ8 

σαΐ ΟΕ: » 1η6 (λῖπθ) τηῖπθ: “με ἀβτερεῖνίηβ: δηᾶ] τόσα Μηδ 15 ταῖτ πᾶ: θοῦ γαῖ - - 50ὲ 1--: τα πθιτη θεία σ᾽ :- ΟΣ 6 ἐερυϊαιίοι {θα ] δύο πο... πιοῦα 
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διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη. 
τὰσοῦυθ . [π6 ον Ῥφοδβθο ν)ὲβ βοῃουδίοϑα 

ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 22 καὶ ὑμεῖς 
τΑδ : Ἰαΐο ἴδ ἉΝΟΤΊΑ. ΑΙ5ο του 

οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε" 
ἐπογοΐοσθ πον ἱπάρεα δυιοξ τοῦ 816 δνίηρ; 

πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν 
αϑδϑίμ αΐ 1508} 5866 ὑοῦ, δα ΜἘὨῚ τοήοϊςα οὗ τοῦ 

- καρδία, . καὶ τὴν ὑμῶν οὐδεὶς 
Ὠρδσχΐ, δὴ [28 ον οἴνου ὥΟΟΩ6 

ὑμῶν. 28 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῆ 
Ψ11 1 ἂρ. ἔσο ὑοῦ. Αμὰ ἢ ἴα ἰμ6 
ἧς ᾿ ΡῚ ΑῚ 2 3 ΓΑ Ἂν ων ἊΝ Ἢ 

3 ἐμε οὐκ ἐρώτησετε οὐδέν ἀμὴν 
ἡμερς ΙΏ6. ὥοΐ στοῦ Ψ1Π] αὐυοϑίΐοηῃ ποίβιηβ; δήθ 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἄν . τι. 
ΔΙΏΆΘΩ .1 8 5 5 το τοῦ, ΟΠ ΜΚΕΙ ϑδησίβίηδ 

αἰτήσητε τὸν πατέρα -δώσει ὑμῖν ἐν 
σοὺ 5ου]α δος 6 ἘΕδίμοσ 86 ΨἘΠΜὶΙὶ να ἰοοῦ ἴῃ 

τῷ ὀνόματί μου. 24 ἕως . - ἄρτι οὐκ 
.τλ 68 ὭΔΙΔΘ ΟΣ γῃ8. ς ὉΠ σὶρ πο ποῖ 

ἠτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ 

ἡ χαρὰν 
[6 

ἀρεῖ ἀφ᾽ 

; ὀνόματί μου" 
τοῦ δβκοα. Ὡοίῃμίϊῃρ -. ἃ ἰὰα ἈΘΙῺΘ ΟΥ̓ τῺ6; 

- αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε, ἵνα 
Ρε ὑοῦ βδϑκίῃρ δῃᾶ. χοῦ Ψ11τγὙὩθοεῖνθ, ἴῃ οσᾶθυ 1 δὲ 

Ί αρὰ- ὑμῶν ἧ. πεπληρωμένη. 
εἰς . ΧΕΡῚ : οὕ χοῦ ΤὯΔῚ 6. Πανίηξ ΕΘ τῇ8α468 ἔ01]. 

᾿ς 35. “. Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα 
656 ([1565) ἴῃ ΠΟΥ δτίβουβ αν ΒΡΟΚΘΩ 

ὑμῖν. ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν 
ἴο τοῦ; 5 σοι ΒΟΌΓ ψΏΘΩ πόΐ νοοῖ ΄π 

παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ 
ΠΟΙΡΑΥΒΟΣΙΒ [581} βϑρθδξκ ἴο γοῦυ: 

παῤρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ 
ΟὐἰθροΚον δροὰδ ἴῇ6 ἘΔΊΔΟΥ 1588}} τθροτί 801 

ὑμῖν. 26 ἐν ἐκείνῃ τῇ. ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί 
ἴο του. τ. Ὁ ὥὰὼθ ἄδγν ἴῃ 6 ᾿πδΠΊ6 

μου. αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι 
οἔταθ τοῦ Ψ1Π1 ϑῖ, δηα ποῦ 1 δὰ βασίπε ἰο γοῦ ἰμδὲ 

ἐγὼ. ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ. ὑμῶν" 
Ι 5808} τεαυοο [6 ἘΔΙΠΟΥ δροχξ χου; 

ὩἹ αὐτὸς. γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ" 
Θ. ΖοΓ ἴῃ8 Βαΐπου ἐβ5 Βανὶηβ Δθοίϊοι ἔοΥ 

ὑμᾶς, ᾿ “τὲ, ὑμεῖς «ἐμὲ 
τοῦ, Ῥεσοδῖιβα τοῦ δεῖς 

πεφιλήκατε καὶ πετιστεύκατε 
αν Ῥθθὴ Βαντηρ δέέθοίοη ἔοσ δηα σοῦ Πᾶνα Ὀειανϑᾶ 

ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξῆλθον. 
[μὲ Ι Ῥεβίάα οὐἴπε. ΕΙΠΕ [ΙὐΟδῖηθ οὔΐ: 

28 ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα 
ΟἿΣΙ σατὰθ ουἵὐ οὗ [6 Ἐδίμοσ δηαᾶα 1 Ὦδνα σου 

-«ῬῬαΐ-- 

δ98 

Ῥδοδαξα οὗ {δ6 ἴον ἐπαὲ 

δι ἴῆϑηη 85 ὈΘ6Ὶ ΟῚ 
ἰηΐο 86 ψοχ]ᾶ. 22 χοῦ 
δῖδο, ὑῃοθοσθ, δῖ 

ὨΟΜ, ἱπάθθα, - πανίῃρ 
ατὶεῖ; Ῥαῦ 1 5811 566 
χοῦ δϑδίῃ δηᾶ σοόοῦβ 
Ὠθασὺβ Μ1]Π τϑ]οΐσο, 
δια ὙΟῦᾺ 10 ὩῸ ΟἿδ 
ἍΜ} ἰδκθ ἴσο σου. 
23 Αηὰ ἴῃ. ὑμαὺ ἅδν 
γοῦ Ψ}Ὲη1- 85. πῖθ 0 
αἰιοϑύϊοη δὖ 84}. Μορὶ 
ΠῸΥ ΤΣ 58. ἴο τοῦ, 
1. γοῦ δϑξ ἰῆ6 Β8- 
{Π 6 ἔοσ ᾿δηγύμίηρ ἣθ 
ΜΠ οἷν 1 ἴο τοῦ 
ἴῃ ΤΥ δήθ. 24 100} 
[Ὠϊ5 Ὀγϑδϑηῦ ὑτὴθ σοῦ 
Ὧδν ποῦ δϑοκρᾶὰ 4 
ΒίΏρ]6 ἰμίηρ ἷἱῃὰ ἸῺ 
ὨΘΙΏΘ. ΑΚ δρὰ στοῦ 
Ψ11 τοοθῖνθ, ὑμπαῦ χοῦκ 
ΟΥ δ) Ὅ6 τηϑαάδ Ζ1]]. 

25 ἤδνθ βροΚθῃ 
[6586 πϊὴρα ἴο στοῦ 

Δ, σοΙρδυίβδοῦβ. ὙΏΘ 
ὨΟῺῸΣ ἰ5 σοιηϊηρ ΜΨΏΘΕ 
1 ΨΜ11 βρϑακ ἴο χοῦ 
ὯΟ ΤΟΥ 15 ᾿ΘΟΙΏΡΔΙ- 
ἰϑδοῦβ, θᾳὺ 1 ΨΜ1Π] τὸ- 
ροσῦ ἴο. χοῦ νινῃ 
ὉΙΘΙ 655. ΘΟΠΟΘΓΏΣηΡ' 
86 ἘαύΠΘυ, 26 ΤΙ ὑμδῖ 
ὯΔΥ ὕοῦ ΨΜΠὼΠΙι δ8δ8Κ 

ἰῇ ΤΥ ὨϑΙηΘ, δηῃᾷ 

Ὶ ἄο ποῦ 580 ίο. χοῦ 
ἰαῦ Τὸ 5081 τῆδκ 

τοαυθοὺ οὗ. {π6- Ε8- 

6 σοησοοσγηΐησ τοῦ. 
2 ΡΟΣ ὑπῃ6 ἘΔύΠΟΣ 
ὨἰχηΒΘΙ Ὧ85 δϑῇἴρούοῃ 
ΤΟΥ τοῦ, Ὀδοϑαβα γοῦν 
ᾶγνο- δα αἴἵδοοϊὭοι 
ῊᾺΣ 8 δῃηά ἤδῦύβ 

Ῥοιίονθα δῦ Τ σϑτῆθ 
οὐδ 85 πῃ. ΘδΏ6Υ 5 
τουχοδθηδῦυϊδνθο. 281 

1σᾶπθ οὗὐὖδ ἴτο 886 
ἘδίθΥ 8 Πα. δ Θ ΟΟΥ8 

δ09 ΘΌΗΝ 16: 29---17: 2 

εἰς τὸν κόσμον’ “πάλιν ᾿ἀφίημι τὸν 
ἀπίο {μα ΟΤΙα; διϑϑδίη ΙἿἹ δὴ Ἰοζτπρ Ρὸ ΟΥ̓ τῆ6 

κόσμον ᾿καὶ ᾿ πορεύομαι: πρὸς τὸν πατέρα. 
ΜΟΥ δῃα Ἴϑυ βοίηβ ἰονασχα ἦς Ἑδίμοχ.: 
29 Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἴδε νῦν ἐν 

ΠΟ ΑΥΘ ΒΑ ΩΒ ἰμ6. αἰδβοῖρ165 οὗ ῃίση - 5εοῖ. ΝΟ ἴῃ 

παρρησί λαλεῖς, - καὶ παροιμίαν 
οὐΐδροκοηὶν γὑοὰ 816 βϑρϑακίῃρ, δηᾶα. σδοσωραγίθοη 

οὐδεμίαν λέγεις. 30 νῦν οἴδαμεν . 
ΠΟ ΟΩΘ γψοΟοῦ 8416 βαυῶρ. τς ΝΟ ψ6 δνο ῶονντι 

ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν 
ἰπαὺ γόνα Καοννα 811 ([Ὠ1Π55) δῃὰ πού τρξεᾶ 

ἔχεις. οι ἵνα, τίς σε 
γοῦ δῖα πανίῃσ 1ῃ. ογᾶοτ (8 ΔΏΨΟΣΘ σου 

ἐρωτᾷ" ἐν τούτῳ - πιστεύομεν ὅτι 
ΙΏΔΚΥ απεδβίξοι ; ἴῃ ἼΠΙ5. “. 6 δὰ Ῥθ!θνίηρ ἰηδὶ 

ἀπὸ θεοῦ ᾿ ἐξῆλθες. 31 ἀπεκρίθη αὐτοῖς 
ἥτοω ΟἋαοά.. νοὰ σβδίὰδ ουΐ. “ΔΗ οσθα ἴο {ποτὰ 

᾿Ιησσοῦς ἤΑρτι πιστεύετε; 832 ἰδοὺ 
εἰ θ 585 ἘΣ ον 816 χοῦ Ὀο]θνίρ 7 οὐ ΤοΟΚΙ 

ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν ἵνα 
15 σουλῖη δ πο δ ἰΐ 85 σοῖϊῶθ ἴῃ οχάεσ ἰδαὶ 

“σκορπισθῆτε - ἕκαστος εἰς τὰ 
τοῦ 58ομ!ᾶ Ρ6 βοβίίζοσοα Θ860Β. (οΠ.6) ΄. : πο τὰ 8 

᾿ ἴδια ἀφῆτε"... καὶ 

ἰηΐο ἐπ που], ἘΠῚ- 
{Π6Γ, 1 ὅση Ἰδανίωρ ἐμ6 
ΟΣ δα δ. βοίῃρ 
ὮΥ ΨῸΣΝ ἴο {ῃ86 Ἐ8- 
π6γ. -. Ἢ 

ΤΙ ΦΘΗΙΪΒ ἀἰδοῖρ1685 
βοὰ: “Ξ66! ΝῸΝ ψοὰ 
ἅτ βρϑακὶπρ ψὶὶῃ 
ῬΙΒΙΏΏΘΕ5, 8) 8.6. υὐ- 
ἰού] ὯῸ ὈΟΙΏρΘτίβοι,. 
30 Νον 8 Κῆοὸν μὲ 
γοῖ Κῆον 811 ἰῃΐηρδ 
Δα γοὰ ἄο ποὺ Ὡρρϑᾶ 
ἴο ἄδνθ δῆνοὴθ απ65- 
ὑΐοῦ νοῦ. ΒΥ 5 τα 
Ῥ6Ιονα ὑμπαὺ νοι σδτὴδ 
ουῦ ἔγοι αοἄ," 831 56- 
ΒῸ ΘΙΩΘΜΟΙΡΩ͂ {ῃρχ: 
“Ὅο -τοῦ Ὀβιϊδνα αὖ 
Ῥτδϑϑῆῦῦ 32Τ,ΟΟΚ' 
ὙΠῸ ΠΟΙ ἰ5 σοχηϊηρ, 
Ἰμπαθθᾶ, Ὁ. Ὧδ85 ΘΟΙ,6, 
θὰ τοῦ ὋΨἹ1) Ὀ6 
βοδίϊοσοα δῦ οὔθ ἴοὸ 
ἢϊ5 οὐ Πποῖιθδθ δῃὰ 
χοῦ Ψ}|ΜἘΟ'σ Ιθᾶνθ 116 

ν κἀμὲ ᾿᾿ μόνον ἀφῆ 
ον (ἐλ: 55) δηᾶγὴθ ᾿δΙοῦθ χοῦ Ψ11 16 ροὸ οὔ; απ 

οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ | αἴοῃα: 8ῃ 
ποῖ. 1 δῖ δἴομα, Ὀδοδυβα. 86: Ἐδίμοσ..- ΝᾺ ἐκρὰ ποῖ ς ππονὶ ἡτλορῖῳ τὴν 
» ΄ εν ΝΥ ΄ εκ τ Η ἐστίν. 38 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν [ἘΊΠΟΙ ἴ5.. ΠῚ τηδ. 

15. ὙΏεβα (ἐμ 55)  ἿΠαν6 ΒΘΡΟΚοὼ ἴἰοισου 321 δγύδ βαϊά [686 
τς ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ μΐπρα ἕο χοῦ ὑπαὶ ὮΥ 
ἴῃ οτάρυ ἐμαΐ' ἴπ τθ ΡῬβϑοθ'. τοῦ γῆδν μᾶνβ; ἴῃ [88 ἐπ ΘΔ 5 οὗ 16 Υοῦ [187 
κόσμῳ θλίψιν ἔχετε, . ἀλλὰ [αν ρϑδοθ, 1ῃ ἰπδ 
ψνοσ!α ἐὺὶρυ]δίσοπι γοῦ 816 μΒανΐῃβ, -.. Ραΐ που νοῦ δῖδ μϑνίηρ 

θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν | ὑτὶρυϊαύίοα, Ῥαῦ ἰθκ8 θεοῦ ἰδκίηβ σοῦταβε, ὁ μᾶνθ οοῃαιθσθα {πθ ἔρουγαροι 1 Ὦδγθ δοῃ- 
κοσμὸον. ᾿ ᾿ : απογοα τῃ6 σψοσι." 
ΨΜοΥΙα. ἱ : Ἢ : Ἶ τ 

τς " Ρ δ 17 - Ταῦτα ἐλάλησεν ᾿Ιησοῦς, καὶ 1] ᾿ξ το τευ ν αδα 
Ὑμθ56 ({π:π 65) ΞΡΟΙΚΘ.. - Ζα 55, . δηάᾶ ἀρὰ 656 Ἢ 1888, ΕΝ Ξ ἀρ; τὸς τϑϊδίαρ Ὡὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν το᾽ π ρερορς ἼΔΩ ἘῸΝ 

ἢ μας ΑΝ Ξ Βανίηρ Ἡξίοα ὡρ. {86 Εν"εβ. - οξμίση. ἰκίο. [86 
“ἘΔΙΠΟΥ, 8 ΠΟῸΓ οὐρανὸν εἶπεν Πάτερ, -- ἐλήλυθεν ὥρα" : ᾿ 

ἤβανθπ βαϊα σὴ ἘΔΊΒΟΓΣ, .Ὧ85 σολθ Ν᾿ ΚΣ: τὐϑο Ἵπ ΤῊΝ ΕΘΗ 

δόξασόν σόυ τὸν υἱόν, : ἵα ὁ υἱὸς ρα 805, ἴμδὺ ΘΟ 
διουῖν οἶνοι ἔβθ ϑοι, ἰὰ οτᾶφυ [δὲ ἐπα. ϑὅομ 505. ΤΩ ΒΊΟΣΗΥ γου, 

. δοξάσῃ σέ, 2 καθὼς ἔδωκας ὦ διοοοταίπθ ἃ5. γοὰ 
5ῃου]α ΒΊΟΥ εν ψοῦ, δοοοζαάϊηρ 85 ψοῦ ραν Πᾶν ροίνθα Ὠΐηὶ 88- 
αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα - [ΔΟΓΙΥ ΟΥ̓́ΘΣ 81] 
ἴο χὰ δαϊμοτῖίν: ΟΥ̓Δ ΄. ΒΕ, ἴῃ οτάσδυ ἱπαὶ [ ΠΟΘΏ, ὑμϑῦ, 85 σερϑιαβ 
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8 -Ὑ8018.. [ΔΌΣΩΒΡΘΣΊ 
ΠΟ Σ - γΟΙΕ Ἴμδνδ. ἔτ 
Ὠΐϊ, ἢΘ. ΧΘΥ, 
ΕΝ ᾿δγουϊαβίηρ Ὁ ΩΝ 
ΎΒΙΝ ταθϑὴθ. δγοῦ- 

πᾶν δι; α.ὦ. δέδωκας .- αὐτῷ. ΄.,--δώσει . 
81 τ ψΒῖοὰ γοὰ βᾶνθ εἴνθα εἴο ίτη- τὴ Ψ11 εἶνε 

αὐτοῖς:: ζωὴν: -αἰώνιον. “Ε, ἘΡΙᾺ δέ ἐστιν- ἡ;} 
ἴο: Ἔποζ. ον -ενοτ]αβίληξ., : Τα ὈὰΣ 15... 

αἰώνιο “ζωὺ οὐ ἵνα, ὦ "γινώσκωσι͵, . - ΗΣδ 9Ὲ} ἜδΙος 
ΡΝ ΕΤΩ ἴὰ οτᾶςθν ἱπαῦύ- ἴβεν ΤΩΣ Ὀ6 Κπονίηθ ΠΡΕΣ ̓ ὝΘΟΝ οὐβθδῳ μὸς 

σὲ. “τὸν 'μόνον. ᾿ἀληηθον" -Θεὸν καὶ; ὃν ἰνόὰ, ὑπὸ ΟἾΪγ'  ὑτῦβ 
σϑοὰ 188. ΟΜ, ΟΠ χαθ -" ρα, δη8. ψΒοπν αοά; 8πη6 οὗ ὕδ6 Ὅπ6 

᾿ἀπέστεϊλας "ἢ ησοῦν Χ ἱστόν. 4 ἐγώ, σε [ὕἵοΙα. γοι βϑηῦ᾽ ζογίῃ, 
ψοῦ βεδϊ ξοχί οὐἰησοῦ ́ - Χρισίονις 1... γοὺ Ἀἐεάτι ἘΠΡΙδΝ, 41 ἀτω 

ΜῈ ᾿ ΟΥΗ͂Θ ΟΣ ΟἹ 
ἐδόξασα. .: «ἐπὶ ἧς γῆς," τὸ ἔργον αμδν ας ΠΑΨΙΩΚ Βπιδμβὰ διότιβϑα.. Ὡροὼὶ τ. ΒδΥΤΏ, - - Ἶ Θ' :- ΜΟΙ ἔπε ΟΣ ἴϑοι ᾿Πανδ 

᾿ςπελειώσας, : δέδωκάς μοι. βίνθῃ τθ (ὁ :40:: 5 80 
πάντα βεξσξοοιρᾶ ᾿ ι χοῦ μανὸ βίνϑῃ 19 ΤῺΘ ΟΝ γοὰ; ΒΌΓΊΤΣῊ 

- ἵνα -- τ ποιήσω ΞΕ καὶ νῦν δόξασόν με} 5]ΟΥΙΙ͂Υ ΄. τ16 81ουρ 6 
ἴῃ ογάδε. ἰμδὲ. ὙΤτηῖραὶ ἅο;:. δπα πονν. Ιου ν . τὴῦ ψΟυΣΒΟΙΣ. ψΙ08.- {πὸ 

σύ, ἐπάτέρ,: παρὰ σεαυτῷ... τῇ «δόξῃ ᾿ ἧ ΒΊΟΣΥ.-- Ἰμαῦς Ξ 
ΔΙοηρΒίαδ .- γοὰ -: ̓ροζόσα 
8 ΜΟΙ] - ἍΆ5..“ 1 15 
-Θ “1- Βαγο΄ δ α8 
γΟὺΣ ὨδΙῚ8 τϑηϊἕοϑὺ 
τὸ (ἄμ Ἰπθῃ γοὰ ΓΕΥΤΙ 
Ιγ6 οὖ οἵ. ἰη6. ΜΟΙ, 
ἸΏΘΥ -ΟΓΘ. γΟΌΣ5;: δᾶ 

σοῦ, πδίδοχ,. Ῥεβιά8 εἶο, Ψου ΒΕ]: ἰο ἰῃ6. ῬΠΟΥΥ. ΣΤΟΝ 

ἘΠ εἶχον... περὸ ετ- τοῦ-" τὸν΄ κόσμον τ τεἶναι. 
Τὰναα Ἀδγίπε. εὈαἴοτε, : οὗ 16.. ἴῃς φοσιά .-: :ἴο. με. 

ἐξφανέρωσά: σου - τὸ. ὄνομα-:-: τοῖς 
Ι τοϑιϊξοβίθά. ᾿ ΠΟΥ νου" 186 ,:-- δηῖσ--. το ἴ. 6 

οὗς -ἔδωκάς μοι -:--ἐκ τοῦ [σοὺ ᾿βᾶνθ ὕμϑτλ, [ο᾽ τΏ6, 
ποῖα. νοῦ βανα. ἴοσπθ οὐΐιοῦ. “πὸ [8Π64. ὑὯδΥ . βᾶνθ: ὁ0- 

οἱ -- ἦσαν -  ᾿ κἀμοῖ΄..: αὐτοὺς βεγυνϑά. γόοῦγι Ψοζά, 
ἴμαν γοσθ δηὰ ἰοσηθ.... ἐμόσα . 7. ΤΟΥ. δᾶνθδι:  ΠΟΝ 

ΘοΙὴβ ο ΚΟ ὑμαῦ 4]}1 
86. [ἴηρα γο σαν 
ΔΘ 816. ἔσΟΤ,.- ΨΟᾺ; 

.8 Ὀεσαῦβα [6 ΒΕΣ ΩΡ 
ὑμδῦ. γοὰ βᾶνθ ζῇθ ζ 
Ὥδνθ -οῖνθη ἴο ἔδϑ, 
δηᾶὰ ὕωϑυ - αν τὸ- 
οοἰνοα ὑποηχ δπᾶ. παν 
σογύβι ]ν οοχῃθ,. εἶθ 
Κῶον ἰμαῦ ἋΣ. σὴ 6 
Ουὖ ἃ5 γΟΌΣ,. ΤΟΡΌΓΘΘΘΩς 

ταῖν, δα, μου μᾶγ8 
Ὀειθνβὰ ὑπαῦ. γοῦ. βοπῦ. 

ἔδωκας, καὶ τὸν. λόγον σοὺ ᾽'τετήῤῥἠκαν. 
σοι ϑθᾶνε, ηᾶ ἰῇ νοτᾶ: οε σοῦ ἴδον πᾶν ορβεζναά. 

τς, ἔγνωκαν  - ᾿“ ὅτι “πάντα 
ἴδον Ἀδν8 ἘΠΟΥΣΙ τι δὺ 811} (165). 

ἱ ἔδωκάς... μοι. -παρὰ σοῦ. εἰσίν: 
85 ΤΩΘΏΨ εἰϑις σους Βανα. "ἴο ΤΩ. Πρεσίάδ., ΟΣ γοι 816; 

8. ὶ πὰ ῥήμᾶτα  :-- ἃ ἔδωκάς μοι: 
, Βρβοδιβο {π6: .-- Βα ΠΕ 5 ἸΩΒΊΟΝ σοῦ δεν -ἴο τηὰ 

᾿Ἡδέδξηκαι: ἐς αὐτοῖς, --καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ 
1 Βᾶνϑ Εἰνθα ἴο ἤδγω, ϑηα 1. τσχϑοοῖνρα δῃηάᾶ 

ἔγνωσαν ᾿ἀληθῶς ᾿ ὅτι παρὰ σοῦ --: ἐξῆλθον,..} 
{μὲ Κηονν τ ἔχαγ' τῃαΐ. Ῥεβϑίαβ οὗ οι. 1 σατὴθ ουΐ,: 

ἐπίστευσαν : ὅτι. -σύ - -με᾿ - » ἀπέστειλας Ἢ 
δλᾶ΄ ὑπὸν θεπεναᾶ" ἴδᾶες - ΦΌὰ, οχὴθ .}:) ϑεπξ ξοχίῃ. θ᾽ ἴοσίῃ. :91- ΤῆΒΚα 

ϑ᾽. -Ἐγὼς" “περὶ αὐτῶν -- ἐρωτῷ: -:-:- οὐ. υὐπερὶ [τεααθδὺ -σοποογη πε 
1 Ξ δροῦξ ᾿ ἴπθτα δὶ σθαιθβθηδ; ποῖ δρουΐξ ὑμϑαι; 1 Ἰῆ8 Κα Τϑαμδϑῦ, 

τοῦ: «κόσμου͵᾿ το ἐρωτῶ ς- ἀλλὰ περὶ [Ποῦ ΘΟΒΟΘΤΩΙΏρΡ ὐμ 
ἴπ- “γοσα ἡ ΣῚ δὰ “Σεφυφείπξ: Ῥαξ - εαροπὲ ΜΟΙ, μὰ: οοηογηϊηρ 
τῶν ἢ Ὁ ᾿ρεδώκάις. τ μοι, 0. ὅτι [πόδε γοὰ ἤδνθ᾽. δίνθῃ 

ΜΘ Η 5. Τ:ὅ χοὺ μάν ρῖνθα. - ἴο πιθ,-.-᾿ Ὀϑοειβο  Π18; - Ὀθοϑαξθ. ΒΕ 

818. ψουσβ, 10. δηά. -8} ὡδί τ τι}. καὶ "τὰ ἐμὰ πάντα--. σά 
ΤᾺ ὑπίηρδ. 8:86. ϑΟΌΤΗ ἰσιγοῦν πεν ἀσθ, δηα- Π6; ΧΩ: 6 - 8}1 (1.65). γΟΌΤ5 
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δα ΨΟΌΓΣΒ,  αΥ6 ΙΏΪ}6, 
ΔΠΔ Ὶ Ὦδῦδ. θθθ ρἱο- 
τῆθα ΘΟ -- ὉΠ 6ΙΏ. 

11 ΚΑΙΒΟ Τ 8. 8ο 
᾿ΙδΏΡΕΓ ἴῃ 86 “ψοτ]ά, 
θαῦ ὑμ6 γ᾽ αίθ ἴῃ ὑπὸ 
ΨΟΙΙΑ δηάᾶ 1 δι. Οο1.- 

ἐστιν -- κἀὶ “τὰ σὰ -- ἐμά, καὶ 
: ὧ5᾽ τ αῃρᾶ -- (δα. ΟΞ  χσηΐηθ,: ᾿ ἀπὰᾶ 

: δεδόξασμαι: ΄ :ἐν᾽ αὐτοῖς. ὁ. - - : ὅ- 
βάν ε Ῥθεα βΙοσῆσα 1 ἰἤθα: πτ  Ὡς 

11 καὶ - οὐκέτι ΄. εἰμὶ." ἐν. τῷ  κόσμῳ,: 
τ ΑΠᾶ “ποῖ νοῦ Τα Σ {π6-- ψοχ]α, 

καὶ αὐτοὶ. ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν,".-. κἀγὼ 
μὰ - (δεν - ἃ τ86: “ψοτὶα 816, 8041 Ἰὼρ; ἕο γου. ΗΟΙ͂Υ ΕΔ- 

πρὸς - ἐσὲ. ἔρχομαι. -: -΄- πάτερ. : 'ἅγιε, [1πη6τ, τναίο ΟΣ ἐΠΘ σα 
ἐονψαχᾶ γνοὺς δίῃ σοϊηΐηρ.. Ἐδίμεσ. Βοῖν,. οὰ δοοουηῦ οὐ ψοὺῦ 

ΟΥ̓ ὩδΙΘ ΜΏΪΟΘΙ νοῦ 
Βᾶνγ ᾿ρίνθῃ  τὰθ, ἰἴὰ 
ΟΥΘΙ ὑπδῦὺ ΠΟΥ τηδν 
Ρ6 οὐδ αδὺ 85 ψ6 876. 

τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί: σου - 
οὔβοενε - ἴδειν. ἱπ. ἐβθ πδῖὴθ ᾿ οὗ γοὰ το νέοι ἢ 

δέδωκάς. μοι, ἵνα . ὦσιν" Ὦ 
ψοῦ Πᾶν βίνο. ἴἰο σὰ, ἰὰ οσάθσ δαὶ ἔπον ταν 6 

ἕν " καθὼς. -- ἡμεῖς. 12 τότε... ἰἤμην 12 χΏδα Σ- 85. ὙΠ 
οὐδ ([1π|5} - δοοοτάϊτιδ 85... νν8. . Ὥρη. 1 τν͵85 ἴδ Ἷ υδοᾶ ἰο ΠΕΙΝῚ 

μετ᾽. αὐτῶν ἐγὼ ᾿-ἐτήρουνν αὐτοὺς ἐν τῷ [᾿ογοῖ ἐῃοτι οα δοοοιαῦ 
ἯΠΗ ἱπερᾷ : Ι ἘΕΒ ΟὈβοσνὶὴβ 1πο ἰὴ [86 οἵ γΟῸΓ ΟΥ̓ ὨΒΠῚΒ 

πρό πα λίν δε τὰ ἴο ἘΝ τ᾿ ἐδ καξι τὰ βὰς ΜΒΙΘΕ, γοῦ μδνα βἴνθῃ 

καὶ ἐφύλαξα; “καὶ οὐδεὶς... ἐξ αὐτῶν [136; ἈΠ ΠῚ ἤδγθ Καρὲ 
μετὰ; ἀπά. ἢοῦ ὁπ6 οἵ 
ἴδοι 5. ,ἀοούτογοα 

᾿ὀἐχοθρῦ {86 βοὴ οἵ ἀ6- 
οὐχισύζοι, ἰῃ ΟΥ͂ΘΥ ὑμαῦ 

{88 βοτίρῦατο χηϊρῦ 6 
Σ151Π6ἅ. 13 Βα ΠΟΥ Τ 

ΔΙᾺ ΠΝ ἰο᾽ γοὰ, 

8 Τ 8ηῚ ἐρβακίῃρ 
ἴπ6θ6. ὑμίωρβ. ἴῃ ὑμ6 

απᾶ- 1 εὐατάφα,., δᾶ ὯΟ ΟΠΘ ..-. οἱ Οὗ .-. ἴῇρτὰ - 

ἀπώλετο εἰ: ὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπτολοας, 
85 πρελλδυκν: 1: ὅτ, ἊὯὯ6. βοὸὰὺ οἴῃ ἀφϑίχσυοσί(ίοι, 

τὴ τ᾿ γραφὴ - πληρωθῇ..." 
τοῦδε 8: .ἰδ6 βοσίρ το Βῃουϊα Ὅς Ζ18116α. 

13 νῦν: δὲ. πρὸς σὲ. ἔρχομαι, . καὶ 
ΝΟ θὰ ἰοναγά γψοῖ 1 δῖ φοταΐχξ, -- - 8Δηᾶ. 

τ ταῦτα: .1: : λαλῶ. - ἐν᾽ τῷ : κόσμῳ 
{μ658 (ΠΗ 65). ἜΣ Ὶ δ ΒΡοακίησ ο,ἰπ - ἴὴ6. .-. ψοτᾶ". 

ἵνα .- “ἔχωσιν ---- τὴν χαρὰν τὴν Ἵ 
ἴῃ ογᾶεσ ἔπαὶ ΠΟΥ ταν ΡῈ Πανίη - 6 10γν {μ6} ΜΟΙ. ἴπ ογάᾶθγ. [πὺ 

ἐμὴν. πεπληρωμένην -᾿ ᾿ς ἐν “ -ἑαυτοῖς.: [ (ὨΘΥ͂ Οὐλϑν ΠᾶνΘ ΙῺΡ 
τοΐῆθ - Βανίπε Ῥεθῃ ταδᾶε. 11 ἢ - ἰπϑγάβεῖνεβ. ογ΄ ὰ ὑμθιλβοῖνες. τὸ 

{86 - 10}. 2147 Ἠᾶνα 

᾿δίνθ: - γΟΌΡ᾿ “ψοσα ἴο 

ἐμοιῖ,- Ῥὰ [86΄ "ΜΟΙ 

Μ ΠΕ ΥΟ: δέδωκα -. -αὐτοῖς “τὸν λόγον σου,-:. 
δνθ Εἴνεπ. ἴο ρ΄. [86 --. Ψψοτὰ --ΟΥἩ νοῦ, 

καὶ : κόσμος ἐβίσπσενι αὐτούς, ὅτι΄:. οὐκ 
δὰ {π6 - -ψοσα Παἰθᾶ... τ 16, Ῥβοϑαβα - ποῖ κ᾿ 
᾿ : “τς [Ὧ85 Βαύεα. ̓ δτὴ, Ρ6- 
: εἰσὶν. - ἐκ... ᾽τοῦ: κόσμου  ---, καθὼς» --- ἐγὼ; 
ΤῸ. σε. ουὐοξ. ἰβαὰ ψουὰ δοςσοσαϊηβ 85: 1 οϑῦξα. οἶμον. (81 80 
οὐκ: εἰμὶ ᾿.. ἐκ ; Γ ρᾶτῦ οὗ [886 ψοσϊά, ἠπδὺ 
Ὧρξ τς δα οὐδοῦ 45:1 8πὶ 80 πὰ οἵ 

ἐπ οτΣ ἐρ ὠὡτῷῶ -. ἴδ8 ψΟΥ]ά.. 

Γαῖα τεαιεκειηα. ἢ οχᾶοτ ἐμδὲ 5 ἀτ. ἐπβα ἀθϑὶν ψοὰ, 

τος ἄρῃ τ ᾿ αὐτοὺς το ἐκ ταὐτοῦ 
τος μδρῇῆς ας τρ- "θα “- οαΐ οὗ 186 ποῦ ἴο ἰδ κει ὙΠΕΠῚ. αὐ 
ἐδόμου -. ἄλλος τὸ τύ οὐ. ὦ. πήρήσῃς, τ οἵ ὍΠ6᾽ ὝΜΟΥΙά, ᾿Ραῦ 

ὉΜΟΣΙΑ, τ Βαξ ἴῃ οχᾶοε ἐπδὲ.΄. γοι 5μουμὰ ορξοσνο ἴθ, σγϑίαῃ. Ονερ ὑμτα 
αὐτοὺς . -: ἐκ. ᾿ τοῦ. πονηροῦ. 16. ἐκ΄ ἀ ρβοϑαδβθ.. ὉΣ 88 ψ]ο- 

βόα “. οαὐξοῦ (Ὡ6. νιοκεοᾶ (006). ..-- Οὐΐοῦ δα ὍΠ6..:-18 ΤΏΘΥ 816 
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τοῦ. κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς [πὸ ρει οὗ ἐμ σψοσϊὰ, 
1μ8 σνουὰ ποῖ δεν δῖα δοοοτάϊηρ 88] 115 85 1. 8ΠῚ ὯῸ ρατὶ 

ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 17 ἁγίασον | οὗ ἢπ86 σψοχ]ά, 17 58ηο- 
. Η ποῦ - τα οαἱ οὗ [πε ἐμά τε Θαποον. [ὐν θὰ ὈΨΥ - ΤΏ 6875 

αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ. ὁ λόγος ὁ σὸς |οὲ -ἴπ8. ὑγσαῃ; γοῦν 
ὑτοὺς ἴὰ ζῇ ΛΑ ΝΣ 6 ἐρὶβτς 1886 γοῦσβ] ψοχα ἰ5 ἔσυῦῃ. 18 συξὲ 

ἀλήθειά ἐστιν. 18. καθὼς. ἐμὲ [85. γοὰ βεηὺ τὯθ ἔογίη 
ἐσαϊα ΑΘΣΧΟΙΗΣ 83 τὴρ 1ἴο 6 ΨΟΙΪΣΙΩ͂, 1 δἷῖϑο 

᾿ βοῃῦ ὕμποιλ ἔογίῃ ἰηζο 
186 ψου]ᾶ.. 19 Απμᾶ 1 
81ῺᾺ  βϑιλουύγηρ τὴγ- 

ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα 
σοῦ βοηὶϊ ξουίῃ ἰηΐο ἰῃς ΦΟΣΙᾶ, 6501 δεηΐ ξοσίῃ 

αὐτοὺς εἰς τὸν. κόσμον: 19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν 
ποσὰ ἰηΐο 6 ΟΣ; δηὰ οὐ ἴδια [561 ἴθ [61 ὈΘΏὨΒΙ, 

ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὑμαὺ ὑπεδν 8180 τϑῦ ὈΒ8 
1 8 5Ξϑ ΟΥ̓ ΣῺΝ ΣΑΨ 561, ἴῃ οχάᾶδσ ἰμδῖ ᾿ βϑῃοῦϊηοα.. Ὁ ᾿ΠθδὴΝ 

ὦσιν καὶ - αὐτοὶ . ἡγιασμένοι ἐν [Οὗ ὑγχαίῃ. 
ΤᾺαΣν 6 8ῖ50 6. Βανί Ὀ6θὴ βδῃοίίθοα ἰπ 291. τᾶ κα τϑαπρϑέ, 
ἀληθείᾳ, : ποὺ σΟμοοτηΐρ [ΠΏ 656 

ἐσαϊῃ. ΟὨΪν, Ὀὰῦ 8150 οου- 

20 Οὐ. περὶ -τούτων δὲ ἐρωτῶ σΘΓΏἑαρ ὕμοϑα ρυδϊηρ 
. Νοῖ. δρουῦ. ἰδεβα Ῥὰαξ [81 τοραποϑίϊης ἰδ ἴῃ χτὴθ του 

μόνον, ἀλλὰ ᾿καὶ περὶ τῶν πιστευόντων 611 Μοτά; 21 1ὰ οὖς 
ΟὨΙΣ, Ῥαΐ 150 δροαὶ ἐπ (ομ68) βειανίπα. |ἄθῦ" ἐμδὺῦ ποῦ τηᾶν 
διὰ τοῦ λόγου “αὐτῶν εἰς ἐμέ, 311: ῬῈ οὔθ, 7.50. ἀβ 

ἐγουθ ὰ6 ψοτὰ ΟΣ ἴθ ἰηΐο ταβ, ἰ γοὰ, ῬΔΙΒΟΥ, 816: ἴῃ 

21. ἵνα :--᾿ Ἢ πάντες ᾿ ἕν ὉΏΪΟΣ ὑπ πλθ. δπὰ 
᾿ 1 οτᾶδσ πδῦ . 811 (0668) - ες ὍΘ (ἰἰη5) [1 δὴ ἴῇ ὉΠΐο ὙΠ]Ὴ 

ὦσιν 6 καθὼς σύ, πατήρ, ἐν ἐμοὶ [σγοὰ, ὑμαῦ - [Π6 0 8180 
πον τϑν 6, ϑοςοσάϊῃδ 85. σοῦ, Ἐδίμου,. πὰ τὴθ [ΔΥ 6. 'ἴῇΏ ἃηΐοη 

κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν τὶ 5, ἴῃ ΟΥΕΥ 
ταῦ 6 νου] τηδῦ 
Ῥ6Ιθνθ ὕμαὺῦ γοῖ θη 

᾿ΤῺΘ᾽ ἔογύῃ, 22 ΑἸβδο, Ἃ 
Ἀδνδ σίνθη ὑμοῖὰ (μὰ 

1 οτᾶθσ ἐπα δἷϑο ἴον ἱπ 115 

᾿ ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ 
πον τὴν 6, ἴῃ οτᾶφσ [πὶ Ὡς. νοῦ τὴδὝεν ὈθΙῖθνα 

ὅτι σύ με΄ ἀπέστειλας. 22 κἀγὼ τὴν δόξαν 

δηα Ὶ Ἷἷὰ γοῖ, 

ἐμαὶ σοὺ. τὴθ.. βϑῃΐ ξοσίῃ. ΑΠΑΙῚ ἰῃ6 ειοσν ᾿ΘΊΟΥΥ ὑηϑὺ γοὶ ἤδνθ 

“ἣν δέδωκάς μοι - δέδωκα αὐτοῖς͵, | ΕΙνΘΏ “Τα6, ἴῃ οτγάβδε 
Μ ῖοὰ, σοὺ μᾶνο βίνεη ἴο τὴθ 1μᾶνο δίνθῃ ἰο ἔμοτα, ἰ ὑμαῦ πον τῇϑν 6 

ἵνα. " ὥσιν ἕν ᾿ καθὼς ΟὯΒ 7υϑὺ 85. 6. 818 
ἴὰ ογᾶδυ ἐμαὶ Ἐπὰν ΤΩΒΥ ὍΘ. οπα ({π1π6}: δοοοτάϊηξ ε5 ΟὯΒ. 221 ἴῃ. υῃϊοῃ 

ἜΕΕΡΕΝΕΕ ΌΣΕΞ ΝΡ ΕΒΟΕΨ ΒΝ ἘΨΙΌΣΨΗΝ ΠΈΘΝΝ ἫΨ ΒΘΕ ΉΤΟ ΝΕ ΨΉΒΟΝΜΟΕ ΝῊ ΘΡΗΒΟΜΕ ΚΟ ΨΟΎΟ Ρ 

ἡμεῖς ἕν,. 28 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς. καὶ σὺ 1 ιθ ὑποπὶ ἃπᾶὰ σοὺ .᾿: 
8 ομα ({μ1}8}, ΓΤ ἴὰ ἰἤο δπᾶ σου ἰἱ ὉΠπίοη. τῇ π6' 

ἐν᾿ ἐμοί, ᾿ ἵνα εὐ ὦσιν : [ἃ οτάοῦ ὑμαῦ ὑπὲὺ 
ἰπ 5... τὯρ, :--: ἴῃ ογᾶοχ [δὲ ἐμὸν τδν ΡῈ [τϑν 6 Ὀθργθοϊοα πὲς 

τετελειωμένοι . εἰς ἕν, ἵν εΓ90τ0 ΟΩΘ, ὑμπαῦ 886. 

ΒΆΝ ΔΕ Ὅφθῃ ραχέθοίθβα. ᾿ΐο Ομ. (ἰδπρ), ἴῃ ὄξαες τπαὲ ἽΜΟΣΙΑ. τὴν δυο [86 

᾿ς γινώσκῃ .ὸ κόσμος ὅτι σύ με, Κμονίθᾶρα ὑμαῦ γοὰ 
ταῖν ΡῈ Κηοννίις ἐπα Ψοσᾶ ἐμαὶ γοὰ τὴϑ  βδηῦ [Ι͂26᾽ ἔογίῃ .Δηᾶ 

ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ᾿|μ8ὺ γοὰ “Ἰονοα ὑπθτ 
5Β6ῃΐ ἔοσίῃ δηάὰ νοι ον ἐβοπὶ ϑοσογάϊηρ δ. [δῦ 8.5. σοὺ Ἰονθᾶ 

ἐμὲ ἠγάπησας. 24 Πατήρ, ὃ δέδωκάς [1π|6. 24 ΒαίΏΘΓ, ἃ5. ἴ0 
ΤῺ σοῦ Ιονϑά.. Ἑαΐμον, ἩΜὨΪοἢ γοὺ παν βίνθῃ δῦ γοι -Ὦδνα σίνθα 
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θέλω 
1 δὰ ΨΊ]ΠΣῈ5 

ὦσιν 
ΤᾺΔν Ὀ6 

τὴν 
1ῃ6 

μοι, 
ἴο ΓΤ, 

ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὰ 
ἴῃ οτάᾶοσ πὶ ΘΟ 81 Ι 

μετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα 
δ δ γ59} πλθ, 1ὰ οτᾶρυ ἐμαὶ 

δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν 
ΒΊΟΥ 6 χῆθ ψὩΪοα 

δέδωκάς ὅτι ἠγάπησάς με 
γοῦ Βᾶγ6 βίνειῃ Ῥεοδῦβεθφ δου Ἰονεᾶ 

πρὸ καταβολῆς κόσμου. 25 Πατὴρ ἐνάε, 
Ῥοΐοσθ ξουηᾶϊας οἱ ὑνοσιά. ἘΔΊΠΟΣ τἰσδίθουβ, 

καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ 
δηῃὰ 6 νοῦ γόοὸὰ ποὺ ἐξ κηῆσδνν, 1 

σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ 
σοῦ ἰκῆρνν, δῖσὸ ἴπεθβα Κῆδν 1 ψόοὺ 

ἀπέστειλας, 26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς 
βοῃΐ ἑοσίῃ, δηᾷ τδᾶρ Καονν τὸ ἰΠθ 

ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα 
ὨδΔΙὴΘ ΟΥ̓ γΟΙῖ δῃᾶ 1 5Π8}} 8 ΚΘ Κάονῃ, ἴῃ ογᾶφυ [μὲ 

ἡ ἠγάπησάς μὲ ἐν αὐτοῖς 
{π6 ψοῦ Ἰονοᾶ τὴ ἴῃ ἴδϑσα. 

μοι, 
ἰο ΤΏ6, 

κἀκεῖνοι 
αἷ5ο ἴϑοβα 

θεωρῶσιν 
{πὲ} Δ. ΡῈ Ποιά 

ἀγάπη ἣν 
1ῖΊονα.. ΨῈΪΟᾺ 

ἢ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. 
λΑν θ6 8161 ἴῃ ἐμοσα. 

Ταῦτα εἰτὼν ᾿[Ιησοῦς ἐξῆλθεν 
ὙΠ6βο (ἰπἰπρθ) πανὶηρ Βαϊ 9655 οσδύὰθδ ουϊ 

σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν 
τοσοίμον νὰ {δ6 ἀϊβοῖριθ5 οὔ πῖση οἰ ου βὲᾶθ 

τοῦ μΧειμάρρου τῶν Κέδρων ὅπου ἦν 
οἔἰβ νυ ἱηΐοσ ἰοσσθηΐ οὔθ Ορᾶδῖ ρα ψγὰ5 

κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ 
βατάθη, ἰο ΏΪΟ. Ὧ6 οηϊογθᾶ 1: διά 

μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 ἥδει δὲ καὶ 
Ἀπροῖριος ΟΣ Ηΐτη. δά, Καονὰ Ὀμπὲ 4150 

ὁ παραδιδοὺς τὸν 
ἴῃλ6 (οπ6) Εἰνῖῃβ Ῥοϑίαὰθ τὴ 8 

ὅτι πολλάκις 
ῬΘοβαξο ΤΩΘῺΝ {ἰσὴθ5 

μετὰ τῶν. 
δ δ 199} 1τὴ8 

᾿Ιούδας 
Ψ“.ἀ85 

τῶν 
68 

ὑπηρέτας 
ΒΌΡοτα δίθϑ 

τόπον, 
ὈΙδςρ, 

᾿Ιησοῦς 
7655 

αὐτὸν 
Ὠΐχα 

συνήχθη 
ννδβ 1εα ἐορεῖμοῦ 

μαθητῶν αὐτοῦ. 8. ὁ 
ΑἸΒΟΙΌ]65 οὗ Ὠΐμι. ΤῈ6 

λαβὼν τὴν σπεῖραν 
᾿Βαν δ ἵδκθῃ. 186 Ῥαπᾶ.. 

᾿ἀῤχιερέων. καὶ ἐκ τῶν 
ΠΟ  υυἱοσία δῃᾶ ουΐοξζ ἐμ 

ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ 
ῬΠΔΙΙΒΘΟ5. τ-ὰβ σοσθίη 5 ἴβοσοῪ ψ ἢ 

φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. 4 ᾿Ιησοῦς 
ἰούοθ5 δηᾶ ἸΒΙῺΡ5 δ ΘΔΡΟΏΞ. . Ζ6505 

οὖν. εἰδὼς : πάντα τὰ ἐρχόμενα 
τογθξοτα βανίησ Κηονα. 411 ἐπ (1.55) ΟΟΓΆΣΩΒ 

ἐκεῖ 
15.150} 

οὖν 
Τπογοζοσα 

ν΄ ΓῚ 
καὶ ἐκ 
8150 ουΐ οὗ 

Φαρισαίων 

ΦΟΗΝ 17: 23ὅ---18: 4 

6, Σ ψ ιβῺ ὑμδῦ, 
ΨΏΘΓΘΙ 8π1, ὑπ 8} 8150 
ΤΥ Ὀ6 ΜΙ τ6, ἴῃ 
ΟΥΘΣ ἴὸ ὈΘῃοΙαὰ τὰν 
ΒΊΟΥ ὑμαὺ γοὰῦ Ὦδγα 
σίγθη πιθ, Ῥθοϑιθα γοὰ 
Ἰογϑᾶ δ Ὀθίοσγθ {μὴ 

6] Τουῃάϊησ ΟΥὁὨἨ ὕχλ6 ψοσ]ά. 
25 Ηϊσῃίθδου" αύΠΟΣ, 
6 ψοσϊα. 85, ἱπαθϑά, 
ποῦ οοἴθ ἰὸ ἴον 
γοὰ; Ῥᾳὺ 1 Ὥδνα οοΘ 
ζο Κηον. γοι, δῃὰ 
656 δῦ σοΐὴθ ἰο 
Κῆον ὑμαὺῦ γοὰὶ βρηῦ 
6 ζουίῃ. 20 μα 1 
Ὦδνθ τηϑαθ γοΟΌ ὩΔΠῚΘ 
Κῆο ἰὼ ὑβολ δῃᾶ 
Ἅ11 τα ἰῦ ΚΩΟΜΙ, 
ἴὩ. ογᾶδυ ὑμαὺ ὑπ6 ἰονθ 
ψ ψὨΪΟΩ γοῖ Ἰονθᾶ 
6 80 6 ἴῃ. ὑῃογὰ 
ΔΗΩ 1 ἴῃ υπΐο ἸΏ 
ὑθηλ. 

18 Ἡανὶὴρ Βδϊὰ 
ἴμθϑθ ὑμηρβ, 56- 

{55 ψϑαῦ οαὖ ψὶὺ ἢ ὨΪ5 
αἰἸβοῖθ]6 5 δοΙῸδ5 ὑδ8 
ΜΊΩΤΟΣ ὑοσσθηῦ οὐ 1 ϊά΄.- 
ΤῸ) ἰὼ ΨΏΘΙΘ {μοῖρ 
ψ85. ἃ βασάθῃ, δῃᾷ Ὧ6 
δα Ὠἷθ ἀἰδοῖὶριθ5. 6ἢ- 
ἰογθρὰ ἰηΐο Ὁ. 2ΝΟΥ 

Φυᾶδθ, ἷἰθ ὈΘΟΓΘΨΟΣ, 

8150 ΚΩΘῚ ἰῃ6. ὈΪ806, 

Ῥϑθοδδσο ὅοβθὰ δὰ 

ΤΘΔῺΝ ὑὐχλθα χηθύ ὕὭΘΥΘ 

ΜΙ 5 ἀἱδβοῖρ]θ5. 

8 ὙΠΒοτοΐοσο σι ᾶδ8 
ὕοοῖκ ὑμ6 βοϊάϊο Ῥαπᾶ 

Θὰ οἴἶἶοοῦβ. οὐ [88 

ΟἾΣΘ υυοϑί δῃᾶ οἵ 

[26 ῬὨαγΐθθο. 888 

σδῖῶθ. ὕοσο ψίῦῃ 

ἰοῦ 65 8η4 Ἰ᾿ἸΔΙΏΡ5 
ΔΠΩ͂ τΘΘΡΟΏΒ. 4 ὕθευ5, 
ἐουοίοσο, Κορ 81] 

186 ὑμίηθβ οοχμϊηρ 



ΘΟῊΝ 18: ὅ---ἸΙ1 δ14 

ὌΡΟΣ Ὠΐχα, ψοηΐ ξουίῃ 
ΔΛ κ5αἰὰ ἴο ὑϑχῃ: 
“ὙΈΟΤῚ 876 τοῦ Ἰοοκ:. 

ἐπ᾿ αὐτὸν ἐξῆλθεν, καὶ λέγει αὐτοῖς 
ὍρΡΟηΩ Πίλ 6 Ὀβῖὰθ οὐ, δ η6α 6 ἰ5 ϑασίπρ ἴὸ ἘΠ 6 πὶ 

Τίνα ζητεῖτε; ὅ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ 
ΨΈολ 816 γοῦ βϑοκίῃ 7 ΤΟΥ δηβϑννοτοά ἴο Ὠΐτζῃ ἿηρΡ ΟΣ 2᾽ ὅ ὙΠΒΥ͂ 

᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς ᾿δηδνοσθα Ἠΐπλ: “756- 
Ζε55 {86. ΝδΖβσεῆδ. δ 15 βαυἷὴρ ἴο [Ἀσὰ [ςὰ5. τὴ6 ΝδΖ:8- ΤΘη6΄.» 

Ἐγώ εἰμι. ἱστήκει - δὲ καὶ ᾿Ιούδας [Ηἶὠἰὸ. 5818 ἴο ὑπεη: 
: 8. Ἠβάρβεεθῃ δἰαπαίηρ, Ῥιυΐ 8150 γαδαο" 4. Δ ὮὯ6.᾽" Νοΐ 

ὁ ᾿ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν. [συᾶδ5, Πΐ5' Ῥαδύσγαγευ, 
1λ6 (οπ 6) εἰνῖπε Ῥοβίά8 Βίτα νὰ ἰἤεπι. [χα δ͵350 δυαπαίης 

θ6 ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι, ψι ὕμπθαι. 
ΑΒ τπογϑέοσο δα βδὶά ἴο ἴθ ΟΘ 1 ΔΙῊ, β Ηοψόνοσ, ΜΉΘ. Ἦδ 

᾿ ἀπῆλθαν εἰς ὀπίσω καὶ] 58:1 ἰο ὑμθηῆι: “Ἴ 
ἴδεν ννθοΐ οὐ ἴηο (8 (ἴμεο) Ῥεῖ πᾶ] 3γγ) Π6;" {μὸν ἀτὸν 
ἔπεσαν οἱ χαμαί. 7: πάλιν οὖν ΙΌΔΟΚ δηᾶ 2611 ἴο ἐπ 

᾿ Α6 ᾿ς ΟἿ ἴδ βτουμᾶ., ᾿ΑδΒαὶῃ ΤΒΘΥΘέοσο ᾿ργοιηᾶ, 7 ἘΠΟΓΘΙΌΣΘ 
᾿ἐπηρώτ σεν αὐτούς Τίνα ζητεῖτε; Ὧδ δϑδκϑᾶ ὕπϑιη δρβϑίῃ: 

Β6 ἱπαυίτοα ὕροὰ ἔμεθ ἉΠΟΙΩ δῖ τοῦ ΞΘΘΚΙΏ57 “ΒΟ 816 τοῦ ἸοοΚ- 
οἱ δὲ εἶπαν ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωροαῖον. [ἴπρ ἔοτϑ᾽ ὙΠῈΡ 5αϊά: 

ὙΠῸ (ομ65) Ῥυξ βαἰά σοὺς πὸ - ΝδΖἝΥθηδ. ““ΦΟΒὰ5. ὑπα Νδξζ-: ἃ.- 
8 “περ οἢ ̓ Ιησοῦς Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ τεπθ΄." 8 7εβιι5  8δῃ- 

Αμϑννοσ ᾿ς 655 1514 ἴοτγου ἐμαὶ Ι ΒΜΟΙΘΑ: “Ἵ (οἹᾶ τοῦ 
εἶμι εἴ οὖν ἐμὲ: ζητεῖτε, 1 δῖ Π6. Τῇ, ὑῃπογϑίοσο, 
πὰ; 1: ἐμογθέοτθ. ΤῊῺΘ γοῦ ΔΥΘ ΒΕ} ΚΙ, 0 15. 1 ὑοῦ 8ἃτθ 1ἸοοἹ- 

ἄφετε “ἢ τούτους. ὑπάγειν: ἰὰρ ἔοῦ, 1ϑῦ. ὑμθβ8 
ες χοῦ ξῸ οἵ 8686. . ἴο ΒΕ βοίῃξ υπάθγ; ᾿ ρο"; 9 1π ΟΥ̓ΘΙ ὑμδὲ 
9 ἵνα ᾿ -.- πληρωθῇ ὁ λόγος με σψογᾶ τηϊρῃηῦ. Β8 

- ἦὰ οτᾶδσ (δι ΤΑΙ Ὀ6 ἔ1811ςἃ 188 νοτγαὰ [110 πΒΪΟῊ 1} 
ὃν εἶπεν ὅτι Οὗς δέδωκάς μοι [58814: “ΟΥἨ ποβα ΨΏΟΠΣ 

γοῦ ἤδγνθ ρίνθῃ 8... 
ΜΏΔΟΗ Β6 βαίϊα ἐμπαΐ θοσα. ψοῦ Πᾶνα ρίνεῃ ἴο τὴ8 

[1 Βᾶνα ποὺ Ἰοϑῦ 8 5ἰ:- οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 
ποὺ 1αἀρβίγουθα ουδοῦ ἴβεη 0 οὨθ. 816 ομθ.᾽ 
“10 Σίμων 6 Ὸ ὁ οὖν Πέτρος ἔχω ἰ χῶν 10 Ὑμρη ϑίπιοη ῬῪὲὲ- ΘΊΤΊΟ: Σ . ῬΡ. Ϊ ἊΝ ἱ ΕἼ εὐρεὶ ἴον} γ5 ΟἸτον ΦΈΘΥΙΩΕ ἰδΓ,, Ἂ5 Ἣ6 ξ8ᾶ 8 

υ αὐτὴν καὶ ἔπαισεν : τὸ δῊ βοτὰ ᾿ ἅχενν ὯΠ ἀπὰ πολ ὅοτά, εἀγοῦ Ὁ πᾶ 
τὸν τοῦ - ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ΒΙΕΘΟΣ, ὯΠῈ ἌΡΘΑΣ ΟΣ 18 οΥ [π6 ομῖϑε ῥτιεϑὲ βῖανε διὰ 86 Ὠίρῃ ῥγὶθϑοὺ δῃὰ 
ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ - ὥτάριον τὸ δεξιόν. οὐ μῖ5 τίρηῦ βδι. οἱ. δα σα ΟΕ. οὔ θα [6 ΘΔΓ ἴ΄1 6 τστἱροῖ. {1ῊὴῚ6 ἤϑῖὴθ οἵ {8 
ἦν δὲ “ὄνομα τῷ δούλῳ μμάλχος. [5ῖδνε ψὰβ Μϑίομυβ. Μὰ ἜΣ ΠΆΒΠΙΘ : ἴο ἽΝ 51δνῈ : ψ ἢ 11 σο505, ΒΟ ΘΥΘΙ, 

εἶπεν οὖν ὁ ησοῦ τῷ. Πέτ τ: 
βαιά . ἰπβογύεξοσθ ἐπα δ ὑπο ἴο ἴδ8. Ῥοῖοτ᾽ βϑια. ΡΟ ΕΈΡΕΓΣ: Ῥαΐ 

Βάλε τὴν μάχαιραν ε τ θή {πὲ Ἔχοτα, Ἰδ ΞΙΠΙΑΙ ἰ ν᾿ κηῆν᾿. τὸ ἘΣ Τμταθ ἴμα ΒΘ ΝΟΣ ᾿ Ἐἰς τ ϑήκην, ἢ6 Βμϑαῦμ. ὙΠ6 σὰρ 
ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ ὑπαὶ ἐμθ Ῥαΐμαρ Βὰβ ΒΊνΘ 6, Βῃουα Σ 

ΝΥ 

ςὰρ ὙΒΙΘΗ [85 ξίνθῃ ἰο τᾺΘ τὰς Ἐδίμοσ ποῖ 

αὐτό; μ Ἔ ποῦ ΌΥ 811 ἸΏΘΘῺΒ 
ποῖ βθουμα Γἀττηῖς τ ἀὐηκ 109; 

᾿τῶν. μαθητῶν εἶ 

δ1ὅ 

2. Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ ᾿ χιλίαρχος 
ἼΏ6 ἰμοχαῖοσα Ῥδῃὰ δμῃᾶ ἰῃῇ8 σὨΠΘΤΟΒ 

καὶ οἱ ὑπηρέται -- τῶν ᾿Ιουδαίων συνέλαβον 
δρᾶ Ἐπ6 βυθοταϊπαίθϑ ΟΕ {Π6 765 ἵοοῖ τὰ 

τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν 18 καὶ ἤγαγον 
:6. 2εβθὺ58 ϑδηᾶ μουῃάᾶ. ἔϊα δρᾶ ἴπον ἰδὰ 

πρὸ “Ἄνναν ; 
τος ΑἸ δ5 Ετυβῖ;, ᾿ς 85. ΟΣ 

πενθερὸς τοῦ Καιάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς 
ξαϊθου-ἰ-ἼδῈῺ οὗ ἴμ6 Οδίβϑρμαδββ, ἍΏῸ “)ὲ5 ομδὲ ὑσχίθαὶ 

τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου: 14 ἦν δὲ Καιάφας 
οὗ ἰδ 8 δ -ρὺν ἰὰαῦ;... νᾶ. Ῥῃ ἘΠ Οδίδρῇῆδβ 

ὁ συμβουλεύσας. τοῖς “᾿Ιουδαίοις. ὅτι 
[δ6 (οΠ6) αν ὀουπβοὶεαὰ ἰο ἐθθ. σεν ἔπδὲ 

συμφέρει ἕνα ἄνθρωττον « ἀποθανεῖν. 
115 Ῥεδυῖη ἰορσαίμεῦ ὉΠΘ6 : τῆϑιν ἴο ἀϊ6 

ὑπὲρ... τοῦ λαοῦ. -:: ἢ 
ΟΥΘΙ ἵἴβα Ρξορῖε. "... 

15 Ἠκολούϑει δὲ-.. τῷ 

Βο νηΐ ἴῃ ΜΙ ἰο ἴλ8 72.585 

τ ἀρχιερέ 16᾽ ὁ δὲ Πέτρο 
οὗ οὐ: ἢ τ ΟΣ ἴὰ8 ρΡιυΐξ σῷ 

ἱστήκει 5 πρὸς τῇ θύρᾳ. ἔξω... 
Βαᾶ Ῥεθὴ βίδη αϊρ ἰοννψαὰ [8 οοΥ 

ἐξῆλθεν. οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ 
Ἐτηὰ οαὐ ἰπμογοΐοστα 6 ἀΐβοὶριθ {88 πὰ νὸς 188 

γνωστὸς: τοῦ ἀρχιερέως : καὶ “εἶπεν.- 
κηοννα οὗ [ῇ 6 ομἱρϑε ὑυίεσὲ δῃά Ὧδξ 5αϊά.-. ΕΝ ἐπα 

θυρωρῷ . καὶ εἰσήγαγεν τὸν - “Πέτρον. 
ἀέμτι κα δη. Ἰοᾶ ἱὰ 1: {πὸ ΟΡ οίοσ... 

Ἱ1 λέγει. οὖν --. τῷ- Πέτρῳ τρὴς 
“15 ΒΘΣΤΑΒ ̓  {πουεέοσα ...ὄ ἴο ἴμ6 τὰ 86 

παιδίσκη “ἡ - θυρωρός - Μὴ καὶ. ἐκ... 
βουνδηῖ ΚἸἘῈῸ -ἰ86. ῬΟΣΙΧΕΞΒΘ.Σ 

τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 
18 αἸβοῖρ]65 σοῦ δῖ οὗ ἴδο- -; τὰϑῃ “Ἐ815 

-λέγει.. - ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί. 
15 βασίαβ " τ βαὲ (ΟΠ 6) Νοῖ 1 διὰ. 

18 ἱστήκεισαν ἠὠδὲ . οἱ -δοῦλοι καὶ... οἵ 
᾿ς δα Ρεέεπ εἰδηδίηρ θὰ ἐμ6. 5βῖανεθ. δῃᾶ ἐδμ6 

"ὑπηρέται ἀνθρακιὰν “πεποιηκότες, . ὅτι 
Βανίπε ταϑάβ, 

ἐθερμαίνοντο:" 

βιαροτάϊπδίος Ἀπ ϑονμενΝ Ετο 

ψύχος ἦν, καὶ 
(ΟΖ Σ5ᾷξἱξ δε, 

τερῶτον: . ἦν ο γὰρ. 

: Ιησοῦ. ὩΣί μῶν ! 

ἰοΐο ἴδ οουχίνδτα, 

ουϊϑίαοθ. 

ΝΟ 8150. Ἐὰν ̓ δαΐ οἵ 

Ῥαςϑαξα. 

ΔΩ - ΠῈΣ. ΘΙΘ ΨΔΙΤΩΪΏΒ. Ἐβδιηβοῖνϑβ:. 

ΦΟΕΝ 18: 12---18 

12 ΤΏΘΩη ἰδ βοἹαϊοῦ 
δᾶ δὰ [6 χλἱ][- 
ΔΙ οοχμαβηᾶοσ πὰ 
86 οβῖφευβ οἵὔὐ {86 
ον 5. δαιχοα 2655. δϑηᾶ 
Ρουηᾷᾶ.- Ἀἶση, 13 δηᾶ 
ἴον 16 ἰσὰ χοῦ τὸ 
ΔΙΩΏΔΕ;. [ὉΓ 6. 88 
ἔα -ἴ-1δῖν -ἰο Οδ'- 
ἴοι 85, χὺ Μῶῶὼ8 
ὨΙΡῺ τσοὺ ὑῃαῦ γϑαῦ. 
14 ΟΔΊΔ᾽' ῬΏΔ5 ψ85, ἴῃ 
ἴαοῦ, [δὴ6 οὔθ ὑμπδὺ 
σου Βο δά, [86 σεν5 
ὑπαὺ 1Ἢὁ ψαϑ ἴο ὩΒοῖσ 
Ῥεπθῆὶ ΤῸΓ ᾿Ὅἤ6᾽ ΤΊΣ. 
ἴο ἅϊο ἴῃ. β 8} οἵ 

"Ἢ 6. ρθοόριθ." 

10 Νον Βίγοσι. Ρε- 
. ͵7εαβ ξοπονπβ, Ῥὰξ ἴο τίμα. δεβαβ: Βμροσι ἰδ. 85 Ψ6}. ἂ5. διιοίῃ- 

ἔτρος καὶ ἄλλος. μαθ ὁ δὲ μαθητὴς [67 ἀἰδοῖρΙθ. τᾶϑ [0]- 
ΠΕρος δρᾶ δηοῖδες μαθητής, 16 Ρὰΐ- μαθητὴς Ιονξαρ. σ8β8... Τῆδὺ 

ἐκεῖνος. ἦν - γνωστὸς τ ἀρχιερεῖ, καὶ ] ἀἰβοῖρ!α. ντδβ ᾿ Κπομα 
εΞς ὰ ἘΣ γνς ἴο ΑΕ εἰ Ὀβεεῖ, δα [ο΄ μὲ. ΠΙΡΉ. . Ῥχίθϑῦ, 

'συνεισῆλθεν τῷ. ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν [πᾶ ΒΘ ψϑηῦ ἰὼ. δ 
ὥοϑαδ ἰἴο μα οουτὺ- 
γασὰ οὐ ὑῶθ Ὡϊσἢ 
Ῥείδδυ,. 6 ρα Ῥαΐδσ 
5 βιθϑαϊηῃρ οαὐδίδ 
(ῦ.. [16-- -ἄοογ, ἜΠΘΓ6- 
ἔογθ 8 οὔδοσς, ἀἰϊδβοϊ- 
ΡΙ6, ο Ψὰ5᾽ Καονῃ 
ἴο. 6 ἰρῃ ργὶθϑῦ, 

νοῦ ουῦ δῃά βροῖθ 
ἴο ὑμθ. ἀοογυΚϑοΌ  ΥΓ 

4 πες Ὁτουρηΐ δ 1:}7:). 
«ΑἹ πὴ βογνδῃῦ 

πὴ" ἜΠ6. ἀοογκααρεῦ, 
ἴμρῃ. ᾿β81α ἰο Ῥαοίδγ: 
“ὙΧοὰ 816. ἰοῦ, αἷ5ὸ 
ΟἿὨΘ.. οὐ ΓΝ , ΧΩΘῺ 5 

φγ- ἀΙβοῖρΙ65, ΚΣ ἌΘΩΝ 
Ηδ βαϊᾶ:. “Ἱ δὶ ποῦ.» 
18 Νον [86 5Ιανθβ δηά 
ὑμ8 οἴδοθυθ. ὙΘΓΘ βἰδά- 
ἰὴ δ᾽ δροαῦ,᾿ 85 ἴδον 
Βαᾶά Ρυϊδ α΄ . ὁ ΒΆΓΟΟΘΙ 
ἜΧΕ, Ῥοοδαβε τ σᾶ 
οο18, ἀπά ἰῃοῦ τ οΓ8 
ΜΔΥΤΑΪΏΡ ὑπ ΙΊΞΘΙΨΕ5. 



ΦΟΗΝ 18: 19---2ὅ 

ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν ἑστὼς 
ψ͵ὸ8 Ὀαὲ αἰθδοὸ ἰῇς Ῥείοσ. ὙΠῸ ἰδεῖ ϑνίπε βίοοα 

καὶ θερμαινόμενος. ͵ 
ΔΩ ϑυσωΐῃβ Ὠἰχη56}, 

19. Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν 
Τὴ ἐμοιοίοστα ομἱθέρσγιοσε αποοιίοηεα ἐμ8 

᾿Ιησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ 
Φεβρὺβ δαρουΐ ἰῇ ἀϊβοίρῖεβ. οὐ χη δῃᾶά δβρουΐ 

τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 20 ἀπεκρίθη αὐτῷ 
ἐπθ τεδορίηβ οὗ Ὠϊτα. Δαϑνοσοα ἰο Ὠίτα 

᾿Ιησοῦ ᾿Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα 
ἐν 655 - Ἶ οὐϊβροΟ ΚΟΏΙΚ ΤΏ δνθ βροόκεα 

τῷ κόσμῳ ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν 
το ἐλ6 τνου]ᾶ; 1 δῖαν 5 ἰδυσῃϊ ΕΠ 

συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες 
βϑυθδθοσῖθ δπὰ δ.) 41. 81 ἀπ ἰῇ6 ἕθζρ!α, 

οἱ Ιουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν 
188 Ζενν5 δὰ ἴῃ ΔΥΘ σογαϊηβ ἰοβ οί οσ, 

κρυπτῷ με Υ ἐλάλησα οὐδέν: 21 τί 
Βἰδάρθῃ [Ρ1866] 1 ϑροῖζα ὉΟΊΒΙΩΕ; ΨῺΣ [16 

᾿ ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς 
8.6 γοὰ αὐρβίϊοηί Ὁ Οὐ δϑίϊοιλ 1ὰ6 (οΠ 65) 

ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς: ἴδε οὗτοι 
μανίῃρ βοατᾷ ψπμαὶ Ἂβροκθ ἰο ἤδη; 566! ἴπθβα 

οἴδασιν ἃ - εἶπτον ἐγώ. 
δνα Κηον ψιβϑαὺὶ ((Ὠἰπι 55) βαϊὰ. 1. 

22. τοῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς 
ΤΏΘβ6 (ἐμ πρ5) Ῥὰϊ οὔ μίση δδνίηρ 5818 οὔθ 

παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν 
Βανίηξ βἰοοῦ διουρϑίάθ οἵ 6 βυροζαάϊηϑίθββ Βᾶνβ 

ῥάπισμα τῷ ᾿Ιησοῦ εἰπῶν Οὕτως 
ΕἼΤ) ο ἴῃ 8 9εϑ5 Βανὶὴξδ 585 ὙΒὺ5 

ἀποκρίνῃ 6Ὸ τῷ ἀρχιερεῖ; 28 ἀπεκρίθη 
816 γοὺ διρβιννουβ ἴο {π6 ΟὨ16Ε ὈΥϊοϑῦῦ ΔΑηϑνοτοα 

ἀὐτῷ ᾿Ιησοῦς Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον 
ἰο ἢ Φ9265805. ΣΦ ὉὈδάὶν [5ροῖκθ, ἤδδὺ νι 655 

περὶ τοῦ κακοῦ εἰ δὲ καλῶς, τί με 
ϑροαῖξ {τὰ 6 Ὀδβᾶ; 1. Ρυς μποῖν, ΜῺΡ [τὴ 

δέρεις; 24 ’Απέστειλεν οὖν αὐτὸν 
816 νοῦ Βδνῖηθῦ ϑοῃΐ ΟἿΣ Ἐμοσοέοτα Εῖσὰ 

ὁ ἌἌννας δεδεμένον πρὸς Καιάφαν 
τὸ Δῆπθβ δανίηδ Ὀθθθὴ θοιπᾶ ἰοννασᾶ Οδδ 85 

τὸν ἀρχιερέα. 
ἦὰοὸ Ισἢ ρῥυἹθϑί, 

25 Ἦν δὲ Σίμων. Πέτρος 3 
εβ. Ῥὰξ σἴηοῃθῃ. Ῥείεσ.. Βανὶηϑ βίοοά 

θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ 
ΨΨΘΥτΑΙ σ᾽ Ὠἰτηβ δ, ὙΠῈΡ βαίᾷ ἰμογοΐοσα ἰο ἴτὴ Νοὶ 

καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν. αὐτοῦ εἶ; 
81580 γοὺῦ οὐἵοῖῦ ἰπθ. ἀϊἰβοῖριοθ Οὗ Βΐτχη γόοῦ δεῖ 

ΓᾺ 

καὶ 
Δηά 

Μὴ 

ἑστὼς 

δ16 

Ῥεΐοσ. αἰϑὸ 85 βἰϑδῃᾶ- 

ἰῃρ πιὰ ὑπθλ ῃηᾶ 

Ατηρ Ὠἰμηϑο!ῖ, 

19 Αῃα 5ὸ μϑ6 οῃϊοῦ 
Ῥυϊοϑῦ αὐοοθϊοηρα 926- 

5805 δῇουδ ἢΐ8δ ἀἷ8- 
ΟἾΌ]65 8 δρουΐ ἢἰϊξ 
τοδοῃΐηρ. 20 5655 8}- 

5νοσθα ἢἰμι: “Ἴ Ὦδνθ 
ΒΌΟΚΘΩ ἴο μβ6 νόου 
ΡΌΡΙΙΟΙΥ. Σ αἰ δν8 
ἰδυρὴῦ ἢ ἃ 558- 
βορὺθ δῃὰἃ 1 ὕδμ 
θρ]6, ΏΘΥΘ 811 [8 
ον οοὴθ ἰορούμου; 
δηα Σ 5Ροκθ ποιῃϊηρ 
[ἢ ϑοοσοῦ. 2Ι ΜῺΣ ἀο 
γοὺὰ αποδύϊοηῃ 1169 
Οαρδοθύίοη ὕμοθθα ψὯο 

Ὦᾶαγα ἤθατάὰ ψῇαῦ 1 
ΒΌΟΚΘ ἰο ἔθη. 8566! 
ΤΏθδθΘ ΚΩΟΝ ψ δῦ 1 
βοϊα." 22 ΑΙ Ὧ8 
βοϊὰ πμθϑθθ ὑμΐηρϑ, Ο6 
οὗ 86 οἤῆοουβ ὑμϑὺ 
ψ5 5ὑδηαϊηρ Ὁ δρᾶν 

ὥοσὰ ἃ δὰ ἰῇ ἴῃ8 

ἴδοθ. δῃηὰ αϊᾶ: “15 

[μ8ὺ 6 Ψ}Ὸ) γοὰ 
ΔΏΒΞΜΟΥ ὕμ6 οἤλρέ 

οΥὶοϑῦϑ᾽" 285 “5655. 80- 

δοτοαᾶ Ὠΐ: ἼΣΟΣ 

ΒΡΟΚΘ ΨΙΟΏΡΙν, ὍΘΑΙ 

ψἰῦμ 655. σΟΠσΘΓΩΪησ 
186 ντοῦσ; μαῦὺ 1 
ΕἸ ΟΝ, ΜΡ ἀοὸ γοὰ 

ἰῦ τη69᾽᾽ 24 ΤΏΘΩ 

ΑΠὨ 85 5αηὺ Ὠἰπὶ ΔΤΩΥ 
ρΡουμῃά ἰο ΟϑΊδ"ῬΏδ5 

{86 ὨἰρῺ ρῥσίθϑῦ.. 

25 ΝΟ 5΄΄ἴτοῃ. Ῥ6- 

[6 ΨΜ͵ὰ5 5ὐυδηάϊπρ 

ϑδη ἃ ψνϑιΐηρ Ὠἰμα- 

5611. ΤΏ μεν βαϊᾶ 

ἴο δἰ: “7οὺχὺ 8186 

μοῦ 8580 ΟὯΘ οὗ Ὧῖ5 

ἀἰβοίριθθ, δῖ. ψόοιϑ᾽ 

5611] 

ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν Οὐκ εἰμί. 
Ὥρηϊρα ἐδαῖ οὔθ δηά 5δ1α Νοῖ 1 νὰ. 

26 λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ 
15 Βα 5 οὔθ οὐδοῦ ἰδμ6 51δν 65 οὗ ἴ86 

ἀρχιερέως, συγγενὴς ὧν οὗ ἀπέκοψεν 
οὨἱοα υυἱθϑ, γχοϊδίνε ὈῬοίΐηβ οὗ Βοτλ αυὲ οὔ. 

Πέτρος τὸ ὠτίον Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ 
Ῥοῖοσ 6 φδσ Νοὺ ΞΖ νοὰὺ βὲᾷὰν ἱπ δα 

κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ; 21 πάλιν. οὖν 
βατάθα ψ ἢ ὨἰΤᾺϑ δαὶ ἵπογαξοσο 

ἠρνήσατο Πέτρος: καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ 
ἀεηίοα Ῥείεσ; δῃηᾶὰ ἐτητηθαϊδίειν. οοσκ 

ἐφώνησεν. 
βου αθᾷ, 

28 Αγουσιν οὖν τὸν ᾿Ιησοῦν 
ἼΠΘΥ 8106 Ἰοϑδαϊηρ ἐμογοῖοσα τὰ 6 ΒΙΞΕΙΡΕῚ 

ἀπὸ τοῦ Καιάφα εἰς τὸ πραιτώριον: ἦν 
το ἴδε Οδίδρῃμδαδβ ἰηΐο {πθ6 ργϑϑίοχϊαση; ἰΐνν88 

δὲ πρωΐ. καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ 
Ῥρυξ δδυὶγν. δῃῇῃὰ {μὸν ποῖ δηΐϊοσεά ἰηΐο ἰμ 

πραιτώριον, ἵνα μη μιανθῶσιν 
Ῥτδθίουσαση, ἴῃ ογᾶρυ ἐπα Ὡοΐ δου βοΐ ἀδδ]θα 

ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα. 29 ἐξῆλθεν 
με {μον τσὶ φαὲ ἴῃ Ῥδβϑϑονθσ.  υὙθηΐ Τοσίῃ 

οὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς 
ἰπογθίοσα ἰῃς ᾿Ξ ΕΓ.) ουἰδιᾶς ἰοννατά ἰμθπλ 

καί φησιν Τίνα κατηγορίαν φέρετε 
8η ἃ 15 βαυὶὴβ Μηδ δοουβαίοη δὅζὸ χοῦ ὑσὶ σίην 

τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 30 ἀπεκρίθησαν καὶ 
οὗ ἴῃ 6 ΓΑδῖ ἐῃ 157 ἼΠΟΥ δϑνοτοα δηᾶ 

εἶπαν αὐτῷ Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν 
δον βαίϊα ἰοβίηω 1 οῦ ννᾶὰ8 ἰδ (ΟἹ 6) Ὀδὰ 

ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν. 
ἀοίΐπσ, ποΐ ἰκοὶν ἴονου να βᾶνα βοβϑίαθβ. Βίτη. 

81 εἶπεν οὖν αὐτοῖς Πειλᾶτος Λάβετε 
Ξαῖϊᾶὰ ἐμογοΐοσθ ἴο ἐποχὴ Ῥηδαΐα ἼαΚκὸ τοῦ 

αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν 
Ὠϊτα γοῦ, δ8ῃα δοοοσαϊηῃ ἰο ἴῇ6 δὲν οὗτου 

κρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῷ οἱ ᾿ἰουδαῖοι 
ἡυᾶσε τοῦ Βίχη. ϑεαϊᾶ : ἰο ἴση ἴῃς Φενν5 

Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα" 
Του Ὡοΐῖ 1 ἰδ ἴαννζα! . ἴο ΚΙ]. ὯΟ οἥδ; 

32 ἵι..- ὁ λόγος τοῦ ᾿Ιησοῦ 
1π οσᾶοσυ ἰδὲ 16 ννογὰ οὗ [28 6505 

πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων 
τηϊρ:! 6 ξυ 1116 ὙΜΏΣΟΏ  [Ὧ6 581 ΕἸΞΣΈΕ Δ διογτὶ 

᾿ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 
ἴο ψ αὶ Ξούί οὗ αδθδαίΐῃ. πὸ 85 δϑῇουῦ ἰο Ὀ6 ἀνία. 

᾿ ηοῦ 

ΦΟΗΝ 18: 26---32 

Ἠθ6 ἀρηϊθα ὁ δῃᾶὰ 
5814: “ἽἽ 8). τοί." 
26 ΟΩΘ οὗ ἰμ εἴδνθϑ 
οὗ [86 Ὠϊρῃ ργχίθϑῦ, 
Ὀθῖῆσ 8ὃ. Τϑιαϊϊνε οἵ 
[86 ἴϑι ΨΏΟΒΘ ΘδΓ 
Ῥείθσ οὰὐ ΟἿ, 58]: 
Ἃ 58] γψοὶ ἱπ ἰμ8 
δατάθῃ ἰῇ τ, αἰάᾷ 
1 τοῦ 27 ἩονΟΥΟΣ, 
Ῥεύοσ ἀδηϊρα Ὁ δρϑΐῃ; 
Θὰ ᾿πηθαϊαῦθν 8 
ΟΟΟΙΚ οτονθᾶ, 

28 ΤΏΘΩ ὕμδυ [θᾶ 
ὅθδαβ ἔσοια. ΟΔΊ8Δ᾽ ῬΠ85 
ἴο 6 ΒΟΥΘΙΠΟΙ᾽ 5 
Ῥϑῖδοθ. Τὸ ψ88 ΟἿ 
ΘΑΓΙΥ ἴῃ π6 ἄδν, Βυὺ 
ἴεν ὑμθηλβοῖνου ἀἰά 

ΘΟ ἰπΐο.. {86 
ΒΟΥΘΥΏΟΣ᾽ 5 Ὀ818066, 
ὑμαὺ ον πιίρῃύ ποῦ 
Βοὺ ἀβῆϊθα Ρυῦ τωιϊρηῦ 
οαῦ ὉὋὯ6 Ῥδβϑβοόουθυ. 
29 ΤΟΥ ἔοσο Ρλ]δῦθ 
σοϑὰθ ουῤδίαθ. ἴὸ ὑθηλ 
δηλᾶ βοϊὰ: “γῇδῦ δο- 
οὐδβαύϊοῃ ἄο τοῦ ὈΣΪΩΡ 
δϑδϊηθδ ὑῃὶδ Γ18}}2᾽ 
ΟΤΩ ΔΠΡΜΟΥ ὑμδν 
814 ἴο Ὠἶσπλ: “1 ὑΏΪ5 
8) ψ6Ι6 ποῦ ἃ 
το ράοοσ, 6 σουα 
ποῦ Ὧδνθ ἀοδιϊνογρα 
τὰ σπσὸ ἴἤο ψου.᾽ 
Φ1Ὶ Πδῆσα. Ῥιαία βαϊὰ 
ἴο ὑθῃ;: “ἼακῈ Ὠἷμλ 

ψγουγβοῖνο δὴ πάρα 
εἷἰπὶ δοοούάϊησ ἴο 
ΟΕ αν." ὙΠῸ ὕοὺβ 

βορὰ ἴο Ηΐπι: “Ἰὸ 18 
Ὠοὺ Ια} ἴοτ τὰ ἰοὸ 
ΚΙΠ ᾿δηγοῦθ." 82 ΤῊΏΪ5, 
ἴὰ Οχγᾶθ μαὺ. 88 
ΨΜΟΙΩ͂ οὗ ὕοδὺβ τσ 

με ΠΠΠΡα ψὩϊο ΒΘ 

δοϊᾶά ἴο 5ἰραῖν ψῆϑί 

βοτὺ οὐ ἀδδαίῃ ἢ6 85 

ἀρουϊθα ο ἀϊ6..-- 



ΦΟΗΝ. 18: 88---98 δ18 

83 Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ 3880 ΡΙδίδ. δηὐδγοᾷ 
Επίοσεᾶ ἐμοσεῖοσθ δβϑὶπ πο ἰπδθίηῦο 6 ΒΟΥΘΥ ΠΟΥ 5 

πραιτώριον ὁ πΠειλᾶτος καὶ ἐφώνησεν [Ῥϑῖδϑοα δρδῖπ δηὰ 
Ῥτδδίουϊασα ἐπα Παίς διὰ βουπᾶθα ἔξοχ | 08116ἃ 2655 δῃᾷ εϑία 

ἰο Ὠἰπι: “ΑΙ γόοις [ὴ8 τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ 
Κῖὴρ οὗὐ μὲ 96.0.59» .5.1} ΦΖοϑὺβ δι 6 5814 ἴο ἰω Ὑοι δῖ ἴδε 

βασιλεὺς τῶν “Ιουδαίων; 84 ἀπεκρίθη [34 9“εἐ5ϑὺ5 δηβνθγοὰξ 
. Κα δ οὗ ἴὰ8 - Φονδὴ Αμβυνοσθαᾶ [15 Ὁ οὐ γΟῸ 

᾿Ιησοῦς ᾿Απὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις | οτἱρίῃα!ν ὑμδῦ -γόμ 
ὅεθαβ ἘἙἘΊΟΩΣ ὑΟΌΧΘΕΙΣ. σγοὰ [{Πΐβ. 8.6 Βα ΙΩΒ] 58. ἰδ, ΟΥἹΎ ἀἰα οὐδ 5 

ἢ .- ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ; 0611 γοὰ δροιῦ 1163" 
ΟΥ οἴμοῖ. ᾿ και ἴο γοῦ δροαΐ ταῦ. (35 Ῥιαῦθ δησνουθᾶ: 

85 ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος Μήτι ἐγὼ [Ἵ πὶ ποῦ ἃ σεν; διὰ 
Αμδννοσεὰ 6 - Ῥιαδΐα Νοῖ ννμδῖ 1 ΤἸ1Ὁ ὙοὺΓ οὐ πϑύϊοῃ 

᾿Ιουδαῖός εἶμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ [8μἃ [6 ΟὨΙΘΓ Ργ]δδὶβ 
7ὸν δΙῺ . ΤΟ πδίϊοθη ἰῇ6 σψοὺχσ δῃα {π6 

ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ΄΄. ἐμοί’ τί 
οὨϊοῦ οσγθϑί ρανο Ὀφϑὶᾶθ νου ἰοῖαθ;. ψῇδὲ 

ἐποίησας; 36 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς Ἢ βασιλεία 
ἀϊὰ σοὺ ἀο᾽ Αμβινοτοᾶ - 95 ὙὩπ6᾽ Κιηβάοχα 

᾿ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν. ἐκ τοῦ κόσμου τούτου" 
ἴῃς. χης ποῖ 15. ς“ουτοῦ ἰβξ6ὸ νοῦ ἐιῖδ; - 

εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτόν ἦν ἡ βασιλεία 
ἸΕ ουΐ οὐ ἴμ6 " τνοτ]α 1185. νῶβ ἴῃ. κΚιπβάοχῃ 

ἐμή, «οἱ ὑπηρέται οἵ. ἐμοὶ. ἠγωνίζοντο 
ἴπο᾽ ταὰθ, ἴῃ 6 βΡοσαϊηδίεβ δε τηϊηθ' ΟῚ 5 ΓΒ ΘΕ τι 5 

ἄν “ἵνα "μὴ παραδοθῶ 
πκοίν, ἴὴ οχτάφυ ἰδλτ. ὥοῦ 1δβῃοι)άᾶ τς δῖνϑῃ θδθϑίᾶσ 

τοῖς ᾿Ιουδαΐοις: νῦν δὲ ἡἣ. βασιλεία ἡ 
ἴο {86 ενδ;.. πὸ Ρὰϊ ἴπ6: Κίηβαοη ἰμ8 

ἐμὴ". οὐκ ἔστιν “ἐντεῦθεν. 37 εἶττεν οὖν. 
ταῖλθ. ος [5..- ἔτοια Βοσα. τν 5616 :ἸΠμοσθέοσα 

ἀοινγοσεα ψοῦ 0 ἰὸ 

6. Ὕῶωαὺ ἀϊᾶὰ γοὰ 

ἅο9᾽᾽ 86εοβθὺβ 8: 
5ΜΟΤΘᾶ: “ΜΥ Κἰπράοχῃ 
15. Ὧὸ ραῖὺ οὗ ὑπῖ8 
ΜΟΙ. 1 τὴν Κίηρς 
ἄοχα ψοῖθ ρϑύῦὺ οὗ 
ὑμ185 ψοχα, Τ᾿ αἰδοῃ: 

ἄδιΐϊβ ψουϊὰ Πδγθ 
Ιουρῦ ὑμαῦ 1 βῃοιὰ 
Ὠοῦ ἈὈΘ6 ἀδινοσθαᾶ ὑρ 
ἴο μα ὕονβ. - Βαϊ, 
85 ἰῦ ἰδ5, ΤῈ Κίηρ- 

ἄοχλ ἰ5 ἡοὺῦ ἔγοϊῃ. ὑπΐ5 

ΒουΓΟΘ. 31 ΤΟΥ Ιοσ 6 
Ῥιδΐθ ϑϑὶα: ἴο. Ηἰπὶὶ 

αὐτῷ. ὁ Πελα τος τ Οὐκοῦν βασιλεὺς ᾿ εἶ {π} 08}},. ὙΠ 6, ᾿ἀγϑ΄ σοι 
ἴο πῖγω ἴ 6. Ῥι]αία... Νοί-οσθῖοσα κΚίηρ' ὍΧΘἾ 5, κίηρῦ᾽ σοβθὰβ 81- 

σύ; ἀπεκρίθη. ὁ ᾿Ιησοῦς Σὺ λέγεις. ὅτι [5νχογθᾶ: “Ὑοὺ γούτβειξ 
ψγου Απδνοσεᾶ 6 929}ὲ658.5 Ὑοὺ 816 βαυίῃξ ἰμδΐ. 816 βαυίηρ ὑπαὶ Τ᾿ ἃῖὴ 

ὃ Κίηρ. ῬΌΓΤ-. ὑΠ|5. Ὁ 
παν Ῥθθὴ Ῥοτῃ, ᾿δῃὰ 
ἴογ [Π15 ΣΧ αν ὁοαὰ 

σιν ῦ εἶμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο [3 ὌΝ: 
β Κίῃ ν Δ 8 ὩΣ ἤν ει 1815 ἘΡΕ λ ον τυ κς: 

- ἐλήλυθα καὶ εἰς - τοῦτο εἰς τὸν κόσμον 
δᾶ ἸδτοῚς 1θι5 1 δνο σοσὴρ ᾿ηΐο 8ε δ ΛΑΣ τοῖο πὸ ψουᾶ, Ἐπᾶΐ 

ἵνα᾽ μαρτυρήσω εἴ 
Ἰὰ οίδος ἴμδὲ ταρουμρρεδε νήπιος ιοῇ ΠΝ πρ νπδ Ι βῃόυμα ὈΘΔΓ πιὸ: 

πᾶς ὁ. ὧν τῆς ἀληθείας ἀκούει Ἀθδ5 ἴο [86 ὑσυίας 
ἐνθσσομα ἰμ6 Ῥείηβ' τς οὗ ἴα. ἰσχαΐᾷ 15 ἤϑδσίησ φεας ἜΣ ΤΟΝ τὰ 

αι 5 ε 6 5146 οὗ 8 μου ῶ 38 - λέγει αὐτῷ ὁ ᾿ 
οὔἴμβε οὗ δ φύγης. ες Τ]ρ ἜΣ ἴο μέτα. Βι6 βίθῃβ ἰο- ΙΩΥ γοΐὶςθ." 

Πειλᾶτος Τί ᾿ ἐστιν ἀλήθεια; τι [38 Ῥιηαίθ βαϊά ἕο, μἴπι: 
Ῥῃπαὶθ ὙΜδΣ΄. ἰβ . σαί ᾿ Σ γγμδξ ἐφ ὑσυνῃ9᾽ “τὶ 

ὅ19 

. Καὶ - τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν.. 
Απμὰ (815. Βαντηξ 5814 δραΐῃ ΒΘ νυϑηΐ ουἱΐ 

π . τοὺς- - ̓Ιουδαίους καὶ ᾿ λέγει - 
προς ἢ ει ἅδ8, ΟΣ τ - δ) 4. [8615 5Βαιυληῦ 

αὐτοῖς Ἐγὼ οὐδεμίαν. εὑρίσκω... -ἐν αὐτῷ 
ἰὸ ἐμοιι Βοΐ ομθ ἹΣ δὼ, Βπαϊηβ ἴῃ . ἴχα 

αἰτίαν: 39 ἔστιν τι δὲ Ἔσυνήθεια. . ὑμῖν. 
οαυ5ε; Ἐς; δ: οὐδβίοσω ἴο ἕοῦυ͵ 

ἵνα - ἕνα ἀπολύσω. ὑμῖν. ἐν τῷ 
1ἴᾳ οτάετ ἐμαὶ ομβ :ἱβῃουάσειθαβα ἰοσοῦυ ἱπὰ {δ6 

πάσχα" βούλεσθε τι οὖν ἀπολύσω 
ῬΔΘΒΟΝΘΙ; ΔΙῸ γοῦ νν 15 1Ω 5 ὑπο ύθέοσο 1 ΞῃΟΙ]α σϑ]θαβα 

ὑμῖν : τὸν : ει, βασιλέα τῶν . - ᾽᾿Ιουδαίων; 
ἰογοῦυ -. ἃ. - Κὶπρ ΟΣ μα, τ -Φονν57 

40 ἐκραύγασαν. οὖν - πάλιν. “λέγοντες, Μὴ 
ΒΝ υτς οχὶδα ουΐ- ἰμουθίοσα : δαϑδίῃ 5 5 

ποῦτον. ἀλλὰ τὸν ᾿'Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ 
τῃῖ15 (οπ6) οοὰξ “6 Ἔδγαρρθβ. Ὅαὲἷἑβ πὶ τὰ 

Βαραββᾶς ληστις. 
ΒΑΙΘΌΡΘΒ ΤΟΡ 

1 “Τότε. οὖν τς ἔλαβεν ὁ περᾷτος ὁ πὸν ἢ 
Τῆθα ἰπαγεῖοτθ-..: ἰοοὶς.-  ἐπὲ ῬἘΠαῖβ " τδ6 

᾿ησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν:. - 2. καὶ -. οἱ 
7655 δηᾶ. Ἠ6 βοουχϑθα. - ΑΔ 1π8 

στρατιῶται .. πλέξαντες- στέφανον. ἐξ. 
ΒΟΙάΙΘΥΚ ᾿. -- βανίηβ ὑγαϊᾶθα. - Ἴσον ᾿οαΐοῖ 

ἀκανθῶν. ἐπέθηκαν αὐτοῦ. τῇ γα ολεν «καὶ 
οὗ μὰ - ἴο ἰῆ6 Ὠδδᾶ, δηᾷ. 

περιέβαλον ᾿ αὐτόν, 
ἴδον τον δου Ὠΐτα,. 

Ραϊ ρου 

- Ἵμάτιον΄. πορφυροῦν 
ουΐον βαυτηθηξ - ῬυχθΙα 

8 καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ 
δᾶ... ἴπ6ν ΟΣ σογαΐηρ. ἰοννασᾶα ὨᾺ 8ηα 

: οἔλεγον..᾿ “Χαῖρε, .-:-- ὁ βασιλεὺς. τῶν - 
[86 νυ ΨΘΙΘ βαϑίηβ. Β6 τϑ]οϊοϊηρ,. ΄6ΘὉ ἰὴ οἔἕδθ 

᾿Ιουδαίων:. καὶ “.:-..  - ἐδίδοσαν. : - αὐτῷ 
ὕεννβ;- ..- 8δῃᾶ - ΠῈΣ ὙγΕΥΘ βΊν!Ω 5. ̓(: ἴο ΒΙτῺ 

ῥαπίσματα. 4 Καὶ ᾿ἐξῆλθεν «πάλιν ἔξω. ὁ 
᾿ς 518605.. .. τ Ἀμπᾶ νεδΐ ουΐ ΔΒ ΔΙΆ - οὐϊδίαθ.. (86, 

Πειλᾶτος, καὶ λέγει ᾿ αὐτοῖς δὲ -ἄγω.. 
Ῥπαΐα--- δρᾷ 15 βαυΐηξ. ἴο ἴοτα 566. 1 διὰ Ἰδβαϊη 

ὑμῖν. αὐτὸν . ἔξω, ᾿- ἵνα: γνῶτε 
ἴο του. ἴχα. Οὔἰδεᾶθ, ᾿ὰ οτάοσ τἰδὲ χοῦ 5Βουᾶ πον 

ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν. -. εὑρίσκω. --ἐν . αὐτῷ. 
ἐὰν . ποξοῦθ - τ. : Ἵ 8.1. βρασίηβ. “ἢ- οἰ Ἀἴτα, 

ὅ ἐξῆλθεν οὖν. ᾿Ιησοῦς ἔξω, - φορῶν: 
Οσδσὴθ οὖὧὐ ἰμασθέοσθ ἴω 7655 ουίδιαρ, ψεδυί 

τὸν ᾿ἀκάνθινον. στέφανον καὶ 
ἴπθ ΠΟΥΗΥ --- σΤΌ δᾶ {πα ῬΌΧΡΙΘ 

ἱμάτιον: . καὶ -᾿ “λέγει αὐτοῖς .᾿Ιδοὺ ὁ 
οὐυΐεγ δϑυτηθηΐ, :Απὰ 6.15 βασίῃης ἴἰο θεῖα Τιοοκ! ΤῈ6 

. ΔΟΤῺ5 

τὸ πορφυροῦν. 

ΦΌΗΝ 18; 89---19: ὅ 

Δῃά. αἵΐξοεου. βδαϑνίηβ 
15, 6. ψοῦῤ οὶ 
δραΐη ἴἰο ἰμε ὕενβ 
8δηα4 5δἰἃ ἴο . ὑμεα: 
Ἵ, βΒηᾶ. πο ἴδιιϊδ ἱπ 
Ὠΐτη. 39 'Μοζθονϑσ, σοῦ 
ἤδγο 8 οἰδίομχ ὑμαῦ 
1 κ5ῃομπᾶ χοίθαϑθ 8 
δὰ ἰὼ στὸῦ δ 8 
ῬΆΒΒΟΥΘΙ, 0... γῶν, 
ὑβούθίοσθ, ψ]θ. τλ6 
ἴο ΤῸΙΘά56 ἴὸ τοῦ 6 
κίηρ οὗ {πὸ ὕδθν52᾽ 
᾽40 ΤΏΘΩ ἴπὸν βϑουίοα 
Θδθῖυ, βδϑίηρ: “Νοὺ 
{πῖ5 δὰ, αν Β6Γ- 
ΔΡΘΌΔ5!"., Νον.. Β8Γ- 
ΔΌΘΔ5. -ὰρΒ.. 8. ΤΟΌΡΟΣ. 

19. αὐ ὑμαῖ. δἴτηθ, 
ὑμογδίοσθ,. ῬΊαῖθ 

ἤοΟΚ Φ658 5 Γδηᾶ 
Βουγθοά ἶσα. 2 Απὰ 
88 " 5οιαἶθυβ -Ὀγϑὶ θᾶ 
8. οσόψῃ οἵ ὉΒΟΓῺΒ 
δὰ ρα ἰὉ οὔ Ἣΐδ 
μεδᾶ δηᾶ δὐζᾶνϑδα τα 
νι 8. ῬΌΓΡΙΘ “οὐΐου 
φϑτγτηθδηῦ; 8 δηάᾷ μον 

᾿ὈΘσδΏ : ̓σΟΥΩΣΠΡ᾽ ἀρ. ἴο 

 Ἀἴτη ΕΣ δον ίηρ: 
“Αοοῦ ἀδΥ, - σοῦ Κιδ 

οὐ 86. σεν 5" ΑἸ50, 
ΠΟΥ σου οἶνο Εἴμι 
ΒΙαΡ5. ἴῃ ὑῃθ΄. ἴδ. 
4 Δπιᾶὰ ΡΙΙαύθ᾽ ὑνθαῦ 
οὔ 5146. δθϑΐη δὰ 

βαϊὰ ἰο ὑδβείη: ἄβρεὶ 

ΓΙ Ὀηδ,. ἴσα οὔείᾶθ 

ἴο τοῦ ἴῃ. οἴθοσ. [Ὁ 

χοῦ -(ο Κυος-: Ι-. Βῃά 

πη ἴδια! ἴῃ πἰχ." 

5 ΑσΟοτΤαΙΠΡῚν σ65Ὸ8 
σαῖηθ: οαὐδίᾶᾷθ; ψΘΆΣ- 
ἰὰρ [716 ὙΠΟΤῺΥ οὐονῃι 
δα ἰδὰ6 ρυτρῖα οὐΐου 
σοχταθηῦ. Απὰ Ὧδ βαϊα 

ἴο ἰῃοϑῖὰ: “Ἰιοο! ὙΠῸ 



ΦΌΗΝ 19: 6--12 

ἄνθρωπος. 6. ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ 
ΙΔ. θα. ἱμποχεΐίοσαο βὰνν Ἀλλ {δ6 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν 
ΟὨἑΘΕ ῥυλθοῖὶ δῃὰ [πῃ βιροτγαϊπδίθ 6. οχϊϑα οἷἱέ 

λέγοντες Σταύρωσον σταύῤωσον. ᾿- λέγει 
ΒΔ ΊΔΡΙ ΙΤΩΡ816 ὅτχαρϑῖα, 15 βασ ὶη 

αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ 
ἰο ἵβουὰ ἰμ6 ῬΙαΐδ ΤΑΚΟ γου ἃ τοῦ πᾶ 

σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ 
γχρ816 χοῦ, " ΤΟΥ ποῖ δὰ παϊηρ ἴθ ΐτα 

αἰτίαν. 7 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿ἰουδαῖοι 
οδῦδθ. Απδνοτρα ἴο α 168 2ενν5 

Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν 
: ἄο. ὲν 81 ανίηβ, 8πη4 δοςοοσζγαάϊωρ ίο μα 

νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ 
Ιᾶν ἨΘῚ15 οὐνὶπϑ ἴο αϊ6, Ῥϑοδθθο βοὴ οὐ αοὰ 

ἑαυτὸν ἐποίησεν. . 
ΕϊΤΆΞΘΙΣ ἘὯδ χαϑᾶσ. . 

8 Ὅτε. οὖν - ἤκουσεν ὁ Πειλᾶτος 
αθα. ἰμασχεΐοτα Ὠραγᾶ 1ῃ8 Ῥηδαία 

τοῦτον τὸν. λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, 
τῃ15 ἴὰ6. ννοτᾶ, ταῖμοτ Ὧθ τνδᾶϑ σῆϑαδ ἴο Κθδυ, 

9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ 
δοα πο φηίοσεα ἰπΐο ἰῇ6 ὑγαθίουση δδαὶπ δηὰ 

λέγει τῷ ᾿᾽ἰΙησοῦ Πόθεν εἶ σύ; 
ὯΘ 15 ΒασΊμεῖ ἰο [6 ὕοϑα ὙΜὨοσγοίσοσα δῖ6 νόου 

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 
ΤῺ6 νὰ {2655 δασννε ποῦ ᾿βὸνβ ἰἴἰο Ὠϊγζη. 

10 λέγει. οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος ᾿Εμοὶ 
15 δεν ἱμπογοΐοτο ἴο ἰσὰ ἔπ 6 Ἐϊδία Τοτα 

οὐ "λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι 
ποῦ ΔΙΘ γοὰ 506 ΚΙ 5 Νοὺ ἤᾶνα γοῖ Καόονὰ ἰμδὲ 

ἐξουσίαν ἔχω . ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν 
Δ Ποῦ ἄτα πανίηξ ἴο τ θαβθα σοῦ δῃᾶ διαβοῦν 

εἴς ἔχω, σταυρῶασααί σε; 11 ἀπεκρίθη 
Τ δὰ δνίῃβ ἴο ἵῦρϑι6 ΘΟ σψοῦϑ “ΑΘ ΟΥΟ 

αὐτῷ ᾿Ιησοῦς Οὐκ , εἶχες ἐξουσίαν 
ἴο τὰ ΠΕΝ Νού γοὰ ψγοσα ανΐηρ ϑδυϊδμουιν 

κατ᾽ ᾿ἐμοῦ -. οὐδεμίαν. εἰ μὴ ἦν “ 
ἄοννῃᾳ ΟὨ ΤΩΘ οί Οὔ 6 " ποῖ 1 τνὰ8 

τς" δεδομένον σοι -: ἄνωθεν“. 
(155) πανί θθθῦ βίνθα  Ξ  ἴογοι -- ἔγοσζη αρονὲ; 

διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ 
χορ ἰη15 {π6 (ολ6) Πανῖῃρ δίνει μεϑίαθ τὴρ 

σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. ᾿ 
ἴοψοι ϑυρδίοσ 5) - 5 Βανίηρ. 

12 ἐκ. τούτου ὁ Πειλᾶτος 
Ουΐ οὗ {15 τὰ6 Παίς 

᾿ ἐζήτει ᾿ ἀπολῦσαι αὐτόν". οἷ 
τγ85 βϑεκίηβ ἴο ΤϑΙθδ56 Ὠΐα; 140] 

δὅ20 

ΙΏ8Ὼ}᾿ ΘΗΟΜΨΘνοσ, 
ΨΏΘῺ [μ6 οὨϊοὲ ῥυτίδας 
8η4 {π86 οβοθιβ βὰν 
Ὠΐσα, ὑμδν 5δοιυς: 
οα, βαγίησ: “1τὴ- 
ΡῬ816 [ῖἴ]} ΙΡ8]8 
[Ὠ΄πλ}7} ῬῬεδαΐθ κβϑίᾷ 
ἴο δῆ: “Τα κ6 Ὠΐῃ 
γΟΌΣοΙνο 5 δηὰ ἴχ- 
816 ἴση, ἴὉΓ ΟὃΞΔΣΡϑΡ ἅο 
ηοῦ μα δὴν ἔϑδυϊι 
ἴῃ δἰ." ΖῚῺ6 δον 
δ οσθα Ὠἰ:; “γ8 
ἤδνθ 8. ἰἴαν, - δ8η8 
ϑοσοτάϊηῃρ ἴο ἐδ 
Δ ὯΘ6 οὐρῃῦ ἴο ἀἷδ, 
Ὀθοβῖιϑο ὯὨ6 πιϑδᾶθ Ὠϊτη- 
561: οὔ βδοῦ."  Ὸ - : 

8 Ώοα, ὑμούθξοσθ, 
ΡιΙαῦύο ραζγὰ {ῃϊ 
βαυίηρ, Ὧ6 Ὀδοϑιηᾷ 
ΤΟΥ θαυ]; 9. δηά 
Ὧδ6 δηὐοχσθα ἰηΐο ἰμὸ 
ΒΟΥΘΥΠΟΥ Β ὈΘΊθοΒ 
δϑαΐϊῃ δὰ δϊὰ ἴο 
σοθυδ: “ὙΜΏΘΓΘ 818 
γοὺ ἤτοι" Βαυὺ ὕ06- 
515 βϑνθ Ὠϊπὶ 0 8- 
σου. 10 δθῆσθ Ῥιϊαίθ 
δοϊαὰ ἰἴο ἷ: “Ατὸ 
γοὰ ποὺ βρϑδκίηρ ἴο 
8) 8ο γοῖῦ.- ποῦ 
Κηον Σ αν δυίῃοῦ- 
ἢν ἴο τοῖθαθθ γψοὰ 
δα 1 ἤδνθ δυύῃοῦ- 
1ν ἴο ἱτρϑῖὶα σοι ϑ᾽ 
11 9} 655 δηϑνοῦϑᾶ 
Ὠϊ: “ὙἼοὰ ψοῦϊά 
Πᾶν ἢὼὺ δυύμουϊεν δὲ 
81 δραΐϊηβδὺ 16 ὉΏ1655 
1 8 Ὀδρη σιϑδηΐρα ἴὸ 
γοι ἔγοτι ΔΡΟΥΘ. -Τ 8 
15. ΨΥ 6 τάδ ἰῃδὺ 
ἢϑηᾶρθα τὸ οὐϑῦ ἴὸ 
ψοῖ μὰ5 βρυύδαίου. σἰῃ." 

12 ἘῸΣΥ ὑῃ15 τϑᾶ- 
8505χ. Ριδίθ. Κορ Οἢ 

βϑακίηρ πον ἴἰο. τὸ- 
Ιθδϑδθὸ πη. Βπὶ {μα 

21 

δὲ Ιουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες 
νυΐ εν οτῖρα ουΐϊ ΒΌΨΙΩΚ 

Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ 
τέ νου ἰ815 (ομ6) γοὺ βῃοιμᾶ γθιθαθθ, οὶ ϑγοὰ ἃσα 

ίλος τοῦ Καίσαρος. πᾶς ὁ βασιλέα 
Ἰοπὰ οὗ 1868 Οϑαβδσ; Ἔνοσσοῦθ ἰδ Κίὴσ 

ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. 
ὩΠΏΞΘΙΣ ΤΙ 15 ΒΘ. 115 δϑϑιηδέ ἴο 6 Οϑθϑδγ. 

Ὁ οὖν Πειλᾶτος ἀκούσας τῶν 
Ῥἢδία 

ἔξω 

Ὠανίηβ ποτὰ οἕ ἐμ6 

τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ 
ΤῊΘ6 ἐδμουϑέοσα 

λόγων τούτων ἤγαγεν 
ποτ ἴμεβα 1ςα ουΐδίάα 6 σΦεϑαθ, πᾶ 

ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον 
μο αὶ ἄἀονῃ ΡΟΣ. βδίθρ 1ΐο ῬΙδαθ 

λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἔβραϊστὶ δὲ 
μοΐῃξ 5814 ϑίοῃϑ ρανριηθῃΐ, ἴὼ ΗΕ θΌγταενν αὶ 

Γαββαθά. 14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ 
αδρραῖμδ. Δ ΕΣΕΣ Ῥυὶ Ῥσραγϑίϊοιι ΟΥ̓ ἴῃ 6 

πάσχα, ὥρα ἦν. ὡς ἕκτη. καὶ λέγει 
μλνρλον ἃ μου )ἷ}ὰ9 85 οἰχσίῃ. Αμπα ὯΘ 15 βασίῃδ 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις δε ὁ᾽ βασιλεὺς ὑμῶν. 
ἰο {Π6 ὅενβ 566. ἴἢ6 ΚΙπ5 οἴ του. 

15 ἐκραύγασαν. . οὖν ἐκεῖνοι ἾΑρον 
Οτἱςὰ ουἱὐ ἐμουρέοτο 1 ο56 Τα ὰρ 

ἄρον, σταύρωσον . αὐτόν. λέγει αὐτοῖς 
ΠΣ π᾿, γάρ αῖθ Ὠϊτη. 15 αν 5 ἰο [Π6 πὶ 

ὁ Πειλᾶτος Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; 
ἐμ6 Εταῖδ Ἐν ῸῚ Κιίῃσ ΟΥ̓ χοῦ 581 1 ΧΡ 8167 

ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν 
Αμϑιυνοσοα .- ὴ6. ΟὨΙΘΕ ὑυἱοθίσ Νοῖ νὰ δῖδ Ἀν] 

βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 16 τότε οὖν 
Κἰπσ ἴξ. ποῖ Οβόβασ. ΤΏ {πμουϑήοσα 

παρέδωκεν. ο αὐτοῖς - ἵνα 
ἢ ξᾶνβ θεβϑίᾶθ ἰο λεῖα ἀπ ογᾶάθχ ἐμαὶ 

- σταυρωθῇ. 
Ὧ6 τηῖρῃῖ Ὀ6 ἰτγρϑιὶθά. 

Παρέλαβον .- Ὁὖἦν τὸν 
ΤΏΟΥ ἴοοκ δἱοησϑίᾶθ {μπουθέοσθ ἰῆα 

31 καὶ βαστάζων αὐτῷ τὸν 
τ 8ΠᾷΩ͂ ΟΑΥΥΥ ΩΣ ἴο ΠἰτηΒ6 1 [88 

ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον, 
με ψοηξοαὲ ἰΐο ἐᾷς ᾿Ῥεΐϊὴρ βαϊᾷδ ΟΣ 5ΚΠ 

δ ᾿ λέγεται -ἘΡβραϊστὶ Γολγοθά, 
ΜΙ ΏΪσῃ.-. ἰς Ῥοίηρ βαίϊἃὰὀ ἴῃ Βορτονν ᾿ἙοΙβοίμβ, 

18 ὅπου - αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ 
- ΜΏΘΙΘ δὰ ἔδμον ΠΏρϑιὶεαῦ, δηάὰ 18 Ὠἰτὰ 

ἄλλους .δύο - ἐντεῦθεν. καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ 
οἴμετβ ἔνο ὅτοτι μεύῖθ δπᾶ ἔγοτῃ πδσθ, τηϊαϊθ Ὀυΐ 

αὐτὸν 
Ὠἰτὰ 

Ῥ᾿}ησοῦν" 
Ζεβαξ; 

σταυρὸν 
βίδκ 

ΕΪδος," 

ἽχηρϑΙ 6 ἃ Ὠΐπὶ, 

ΦΟΗΝ 19:13---18 

ΤΘ 5 Βῃουϊοα, βαγίηρ: 
ἽΞ γοὰὰ χτϑίθθθθ ὑπ ἷδ 
[π|8}Ὰ], γοὺ δι πού 8 

ἐγ ηα οὗ Οβϑϑβασ. Ἐπ- 
ΘΥΥ τϑῃ ταϑκίσρ Ὠἷτ-- 
5615 ἃ Κίηῃρ 5Ρθδκϑ 
αϑοϑθίπϑδῦ ΟΘ658Γ.᾽ 
138 ΤὨοσγοίοτο Ῥι]αύθ, 
δῖε ἤραῦῖηρ [6886 
ψογαᾶβ, Ὀσοῦρ ὥοθα5 
ουὐπίαθ, δῃὰ πὸ δῦ 
ἄοψῃ οἡ ἃ ἰπἀρτηθηῦ 
βοαῦὺ ἰῇ 8. ὈΪδορ οϑιθὰ 
ΤῺ6 δίοηῃθ Ῥβϑνοζηθηῦ, 
Ὀπύ, ἰὰ Βοῦτον, Οαϑ'- 
ρα ἐπα. 14 Νονν 1 τδ5 
Ὀγορδυαύϊοη οὗ 8 
ὈδδΒού τ; ἰῦ ψῈ5 δροιῦ 
{π6 . βἰχίῃ. ἤουσ. Αμᾶ 
Ὧ6 5δἰᾶ ἴο ἴῃς 68: 
“566, Ὑοῦκ Κίηρ! 
15 ᾽η ον ον, ὑμ8γ 
Βῃοαϊοα: “ἼαΙκο [ὩΣ] 
ΔΘ! Ἰάκα [Ὠ111]} 
ΘΙ ΟΣ! ἸΡΘ]6 Πἰμλ"᾽ 
ῬηΠδαΐθ βοϊᾶ ἴο ὑπρθηι: 
ΠΘΏΒΘΙΙΣ ᾿ρϑ]θ υοῦκ 
Κ1ησ9᾽᾽ Τὴ ομίοί 
Ῥχίθϑὺβ δσοσοα; “Ἧ ἼὙ6 
Ὥδνθ. τὸ Κὰρ δα 

Οϑοϑαῦ." 160 ὑμαῦ 
ὑϊθ6,. ὑμούθίοσθ, ἢ6 

Βδηᾶρθα ἢϊπὶ ΟΥ̓ΟΤ ἴὸ 

[θὰ ἴο Ὅ6 ἱχηρϑιὶθᾶ, 

6. 6. ὕοοῖς 
ἼσΒαΥθο οὗ 986515. 
11 Δηᾶ, Ὀθαυϊηρ {6 
οτύαγο βδδκοι ΙῸΣ 

Ηἰγβοι, 6 νοῦ οὐ 

ἰο 86 50-σϑ! θα 5.κ}} 

ῬΊ8σθ, ΜΏΪΟΏ.. 15 σι ]θα 

αοΙ σου ίπα ἴὰ ἘΘΌΓΟΨ; 
18δηαἃ θοῦ ὕῬῆ6γΥ 

οῃ ἃ 

ὑψο οὐμοσ [1168] 

τϊῦῃ Ηἷσπῃ, Οὴ6 ΟἿ 

0815 5:46. δὰ ΟἿ 

ΟἹ ἰμϑῦ, Ὀυῦ ὅθϑυβ [ἢ 
-. τ τι.....0.0΄-΄-----ς-.---ς--.-ςς--ς-ςΘςςς- 

115 566 ἈΡροπάᾶϊχ υπᾶον Μαίνμονν 10:38. 



ΦΟΌΗΝ 19: 19--294 

τὸν ᾿Ιησοῦν.. δὲ καὶ τίτλον ὁ 
116 Ζεβυβ. Ῥὰυῤ δ'ϑὸοὸ {116 

Πειλᾶτος͵ καὶ. ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. ἦν 
᾿ ῬΠδία δηα΄ μορυΐ τὑροὰ. 86 βίδακα; δζναβ 

δὲ γεγραμμένον ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος 
θὰ μανίηβ θεθὴ νυ 9685 6 ΝδΖδσθηα 

ὁ Βασιλεὺς τῶν . ̓ Ιουδαίων. 
ἴῃ Κιίηῃρ οἵ 6 ᾿ 46νν8. ΤὨ15 

οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν 
Τμούδέοσθο 6  ἀ|6 ΤΩΒΘΩΥ͂ τϑδᾶ οὗ (δ 6 

᾿Ιουδαίων, . ὅτι. ἐγγὺς. ἦν. ὁ τόπος τῆς: 
ὅενβ, : Ὀροβυδθ.. ποᾶχ.. ΜῸΒ (ὴΏ8 ρἷδςε. οὗ ἴμεῈ 

πόλεως. ὅπου ἐσταυρώθη ὁ ᾿Ιησοῦς: καὶ 
οἷν. ὙΆΘΓΘ. ννᾶβ ᾿γχρϑίθα : [8 ὥρσαδ; - δῃᾶ 

ἦν -- οὐ ὐ γεγραμμένον Ἔβραϊστί, 
ὃ ννα5. ο Βανλαβ Ὀ66Ὼ τυχιϊίθη 1 Ἡδῦτον, 

Ῥωμαϊστί, .-- - Ἑλληνιστί. 21 ἔλεγον 
ἴὰ Βοτάδϑῃ Ἰδιριιδεῖθ, 1 χθοῖ,, ᾿. Ὑεγα ΒΑΣΊΩΒ 

οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ᾿ ἀρχιερεῖς τῶν 
ἰμουθέοτθ ἴο ἴπ6. : Ῥμαῖς.. -ἴπ 6: ΟὨΙΘΣ ῥυἹοθϑὶβ οὗ ἴ8 6 

᾿Ιουδαίων Μὴ γράφε .- Ὁ Βασιλεὺς τῶν 
νυ 5 Νοῖ Ὅ6 ψυυῖη8 ΚΟ Κιὴσ οὗ [6 

"Ἰουδαίων, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς 
᾿ ἄθννδ, .- θα :ἰπαῇ. μ8ὲ (ο 6) 5818 Κιμξ 

τῶν: Ιουδαίων εἰμί. 22 ἀπεκρίθη ὁ, 
οΕἴμ6 ,. 36} Δ διὰ. ᾿ ΔΑησννεχα [88 

Πειλᾶτος Ὃ ᾿ γέγραφα γέγραφα: 
ῬΠαΘ ὙΏδς Γἤδνθ νυ τᾺ6 ἼΠΒμᾶνα επτόκ 

23. Οἱ. 
᾿ ΤῊςΩ 

ἐσταύρωσαν 
ΉᾺ ᾿ηραϊεᾶ ἴδε. 

ἱμάτια αὐτοῦ - καὶ 
Οὐΐξὺ βαυσηθηῖβ - ΟΥὨ γα δῃηά 

μέρη, ἑκάστῳ. στρατιῶτ έρος 
Ῥαγίβι " - ἴο Θ6 0 Ὁ. ΓΑΣ εν ὡ ἐπέ τὶ, “ 8δηᾷ {πὲ 

χιτῶνα. - ἦν εὐχιτὼν, ἄραφος, 
1ΔΏΘΙ βδυσταθηΐ. ὰ5 Ὁ ΠΕΣ ὅλο σ βαστωθαΐ ββϑυλιεϑθ, 

ἐκ . τῶν. ἄνωθεν ὑφαντὸς. δι᾽. 
οι Οὗ ἴῃμ6 (ΟΠ. 65) ἔγοτχω δῦονε. Ψονθὰ. ᾿ξπσουββοαὶ 

ὅλου: 24. εἶπαν . οὖν͵. - πρὸς. ἀλλήλους 
ΨΒΟΙςΟ; - : Ἐῃον βαϊά. Ἐβδύθξοσθ Ἰόϑεεα οὐ δροΐμοσ 

Μὴ. σχίσωμεν -᾿. αὐτόν, -ἀλλὰ 
Νοῖ. ΜῈ 5ΒΒου]α ΒΡ ΠῸΞΘῦ ΄. 1, ὲ Ῥαΐ 

- λάχωμεν ἐς περὶ αὐτοῦ τίνος 
οὶ υ5 ἀδίοσγαϊαα Ὁν ᾿ς ἀροὰῦ Ὁ ἷ ΟΥ ΠΟΤᾺ 

32» ἢ ᾿ 

Εσται" ἵνα Ὦ γραφὴ 
10 ΨἘ] Ὁς; ἴῃ οτᾶθσ ἐμδξ. 1μ68 

“τ πληρωθῆ Διεμερίσαντο᾽. 
ταϊσῃὶ μρ ξαὶπ Πεά “ΤΏδ.υ αἰξίσιραίοα 

19 ἔγραψεν 

ὅτε 
δ, 24 1-)9 

τὰ 
1τῃ8 

τέσσερα 
. ΔΟΙΣ 

καὶ τὸν 

στρατιῶται ὁ 
τς ΒΟ]ΟΙΘΥΒ 

᾿Ιησοῦν ἔλαβον 
7655 ἴοοῖκ 

ἐποίησαν 
ἐς ΧηΒΑ͂Θ 

οὖν ᾿ 
Ἰποσγϑξοτα 

τὸν 

τὰ 
{με 

186 

20 τοῦτον᾽ 

ὀξεηρίατο : 

ΒΡ... 

[886 ταάα]θ, 19 ῬΠδίβ 
γτοῖθ 8 ὑ{16 8150 δῃηᾷ 
Ραυῦ 1 οἱ δα ἰογίατε 
βίδκθ. τὖὸ τὰ συϊύθης 
ὙΦ ΘΒῸΒ᾽ 6. ΝδΖ'8- 
τοθ 6 Κίῃρ οἱ 
8 ὅονδ." 20 ΤΏΘΓΘ. 
ἔογθ 87 οἵ ἔπε 
Ζ6 5 τϑδᾶὰ ὑμὶβ ὑ1018: 
θϑθοϑϑαο {8 ῬΙδ68 

ΜΏΘΓΘ ὕθθ5. 85 ἱπ- 

Ῥδιθοᾶ ψῶθ ΠΟΥ [Π6 
οἷν; ϑῃὰ Ὁ ψ85 ττὶ- 
6 ἷ'π ἩθΌγον, -: ἰπ 

τδὐϊη, ἴῃ ἀτσϑοκ: 
21 Ἡονονοσ, 6 οἤϊΐοῦ 
Ῥχγιθδὺ ΟἹ ἰδ. σον 
Ῥορδῃ ἰο 58 ἴ1ἴὸ ῬΕ 
ἴαῖϊθ: “Ὧο τοὺ νυΐία 

“ΤΡ ΕΚίηρ οὐ {μα 
ὄοννδ,᾽. πὸ ὑμαῦὺ Ὧδ6 
Βοῖα, Ἵ δὴλ Κρ οὗ 
[5826 δονδβ.᾽." 22Ῥ,ΙΠδΑία 
ΘΏΒΟΓΘα:" “ΜΔ 
'Ἄανα υυϊίθα 1 'βᾶν8 

φυσι δι. δεν τῆς ἀρ 

28 ΝΟΝ ΜΉΘΩ- {ῃ8 

50] αἴθ δᾶ ᾿ταρϑιθᾶ 

ὅαϑι5, ὑπο υ. ἴοοῖκ Ὠΐβ 
Οὐἴε βαστηθηΐβ.. δὰ 

τοϑᾶθ ἔουσ ραχίβ, .2Ὸ 
ΘΔΟᾺ - ΒΟΙΟΊΘΥ 8. ρῬαχῦ, 

δὰ ὁ [6 : ΠΠΟΥ - ρᾶγο 

ταθηὺ. Βυΐ ἰδ6: διολοῖ ιν 

βϑυσαθης. γγδ5 αἰ μουῦ 

δι 5681," Ῥοίπρ' οΟ- 

νὴ Ἰτοῖλ ὕμθ ᾿ἴορ 
ἀπχουνσπουῦ. ἰζ5. Ἰδηρτῃ: 
24 ὙΒογϑζοχσα ὑμαν. βϑἱάᾶ 
ἴο. οπθ ἃπούμεγ:. “ποῦ 
5 ποὺ ἴθασ 10, Ὀυΐ 
16ῦ- υβ ἀδίθσχαϊμθ'. Ὀζ 
Ἰοῦβ ονὰσ οἷδ . ψΏΟΕΘ 
10. ΨῈΠ1 6." Τῆΐϊθ 85 
ὑμαῦ - ὑδθ. βοσιρύγδ. 

τηϊρῃξ Ὅ8 ΦᾺ1} 1168: 

“ΠΡΏΘΥ, ΔΡροσ ]οηβά 

ὅ28. 

ἱμάτιά μου. ἑαυτοῖς ΄.-- καὶ ἐπὶ τὸν 
ουἶεῖ δατταθὶβ οἔ σὴ ἴο ἐμποιήβεῖνεβ δῃὰ Ὥρο ἴπ6 

ἐματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν 
ἱμανα εν ες ΟΥ̓ΤΩΘ [Π6. σδϑὺ 1οῖ: ἐν ογοι--ο] 

οὖν στρατιῶται ταῦτα  ὀ ὀἐποίησαον. 
ἐμοσϑέοσα ΒΟΙΑΙΘΥ5 ἴπ658 (ῖ65) αϊὰ. 

25 ἰστίκεῖσαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ 
βίοοᾶ Ῥυΐ Βεβίάβ ἰο ἰῇ βίδκθ οὗ ἔπθ 

Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς 
Βἰδίεσ ἴῃ 6 ὥεσρυβ ἴδε τηοΐμοσ οὗ ίστα δπᾶ ἴδ 6 

μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία τοῦ Κλωπᾶ 
τποίμου. οὗ ἴτω, Μᾶνν 186- (ο 6} οἵ ἐὸν ΟΙΟΡ85 

καὶ Μαρία ἧ. -Μαγδαληνή.- :Ιησοῦς 
δηὰᾶ ΜαΥν ἐπα. . Μαβάδιθμο... Ψψ6515 

οὖν ἰδὼν .- τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν 
ἐποσοΐοχο βανιηρ βοὴ ἴα ταοίμου. δηᾶ ἴῃ6 ἀἰβοῖθ]α 

παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει 
Ἐν 2 11:2 βίοοα διοηρβίᾶθ. ΏΟΤΩ Ὧ6 Μ)͵8 Ἰον! 5 15 ΒΩ 

τῇ μητρί Γύναι, ἴδε: ὁ υἱός σου’ 
ἰο 8 ταοῦμοῦ οταβη, ξε6 {πὲ Βοὺ. οἶγου; 

21] εἶτα Σ᾿λέγει -. τῷ αθητῇ ᾿'Ϊδε ἡ 
ποχὲέ μοὶ 5 βαυίησ ἰο 6 ἀϊβοῖθα 566 ἴδε 

3 

τὴρ σου. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας 
μηπὴῸ οἶνουι.. Δηα ἕτοτη ἰδαῖ. τῇς ποὺς 

ἔλαβεν ὁ-. μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. 
ἴοοκ {δε ἐπε Βὲς ΠοΡ ἱπίο 188 οὐ [155]. 

28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς . ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 
Αξίοσσ ἰὰϊ πανίηδ πότ 16. 4265ι15 ἰμαὶ 

ἤδη πάντα τετέλεσται ἵνα 
ΔΙΓοααν 811 ([Π1085)ὲ Βδ5 Ὀ6ΘΩ Βηϊβηθᾶ ἴῃ οσᾶθ {1} 

τελειωθῇ ἡ γραφὴ λέγει 
ταϊβαΐ Ῥε πΟΣΣ οἰεὰ ἴδε. λέυνλοαν Ὧδ 15 ΒΑ ΊΩΒ 

-Διψῷ. 29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους 
1 δτὰ ἩἈΡΕΒΝ .Ψ Έ5561 νν85 Ἰση85 ΟΥ ν] Δ ΚΑ Σ 

μεστόν’ -᾿ σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ 
Ζ11;..- -- -- 5ροῦθθ. ἰμογθέοσα 71} οὗ 88 

ὄξους..:, ὑσσώπῳ τς περιθέντες ̓  
ΨΙΏΘΘΑΥ - ἴο ἈΥΒΒΟΡ .-΄ μβανΐης ρ»ὰξ δροὰΐὲ 

-ς προσήνεγκαν. .. αὐτοῦΆῦΈ τῷ ᾿ στόματι. 
ἴδον ὈὉσουρβὺ ἰοννδτᾶ οὗ τ οἴἰο ἴπ 6 τοῦτ... 

380 ὅτε οὖδ ἔλαβεν τὸ ὄξος. ὁ 
ΑΒΕ ἐπογοΐοστθ χαοοϊνεά. ἰμ6. νἱπεθαῦ δ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν -- Τετέλεσται, «καὶ. 
ΒΌΣΙΡΕΙ βοῖα 1 85 Ῥ6β Βη5Π6Ω, 88 

κλίνα: τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ 
πανίηρ ἱποϊπεᾶ. 6 μεαᾶ ἄἤβανθ βεβδίᾶβ [86 

πνεῦμα. 
Βοϊσῖς. 

ὙΠΟύΏΘΥ; 

08. ἀἰδοῖΐρια: 

᾿Ὠἰτϑῦν. 

ΨΦΟΗΝ. 19: 2ὅ---80 

ἸῺ οαΐοῦ ρδυχθηΐβ 
ΔΙΔΛΟῺΡ ΘΙ βεῖνοβ, 
Δα ὌΡΟῺ ΤΡ Θρραζσοὶ 
{Ὁπὸὺ οσδϑ 1οὐβ. Αῃὰά 
850 ὑμ6 50] 5. ΤΘΆΠν 
ἀϊὰ ἴμοϑθ ὑῃϊηρ5. 

ΓΝ ΒΥ ἴδ ὑουύισα 
δίβκος οὗ 9655, μον - 
ΘΥΘΥ, ὑοῦ. ΨΜ6ΓΒ 
βϑηαϊηρ Ὠΐθ τοῦ 
δᾶ 06 κἰβῦοσ. οἵ Ὠϊ5 

ΜΓ τὉ86 
Πα οὗ ΟΙΪοΌδ5, δῃὰ 
ΜϑΥ͂ν Μϑρ' 8. 166. 
260 Τογθΐουσθ ὕθϑυϑ, 
βϑοίῃρ Ὠἷ5 τούμοσ δὰ 
{μ6. ἀἴβοῖρὶθ ψῃμολ Ὧ6 
Ιονερᾶ βἰδπαάϊηρ Ὀν, βαιά 
ἴο. Ὠΐ5 τη οὔ Υ: “γοα - 
8, 566! γΟΌ Β0}!}᾿" 
21 Νοχὺ Ὧ6 5814 ἰο: 

: 566! 
ΟΣ ταούμογ!" Απά 
ἔσγοαλ δῦ ὨοὰΓ ΟἹ. 
ἴῃ6 αἰϊδβοίριθ ὕοοϊς δ 
ἴο 5. ΟὟ ὨΟΙΏΘ, 

28 Αἴΐζοῦ (5, ψΏΘΏ 
Ζοσὰ5 Κποὸν ἰθὺ ΓΚ 
ΟΝ 811 ἰμίηρβ.. δᾶ 
ῬΘΘ ϑοσοιρϑηθά, ἴῃ 

ΟΥ̓Ω͂ΟῚ ὑμαῦὺ ὑδδ βουϊρ- 

ἔστ τϊρξ 6 δοσοι- 
ὈΙΠΒΏΘα 6 5αϊ4: “1 8. 

. 294 ν65561 
ψ͵}5 “ἰὐθίρ ὕβογθ 01} 
οὗ βου πη 6. ΤΏρΓο- 

ἔοτσα ὑ8γ ρεῦ ἃ Βροῦρα 
7.11 οἵ [8 βοὺῦ 116 

ὩΡΟῺ 8. ἌΨΞΒΟΡ [5081Κ]1 
δᾶ ὑτγοιρῃῦ Ὁ ἴο 5 

τηουίῃ. 30 )ΏΘΩ, ὩΟΥ͂, 

Ὧ6 88 τχροσϊνρά. [88 

ΒΟῸΓ σΐηθ, 655 πα" 

αὖ 85 ὈΘΘῺ δοοοπι- 
ΡΗΒΗΘα Ὁ δπά, Ῥονίῃρ, 

δῖ Βεϑᾶ, πῃ ἀοεϊὶν- 

οὐθὰ Ἢρ [Ὠ15] 5ρισῖ. 

255 366 Αρρεπάϊχ ὑπᾶοσ Μαίζπον 10:38. 



ΦΟΗ͂Ν 19: 851-81 

31. Οἱ οὖν 
ἸΏ6 ἰμοσοΐοσγα 

᾿Ιουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ 
1 Θνν5, βίπεβ Ῥυδρδσδίίοῃ 

ἣν, ἵνα μὴ ο μείνῃ ἐπὶ. τοῦ 
ἀξ ναβ, ἴὰ ογᾶθσυ ἐμαὶ ποὺ τϊσῃΐ γοιαία ὕροὰ ἰἴῃ6 

σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν 
βίδκο ἴϑς μοάᾶϊε.. ἴἰὰ 16 βδρραΐῃ, ἰζννδϑ 

γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου 
ἂἀὰν οξίμας οὔἷῃθ βξαρρδίῃ, ᾿ 05 τες {δ6 

ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα 
186 Ῥιδίθ ἴη οτᾶσϑσ ἰμδὶ μον τεαυοϑίεα 

κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη 
οὗ ἴβοσα {6 1658 τσ 6 ὈΓΌΚΘΩ, 

ἀρθῶσιν. 32 ἦλθον οὖν οἱ 
6. ταλσῆῦ Ὀ6 Ἡξτδα ΟΕ. ζδθ ἰμοσγοζοσα ἐπ 

στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου 
βοζάϊουϑ, δῃᾶ οΥ ἴῃ 6 Ἰῃηδοοᾶαᾶ ᾿ δυϑὲ (Ὁ 6) 

ἄλλου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ 
Τὰν ὑσόοκθ [8 1655 Δ.Ω Σ;᾿οὔ ἴθ οὐμεὺ (οΠ6) 

αὐτῷ: τοῦ ᾿ συνσταυῤρωθέντος 
Βδνίηρ ὈΘΘῺ ἱχηρϑΙθᾶ ἰοσοῖμοσ ἴο Ηἰτα; 

ὡς 

οὗ [μ8 (ΟἹ 6) 

τὸν ᾿ἰησοῦν ἐλθόντες, 33 ἐπὶ δὲ 
ὭΡΟΩ Ρὰξΐ ἐῃ6 εβὰβ ΔΝ σοθ, 88 

εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν 
{Ὧν 5ὲνν δἰσθαεὰν Ὡΐϊγω ανὶὴρ αἰθσα, ποὺ ἴδ ν Ὀσοκα 

αὐτοῦ τὰ σκέλη, 34 ἀλλ εἷς τῶν 
Οὗ Εἰτὰ 18 1655, [1:1 ΟἿΘ οΟΥ 1ῃ6 

στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν 
ΒΟΙα ΘΥ5 ἴο 5ΡΘδΓ ΟΥ τὰ 186 58 

ἔνυξεν͵ καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς καὶ 
ῬΡυποίυτεα, δὰ σϑὴθ οὖν ὀ δ΄ οὔσα δηᾶ 

ὕδωρ. 35 καὶ ὁ 
νύϑίου. γι δ εῖο τὰς (οΠ6) 

μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ 
Ὧδ5 Ὅογῆα νι ]ιΐηθϑθ, δᾶ ἴτὰθ οὗ Εἴγα ἰ5 16 

μαρτυρία,. καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι 
νἰΐλθϑα, δᾶ δαὶ (οΠ6) 85 Κονν τῃδὲ 

ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς 
ἔσγυα (1655) ὯΘ 15 βασῖαβ, ἴῃ οτάου ἰμαὲὶ αἰσὸ τοῦ 

πιστεύητε. 86 ἐγένετο γὰρ ταῦτα 
ΤᾺΔΥ Ὀ6 Ὀρο]θνίηξ. ΟὐσουχΥοα ἔοσ ἴποβϑα (1255) 

ἵνα ἡ. γραφὴ πληρωθῇ 
1 οτάρτυ δῖ 1 6 ϑοσϊοίασο ταὶ; θα ἐ]Ε]1ρα 

᾿Οστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. 37 καὶ 
ΒοηΘ Ὡοΐ - Ψ1ΠῸΘ οσασῃθα οἔ Ηΐτη, Αμᾶ 

ἑτέρα γραφὴ λέγει Ὄψονται 
αἰουθης βοσίρίυσθ 15 βαυη ὙΠῸῈΝ Ψ}1] 565 

ἐξεκέντησαν. 
ἰῶθον θἱοσορᾶ. 

καὶ 
8ηα 

αἷμα 
Ριοοᾶ 

ἑωρακὼς 
Βανι ΒΘ 

πάλιν 
ΕΥ̓ ΕΝΤΩ 

εἰς ὃν 
ἰὰὶο ΨΏΟΙΣ 

24 

ϑΙ ΤΏΘα. {πὸ αν, 
Β'θσθ ἢ ψὰ5 ΡΥΘΡ8- 

ταῦϊοη, ἰῇ οὐ τῃδὲ 
[86 Ῥοάΐδθ5 χηϊσηῦ οὶ 
Τοιηδίῃ ὉΡο 6 ἴογ- 
στα ϑὔδβκθ: οὔ 8 

ΒΘΡΌΘΏ, (ἴοΥ ἴῃ ἅδν 
οὗ ὑμδὺ ϑδρραΐῃ νᾶς 
8, στϑαῦὺ οΏ6,) τραχϑϑὺ- 
εὦ Ῥῆδαίΐθ ὁ ἤν 
ὍΠΟΥ Ιθ05. ὈΓΌΚΘΩ 
δηᾶᾷ ὕμ6 Ὀοάϊθϑ ἔβκϑθηῃ 
ΘΙ͂ΘΥ. 32 ΤῺΘ 50] αἴθχα 
ΟΑΥΩΘ, ὑζϑύθζοσθ, δῃᾶ 

ῬσοκΟ ἰῇθ 1Ιἰθρβ οἵ 
ἴμ6ὸ ἢυβϑὺ [π282}] δῃᾶ 
ἴμοθβθ οὗ ὑῃ6 οἴπμοῦ 
[181 ὑμαὺ δα Ὀθθη 
δια. ψῖὶῦ ἢ Ὠΐτῃ. 
83 Βυαῦ οὐ σομληρ ἰὼ 
ὥθϑθαδ, δ. 8 7 κἂν 
ὑμαῦ Ὧ6 ψὰ5 δἰγθϑδᾶν 
δᾶ, ὑΐθν αἱᾶὰ ποὺ 
ῬχΘδκ Ὡἷβ ἴθρβ. 34 Ὑεῦ 

ΟἿ οὗ μ 50] 1 θ 5 

δῦ ρρα μἷὶβ βἰᾶθ νι 

8ι.Ὀ.ι ΒΌΘΑΥΙ, 8δῃηᾶ᾽ χη6- 

αϊαίθιν Ὀϊοοᾶ δϑᾶὰ νἃ- 

ἰθὺ οϑχὴθ ουὐ. 35 Απὰᾶ 
μΒ6 ὑμαῦ Ὧδ85 866 
[1] 85 Ὅοσῃθ νσὶῦ- 

Ὧ655, 8 5. ΣΌΠΘΕΒ 

ἷἰβ ὕγσιιθ, δῃᾷ ὑμδῦ τηϑ 

Κηοΐβ Ὧ8 {6115 ὑππ8δ 
ϊηρδ, ἱἰῃ ογᾶρε ὑμδὺ 

χοῦ 8150 Π80ὺ :-Ὀ6- 

ἸΙίονθ. 36 τὴ ἔδοῦ, [686 
ὑμπίηρβ ὕοοϊς ρ]808 
1 ΟΥ̓ΒΙ ΓῸΓ {Ππ6 βουΐθ- 
ἴυχα ἴο ὍὯ6 Ζυ1Πη16α: 
“Νοὺῦ ἃ. Ῥοπθ οὗ δἰ5 
ΜΙ ὍΘ6 οΥυϑῃρᾶ.᾽ 

81 ΑΠα, δρϑίῃ, ἃ α1- 

ξοσθηὺ βουϊρίυσα βασϑὶ 
“ΤΩΣ ψὶ} Ιοοκ ἴο 

6 Ομθ ΜΏΟΠΙ ὑπο 
Ῥἱθγοθᾷ." - ᾿ 

ἑ 

β ἑ 

δφδ 

38. Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν 
Δέον Ραΐ ἐῆθβο (155) γχοαυφοίεαὰ ἰπμ6 

Πειλᾶτον ᾿Ιωσὴφῤ ἀπὸ ἉΑριμαθαίας, ὧν 
Ῥιαία Ζοβορῃ ἔσγογι Ασιτηϑίῃθδ, Ῥοὶπς 

αθητὴς τοῦ ᾿[Ιησοῦ κεκρυμμένος δὲ 
μα οέρι οξίῃθ. 2ε5859. Βανΐπδ θϑθὴ δίθαἀθσὰ μα 

διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿ἰουδαίων, ἵνα 
ξῃσοσσὰ ἰβ6 ἔδασ οἔ ἐπα Ζενν5, 1Ὼ οτάδσ ἰῃδὶ 

ἄρῃ. τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ϊησοῦ’ καὶ 
μοταϊσῃς πῚ ΟΣ ἰ6 Ῥοὰᾶν οξίμβεο 9726β95; δῃηᾶ 

ἐπέτρεψεν ὁ Πειλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ 
ροιταϊτῖθα ἰῃ8 Ῥ1δΐδ. Ἠδ σϑῖθ ἱμπογοίοσε δηὰ 

ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ. 39 ἦλθεν δὲ καὶ 
πἴῖρα ΟἹ ἴτ116 Ῥοᾶὰν οξβέτη. δὰθ Ραϊ 8150 

Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν 
Νισοοάογλβ, {πμ6 (ο6) δνὶηρ σοίλθ. ἑοννασάᾶ ἶσα 

νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων ἕλιγμα 
οἔ ἰσῦ. (μ6 Βγϑὶ ((Ὠϊ 5), Ῥδασὶηϑ ΤΟΙ .. 

σμύρνης καὶ ἀλόηῆς ὡς λίτρας ἑκατόν. 
οὗ τω δδῃᾶ 81065 85 ῬΡουμα. πυηάχρα. 

40 ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ ᾿ἰησοῦ. 
ΤΟΥ ἴοοκ ἐμπογοξοσθ 6 Ῥοᾶν οὔἦίῃε Φ26εϑι 

καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν 
διὰ ἰμδν Ὀουπηᾶ "ΠῚ ἰο Ῥαπᾶδϑο νυ 1τὴ8 

ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς 
ΒΡῖ665, . ΘΟσΟΓΟΙΩ5 85 Ουδίοα. 5  ἴο θ᾽ 

᾿Ιουδαίοις ἐνταφιάζειν. 41 ἦν δὲ 
Ζεονν5 ἴο 6 Ῥυθρασίηρ ἔοσ θυσίδὶ. 7α5 

ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν 
ἰὰ [6 ὑῖδοσθ ΨΏΕτΟ ἢ6 νυὰβ ρϑ]θα βαγάρῃ, δπα ἴῃ 

τῷ κήτῳ μνημεῖον καινόν, ἐν. ᾧ 
ἴτ6 Ρασγᾶφῃ ΤΑΘΙΠΟΥΊΘΙ ΟΥΔῸ Ὥθν, ἷἢὼἪ ψΏΪΟΠ 

οὐδέττω οὐδεὶς ἦν ᾿τεθειμένος. 42 ἐκεῖ 
ποὺ θυ γε ποοῦθ 8 πανΐὴρ Ὀ6θῃ Ραΐ; [121-}.-] 

οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν 
ἰμοσοΐζοῦθ, σοῦ [88 ΡῬτεραχϑίζοῃ 

᾿Ιουδαίων - ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ. 
Ψενν5, Ῥεοδῦθο ὮΘΑΓ ψΜ85 1΄ 6 

τ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν ᾿Ιησοῦν. 
ΤΑΘΥΔΟΧΙ81 Το, πον ρΡ ἴζ6 Ζ265115. 

σαββάτων 
ΞΑΌΡΘ 5 

ἔρχεται πρωὶ 

20 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν 
ὭἼο 6. Ὀυδ ΟΠ6 [ἅ8240]] οξίμα 

Μαρία ἡ βαγδαληνὴ 
.ΜΑΥΥ - μα Μεβάβδιθηθ .β σΟτ 5 - ΘΑΙΥΙ͂ 

σκοτίας ἔτι. οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, - 
οὗ ἄβσκηθε ψνο Ὀεοΐῃρ ἱἱπίο ἐπ6 ΤΩΘΙΩΟΥ͂ΔΙ ΤΟΙ, 

καὶ βλέπει τὸν λίθον 
δια 5 Ἰοοκίηρ δ πὲ ίομπε 

ἐκ τοῦ μνημείου. 2 
ουξ οὗ - ἐδ ΤΑΘΙΩΟΣΊΔΙ ἸοΟΤΏ. 

ἡρμένον - 
πανί ὍΘ6η 1ἰξοα ΘΕῈ 

τρέχει... 
ΞῺΘ 15. ΠΩ 5 

ΟΕ 6. 

ΦΟΗΝ 19: 88---20: 3 

38 ΝΟ δἱΐοσ ἰῃ686 
ρα Φοθαῦμθ ἔχου 
ΑΤ 118 68, ψ8Ὸ 
59 8 ἀἰβοῖὶρῖθ οἵ 
σοϑθὰ Ὀαῦ 8 ϑδθογοῦ 
ΟἿΘ οὐὖὔῦ οὗ [5] ἴἔδθαγ 
ΟΥ ὑμ6 ὕδθτδβ, τοαιδϑῦ- 
εα Ῥηδίθ ὑμαῦ Ὧ8 
ταϊρηῦ ἴδ αὰν ὑδ6 
Ρμοᾶν οὗὐ 9655; δῃᾶ 
Ριαῖθ σϑύθ Ὠΐπὶ ρδγ- 
τη ἰβϑίοη. ΤὨΏΘΤοζοσο ὯΘ 
σϑθ 8δῃα ἰοοῖὶς ἢἰϑ 
ῬοΩάΥ ἅνδῦ. 39 Νίο" ο- 
ἀθΊΩι5 8150, ὑπ86 τλϑἢ 
ὑμῃαῦ σα ἰο Ὠἰτὰ 
ἴῃ. β8 πίρῃῦ ἐῃ8 
Βγϑὺ ὑϊχτηθ, σϑυὰθ ὈΓῚῺΡ- 
15 8. ΓΟ] οΟΥὗἨ ΠΙΨΥΓᾺ 
δὴ δἷοθϑ, δροὰῦδ ἃ 
δυμάᾶχοα ρουπμᾶςκ [οἵ 
101. 40 5ὅο ἰχθν ἰοοὸῖκ 
[1260 Ῥοὰν οἵ... σθϑβῖι8 
δα Ῥουμῃᾶ ἰὃ ὰρ ψἱἢ 
Ὀδηᾶδρσοα νι ὶῦ ὑμ6 
Βρΐοοσ, δῷ ὑπ6 ψ8 5 
5116 θὰ ἤδνθ ἰῃ6 
οὐδοῦ ΟΥἨ Ὀσυθρδυΐησ 
ἴ0Υ ὈΌΓΙΔ]. 41 Ι1Ποὶ- 
ἀθηύϑιν, αὖ 6 ΡΙδοθ 
ΜΏΘΙΘ ὯὮ6 ψδθὺ ἰτ- 
ΡῬδιθὰ ἰῆθῖθ ψὰ5 8 
Βατάθη, δηα ἴῃ {μ6 
δα σᾶθη. ἃ ὩΘ Π1ΘΠιο- 
Τὶ το, 1 ψΜΏΐΘΗ 
ΠΟ ΟὨΘ: 8 δυο σ γψοὺ 
Ῥθθὴ 1α]4, -42 ΤΏΘΓΙΕ, 
ὕθῃ, οὐ δοοοπηὺ οὗ 
56 φῬγδϑραζϑύϊοῃ οὗ 
(86 ΦΖο5, ὑμοῦ ᾿Ιδἱὰ 
ὅθδαδ, Ὀθοϑῦδα 8 
ΤΑΘΩΔΟΥ8]Ὶ οι τ 88 
ὨΘΑΙΌν.. Ὁ 

920 ΟὨ ἰῃ6 ἢτγβὺ ὅδν 
ΌΟΥ 6 ΨΧ66Κ 

Μᾶτν Μδρ' ἅβϑ 16 186 
δήθ. ἴο 6 χηρχηπο- 
τἶϑ] ὕοσαρ ΘαΓΙν, ΜΏΪ6 
ἴχθσθ ψὰϑ δύ} ἄδτκ- 
ὯθΘ55, δ8η4 βῇ8 Ὀοπμοὶὰ 
[86 β5ῇοῃαε ϑδἰσϑϑδᾶν 
ὑδκθη ΔΌΡΥ ἴἔσγοῖῃ 
ἴα ΙὩΘΠΊΟΥΔῚ ἰοχῃῦ. 
2 ΤὨΏΘΒΓΘΙΟΥΘ. 5.6 σϑῇ 



9Ο0ΕΝ .90: 8---.9 

πρὸς Σίμωνα Πέτρον οὖν -. καὶ ἔρχεται 
Ῥεοῖοσ ἰβουδέοσθ: δῃα ἰ5 οοσηϊηρ ἰοννδτά ΘΙσΟἢ 

καὶ πρὸς. τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν 
δηᾶ. ἰοματὰ - {π6. ᾿ οἴδμεσ. ἀϊβοῖρῖιθ. ΟΣ 

ἐφίλει ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ 
γᾶ ὨβνΙηξ δἰτθοτίοα ΣΟΥ τὴς ο 6505, - 886 

λέγει αὐτοῖς Ἦραν τὸν κύριον 
816 15 λϑὰ ΘῈ ἴο ἴποραω Ὑδὰν τῆρα οὐ τῇς. ζιοτά 

ἐκ ᾿τοῦ . μνημείου, . καὶ οὐκ 
ουΐοῦ.- ἐμθ ΙΩΘΙΩΟΙΊΔΙ ΤΟΙ, Ἐ εἴ] ποί. 

οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 
Ὅ6 ἢᾶν8 ονντι. ὙΏΡτΟ - ἴδον ρας Ὠΐτα. 

-ῷ Ἔξῆλθεν ιν Οὖν ὁ - Πέτρος καὶ ὁ 
ως ρα ουἵ', ἔβοζθξοσα “6 Ῥεῖου - δῃὰ 

ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο-" εἰς τὸ 
.ΟἾΠΘΥΓ, ἀἰδοῖρ!ε, δηα [μὸν ννοσδ σοχαίηρ 1ηΐο 

μνημεῖον. “4 ᾿Σ᾿ᾷἘἔτρεχον . δὲ οἱ 
ΤΑΘΙΛΟΥΊΘΙ ἰοσα.. γε: τυ ηἱη5 Ὀπς “τὴς 

᾿ὁμοῦ". καὶ ΝΣ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν 
τοβείμου; δῃὰᾶ ἐδ ΟἾΒΠΘΥ. “ αΙΒΟΙΡΙΒ “.:. τδὴ δηθδὰ 

᾿ς πάχειον. («τοῦ - Πέτρου καὶ ᾿ἤλθεν- ̓ πρρῶτος 
ζΏΟΓΘ ἀμ κινς ὉΣ ἰῃ68.: :Ῥοΐεσ. δηῃα "8 Ὀᾶσαβ. βσβί. 

εἰς τὴν πὸ; ἐδ μνημεῖον, - "δ, καὶ 
π᾿ πῇ : ἴδ 6 πα ΤοιΏΡ, εν ΠΑ 

᾿ “παρακύψας: τς βλέπει. - κείμενα. τὰ 
μᾶνὶπϑ βίοορεᾶ Ὀεβίαθ᾽ πα 15 Ἰοοκίῃϑ δαί ἱνῖπα. "86 

ὀθόνια, οὐ ᾿ μέντοι : εἰσῆλθεν. 6. ἔρχεται" 
Ὀαπάξξεϑ, .. πο οἵ σΟΌΧΒΘ 6 ϑηΐεσϑα. 15. οσογαϊῃβ 

Γοὖνι: - καὶ Σίμων Πέτρος: ἀκολουθῶν-- αὐτῷ, 
{ποσρἔογθ. δἷβο:. χη ἰὴ ΣοΠ ον  ἴο Ὠΐτῃ, 

καὶ - εἰσῆλθεν εἰς μνημεῖον" καὶ 
δηᾶ᾿ Ἀ6᾽ ἐπίογεα. ἰαῖο-. ἀπὸ ΤΑΘΙΔΟΣΊΔ] Ἰοτηῦς δορὰ 

- θεωρεῖ ει δήτὰ ̓  τὀθόνια, κείμενα; :1.. καὶ - τὸ 
Ἔδ 15 Ῥοβοίατηξ. 8. Ῥαηάᾶββθβ ἸΏΒ, 488... 86 

οουδάριον;"᾿. δ. ἦν : ἐπὶ. τῆς᾿ κεφαλῆς, αὐτοῦ, 
βυγθαΐ τιοῖ, ΦΕΪΣα νγ89 ἀροτν. 16 : μεδᾶ οὗ Ἡΐτα, 

οὐ μετὰ: "τῶν᾽ ὀθονίων. κείμενον ἀλλὰ χωρὶς 
ποῖ ψἹ- ἴὰ6: Ῥαηδλσόξ ᾿Ινἱὴρ -Ἀαῖ δρατί ἘΥΓΟΙᾺ 

ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα οτόπον' 8 τότε 
Βανίηδ. Ῥ66π' ΤοΟΙδα ἐΔαίο ΟὯΘ Ῥῖδςς; 

᾿ξ οὖν -εἰσῆλθεν᾽ καὶ - ὁ 
ἐπεϊοΐοτθ. οηΐξεσοα - δἴδο.. ἴῃ6. οἰμοσζ 

τον δ 0ὐε Ὁ ἐλθῶν - τ πρώτοξυ 
186 (οΠ6) : ανίηβ σοχὰς --: -- ἄχϑί:-: 

μνημεῖον, καὶ --. εἶδεν -“- καὶ 
ΤΩΘΙΏΟΣΙΔΙ ΟΤΡ,: δῃμα ἤθ δῶν δῃηα. 

9. οὐδέπω - γὰρ "ἤδεισαν - ᾿. τὴν. 
ποῦ Ὁ ψ ΘΙ: ΤΟΥ ἐδεν μδὰ Κηονη--. -ὄ (86 ΄- 

ὅτι. - δεῖ: “αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
ἐμαὶ ἰδ 15 θοθβθσν ἰὴ  ουξοξ΄: ἀδδα: (0565) 

ΑἸΒΟΙΌΙΘ 

εἰς τὸ, 
1πἴΐο 51. 

ἐπίότευσεν: 
ἘἈ6 Ὀδϑηθνθρᾶ; 

γραφὴν 
Βουϊοτυσο 

- θὰ 

: ἄλλος .: μαθητὴς 11 

ὅθ 

δά σϑὰθ ἴο ϑ'ἰγηοῃ 
ῬΟΙΘΥ δῃᾶὰ ἴο ἰῃβ8 
ΟὗΘΙ ἀΙ501016, ἔρον 
ΜΟΙ, σεβὰβ 8. “41- 
ἔδούϊζοῃ, δηᾶ 816 βϑδἱᾷ 
ἴο ὑπϑῖὰ: “ΤΏΘΥ δαγὰ 
ἀβθὴ αὐὰν ὑὯ6 -Τιοτὰ 
ουὐὖῦ οὗ ἴπ6 ΤΟ ΟΥΪβ] 
οι, δηἃ 6 ἀο οὶ 
ΚηΟΝ ψΏΘΓΘ 6 Υ Πᾶμε 

- [Ια δἰπι." ... .-- ἡ 

8 ΤΏΘη Ῥεοίοτ. 
126  οΟΥ̓ΏΘΥ. 

αὐᾶ 
α[561Ρ016 

Ἰνψοοῦ ὁὰαύ δηὰ βἰαζιδᾷ 
ἔοῦ 86 ωϑθιησῦὶδὶ 
ὑοιιρ.. 4 Ὑ65, “ἴθ ὑχο 
Τοσϑύμθυ Ῥδρϑδῇ ἴο ΤΌ; 
Ῥαὺ ὕπ6 οὔμου ἀϊξοϊοϊὰ 
ΤΠ -δηθδᾶ οὗ! “Ῥδίθσ 
αἰπ στγδδύθσ᾽ ᾿βρεθᾶ 
διηα. τοϑοῃθᾶ .-Ὧ6 χηδ3 
ΤΟΥΔῚ ὕογαρ {ἰγϑῦ. 
5 Απᾶ, 5ἰοδρίηρ ἴοχ" 
ψϑτᾶ, Ἦθ ΡΘὨΘΙὰ ἐπὸ 
Ὀϑηᾶαρθθ ἱγϊηρ,. αὐσθῦ 
Ὧ6 αἰά ποῖ᾽ ΤῸΝ ἼΩ. 
6 ΤΏΘΩ Βίπιοσι Ῥεΐοσ 
δῖδὸ οϑῆθ ζο]ορ 
Βΐ, δηα δ. οηξογεᾷ 
ἴηὔο 6 ΙΏΘΙΏΔΟΥΪΔΙ 
του. Αηαὰ Π6 νἱονοα 

[6 Ῥαπάδροϑ - ̓ γίηρ, 
7 150 ἴπθ οἱοίῃ. τῃαῦ 
Βδᾶ.. Ῥδεῇ. ὉὩΡΟΩ ὯΪ5 

βοᾷ ποὲ 1γίῃρ. τὰ 
[88 Ῥαῃᾶδροβ Βα: 860- 

ΒΓΘΙΕῚΥ το]εὰ Ρ ἴα 
ΠΕΣ ΠΌΤΟΝ 8 αἱ. ἀμαῦ 

ἩΗΗ “Φηογοίοσα, [ῃ6 

ΟὗΠΘΓ ἀϊξοίριθ ΨΏΟ 8ᾶ 

ὙΧΟΔΟηρά [6 πρχζηον 

ἽΥΔΙ- ζουαθ᾽ Βγδῦ ἀ1ο 

ψϑηῦ ἴη,: δῃά Ὧθ. ΒΒ 

Θά ὈΘΙΠονγβᾶ: 9 ΕῸΣ 

μον ἀϊᾶ ποὲ γδὺ 
 ἀἰβοθσῃ [0] ϑουϊρίατα 

Γμαῦ. 86 :τησβῦ.. τίβθ 

ννδενον ἐμ φα φημ Ἀμμ υμναβοιη͵μ αν αηγμηυ τς μι ψνλν νυ οουῳ μι ΙΝ. ὡνἁυἡὡὉμηυ ΑΙ ΔΡΉΦΡ υαυυφηρ ρ ἀρμιη σηυμαπηαρμθιπον μθμαθ θυνλα, ὑϑανεμ εμμικ υαυηνυ μρ φκῶ φιζσοφῶψαν λμραμμαρφα, μὰ ἐριλε ανανν ον πον ἐν ἐστο φλε μετ ν ἀπο νινα οὶ, μένε πρτνβαοθν αρμαρθην σῇ». ϑρευρι υρμαν σῦν υοίο μόρα. συνοσο στῶν ρσυμνασ περ αυινν εν κου 

δὅ2 

ἀναστῆναι. 10 ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς 
ἰο βἰαπα ὑὈΡ. - ἵν οῶΐῦ οὗ ἐμοσγθέοσθ δδϑίη ἰοννδεα 

αὑτοὺς οἱ μαθηταί. 
{πϑίβεινεβ ἴμ6 αἼβοῖρ 68. δ τς 

11 Μαρία δὲ "ἵστήκει πρὸς τῷ 
Μασν μα Βδᾶ βἰοοά ἰοννασὰ τὴς 

μνημείῳ ἔξω κλαίουσα.- ὡς οὖν 
πιθι ΟΥἽ8] ἴοσρ οΟυἰδίαάα ψεθρίηθ. ἈἊἋ8 ἱμεσεΐοσα 

ἔκλαιεν ΄- - παρέκυψεν . εἰς - τὸ 
56 Μδ5 ΟΥ̓ ἸΠ5 506 βπἰοορρά Ὀ651αδ6. ἰηΐο 188 

μνημεῖον, ᾿. 12 καὶ θεωρεῖ δύο 
ΤΑΘΙΩΟΤΊΔΙ ΤΟΥ, δηᾶ 586 5 Ῥϑῃοιαΐϊηβ ἔννο. 

ἀγγέλους ἐν λευκοῖς᾽ καθεζομένους, 
ΔΏΒΘΙΒ ἴῃ τ Ὡΐϊΐα [σασσαθη β] 5, 

ἕνα πρὸς τῇ 
οηθ ἰονδζᾶ. 6 μοδὰ 8. οὔθ. ἰοννασὰ τἋἢ6 

ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ ᾿]ησοῦ. 
Ζοεῖ, ΨΏΘΙΘ γ͵88 ᾿γἱη5 ἰῃα Ὀοᾶν οζίῃβ σ{76δ8υ5. 

13 καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι.. Γύναι, . τί 
Απᾶ δἴὅἧ βδυίΐίῃθ ἴο 6 .ἰοθθ ὙΜοπιϑα,.. ΜῊΝ 

κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι 
816 σοὺ ννεαρίηδ 556 "δ βϑυἷη 5 ἴο ἴθ. μὲ 

Ἦραν - τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ 
ΤΟΥ πιο ΟΥ̓ ἰδ Τιοζα Οἔγηθ, δά ποῖ 

οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 
1 μδν6 Κῆονν ΨΏΘτΘ.. λον ρνυΐ Ὠέτῃ. 

14 ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς 
ὙΠ656 (155) Βανὶὴδ 5αα. 506 ὰχηρα  ΣἼἰπΐο 

τὰ εἸ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ ᾿ τὸν 
{86 (155). . ὈΘΒΪΠΑ, 84 516 15 Ῥϑθῃο αϊηρ.. δα 

᾿Ιησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ἤδει"᾿ 
ὅεβαβ Βανίηβ βἰοοᾶ, δὰ ποὺ «06 ΜΗ Κηοννα 

ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστίν. 1δ λέγει αὐτῇ ᾿Ιησοῦς 
(αὶ ὅεβὰβ. Δ 15. Ι5 ΒΆΣΊΩΕ ἴο ΒΟΥ 6βὰβ 

Γύναι, . τί 'κλαίεις; τίνα 
οταϑῦ, ΜῊ 816 γσοὰ νΘορί 53 ὙνΏοσα 

. ζητεῖς; ἐκείνη: .- δοκοῦσα. ὅτι - ὁ 
ὅτ σοὺ βοο κι! εν Ἰμδὲ ἴοπο). ο ΙΑ ΚΙαε ἰδαΐ ἴδ8 

κηπουρός ἐστιν “λέγει. αὐτῷ Κύριε, 
«γπουρός π 18 15 5Ὧ6 ἐἰ5 Ὑντρς τὸ Βίτα Τιογά, 

εἰ σὺ -ἐβάστασας αὐτόν, . εἰπέ. μοι 
1 γοὰ - δαχτὶοα ἴτα, 5.) ἰοτηθ. ὙΆΘΓΕ 

ἔθηκας ᾿ αὐτόν, “ “κἀγὼ ̓ ᾿ αὐτὸν. ἀρῶ. 
γοαρυξς ίτη, 821  Πἰπη 588}} ΠῚ ὭΡ. 

16. λέγει .- αὐτῇ ὀ᾿Ιηδσοῦς Μαριάμ. 
15 βαυϊηξ. ἕο ΠΟΣ Τεβὰ8 ᾿ Μᾶατν. 

στραφεῖσα ἐκείνη λέγει 
Ἐανΐηρ υστημεα 6 δαί (016) 15 Βα υ Τ5 

ἜἘβραϊστί Ῥαββουνεί--.. ὃ 
1ὰ ΠοΡρσονν --: ἘΔΌΡΟΙΙ - λυ" δ 410.) οἱ 

αὐτῷ 
ἰο ὐταὰ 

'λέγεται 
15. Ῥοὶῃ Ρ βαία 

κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς. 

ποῦ. 
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ἔγοτα ὑπ ἀρδᾶ. 10 Απὰ 
50 [6 αἰβοῖθιοα ποῦ 
Ὀ8ῸκΚ ὅο ὑμοὶῦ Ποχηθ. 

11 ΜΆΓΣΥ, ὨΟΜΒΥΘΙ, 
Κορὺ βἰδηᾶὶηρ οὐὐπίαα 
ΠΟΥ ὕμπρ 1,10 ΓΥ181 
το, ψϑορίηρ. ΤΏΘΏ, 
ΜΏΪΘ6 5ῆὴ8 85 ψ660- 
1ῃρ, 516 5ὐοορθᾶ. ἔογ- 
ψοτὰ ἴο Ιοοκ ἰηΐο 
6 πθηλου 8} ὑουὰρ 
12 διὰ 58ῃὴ6 νἱονεάᾶ ὑτο 
ΒΏΡΟΙΒ ἴῃ ψῃϊΐθ βἰ- 
ἐΐὴρσ οὔθ δὐ ἔμ βοδάᾶ 
ἃ ΟἿΘ᾽ δὖ πθ6 1δοὺ 
ΜΏΘΙΘ ῃ6 Ροᾶν οὗ 
σοϑθ δα Ῥϑόῃ ἱγίηρ. 

13 Δηὰ (ὩθΥ κδαἰᾷ ἴο 
Βοῦ:.. “ΝΜοΐδῃ, ΜῺΥ 
816. γοὺῦ ψοϑρίηρϑ᾽ 
ΒΘ. 5αἱαά ἴἰο ὕει: 
“ΤΏΘΥ ᾶνα ὑβίκθῃ ΤΩ 
Τιοτὰ νῶν, δι 1 
ἄἀοο] ποὺ Κῆον ΜΏΘΙΘ 
ΔΘΥ Πᾶνα. δὰ Ἠϊηλ.᾿ 
14 Αἴδοῦ. βδυῶρ μι688 

ὑΐηρδ, 586 ὑυαγηδᾶ 

Ὀδοῖς δηᾶ νἱοχϑᾶ. 96- 

55 δίδηῃάϊησ, Ραῦὺ 5886 
ἀϊὰ ποὺ ἀἰβοθῦῃ ἰῦ 88. 

ὕθϑθιβΒ. 15 σοδὰϑ. βδἱά. 

ἴο ὨΘΙ; “γοΐζδῃ, ΨῺΥ 

8ΙΘ. γοῖ ψϑορίηρῦ 

ΝΟ τα ψοῖ Ιοοκ- 

ἴὴρ ἴον) 56, πδρ- 

1ἱὴρ Ὁ νὰ [88 

δι ἀθηθυ, βϑἰα ὕο Ὠἰμι: 

“Β1ς, 16 γοὰ Ὦδνθ σδσ- 
τἱοᾶ ἴα οδ᾽, [611 Ππ16 

ΜΏΘΓΒ γόα 8νθ [16] 

Ὠΐμ," ΘΔ ψ{1 ἰδ κα 

Ὠπτὰ Δαν." 16 ὕθδιβ 
ΕΤΟΝ ἴο Ποῦ: “Μδβιν!" 

ὕροῃ. φασορ δτουηᾷ, 

5ὴ86. 5εἰϊά ἴἤο Βδἰπηι, 

ἴῃ Ηδρτον: “Βαδ- 

δο’πὶ} Ὁ" (ΝΏΪΟΒ ΘΔ Ὼ5 
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Διδάσκαλε. 17 λέγει αὐτῇ 
ΤΣ 15 Βα 5 ἴο ΠΘΥ 

μου ἅπτου, οὔπω γὰρ 
οἔταθ δ ἰοπομίηρ, ποῖ γεῦ Φοὺσ [ἤμᾶνε δϑδοθησοεα 

πρὸς. τὸν. πατέρα: πορεύου δὲ πρὸς τοὺς 
ἰοννατά ἰῃς Βδίμου; 6 βοίΐῃρ Ὀαΐ ἰονοτα {μα 

ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς ᾿Αναβαίνω 
Ὀτοίμειε οἔτηθ 8η6 565) ἴἰο ποτὶ Σ 8πὶ δβοθπαληβ 

πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν 
ἰοναῖά 6 Βδίμοσ οἶτηθ δῃηά Ἐδίηοσ οἵ τοῦ 

καὶ θεόν μου καὶ θεὸν. ὑμῶν. 18 ἔρχεται 
διά Οαοὦ οἴτηθ δμᾶὰ Οοαῦ οἵ τοῦ, 15 σου 5 

Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς 
Ἅδυν 168 ἹΜδράβδιθῃθ Ὀχϊησίηβ 5 ἴο (86 

μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα. τὸν. κύριον καὶ 
αἰβοίρῖθα 1240 ΙΖΒμᾶνὸ βοὴ ἴηθ ' Ποχὰ δηάᾶ 

ταῦτα. εἶπεν αὐτῇ. 
ἴδ686 (1558) 6 βαία ἴο ἤθσ. 

19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ 
ΒΘΙΩΣ ἐπουύθζοσθ οὗ θρυθῃϊηδ ἴο [ἢ 6 ΔΡν 

ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν 
ἰῃδῦὺ ἴϑο οὐθ[ςἄἀδυν] οὐ βδρθαΐϊῃβ,, δηὰ οξίῃε 

θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ 
οουβ ἈΔΥ]ΩΒ ὈΘΘῺ ἸοΟΚεΕΩάᾶΩ͂ ΨΏΘΓΘ δ 23 5) 1μ 6 

μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿ἰΪουδαίων, 
50 101605 ἰσουῦρσῃ 6 ἔθου οἕίῃα 265, 

ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, 
ΟδῺΘ ἴα 9655 δῃᾶ βίοοᾶ ἱἰηΐο ἴ1ἴῃ26 τηϊᾶβί, 

καὶ λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν. 20 καὶ 
δα ὯΘ 15 βαυίῆβ τὸ ἴθβὴ Ῥέδοθα ἴο χοῦ. Δηα 

ἣ Α . 
ἰησοῦς Μὴ 
2655 Νοί 

ἀναβέβηκα 

τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν - καὶ τὰς χεῖρας καὶ 
1818 αν δ 5814 ΒΘ Βῃονϑθα δ1ῖ5οὸ πὸ δηαβ δη 

τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν οὖν οἱ 
1τῃ8 51ὰ 8 . ἴο ἴθ. Βθ]ήοϊοφσα ἐμογεῖοσθ ἰδ 

μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. 21 εἶπεν 
αἰβοῖ 165 ἈΑνΙηΒ ΕἸΞΙΞΣ 1ὴ6 Τιοτᾷ. 5δ1α 

οὖν. αὐτοῖς ὁ . ᾿Ιησοῦς πάλιν Εἰρήνη 
1μουθέοσθ ἴο θη ἐπ “655 δϑδδὶα Ῥεδοα 

ὑμῖν’ καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, 
ἴο γοῦ; δοοοσγάϊῃρ 85. Ὧ85 ΒΘ Ζουίῃῇ τὴθ ἰῃ6 ἘΔίηοσ, 

κἀγὼ. πέμπῳ ὑμᾶς. 22 καὶ τοῦτο 
8150 ᾿Ὶ τὰ βρη δ του. Δα ἸΏ15 

εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς 
Ὠδνὶὴϑ βαῖᾷὰ δ Ὀ]ονν ἢ 886} ἨὨΘῚ5 εν ἴο ἴθσω 

» 
Λάβετε πνεῦμα ἅγιον: 28 ἄν 

Ἐδθοδῖνε τοῦ ΒΌΪΡΙΐ ΠΟΙ͂; ΠἸΚΘΙν 

τινων ὁ - ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας 
Οὗ Βοπῖθ οὔθϑ. σοῦ 5ῃ0Ἐ σὲ Ρὸ Οὗ {πὸ 515 

ὅφ8 

ΤΡΔΟΒΟΓΓ ἢ) 11 65:5 
βοϊὰ ἰὼ δ: “Βἴορ 
οΟἸϊηρίηρ ὑο πι6. ΕΌΓ 1 
Ὦδινθ Ὡού γϑὺ δϑοθησρα 
ἰο ἴπ6 Εδίμοσς. Βυῦ θ6 
ΟἹ ΨΟᾺΓ ΜᾺ. ἰὺ [ΙῺν 
ὈΥοΟύΏΘΥΚΞ δῇ 58.) ἴἰο 
ὕπϑπι, Ἵ θὰ ϑϑοθηαϊίηρ 
ἴο ΠΥ ΕδΠΘ δηὰ 
ΟΕ ΕδύΠΟΣ δϑηᾷᾶ ἴἰο 
ὯὮΥ Οοα δῇ ὕὑυοῦκ 
αοἄ.᾽" 18 Μϑδὺν Μϑγ'.- 
ἀδι 16 σϑθ )ηὰ 
Ῥσουρῃηῦ ἢ8 ὩΘῪ 5. ἴὸ 
ὑ αἰβοίθιθο: “Ἵ Ὥδνθ 
ϑ6θὴ ῃμ6 Τιοσᾶ!" μπᾶ 
τὺ Ὧ6 5αἱᾶ ὑῆθβρ 
ἑῃΐηρα ο ΘΓ. 

29 ΤΏΘσγοζοσθ, ψΏΘη 
ὦ νὰ ᾿ἰαΐϊθ οὔ ὑδδὺ 

αν, ὑῃ8 γϑὺ οἵ ὑμ8 
ΨΘΘΚ, 8πᾶ, διὐποιυρῃ 
{μ6 ἀοοῦβ 6 6 Ἰοοκρὰ 
ΨΏΘΥΘ 6 ἀἰἰβοΐριοα 
ΜΟΙ ΓῸΓ ἔδδυ οἵ (28 
ὥοννδ, Φο5 5 σϑθ δηᾷᾶ 
5οοα ἰῇ ὑμοὶῦ χηϊᾶδι 
δ ἃ βοϊᾶὰ ἴο ὑδσχς: 
“Μὰδγν τοῦ ἤδνο 0686806.᾽" 
20 Αηα δἵξζου Ὧ6 παϊὰ 
ὑμὶς ἢ6 β»ῃΒονρᾶ {ϑῖῃ 

Ῥοΐῇᾷ ἢΐϊ5 ϑδῃᾶβ . δῃᾶ 

Ἦϊ δἰᾶθ, ΤΏΘΩ 6 α15- 

ΟἾΡΙΘ65 τϑ]οϊοθα δὖ 566- 

ἴὴσ ῇβ Τιογᾶ. 21 956- 

55, ὑΠογθίοσθ, βϑὶα ἰὸ 
ὑπο δϑϑΐη: “ΜΆΥ 

χοῦ Ὥδγνθ Ὀθδοθ. συ δὲ 

85. ἴῃ Ἐδίμοσ Ὧδ5 
Βοὴῦ χῇζ8 -ζογίῃ, ἋΣ 

8150 8: βϑϑοηάϊῃρ 

χοῦ. 22 ᾽Απα δἔίοι 

Ὧθ 5δα Ὁ Ὧ6. 16 
ΡΟ ὑῃθαὶ 8η8 

βοϊὰ ἰο ἰχθ: “Ἐ6- 
σοῖνθ ΠΟΙ βρϊγιῦ,. 

2818 τοῦ ζογρῖνθ ἐπ 

5.5 Οὗ ΒῺΨ “ῬΘΙΒΟΏΒ, 

ΜΌΝΟ ΑΟΟΒΒΟΜΡΗΝΟΝΝΝΝ 

ΚἈΝ μένμνν Ἀν μκ ἐν φρρνμι δ φρι σαν, δεηη μύραβῆν 'ζυρανφνοι φυγμβμωνείμνηαρηνμυυ θα θημθ.αὐνν δ ὑφρασημο νυ αριπρ μμημμμθ μοινλμερηρνυρτβορνηναύμθ φ φυβρυν μρν μλρνφ- στ σι σὺ αι μρσνρο μον αν αιημοαμυφρηφοισον ἀρερυσνο. οι μπρμαληυντμαι νυ κυραρυρτν θην υηι σα ὑπ σαν προ λύμνι ὑπ νοσόνσν τεκνοῖ κε παρε κά κον τλοσκσκε νῶν κκα μομν 

δ29 

ἀφέωνται αὐτοῖς: ἂν 
186. Βᾶνα Ὀ6θῇ 1δϑΐ ΒῸ ΟΕ ἴο ἴπθτα; ΠΚΟΘῚν 

τινῶν Κρατῆτε 
οἵ ΒΟΙΏΘ Ο65. τοῦ Γῇδν τοίδίῃ 

κεκράτηνται. 
18} 86 7 Βᾶνα Ῥββὴ χσείβ θᾶ. 

24 Θωμᾶς δὲ εἴς ἐκ τῶν δώδεκα, 
ἸΒομα ξ ομθ οὐδοῦ ἔμπα. ἔψνεινο, 

ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾽ 
{86 (ο6) Ῥεΐῃξ βαία Τννί, ποὺ νὰ ψἱ ἢ 

αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ᾿Ιησοῦς. 25 ἔλεγον 
θὰ ΨΜΏΘηΩ σϑιὴρ “6515. ὝγοΥῈ ΒΩ 5 

οὖἦνδ αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί Ἑωράκαμεν 
ἐμεογοζοσα ἴο ἴση {ἰπῸὸ οἴμποσ αἰβεῖρ]ο5 ὯΕα δνα βεθὴ 

τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Εὰν 
τὴΞ 10τὰ, ΤὍὉῃ6 (οη6) ΡΣ βαϊὰ ἰο οτὰ Τῇ αν σ 

μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον 
ποὺ 1 ϑθουϊα θα ἃ ἰμθ ἤϑηῃαβ οἵ χη ἰῇς ἰνρα 

τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου 
οὔθ ἤδὲθ δΔηα Ὁ 5Βῃοιὰ τὲ 6 ΒΟ οΟΥ̓ΤὴΘ 

εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω 
ἰῆῖο ἴὼ9ὸ ἵἴγρθο οξίῃε 8115 δῃᾷάα 1 βῃου)ᾶ χαδὲ 

μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ 
οὗταθ ἴῇες παπᾶ ἱπίο ἰῃ6 βἰὰθ οΣ ΡΝ τοὶ τοΐ 

πιστεύσω. 
1 νουϊᾶ ὈρΙονθ. 

26 Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω 
Απὰ Ἀξῖον ΕΡΑΣ ἃ 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. 
{16 αἰϊξεὶρὶθ5 οὗ Ηἰπὶ 8:15320 ἸΒοσηδ νὰ ἰδρχα. 

ἔρχεται ὁ ᾿Ιησοῦς τῶν θυρῶν 
15 σοχΏ [3.11 ΔΙΞΕΡΕῚ οἵ ἴ 6 ἄοουῦβ 

κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον 
Βανὶηβ ὈΘΘῺ Ἰοσκοᾶ, δἃηα πο βίοοα 'πΐο ἐπε τηϊᾶϑὺ 

καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν. 271 εἶτα 
δᾶ 581 Ῥϑδοθ ἐο του. Νοχὲ 

λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν 
ὯΘ 15 ϑδαυγίΐῃρ ἰο ἴῃ8 ΒΟΥ 85 Β6 Ὀθδυϊη τῃ8 

δάκτυλόνν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, 
ΒΏΒΕΟΥ ΟΥ̓ γοῦ ΘΙ δῃὰ β5εὸ ἴῃ 6 δῆαβ οἔχηβρ, 

καὶ έρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς 
ΔΩ Ὀ6 Ὀθδύίΐῃβϑ ἴῃς δπῃμᾶ οὔγοιὶ δῃα .Τσγυϑσὶ ᾿αΐο 

τὴν πλευράν μού, καὶ μὴ γίνου 
16 5146 οὗ τε, δ ἤοΐζ Ὀδ6 Ὁθοοχζηΐηρ 

ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. 28 ἀπεκρίθη 
ἈΠΡΕΙΣαν ΠΕ ρυΐ Βοϑηθνίηθ. Δηβννούθα 

Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὃ κύριός μου καὶ 
Ἰδοτὴδ5 δηᾶ μ6 βϑια ἴο τὰ Ὑὰὴὸ Τοσγὰ οξτθ 888 

ὁ θεός μου. 29 λέγει. αὐτῷ ὁ  ᾿Ιησοῦς 
16 οα οἔτηθδ, 15 ΒΩΣΙΏΒ. ἴο ἴση ἴῃ6 65:5 

εἱσῃςξ δρϑίΐῃ ὑγοσθ ἰηβϑίαθ 

᾿ϑῃάβ, 
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πον 5ἰδπα ζοσείν ἢ 
ἴοὸ ἴθ; 1 τοῦ 16- 
δῖ ὑῆῇοδβα οὗ δὴν Ρ61- 
5ΟΩ5, ὉΏΘΥ 5δδῃᾶ τϑ- 
ταϊηρα,᾽" ν : 

24 Βυὺ ΤὨΏΟΠΠΒ5, ΟἹΘ 
οὗ ὧῶ6 ὑνεῖνο, 0 
85 οδ116 ἃ ΤῺ6 ΤΏ, 
τψῶὰβ ποὺ ΜΙ - [617] 
ΨΜΏΘΩ Φο5ὺ5 ΟΔΠΊΘ. 
2 ΟΟὨ ΘΑ ΘΙΌΥ ἰῃ6 
οΟὗῈ αἰδοίριθς ψοῦϊα 

ΒΒ) ἴο Ηἷΐχι: “Ὑῳὲ 

ὮδΥυθ δϑθῷ {6 Τιοτά!" 
Βαυὺ Ὧδ 5εἰᾶ ὅο ὑξϑιλ: 
“ὉΏ1ΘΘ5 1 866 ἴῃ Ὠΐβ 
μδηάκ π6 ῥτηῦ οἵ 
106 πδῖ5 δῃῳᾷὰ δὐϊοῖκ 
ΠΥ προ ἱπίο [πῃ 

Ὀτϊηῦ οὗ μ6 18115 
δὴ ἃ 5010 Κ ΤῺ Ὠδπηᾶ 
ἰηίΐο Ὠί5 5ἰἄθ, 1 ΜΠ 
ΟΟΥΔΙΏΙΥ ποὺ Ὀ6- 

11θνα.; ᾿ 

20 ΝΥ 611, αοἱρῃῦ ἅδυ5 

Ἰαΐοσ. ἶβ αἰβοῖριθβ 

ΜΘ δρθϑὶθ ἱπάοοτε, 

δὴ ἃ ἸΤἸὨολδ 1 ΡῺ 

θ. Φθϑαβ ΟΔΙΠΊΘ, 

ΔἸ ΟΡ μθ. ἄοοῦβ 

ΨΟΙΘ Ἰοοκρᾶ, δι ὯΘ 

δίοοῦ ἰὰᾷὰ [Ποῦ ταἰᾶδὺ 

ΒΔ 5814: “ΜᾺ» στοῦ 

Ὥδνθ Ὀθδοθ." 21 Νεχῦ 

Ὧ6 βοᾷ ἰο ἸὙΠΟοΙΏΒ5: 
““ῬῬυυΐ ψγοῸ ΕἸΏΘΘΟΥ 

ὮΘΥΘ, δηᾶὰ 8566. ἴῺΓ 

ϑδϑηὰ ὕβκο 

γΟῸΣ Ὠδηαὰ δηᾷ ύϊοϊς 

1ὸ ἰωΐο Τὴ Βίάᾶβξ, 

Βα 5'ορ ᾿ϑίῃσ τπ- 

Ῥεοιθνιὴρ θὰ ὈΘΟΟΣΩΘ 

δι ονίηβ. 281η 
ΒΏΒΜΟΙ ὙΒΟΣΘ5 5ϑἱᾶ 
ἴο Ὠΐ: “ΜῈ ΤΙοτγᾷ 

δια τιν Οοα! 29 96- 

515 -5εϊὼὰ ἴο Ὠἰμλ; 
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Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας; 
Βδοδῦδθ γόῖ αν ΒΘ 86 ἤδνο νοῦ ὈδΙονθα 

μακάριοι 6ῸὋ οἱ ὴ ἰδόντες καὶ 
ἩΒΡΌΡΡ 1:6 (οὨ 65) Ὡοΐ Βανὶπρ ΞΘ ἢ δὴὰᾶ 

πιστεύσαντες. 
Βανῖβ Ραϊῖονεα. 

30 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα 
τ Μὴν ([λη55) ἰηδοοα. {πμοσυοζοσα 8150 οἴου 

σημεῖα ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐνώπιον τῶν 
5:55 ἀϊα 1τὴ6 655 πὰ βίσῃι οἵ πα 

μαθητῶν, . ἃ. ος οὐκ ἔστιν 
ἀἰβοῖριθβ,. νὰ (158) τ ηοξ 15 

ες ' γεγραμμένα - ἐν τῷ. βιβλίῳ Τούτῳ" 
Ὠανίῃρ 66 νυτ ἴθ. (065) ἴθ ἰῇ6 80Γ01} . [815 

81 ταῦτά δὲ .-΄ γέγραπται ἵνα 
“656 (ἰμἴηρ5). [9111 μδδ Ῥόρῃ ψυϊττθῃ 1 οτάθυ ἰμδὲ 

πιστεύητε ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστὶν. ὁ χριστὸς 
γοῦ ὕλδ5 Ὀεῖῖονο. [η΄ . 2655 15 1.6 - Ομ γὶδὶ 

ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα 
ἰπθ- οι ΟΥ ἴῃ6. . αοἂ; 86 ἴὰ οτᾶου ἰδὲ 

τριστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ 
- Βα θνίπς ἡ Ἠξ6 χοῦ 8.) "6 ανΐίπῃβθ ἱὰ ἐπ6 

ὀνόματι αὐτοῦ. ' ᾿ 
ὭΔΙΩΘ ΟΣ ἴηι. - - 

21 Μετὰ. ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν 
ΑΙὝΟΙ ἴδθβο (55) ταϑ ξοϑιθα ὨΙΤΏ561Σ 

πάλιν. ᾿Ιησοῦς τοῖς - μαθηταῖς ἐπὶ τῆς 
ΕἾ ΣΤ οῚ 7655 ἴο 188 ἸΟΣΒΟΙΌ]65 ὭΡΟΙ 

θαλάσσης τῆς ̓ ᾿πιβεριόδος. 
868 - τ Ττροσῖαβ; 

ἐφανέρωσεν ἔνεῖς δὲ οὕτως. 2 Ἦσαν 
Ἀφ ταϑᾶθ τηϑηϊξοδίδιίίοη Ὀαΐ τὰ5. ᾿ εις 

ὁμοῦ ́. Σίμων. Πέτρος καὶ Θωμᾶς ὁ 
ΔΩ͂. ΤΉο μας τπ6 (ὁπ 6) 

Ναθαναὴλ ὁ -. 
186 (οΠ6) 

ἰοθϑίμου. [Ξ) εο το ΟῚ Ῥεΐεσ 

λεγόμενος Δίδυμος. καὶ 
Ῥοϊῃρ 5ϑιὰ Τν ΔΠΩ͂ .. Ναΐμϑῃξ6] 

ἀπὸ Κανὰ τῆς, Γαλιλαίας καὶ οἱ 
ἥτοτωῃ δα ΟΣ ἐπ8 Οϑῆϊθα δηᾶ ἴδε [5015] 

τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι “ ἐκ τῶν μαθητῶν 
οὐίῃο Ζεορρθᾶάθθό. δῃά οἴμοσβ ουοῦ ἔπε ἀϊβεοΐριος 

αὐτοῦ . δύο.. 8" “λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος 
ΟΥ τὰ ἔν. 15 ΒΑ 5 ἴο πὰ Κ,ΤΏΟΘΩ Ῥείεχ. 

᾿ Ὑπάγω -- ἀἁλιεύειν. - λέγουσιν αὐτῷ 
1 8ῖὰ βοΐῃρ ὑπᾶοσ ἴο ΡῈ ϑθίαρ; ἴπῈ} ὅσα βασίηρ ἴο Εἰτα 

“Ἐρχόμεθα. καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. 
γε δζῖο σου 8150 ΟΝ ἰορσοίμου τὶ σου. 

ἐξῆλθαν ᾿καὶ ἐνέβησαν. εἰς τὸ πλοῖον, 
ΤῊῸΣ ἡγοπξ ουἂϊ διά 186. τἰορμοα ἰὰ ᾿ῖο πα Ῥοϑί, 

καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν. οὐδέν. 
δρᾶ ἴθ οἰμαὶ ἰδ. Ὠἰρῃς πον οδυρσμὲ ̓  ποίδέηρ. 
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ΒΘΟΘΌΒΕ. γοχ. δνα 
5665 [6 δγθ ψοι 
Ροιϊονοα ΗΔΡΡΥ 
8ῖ6 ὑξοβθ. ῆο δ 
Ὡοὺῦ 866 δὰ σοῦ: ῬὈ6- 
116ν 6." : 

0 Τὸ 6 βιχα, 36. 
585 ῬΘΓΓΟΥΙΩΘΩ͂ ᾿Ἰϑην 
ΟἾΠΟΥ 5ίρῃβ 8150 .Ὅ8.- 
ἔοσγθ πῃ αἰβοϊριδβ, 
ΜΏΪΟΣ ἅτ ποῦ τὶς: 
ἴθ ἄοσψῃ ἴῃ ὑπὶδ 
5Ο0ΙῸΙ., 81: Βυῦὺ ὑῆδβα 
αν Ῥθθὴ τ ει π 
ἄονῃ ὑμαῦ- τοῦ ΤΩ 
Β6ΙΙθνα μα 7655 
ἰθ. ὍὯ6 ΟἸγὶθδὺ {μὰ 
ϑόῃ  οὗὐ Οαοά, ὋδὋδηᾷ 
ἐμαῦ, Ῥθοϑιιβθ. οὗ Ρεὲ- 
πονίηρ, τοῦ τλ8 Ὁ Πᾶνα 
1116 ὉΥ͂ θϑβ οὗ δἰ 
ὭΘΙΊΘ. 

᾿) ΤΆΑΤΙΘΥ, [688 
ΒΙηρ5. 6585 

τηϑΐοούθα Ὠϊπ)561: 
δδθῃ ἴἰο τ8. αἰϊδοὶ- 
ὉὯΙ65. ᾿δὖῦ ῃ86᾽ 568 ᾿ οὗ 
ΤΙ ΡΘΎΪ 85; Ρὰῦ ὯΒ6 
Ιη8ϑᾶθ ἰδ χηϑηϊθος 
ἰαύϊοηῃ πῃ ὑμὶβ Ψ8Υ. 
2ΎΒΟΥΙΘ ψοῖο ἴῃ 
ΘΟΙΏΡΘΩΥ 5'΄0. Ῥ6- 
ἴδγ δῃὰ ὙΒοταδΣ, Ὑ80, 
85 δ] ]δα ΤῊΘ ὙΠ, 
δὰ Να βδη δ. οἷ 
ἔσοα σα Ὧδ οὗ αε:- 
1.166 δηα {μα βοὴ 5 οὗ 
ΖΘΡ 6. θεὸ δῃά ἔνα 
ΟΥΠΕΙΒ Ὁ ἰ5 αἰδοῖ 
ῬΙ65.. 3 5'ωοη Ῥαῦδῦ 
δοϊά ἴο ἔπε; “Ἱ 
δῖ δοΐπρ {ἰβτηρ." 
ΠΕΡ βιὰ ἴο Ὠἰταΐ 
““Ὑὸ. 8150 δῖ6 σοσαϊτρ' 
αἰ γουῦ. Οὐδ᾽ ΤΟΥ͂, 

ποὺ δῃα μοὶ δΌοατα, 
ἐμαὸ Ῥοδί, Ῥυὺ ἀαϊ:' 

ἴῃ. ὑπδῦ. πίρῃῦ ὑπ 6 7 
σδυρηῦ ποἰῃΐῃρ.. τὴν 

ΜΡ Ο οκενονυνυυνοὐμμυμμμμ μου μι (μον μδυ νυ μου νυ. Οὐ Ουαυυυυἡυὑυυυυυ͵υυ.Ὁυυυυἡ͵ὰυυ ὉΠΘΩ ΩὐΧὉΣΚυὐὐυιυιχμυυυυυυυυυ δ δυτδη;υὐυ ὁ ΥΙΛΥΙ. ΔΔΥΘΥΝ ΔΑ ΔΝΟΔΔΑ ΔΝ ΩΝ ΤΟ ΒΟΝΒΝΜΕΝΕΘΕ ΟΝ 

681 

4 πρωίας. δὲ ἤδη γινομένης ἔσ 
ΟΥ̓ τλοσίηρ Ὀὰυΐϊ δἰτεϑαν οοσηϊῃβ ἴο 6. βἴοο 

᾿Ιησοῦς. εἰς. τὸν αἰγιαλόν: οὐ έντοι 
ΦΖεθὰβ - ἰαίο- {μ6 Ὀεδοῦ;" : ο Οὗ σοΌ 56 

ἤδεισαν. :-οἱ μαθηταὶ ὅτι ᾿Ιησοῦς . ἐστίν. 
Βιδὰ Καον ἴῃς ἀϊδβοῖρῖθα ἐμαὶ θϑυβ ἀξ 15. 

ὅ λέγει ες οὖν αὐτοῖς ᾿Ιησοῦς 
15 βϑασίηῶ ὀουθζοσα ἰσ ἔθ - Φ6508- 

Παιδία, ο μή : τι ,::-----πτροσφάγιον 
τ 16 σΠάσθῃ, Ὠοΐ ΔῺν - ες ΘΑίΘ 016 

ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ: Οὗ. 
416 αν ΥὙ01 ὙΠῸν ᾿ϑησνοσθα ἴο τα ΝΟ. 

θ. ὁ -: - δὲ. εἶπεν : αὐτοῖς Βάλετε. εἰς τὰ. 
ΤῈΘ (ο56}..ὉὈυξ., 561 το ἰοτὰ -Οδβέγου ἰπίο. ὯΔ 

δεξιὰ... μέῤη . .-τοῦ πλοίου -τὸ δίκτυον, καὶ 
τς ρατίβ - οὗ 1.6. Ῥοαΐ 16 -ρῖ, 8, 

εὑρήσετε. ᾿ ἔβαλον: - οὖν,-.-.-. καὶ οὐκέτι 
τοῦ ΨῈ Εηα.-- ΤΏΘΥ σαϑὲ: ἰδοσαείοσθ, . δῃάᾶ. ποὺ ψεί 

αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ 
- ἀξ ἰο ἄτωῦν {μον ΘΓ βίσου δ ΠΟΘ. το ἴῃς 

'πλ ἤθους -.. τῶν. ἰχθύων. 7  -λέγει . οὖν 
ἈΝ ἐν [1868 - 85865.": 15 βαυίῃβ :{Πϑσγϑῖοσε. 

οδ΄ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα :.-ὁ- 
6 ἀϊδοῖὶρ!α - ἴδ: ψῇο νν85 ἴον ἰδ6. 

᾿Ιησοῦς τῷ Πέτρῳ . -Ὁ κύριός ἐστιν. 
Ζεβ8.. -ἰοΐα Ρείεσ.. ΒΘ τιοχὰ 1 18. 

Σίμων -. οὖν :Πέτρος,᾽ --- ἀκούσας ὅτι 
5΄οα,. ἵπούφξοσθ.  Ῥεΐεσ, μανὶηβ ρασὰ. ἱπαὶ 

ὁ᾽ ᾿κύριός τέστιν, . τὸν -ἐπενδύτην 
(88 ὙἘ ΟΤα. 15, . ἴῃ8 ΟΡ Βασσιθξ 

ἣ: ΓΙ ΞΕΣΝΣΣ : ἦν. γὰρ. γυμνός, καὶ 
εἰτᾶθα ΒΙτΆΒΕΙΣ ἰὩχοῦ θα, 85. ἴ0Υὺἠ ἑἝΊ.κᾶῴὨδΚοα, μὰ 

ἔβαλεν ἑαυτὸν. εἰς τὴν θάλασσαν: 8 οἱ δὲ. 
ἰἤτονν ἰγηβοὶξ ἰαῖο {π6 568; με νὰ 

ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιάρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ 
οἰμοῦ αρτρ ον ἴο ἴδ 6: Ἴῖ8ε. Ῥοαΐ, σᾶσὰβ, ποῖ., ὲ 

᾿ἧσαν᾽ “-᾿ μακρὰν - τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς 
ἐμὸν δ 19 1 τἰδος [τ.8}}. δας 1ῃ6. ΕΔΓ Ῥυῖ .-85 

ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, 
ἕξοι σαΙΐ5:. ἔννο, μαμάτεά, ἩΘΣΒΕΒΊΕΒ ἜΒε΄.- .-- πρὶ 

:τῶν - ἰχθύων. - 2 ρον 
οὗ [88 Ἐ5ΆΘ6Β5. ας : ΤΙΝ 

᾿" Ὥς οὖν- “ἀπέβησαν εἰς. τὴν ̓ γῆν 
Α5. τβοζοΐοζα ὯΟν βίθρρεα οδὲ ἰωΐο. 86. δασῖῃ 

κειμένην. - “καὶ βλέπουσιν ἀνθρακιὰν:“: 
ΠΣ - δηᾶ ΒΥ δῖ ἸΟΌΚΙΩΕ ἀξ  ΟΠΔΣΟΟΒῚ ὅτο. 

᾿ ὀψάριον᾽᾽ ἐπικείμενον... . καὶ ἄρτον. 
εαἰίηθ [3581 - νη υροπ.- - . 81Π4 -:.,- Ὀχοϑϑδᾶ. 

10 - -λέγει αὐτοῖς ὁ :τΙησοῦς ᾿Ενέγκατε ἀπὸ 
ΠΟ Β5 ΒΟ ΙΩΒ ἰο ς!ἤοτ ἰπ6. Φοβθὰβ... Βρβσιχοῦ ἘἜσοσῃ 

1,1. 

ὩΔΚΟΩ, 

σύροντες . τὸ. -δί κτυον 1" 
᾿ οι ᾿ Ὶ ἀτρά, δου: ΑΘ, ἅτδρ- 

Β'πξ Ἴμ6 ποὺ οὗ Π5Π65. 

ἜΦΟΗΝ. 31:4---.10 

4 Ἡονάνος, ἠαδὺ 885 
ϊ ψ8ϑ5 βοὐύθηρ ἴο 8 
ἸΔοΟΥΐηρ, “655 5 οοά 
ΟὨ ἴδῃ Ὀϑϑοῖ, υὺ [88 
αἰδοῖα αἰᾷ ἠοΐ, οἵ 
ΟΟΌΓΒΘ, αἰβοοσα ὑμδὺ 
5. ὅθϑ5. 5 ΤΏΘη ὅ6- 
ΒῈ5 5814. ἴἰο οἰθιι: 
““ΧΟουΏΡ ΟὨ]άγθΏ,. χοῦ 
ἄο: ποὺ Ὦδγθ. δσἑ ίηρ 
ἴο Θαὖὺ, ὅο χοῦ". ΤΏΘΥ 
δηθὰ “ΝΟ τὸ 
Ὠΐγα. 6ΘῊ8.. βαϊά. ἰο 
ἔρα:. “Οδδὺ 86. πρὶ 
ΟΣ. ΠΡ τ]ρῦ. καθ. οὗ 

"Ροαῦ δὴἠὐᾶ. ὑοῦ 
Μ11. Τὴ [50116].᾿} 
ΤΏ μον οδϑὺ ἰδ, θα 
πον} ψ6 τα Ω0. ἸἸΘΏΡΘΥ 
8ΌΙΘ. ἰο ταν ἰῦ ἰᾷ Ὀ6- 
σϑλι58. Οὗ ὕΠ6. λα! τᾶ6 
οὗ 116 Β5ῃθδ: ἢ ΤΒόσγο- 
ἔργα ὑμδῦ ἀἰβοῖρ1θ 
ΜΟΙ σοθυβ. πᾶ ἴο 
ἴον -ϑϑίϊᾷ ἴο Ῥείεγ: 
“τὸς ΕἾ 186 Ποτά!":} 
Ηθθσα.- 5ηο Ῥδίθσ, 
ὌΡΟΣ - πϑασίησ ὑμαῦ ἴὺ 
Ὑὰ5  Π6 Τιοτζᾶ, - σἰταθα 
δροιδ ΠΪΤ561 Ὠ]5 ὕορ 
βοχτηθηῦ, Ὁ. 6 Ψ88 

Πα: ῬΙυηρθᾶ 
Ἰῃΐο - [88 568.: ϑΒιῦ 
1π6 οἰμασ.. ἀἰβοῖριοβ 
 σΘθ μὴ. ὍΠ6 0616. Ῥραΐ, 
Γοσ ΠΟΥ τα δοῦ 8 
Ιοηδ’ ᾺΣ ἴτοιῃ ἰδηῃᾶ, 

ΟὨΪΡ διροὰν ἴῶχρα Βαῃ- 

ϑΉΟΜΘΥΟΣ,. ΒΘ 
[6 ν’ ἀΙΒοια δ θα οπ- 
ἴο “Ιαηα΄- ΟΡ ὈδμθΙά 
Ἰσἱπρ ΠΘτΘ ἃ ΟΠΒΙΌΟΔΙ 
πὸ δᾶ ΕἸ 
ἴτ᾽ ὩΡΟΩ 

Ιν- 

ἰῦὸ ὃηᾶ 
Ὀγϑϑᾷ. 10 σεβιιβ βία. ἕο 
ῥῃθτα:. “ΒΙΪΏΡ ΒοΙὰ6 οὗ 
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τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.᾽ 
Ζ1π6 δίῃ [565] οὗ ΣΟ Β σοῦ σϑδσῃς τονν. 

11 ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ 
ψνερΐ ρ Ἐλουθ όσα ΞΙΤΔΟΩ Ῥείοσ δὰ 

εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν 
μΘ ἀγὸν {δα ποῖ ἱπλίῖΊο ἰἴῃβ6 βϑυΐα Ζ} 

ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα 
οὐ ἢβλθξ δτοαΐῖ οὔθ διυματοαά Βεν- 

ἐσχίσθη τὸ 
νν 83 50 ἐπα 

᾿Ιησοῦς 

τριῶν: καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ 
ἴτθθ; δῃηᾶ οὔβδοζωϑὴν Ὀρίῃβ οΐ 

δίκτυον. 12 λέγει αὐτοῖς ὁ 
Ὡδῖ. τ. 15 ΒΆΥΪΩΡ ἐο δὰ τ 8 7655 

Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν. 
ἘΠ ΘΥ Ὀχρακίαβ του, ΝῸ ΟἿΘ ννᾶβ ἀδυίωσρ οὗ ἴΠ6 

μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν Σὺ τίς 
αΙἸβοῖΌ16 5. ὁ ἴο Βϑασυσῇ οὖ Ὠΐμὰ ἕου νῇο 

εἶ; εἰ εἰδότες ὅτι. ὁ κύριός ἐστιν. 
8 νου Ὠδνίηρ Καόννὴ ἰδὲ ἰπ6ὸ Τοσγᾶ 1 ἰ5. 

183 ἔρχεται ᾿ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν 
15 σογωλη᾽ ες δι ἃ Ὧδφ 15 ἰβκίηρ τι8 

ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ 
Ὀτοδά δπᾶ ἢ ἰ5 βἰντης ἰο πε, ὃ ἐπ6 

ὀψάριον ὁμοίως. 14 Τοῦτο ἤδη 
φαϊίῃρ [Β5}] τπκουνίβα. ΤὩϊ5 δἰγοδὰν 

᾿ς τρίτον ἐφανερώθη ᾿Ιησοῦς τοῖς 
ἰὅτα [ὨΤΔ6] ὁ ννγδᾶϑ ζωϑδῃϊοβίθα 6 5115 ἴο 86 

μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 
αἰβοῖθθα αν β 66 χοϊθοα τῷ οαΐοῦ ἀξεϑδᾶ (οπ65). 

15. “Ὅτε οὖ . ἠρίστησαν λέγει 
θη ἐπουοέοσα {πον ὈσχϑακἝαβίφα 15 Ξαυ δ 

τῷ Σίμωνι Πέτραωω ὁ ᾿Ιησοῦς Σίμων 
ἰο ἴ86΄ . Βοα Ῥεοίοσ τὰ6 Ζ65ὺ5 ᾿ΘΙΙΏΆΟΙ 

᾿Ιωάνου; ἀγαπᾷς. με πλέον τούτων; 
[500] οὗ Φοῦτ, δζὲ γοι ον Τ6 τροχα οὗ {π6562 

λέγει. αὐτῷ Ναί, κύριε, σὺ οἶδας - 
ἘΘ ἰ5 βαυίπρ ἰο δίπι δ, Ἷἵὰογᾶὰ, σψοὰ πᾶν Κπον 

ὅτι ιλῶ σε. λέγει 
{μὲ ΙΤϑῖὴ μανὶὴρ δϑέθοιϊου ὸΣ νόου. ἘΞ 15 βαυ ἷῃς 

αὐτῷ Βόσκε τὰ -- ἀρνία μου. 
ἴο τὰ ΒΘ γος ἔθραϊηθβ [Π6 ψουῃ ̓ ΔΤ 5 οὗ τηθ. 

10 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον 
ΠΟΘ ἰβ βαυηθ. ἴο Ὠῖτῃ δϑδδία ΒΘΟΟΔΑ͂ [{Π|ΤῚ 6] 

Σίμων ᾿Ιωάνου, ἀγαπᾷς με; 
Κίτιοι, [50] οὗ ΖοΒ πῃ, ΔΙ6 γοῖ Ἰονὴ 5 ΤΩ67 

λέγει αὐτῷ Ναί, κύριε, σὺ οἷδας 
ἘΠ ἰ5 βαυῖπθρ ἰο ἴγη εξ, τιοταᾶ, γοὰ δᾶνο πον 

ὅτι φιλῶ : σε. λέγει 
πεῖ Τδ Βανίτῃρ δ θοξίοη Ὁ ψνοὺ. ἘΠῚ 15 ΞΑυ 5 

αὐτῷ ᾿ Ποίμαινε τὰ προβάτιά μου. 
ἴο λα - ΒΘ Βῃοῃβοσζάϊηδ . 16 Ηξ]6 σηθορΡ ΟΥ̓́͵. 
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6 ἔθη τοῦ ζπρι 
ΠΟ οδυρῃὺ. 1 5ὶ- 
το Ῥαίθσ, ὑμθγθοχα, 
νοῦ ΟἹ Ὀοδγά δηᾷ 
ἄταν 8 ποὺ ἴο ᾿ἰϑηάᾶ 
1 οὗ Ὀΐρ ἤβῃβϑ, οὔβ 
Βυηατοα δῃᾶά ἢξγ- 
ὕῆγσοθ οὗὔ βθ. Βαϊ 
ΔΙ ΠΟΡῺ ὑῆοσθ. ψϑσθ 
50 ΔΩ 6 ποὺ αἰᾷ 
ποὺ Ὀυτϑῦ. 12 Ζ6ϑὺ5 
βοϊὰ ἴο πϑῖι: “Οόμηο, 
ἴδκΚ6 χοῦ Ὀτγθακίαβι," 
Νοῦ οπ8 οὗ -π6 αἰδοὶ- 
Ὧ[65 δα (ᾷ8 σουγαρα 
ἴο ἰἱπαιτο οὗὐ Πἴμῃ; 
ΑΧΏΟ δ νόου ϑ᾽ δ 6- 
δα μον Κηθν οἰ 
ψ5 μ8 Τιοχᾶ. 13 26- 
ΒῸ5 σὰ δῃηᾶ ὕοοῖς 
86 Ὀτοαᾶ δῃηᾶ σὰν ἰὖ 
ἰο ἔμϑθηι, δᾶ. Π6. πῃ 
ἩΚΟν 56. 14 ΤῊΪ5 88 
ὭΟΝ. μῃ6 ὑμισγὰ ὑΐπηθ 
{πα 2655 δρρθασοθά 
ἴο 6 α1ϑοῖρ65. δίξοσς 
Ὠἷ Ὀδίηρ χαϊβοὰ ὑρ 
ἔγοὰ [6 ἀβδθδᾶ. 

15 ΝΘ, ὕονν, ὑπο ν 
δα Ὀχϑακζαβίθα, 26- 
55 5814 ἴο ϑίπλοῃ Ῥὲ- 

ἰοσ: “Βίο 50 οὗ 
ὥομα, ἄο γοὰ ἴονα ̓  τὴβ 
ΣΏΟΤΘ ἤϑη π6563᾽ 6 

Βα ἰο Πἷχι: “85, 
Τοτά, γοὰ ΚΏΟΝ 1 δνα 

δἰθοῦοη ἔοσ γου.᾽ Ἠδ 

βοια. ἰο δἰπηυ: “Εδθᾷ 

ΤῺ Δ1Ὼ 05. 16 Αρ βίῃ 

Ὧ6 581 ἴο ἢΐτὰ, 8 

βϑοομᾷ {ἰπι6: “ΞΟ 
ΒΟ Οὗ σοῦ, ἅο γοῦ 
Ἰονγθ πιθῦ δ καἱϊὰ 

ἴο Βἴτα: “Ὑ85," Τιοτά, 
σοὶ ΚΠΟῪ 1 Ὦδαγνα δἷ- 

᾿ξεούίΐου ΟΥ γοὰ." Ηδ 
5514 ἰο ὨΪῚ: 

ΠΘΊΑ͂ ΤΩΥ 1016 Ξῃεθρ." 

“Ξ5860-. 

δὅ83 

ἐνὶ λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων 
ΗῸ 15 ϑδασυϊῃβ ἰο ῆὶγσωυ ἐβθὸ {ῃϊτα [π6] βίγχωοῃ 

᾿[ωάνου, φιλεῖς με; 
[508] ΟΥ ΖοΏ, Δ΄ γοῦ Βδνίηξ ΔΘ ΟΟ ἕο Σ ΤΩ Θ᾽ 

ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ 
τας σείϊεονεα ἐβξα Ῥεῖθσ Ὀφξοϑῦβα Ὧδ 8814 .ἴο Ὠΐσχῃ 

τὸ τρίτον Φιλεῖς με; 
16 τα {161 Ατὰ νοῦ αν] δβθοίου ΦῸΥ Γαδ 

καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριε, πάντα σὺ 
Αὐμὰ μοϑβεϊάᾷβ ἴοῆπη. [Ιιοσάᾶ, 81) (55) γοὰ 

οἶδας, . σὺ γινώσκεις ὅτι 
μανὸ ΚΠΟΜΜΩ, ͵“Φ οα 816 ΚηοννΊΩ 5 ἐπδὲ 

φιλῶ- σε. λέγει . αὐτῷ 
Ταῖὰ Βανί ΔΕ οι Ὁ σψοὰ. [15 βασυὶπ ἰο χω 

᾿Ιησοῦς Βόσκε τὰ προβάτιά μου. 
2655 Β6 ξεβαϊηὴϑ ἐδ8 1116 βῇθορ : οὔχηβδ. 

18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε 
ΑΙῆρ 8ΙΏΆΘΩ 1 ϑῖὴ βαυἷρ ἴο γοιῦ, ΨΜΏΘΩ 

ἧς νεώτερος, ᾿᾿ ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ 
γοὰ ΘΙ ϑΟΌΠΒΕΥ, σψοὰ εχ βίσάϊηρ ΟΌΣΒΟΙΣ δρᾶ 

περιετπάτεις ὅπου ἤθελες. ὅταν 
σοὺ γοσα νυδϑικίηρ αροαέ μεσα γοὰ Πρ ᾷ; πο πονος 

δὲ γηράσῃς ἐκτενεῖς τὰ 
δ γψοὺ βϑῇουϊα ΒΥ οἹ]ᾶ, γοὺὰ 11} βίτοις ἢ οὐὐ ἰῃ8 

χεῖράς σου, καὶ ἄλλος ζώσει σε καὶ 
δας οἶνον, δῃᾶ δηοίμοσ ΨΨΠλι5σὰ γψοῖ δῃηᾷ 

οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. 19 τοῦτο 
ΒΕ ρΡδ Ώρτς ποῦ νοῦ 81Ὸ ΨΊΠΙΏΡ. ἸΤῺΪϊ5 

δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ 
ῬΣ 6 βαϊάὰ βιβαλενηθ ἴο δὶ βουῦΐ οἱ [ο(-Ἰ- 15 

δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν 
86 ΨΙΠΙοσέν. ἐπ6 ὥοᾶ. Απμᾶ ἰῃϊ5 διανὶηρ βαῖα 

λέγει αὐτῷ ᾿Ακολούθει μοι. 
ὯΘ 15 βασϊῶβ ἴο ἰζὰ 6 Ζοι]οννίηρ ἴἰο τὴθ. 

20 ᾿Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος 
Ἡδνίηξ ᾿υσοα αρουΐ προῖ ἴῃ 6 Ῥοϑίοσ 

βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ 
ἰ5 Ἰοοκίῃρ δὲ ἰἴῇ6 ἀϊβοῖὶριθ.: ΨΏΟΙΩ νν85 ον 5 [88 

᾿Ιησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν 
ΔΙΞΕΕῚ ΣΟ] ΟΠ, ὙΏΟ 8150 161} υρννατὰ ἰὴ 

τῷ δείττνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν 
186 ΞΌΡΡΕΙ ὕροὰ ἴῇ86 Ὀγθαδύ οἵ ἢΐτη δῃα ἢ βαϊὰ 

Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε; 
Ττοχᾶ, νὮΟ 5 ἴδε (ομθ) εἰν οι ᾶθ νοῦ 

21 τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος 
ΤῊ15 (ο6) ἐμούθέοσο δνηρ θοῦ ἐπ Ῥείεθυ 

λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ Κύριε, οὗτος δὲ 
15 ββαυϊῃ ἰο (Ὡς 9655 Ττιοτά, {15 (6) ὑΐ 

τί; 22 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Εὰν 
γννῆδὲῦ Ιξ βαυη ἴο ὨᾺ [δ6 7655 Σέ ονοσ 

ΧΟΙΝ 21: 17--.22 

2 Ὴ6. 5οίϊᾶἃ ἰοὸ Ὠΐπὶ 
126 ὑῖχα ἐζχωθ: “5)}1- 
ΙΏΟΏ 500 Οἱ Φοῃῇ, ἂο 
γοῖ Ὥδγνο δῇἰἔρούίζοῃ ἔῸΓ 
163" Ῥοίεσῦ ὈθοδπΊΘ 
τον ἰμϑὺ Ὧδ6 βδϊὰ 
ἴο δία ἴθ ἰδιγχά 
ὑτθ: “ο γοὰ ἤδνα 
Δ ΘΟΟἢ ΣΟΥ χΔ62᾽ 50 
ὯΘ βαϊᾶ ἴο στα: “ποτᾶ, 
γοὰ ΚΩΟΝ 811 (ΐηροὶ 
ΟῚ ΒΘ δύϑχθ ἰδ 1 
Ὦδνθ δἱϊζδούϊςφοηῃ ἴοσ 
γοι." σ6815 5ϑϊᾶὰ ἴἰο 
Ὠΐ: “Ἐδραὰ ζὐγ. ὐ16 
ΒΏΘΘΌ. 18 Μοῦ γα] 1 
ΒᾺ) ἴο ψγοῖ, θη νοι 
ΘΙ γΟΙΏΡΟΙ, γοὰ 
ϑεᾷ ἰο εἰγὰ ψουσβθε 
δια 841 δροὰὺῦ ΜΏΘΓΘ 
γοι ψϑηΐρά, Βυῦ ΜΏΘΗ 
ΨΟῺ ΒΊΟΥ ΟἹΑ γοι Ἢ} 
βΒύτοθοῃ ουὐὺ γΟοὺ 
δᾶ δηὰ δῃούῦῃου 
[8}}] Ψ1Πὴ ροἰγὰ γοῖ 
δηἃ 68. γοὰ ΨΜΏΘΓΘ 
γοὰ ἄο ποὺ ψ] 5." 
19 ΤῊΙΣ Ὧ6 5αἰά ἰο 
ΒΙΘΥ͂Υ ὉΡ ψναδὺ βοτγῦ 

οἱ ἀραοϊῃῳ. Ὧ6 ψοιὰ 
ΒΊΟΥ αοᾶ. 50, ΜΏΘΕ 
ὯΘ6 δα 5816 (πΐθ, ὯΘ 

Βοϊὰ τὸ ΐἰ: “Οσου- 
πὸ το] οίρ τη8.᾽ 

2οῦροῃ ὑυτηΐϊηδ 
διοουῦ ῬΘΙΘΥ 55.}ὖὦ ἴω 
αἰδοῖα ποτα Φ655 
δορὰ ἴο ἴον ἔοϊον- 
ἴῃσ, 6 οὔθ ΨἘΠῸ δ 
[86 οδυϑηΐϊηρ Π168] ϑά 
8150 ἰἸθϑδῃθα ὑϑοῖὶς ὈΡΘΟῚ, 
Ηἷβ ὑγδαϑδὺ δῃὰ κδϊἱά: 
“οταά, ψὯΟ ἰβ5 [6 ΟἿ 8 
Ῥοσωσγίαρ γοιϑ᾽ 21 Δο- 
σογαϊησν, ΨΜΏΘΩ ὮὯδ 
ον αἰ οὗ Ὡ]Ώη), 
ῬροίαΥ βοϊὰ ἴἰο Ψθϑαδ: 
“Ἰιοτά, ψῇαῦ Μ11 ὑπ 

ϑη α012᾽ 22096ε- 

ΒῈ5 5οϊὰ ἴο Ὦσ: “ἢ 



9ΌΟΗΝ 21: 38-.-.ώ8 

αὐτὸν θέλω μένειν᾽ ἕω 
ΐγὰ Ι δὶ 1 Π|Ὲ 5 ἴο 6 σειωδίη!ηδθ ὉΔῚ] 
4 2 ΝῊ ᾿’ Ἂ» 

ἔρχομαι - τί πρὸς σέ; σὺ μοι 
Ὶ το μαή ΕΙ ψῶας ἰονδχα ψγουῦ Ἧοὰ ἰοταθ 

ἀκολούθει. 23 ᾿Εξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ 
ῬὈ6 ξοῃμονϊῃξ. οι δου ἰμούοίοσθ ἰμϊ9 ἰῃ8 

λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς 
ψνοτά ἱἰπΐϊο {π6 Ὀχοίμουβ ας ἰἴῇ6ς ἀϊβοῖρὶα 

ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ 
ἴδ. ποῖ 15 ἀσντησ. Νοῖ βαίᾶὰ Ρυΐ ἰο Βΐσω 

ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ᾽ ᾿Εὰν 
Ἧς δϑδϑεέβυς. ἰδαῖ πού 615 ἀν ίηβ, 1.1} 1 

αὐτὸν θέλω - ς᾿ . “μένειν ἕως 
ΠΩ, δὰ ΜΙ ΠΩΣ ε΄ ἐο 6 ΣΕΥΘ 1 Ε’ «ὉΠ111 

ἔρχομαι, τί πρὸς ̓  σέ; 
Τ δὴ σοχηίηρ, Ψψηδὶ ἰονασαά σοι 

" 34 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ. 
᾿ ὙΏ15 15 {5.1} ἀἰβοῖοια 1868 (οτ 6) 

μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ 
τυϊιποϑϑίη δροὰξ ἰῆεβα (μη 885) διά ἴδε (οῃ 6) 

γράψας αὔτα, ᾿καὶ οἴδαμεν 
Βανῖηδ νυχὶτίθῃ ππέοα (ἸΒΙΕ5), δῃηἃ νὰ ᾶνα Ἐπουῃ 

ὅτι. ᾿ἀληθὴς αὐτοῦ μαρτυρία ἐστίν. 
1 {το οὗ μῖτα ΔΩ 655 

ες 25 Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ 
“- 15 μαῦ 6150 οἴβεσ. σῆϑην ΜΉΓΕ 

ἐποίησεν . ὁ ᾿Ἰησοῦς, , ἅτινα ἐὰν 
: Ὁ {πμ6 ὕθϑαβ, ΜΈΙΟΏ, (ἰρΡ5) ἱξθνου 

οὐ ὙΥρράφηται καθ᾽ ἕν, οὐδ᾽ 
10 τϑν 6 νυτιτθ ἢ ον ΟἿ6 (μἸ δ) Η ποῖ-Ρα 

αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον 
. ΝΟΣ Ἴ δ τὰ, ἐμσβοείην, τὰ 8 ϑνου]Ἱᾶ 

χωρήσειν τὰ γραφόμενα 
ἴο. ̓ δέοτά 50866 ἰῇ ζαΐατα ΤΟΥ ἰῃς ῬεΙῺΡ δ Υ 1 1.-)οὴ 

βιθλία.- τ ε 
ΒΟΙΌΙ]5. Γ ν 

ὅ84 

Ὁ 18 ΤΩ Μ᾽η ῸΣ 
Ὠΐ ἴο τοδὶ ὉΠ] 
ΙῚ οοπῖο, οὗ ψῃϑὺ οου- 

ΘσΟΙῺ ἰ5 ὑμαῦ ἴο ψγορϑ 
οι οοἠὐληθθ ἴο]]ον- 

ἴηρ᾽. τγ6. 22 Τὴ οοη- 

ΒΘαῦθηςσΘ, 15 βαγίησ 

νοῦ οαὺ δϑιοησ [8 
Ὀτούμϑυβ, ὑμαῦὺ δαὶ 

ἀἰβοῖθ]θ ψουἹὰ ποῖ 
αἰο. Ἡονονοῦ, ὅδθϑις 

αἰᾶ τοὺ 58ὺ ἴο Ὦϊπὶ 

{μαὺ π6'. ψουϊἃὰ τοὶ 

ἄϊο, Ραῦ: ἋΣ ἴὖ -ἰδ 

ΤΥ ΨΜ11 ΙΟΥ Ὠἴμα - ἰὸ 

Π τοιλϑῖα Ὁ} 1 ΟΟΙΠΘ, 
Τοῦ ψπδῦ ΘΟΠΟΘ. ἰ5 
ὑμαὺ ἴο ΟΝ 

24 ΤῊΪ5 15. ὑπ6 ἀϊ5- 

ΟἿΡΙ6 ὑμαῦ ὈΘΒΙ5. ψῖῦ- 

Ὧ655 δρουΐ. ὑῆθβα 

Ὁϊησ5 δηᾶ ὑμδὺ ψτοΐθ 

ἴπθβθ ὑῃίηρβ, δ8η4 ψὸ 
Κηον ὑμαὺ {πὸ ψἰῦμθ 55 
Ὧ6 ρίνεϑ 5 ὑχαθ. ἡ 

25 ὙποῖΘ 816, ἴῃ 
δοῦ, ΙΔῺΥ -ΟΥΘΓ 

ὑϊηΡρ5 8150 ΨΏΪΟΩ 96- 

55 αἰᾶ, ΜΈΣΟΙ, 1 ονοσ 

[6 7} ψεοῦθ τυτϊύθη ἰῇ 

11 ἀδύδὶ!, 1 ΒΌΡΡΟΒΕ, 

ἐμ πουᾶ 1561 οουϊά 

ποῦ οοπύδϊη ὑδ8 
8010115 πυτλύδῃ, ἢ 

“ΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

᾿ΑΟΤΒ ΟΕ ἈΒΟΒΎΓΕΒ.. 

- Τὸν μὲν πρῶτον λόγόν ἐποιησάμην “περὶ 
ἡ ΤΉ6. ἰραεεαὰ δγϑί νγοχά Ιτοδᾶς 'δρουΐϊ 

πάντων, ὦ θεόφιλε,. ὧν ἤρξατο 
411 ((81η55),. 0 ὙΠΕΟρΡΉΣΗσ, - ΟΥὨ ΨΏΙΘΗ - : 5Βίασιρα: 

᾿Ιησοῦς πόιεῖν. τὲ ΄᾿ καὶ διδάσκειν " 
Ζεβὺ5 ἴο ΡῈ ἀοΐπεξ δῃῇῃᾷ 8150. ἴο θ6Ὲ ἔδδοβιηε 

2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ᾿ ἐντειλάμενος “ 
ἈΠῸ ΔΘ ἢ ἄδν ᾿Βαν δξ. Εἰνεα οοχαγαδηἀταθηζ, 

τοῖς ἀποστόλοις διὰ ἡ ᾿ πνεύματος. “ἁγίου 
το ἴπ6΄. ΘΡΟΒί]65᾽ ἰβσου θ᾿" 5}. "200 ἵν 

οὗς ἐξελέξατο. ἀνελήμφθη: Ἔ, " οἷς "ἢ 
ΜΟΙ. Ὦρ σδΒοβα 6 ννδβ5 τοροίνεα ὌΠΡΙ . : ἴο ΨΈΏΟΤΩ 

καὶ. παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ 
8150 "Ἂς τηδᾶδ βίδῃηα εβί δ: ΠΪΤΩΞΘΙ͂- ᾿νῖλβ ΔΕϊδΥ 

τὸ «παθεῖν αὐτὸν. ἐν πολλοῖς. τεκμηρίοις, 
ἘΣ εἶθ βαξετ" ΒΠᾺ ἦτι. ΤΑΔΕ." ἰοικθηβ, 

"ἡμερῶν τεσσεράκοντα᾽ ᾿᾿ὀπτανόμενος 
ἜΖΗ τς αν 8 Σου : ΣυΤῚ 5665, 

αὐτοῖς. καὶ ᾿ λέγων τὰ “περὶ τῆς 
ἰο Ἰἄθα.. δϑηάΐ βδαυϊηθ ἐπα ((Ἀ1Ὲ 65) δροαΐς. 186 

βασιλείας τοῦ .- θεοῦ. 4 καὶ “συναλιζόμενος 
Κιηβάοση οὐίμε. αοά. λα Ῥείμρ χχϑὶ ἰοβρϑίμοσ 

παρήγγειλεν αὐτοῖς. ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων μὴ 
ΒΕ ὅδανβ ογάρυβ. ἴο ποσὰ ᾿Ἔγοσηῃ ΘΓΌΞΘΙΘΤΩ.." : 

χωρίζεσθαι, ᾿ἀλλὰ περιμένειν Ὁ 
τὸ Ψψιλᾶταν,.- - Ρυῖ' ἴο 6 ΤΕΙΆΒΊΩΙΩΕ του πα ἔοχ 

τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ᾿ ἣν ἠκούσατέ 
τῃ6: ῬΙΟΤΙΏΪΒΘ. οὗ 6 ἘπίθΘν, ΒΊΟΝ. τοῦ Ὠρδχά 

μου ὅ. ὅτι: ὑϊωάνης.. "μὲν ἐβάπτισεν 
οἔταθ;. Ὄβοαυβθ ὐομπ.. “ Ἰηάεθα : Ραρ{ϊζΖϑᾶ-. 

ὕδατι; ὑμεῖς. δὲ ἐν, πνεύματι βαπτισθήσεσθε 
ἰο νναίοσ, χοῦ. ρας, ἴα. ΞΌΪΙ 11 μι Ὀαρἐϊζοα: " 

ἁγίῴῷ οὐ μετὰ, πολλὰς ταύτας" ἡμέρας: 
ἴο ΟΪΥ ποῖ δξίοσ ᾿ς ΤΆΔΩΥ 1.65. 

6... Οἱ Π - μὲν οὖν 
τς ΤῺ 6 (0165) : ἰηβεεά ᾿μογθέοσ 

συνελθόντες. .-- ἠρώτων αὐτὸν 
Βδν Ω 5 σοχηθ ἰοσθίμοσ. -ἴ8 ον ΜΈχε' αὐεπίομίπε. . Εἴτα 

λέγοντες Κύριε, εἰ" ἐν τῷ χρόνῳ" "τούτῳ 
Βα Τιοτᾶ, δ δ. ἐἴῆ6. 1115." 

ἀποκαθιστάνεις τὴν. βασίλείαν τῷ ᾿Ισραήλ; 
Ὅτε σοῦ τεβίοσίης ΕΝ . Κιησάοτη ἰο ἴδ6 τι ΙΒΥΘΘΙΣ 

Τ᾽ “εἶπεν πρὸς ᾿ αὐτούς Οὐχ ὑμῶν ἐστὶν 
δ 8814 ἰονγασὰ Βετα Νοῖ.- οἔχου 115. 

Ξῇ ἘΣ χἝο ) 2. ἙΡΣΩΣ 

. οέ. 

ὍδΌΞ6 - ΦΌΠΏ, 

1 ΤῊ ΓΤ ἢ ἜΈΣΕῚ 
Ο ὙΠΘΓΟΡὨ 115, Ὁ 

σοΟΣθοσοα δρουῦῦ 8] 
6 (ϊηρδ σ655 βἰασί. 
δα Ῥοίῃ ἴο Ὁ δῃᾶ ἴο 
βάθη, 2 τ 6 ἀδ5 
ἴαῦ ὯΘ νψ ὑδῖκθῃ 
ὉΡ, δἴϊοσ. μα δᾶ ρὶν- 
6 σοχτλδηδπιοὴΐ 
Ἑδτοῦσ: - ὭΟΙΥ ὀρ γιῦ 

το ὍἫὍὉὩς δροβύϊθσ Ώοπ 
ἮδΘ᾽ σῇοξθ, ὃ: ΤΌ" -[θεθ 
8150 ὈΥ͂ χύδην Ροδὶ να 
ῬΤΟΟΙΒ 8 Βῃστδα Η- 
5615 Δ΄ῖνα ἀεί Ὧ6 δά 

ϑθοτϑαᾶ, σαηρ βεδσρ ὉΥ 
ἐδ ΦὨτουρμουΐ 20 Γ- 
ἐγ: ἅδγ5 δια [61 ρ ἢ 6 
[Ὠΐϊηρδ δρουῦ ὑπ6 Κίηρ- 
ἄσγα οὗὐ Οσάᾶ. ᾿ΔΑπᾷ 
ΜΏΠῸ Ἣδ 885 ᾿τηθοί-: 
ἴδ’ ΙΗ ἔμδπὶ Ὧ6 σανθ 
μοι [8 ογάδυβ: “Ὧ. 
ῃοῦ ὙΠ αΤΔΥ : ἥτοτα 
᾿σογαβδίοσα, θα δι 10] 
νι ϊὴρ ΤΟΥ ψῃδὺ [Π6 
ἘΔΏΟΥ Ὧδ5 Ὀτοχηϊβθᾶ, 
δοοαϊ- Ψ ΒΊΟΗ.. χοῦ 
πρασαᾶ΄ Ἰρότα τὴθ; δΡε- 

᾿ΔλαδΘΩ͂, 
᾿ῬΔρ(ϊΖϑᾶ -- ἢ Ὁ ψαἴδυ, 
θα Ὑοῦ: ψ111 θ6 805: 
ἐἰσοᾶ ἴῃ ΠΟΙ͂ ϑρι 
Ὡοῦ ΔΩ αἀδγΥδ. ἜΤΟΣ 
{1}15.᾽ 

ς ΘΝ ΘΩ, ΟΥ̓, 1 εἴν 
Ὠϑα δϑϑθι 16, ὑῃον 
ψοπΐ ΔΒ ΚΙ πρ᾽. Εἶπ: 

ἼῚ -8 16 σοῦ, Ταβίον- 

Ἐ6Ώ6. κἰπράσμ ᾿ ἴο 

ΤδτβΟΙ αἱ 1ῃΐ5. {ἰτλ6 

ΤῈ: 5αἰα ἴο. ἰδοία: ̓ ὐγὲ 

ἄορ ποὺ Ροϊοηρ ἰο υοῦ 
τατος 



ΚΝ 

ΠΡΆΞΕΙΣ ΑπΌΣτΤοΛΩΝ 
ὍΕτν ΟΕ ΑΕΟΒΎΤΕΒ. 

μὲν πρῶτον λόγόν ἐποιησάμην περὶ 
ὙΠῸ ἱμάεεὰ ἔγχβὲ ννοστὰ 1 ποδε, ἵ περὶ 

πάντων, ὦ θεόφιλε,᾽ ὧν ρξᾶτο 
11 (ἐμ 5338, Ο ὙΠοορηλμιθ, οὗ ΐϊο. ᾿βίαχίθα: 

᾿Ιησοῦς ποιεῖν τὲ καὶ διδάσκειν 
Ζεϑ5 ἴο ΡῈ ἀοίπβ' δδηᾶ δῖδὸθό ἰοθϑθ ἰδϑοβίμς, 

2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος ̓  
ἄχρι δι 124} .}] ἄδγΥ Ἀδνὶμξ. εἴνεῃ οοσασηεαι ἀπηθιξ' 

τοῖς ἀποστόλοις διὰ ἢ πνεύματος" ἁγίου 
το ἰῃ8 δροβέϊθβ [τοῦ ΒΕ. -.᾿ Βρίτῖῖ ΤΟΙ͂Σ. 

οὗς ἐξελέξατο. ᾿ ᾿ἀνελήμφθη: 3. ᾿ οἷς 
ΜΠΟΙΩ Θ σἤοβα 6 ννὰ5 τεροίνεα ὯΡ;: “1 το ἐλ ΒΕ. 

καὶ “παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ 
4150 ᾿μ6 τηδάβ βίβη Ῥεβί θ᾿: Πίσαβϑιξ. Ἰἰνίη δέϊου 

τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς. τεκμηρίοις, 
λε΄ ἰοϑυβου  ᾿ Βπίγὰ  ἴπ. τ ΝΝΝ ἴοῖκξθης," 

δι᾽ ᾿. ἡμερῶν. τεσσεράκοντα᾽ ᾿᾿ὀπτανόμενὅς 
τοῦ ἢ ἄδυ8 ΣοΥΥ : Ρεῖπ εξ βθοῖ 

αὐτοῖς, καὶ ᾿λέγων τὰ “περὶ τῆς 
ἰο ἵππω εηα βαγίῃρῷ ἰδ ((μἰπ 85) δροχς ἴδθ 

βασιλείας τοῦ θεοῦ. 4 καὶ ᾿συναλιζόμενος 
Κκιηράογχη οὔίπε ἀοά. Δηα Ῥρίμρ τιεΐ ἱοβοίῃοσ 

παρήγγειλεν αὐτοῖς. ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων μὴ 
Ὧθ βᾶνε ογάθχσβ ἴο ποσὰ ἔγοτα ΘΓ ΒΔΊΘΙΩ. -. Ὡοΐ. 

χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν “" 
ἴο υνιτηᾶγχαν, - [6.51 ἴο ὈΘ6 τοτηδιηληξ ΔΙΟΘΠΩ ἴοσ 

τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ 

᾿ Τὸν 

1ῃ6. ῬΥΌΟΤΩΪ56 οὗ 86 ἘΔΙΠΘΡΙ ὍΜΈΙΘΕ τοῦ Βϑαχὰ 

μου ὅ. ὅτι : ἸἹ ῳάνης.. “μὲν ἐβάπτισεν 
οἔγχβ; ὕὕβοδαυῦυβαα -ὔομη..:  Ἰηᾶάθοα ᾿ Ραρ[ϊΖεᾶ-. 

ὕδατι; - ὑμεῖς . δὲ ἐν. πνεύματι βατπτισθήσεσθε 
ἴο νναΐοσ, χοῦ. ϑαΐ, ἴῃ. ΞΌΪσ : ΜῈ Β6 Ῥαρ ϊζοᾷ: 

ἁγίῳ οὐ μετὰ, πολλὰς ταύτας" ἡμέρας: 
ἴο ΠΟΙν ποΐ ἸΔΈΣ - ΙΔ ἴμ 656 ἅδν. 

θ οἱ τ: μὲν οὖν 
τς ΤῊΘ (οΠ65) : ηβθεᾶ . ΤΠ οΥ άοσα 

συνελθόντες “ἠρώτων αὐτὸν 
Βανῖη δ σοτηα ἰοσεδίμεσ. -ἴ8 6. τνοσα αὐοϑολης ᾿.. Εἶτα 

λέγοντες Κύριε, εἰ. ἐν τῷ χρόνῳ "τούτῳ 
Βασίησ. [Ιοτγᾶ, Σ᾿ -ἴπ.- 6 ΠΝ 51... 815..." 

ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ ᾿ἸΙσραήλ; 
8: γοὺ τεδίοσϊησ ἴῇ8 Κιησάοτη ἴο ἐμ ᾿ ΙΒΓΔ619. 

Τ᾿ “εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὐχ ὑμῶν ἐστὶν 
“ἪΝ 5381 ΟΥ̓ τοῦ ᾿ἰονατά [51 - 2} Νοῖ-- 1 15. 

ΘΕ ΩΝ "τὴν ἃ 

1 ΠΝ πρρέ ἜΠΗ. 
Ο ὙΠΕΡ 15, 

σΟΙΡΟΑΘΩάα, ρουῦ 81] 
6 ὑμίπηρβ σ655 δἰδῦ- 
ρα Ῥοίδ ἰο ἄο δῃὰ ἴο 
ὕββϑοῃ, 2 ὉΜΌῸ [Ὧ6 ἀδὴ 
ἰδ 6 ψ ἰδ 
ὌΡρ, αἴΐογ. 6 δᾶ ρὶν- 
Θἢὴ σοϊητηϑηδμλδηῦ 
ΒΥΟΌΡ. ΠΟΙ͂ προ τιῦ 

1το Ὁ. 6 δροβῦϊθο ΟΠ 
ΠΘ᾽ οὔοβε, ὃ: Το -π686 
8,150 ἈΥ̓͂ θα ν Ῥοβι να 
τοῦ ΒΒ βΒμονδᾶ" Ἔϊα- 
5611 δΠνα ἀτύου μ6 Ὧδϑα 
5 οτδα, Ὀθίπρ, βϑό ὉΥ͂ 
ἐβθαλ ΦὩτουρμου [0Γ- 
ἐγ. Δ γ85᾽ διὰ [Πρ [ῃ 6 
Φῃϊηρ5 δρουῦ {88 κίῃρ- 
ἀότή οἵὗὐ Οοᾶ. - 4 Απὰ 
ΜΏ16 Ὧδ6 τγα5 ᾿τιϑοῖς: 
ἵῃρ' ΜΠ: ὑμπϑῖὰ 6 σαῦα 
ἔμπομλ ὑπ8 ογάἄθιβ: “Ὧο 
Ὡοῦ ὙΠ ΠάΤδΥ : ΑΥΟᾺ 
ἐΟΓ ΒΘΊΘτα, ρα Κθορ 
ννολυϊηρ. ΤῸΥ ψδὺ ὑπὸ 
ἘΔΙΠΟΙ 85 ῬΙΟΤΩΙΒΘΩ͂, 
δοοῦΐ-: ΝΒ ΟΉ χοῦ 
Βϑαγα Ἔτοχῇ ᾿πιθ; δ 86: 
ὉΔΌΒΘ 90, ἰμαδθᾶ, 
᾿Ρδρ θα -- τὶ, ᾿ ψα δῦ, 
ταῦ χοῦ ΠῚ ΡῈ ὈΔΡ5: 

Ὁ οἰχαᾶ ἰῃ ΠΟΙ͂ ΒΡ τὶ 
ποῦ ϑὴν αδυδ. ἜΤΟΣ 
τϊ5." 

6 ΜΏΘΩ, ἜΟΥΣ, ἐλ εἴτι 

δᾶ Θοβο 166, ὑΠΘΥ͂ 
5.21 ΓΕ ΣΝ Ἀΐπι: 
“χὰ, ΘΓ γοα, Τεβίοσ- 

ἴδ “86. Κίηβάοην . ἴο 

Ι5Γ8.61 οὐ (15. ρα» 

[Ὑ 16: βαϊα ἴο ὑβαυα:. Τὸ 

ἄοδθ5 ποὺ Ὀθιοησ ἰουοῦ 
ἄχίας 



ΑΟΊΒ 1: 8-.1Ὁ ὅ86 

γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὗἷς ὁ [ἴο ρεὺ Κηομθᾶρα οἱ 
ἴο ΚΟ πε ΟΣ δρροϊηίρα ἐΐηθβ ψνῃϊσῇ {δα [ηὴ6 ἐϊηθς ΟΥ ΒΘΆΒΟΙΚ 

πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, 8 ἀλλὰ | ψὨΪΟΏ ἐῃ6 ἘΒΌΠΘΙ Ὧδς 
ἘδίμοΣ ρᾳῃᾳζς ἃ ἐᾷ οὐ δου, Ῥαῦ [ρ]δοθοα ἰῇ ἢ οχῃ 

λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ [7υτβαϊοίομ; 8 θα τοῦ 
τοῦ ΨΙΗ γαοοῖνα Ρροννεσ, Βανίηξ σοσὰθ ΠΡΟ ΟΥ̓ 86 τ} γϑοοΐνο ῬΟΘΣ 

ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ [θη ἰμ6 ΠΟΙΡ βρίστις 
ΒΟΙΥν δβρισὶξ ὌρΡΟοΒ τοῦ, δῃὰ τοῦ ΨἘΗΠ 6] ΔΥΥΙΝΘΚ ἸΡΟῚ τοῦ, δηά 

μου μάρτυρες ἔν. τε ᾿ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν] ου ΜἘΠ ὈῈ ψιθββθο 
Οἔῶθ ΘΕ ἴῃ δὰ σ9ογαδαίθοη ϑδηᾶὰ ἴῃ [οὗ τὴ8 Ὀοΐῃ ἰῇ σοτυ- 
πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ . καὶ Σαμαρίᾳ καὶ ἕως |58ἴετ) ἀπ ἴπ 811 σὰ- 

841 ἰδα Ζυαάᾶρφα διὰ ϑδυυδυία δηά υπὺὲ] [ ἀθὰ 858 58. 171871:8 
ἐσχάτου τῆς γῆς. 9 καὶ ταῦτα δηα ἰο ὕμπα τπαοϑὺ αἷς: 
οχίσαων οξίμβαε φαγίῃ. ΔΑρα ἴδμοξα (μἰη55) [ἤδη ραῦὺ οὔ ἐπ 

εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶο ἐπήρθη, Θασίῃ." 9 Απα ἴθ δ 
Βανὶηρ ξαία Ἰοοκίηβ οὗ ἴβοση 6 νγἃ5 [1ἰ6α ἀρ,  Πδᾷ πα ὕπθϑθ ὑπ] ρ5, 

καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν |ΠΘ 8} το τθ ἸΟΟΚ- 
δοᾶ αἱουθα ἴοοῖς ἔγοτη ἀπᾶθσπθδίῃ ἴση ἔτοσα ἐπ ἰῃρ' ΟὨ, Ὧ6 ψ85 [ 6ά 

ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες | ὮΡ 84 ἃ οἱουα ὀδαρηῦ 
ΘΥ65 οὗ ἔμοσα. Αμὰ 85 Βδζίηξ Ἀσὰ ὋΡ ἤτοι. [λεῖον 
ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, | γ᾽5ΐο. 10 Απμᾶ 85. ὕΠ6Υ 

ΨΟΓΘ βαζίηρ ἰηύο δὰ ἴον νοσα ἰηΐο ἐμ ἤθαῦθὴ βοΐϊῃς 15 νὰν ΟΥ̓ Ὠϊτη, ᾿ 
ΒΚΥ ΨΏΠῸ6 Ὧθ6 ψ 85 Οἡ καὶ ἰδοὸὸἠ ἄνδρες δύο παριστήκεισαν , 

δμα. ἸΟΟΚΙ χἸγ816 ρΡοσέοῦβ ὕψο ι8ἀ βἰοοά διοηρϑβίας  1ἷ5 ΨΆΨ, 8150, ἸΟΌΙ! 
αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς, 11 οἱ καὶ ὑο πὰ 'ἰθὰ ΨΈΙ 
ἴο βοτὰ ἰὰ δδιπιθηΐβ ψνὨϊΐα, ΨμΟ δἱξο βδιτηδηύβ βύοοα 8]οτρ- 
εἶπαν - ἤΑνδρες Γαλιλαῖοι, τί 5148 ὕθτα, 11 ἀπα ΓΠΘΥ͂ 
βαιά 816 ρεύβοιβ δ θϑηβ, νὴν [5814: “Μεοὴὰ οὗὁἨἁ ἈΟαΟδ1- 
- ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; [1.15858, ΨῊΥ ἀο . γοῦ 
Βᾶνο τοῦ βίοοα Ἰοοκίῃρ ἰηΐο ἐπα μϑανθῃῦ |βύϑηα Ἰοοκίηρ το ἐῃ8 
οὗτος . ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ 5ΚΥ32 ὙΠῚ5 σοδιβ ψῈῸ 
ἘΒΙΒ 188 ἘΟΦΕΘῸΒ [16 (0Π6) ἔτγγὰβ σϑθοθῖνβα Ρ ἔγομι 
τ ς οὐδλημφνεῖσς ἐ ἀφ᾽ ὑμῶν͵ εἰς τὸν χοῦ ἰπίο {π8 5ΚΥ 

Ὡ : ἜΣ Β' ΘΕ. ἘΕΡΞΥΣ ἯΝ Ἢ ΤΌΙΤΩ εὐ ρὴ ἰμῖο ᾿ 6 ΜΠ ΘΟΙῚΘ 85 ΓΝ 

οὐρανὸν οὕτως εύσεται ὃν τρόπον ; 
Ἀρανθα - ΤΔ5 ΨΨ}1 οοτθ ὙΜΏΙΟΩ. ΙΩΒΏΏΘΥ 6 τοξὸς ἀκερτα ὲ 85 
σα Ἔ ΠΩΣ νὰ εκ Χ ἷ ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν ον Τα ΘΠΕΙα ἐπρες 
τουνίοενοα Ὠΐχα δοίη Ἀΐβ γὰν ἱπίο ἐμα ϑοίηρ ἰῃηΐο ὕμ6 5ΚΥ. 

οὐρανόν. ᾿ ᾿ 7: 12 ΎΒΘα. μον τος 
ἮἈρδνθῃ. : ὑασμιεᾶ ἴο “76 ΒΘΙΘσα 

- 12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς ᾿ίστοταη ἃ. πηοπηύδἑηῃ 
ἢ ἘΡΕΏ πὰς ΠΕΣ Σεξυση θα ἰῃαῖο [σα]βα ἴπ ᾿“Μουηὺ οὗ 
Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ - ὄρους . τοῦ. [ΟἸένεβ, ψΒΙΟΗ ἴα πόδν 

ΒΙΞΣ ΧΡ ΕΡΉ 9) εἷ ἘΤΟΥᾺ χηου πέδη. ἐμ6 (οπ 6) ἢ ΗΝ Ἶ καλουμένου Ἐλαιῷ ἐ ΕΙ ἐ {|| ΦΟΥΌΒΘΙ θη, Ὀοίηρ ἃ 
υμ αιῶνος,. - ὅ στιν .ἐγγὺ ; ἣ Βείπβ σα Πα οἕ ΟἸἶνα ὅτονό, ψ μη. ἰδ ἀραγ᾿ ΞΘ ΡὈΘία ΝΕῸΣ ΦΟΌΤΤΙΕΥ 

Ἱερουσαλὴμ. σαββάτου ἔχον ὁδόν. ἄ8υ. 1 5ο, τ ποῖ 
Φογαβδίθτα “ΟΕ ΒΑΡ δίῃ. Βανὶηξ “αν. [ὯῸΥ δᾶ εηὐογρά, 

158 Καὶ, ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ ὑπερῷον [ὑμῈ7 Ψϑηῦ ἀρ. 1ῃ- 
Δηά θη μον δπίεσθά, ἰωΐο [88 Ὄρρδσ σμδιροῦ [0 6 ἸΡΡΘΥ ΘΏΘΙΠΘΘΓ 

Δ με μπινμον ον ραρεφιννηιρνυη οοτναηθ οαῖα 

81 

ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες, 
ἐμοῦ ΨψεμίρΡ ψΏΘγΘ ὑπὸ ΕΘ σαιηδίηἱηδ ἀοινῃ, 

ὅ τε Πέτρος καὶ ᾿Ιωάνης καὶ ᾿Ιάκωβος καὶ 
(86 δπὰ Ῥεῖθσρ δά 9005 δῃά Ζαπιθ δῃά 

᾿Ανδρέας, Φίλιτπος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος 
Απμᾶγον, ῬΏΣΙΡ δῃᾷ ὙἸμοζδθ, Βασϊμοίοσηρυν 

καὶ Μαθθαῖος,ΘἨ ᾿Ιάκωβος Αλφαίου καὶ 
«πᾶ Μαίμον, Ζεαχλθ5 ΟΥ ΑἸρῇδφθιις: δηᾶ 

ΝΣ Ἁ 3 "ὦ 3 » 

Σίμω ὁ ζηλωτὴς καὶ ᾿Ιούδας ᾿[Ιακώβου. 
εν πα 118 Ζεδαιοῖ Διά σσυᾶδβ5 οὗ Τ᾿ δῖωθϑβ. 

14 οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες 
ἘΏΘ65α 81} δ: 05] ῬΘΣΞΟνο ΥΣ 

ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ . σὺν 
ἨΚο-τοιηθαὶν ἰἴἰο ἰδ6 ὌΤΘΨΟΥ ἰοοίδον ἱ τ 

γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ 
ΟΙΏΘΩ δηά Μδιν ἰοτῃ6 τοοΐμοσ οὔίμα 

᾿Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 
εθσβ δῃα ἰορείμοσ τὰ ἰἴ6 ῬὉγχγοίμουϑ - οὗ Ὠΐτη. 

15 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις 
ΔΑπὰ ἴῃ {86 ἄδυ5 1658 

ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν 
Βανίῃξ βίοοα ἃρ Ῥείεσ. ἴῃ χηϊᾶβδί οὐ ἴῃ Ὀσχγοίμευβ 

εἶτν ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ 
581 8 δηᾷ οτονᾶὰ οξϑημθθ ὌΡΟΣ [δ 

αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι 16 ἴἤαἮανδρες 
ΝΟΌΣ (15) 85 πιυπᾶσεα ὑννθηΐν Μ816 Ῥθσβοῦβ 

ἀδελφοί ἔδει πληρωθῆναι ᾿ τὴν 
Ῥχοίποσβ, 10 ννἃ8 ἈΘΟΘΘΘΘΥν ἴο 6 ξι 8 ες 16 

αφὴν ἣν προεῖπε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
αροθην ψΏΙΟ ἐογοίοιᾷ 6 βρίτ 6 ὮΟΙΥ 

διὰ στόματος Δαυεὶδ. περὶ ᾿[ούδα 
ἰγοῦ ἢ του. οὗ ανά δου Φ“υάδ5 

Ὑενομένου ὁδηγοῦ τοῖς 
Ὠανΐηβ Ῥεσοῦῦθ ββυϊᾶς. ἰο ἐπε (ΟΠ 65) 

᾿Ιησοῦν, 117 ὅτι 
Φεβα8, Ῥβοδβο 

.ἐν ἡμῖν καὶ 
Ὸ5 δδῃᾷᾶ 

τοῦ 
οὗ [88 (ομ6) 

συλλαβοῦσιν: 
Βανίηρ ἰδῖκοὴ 1 

κατηριθμημένος.. ἦν ἐ 
Βανίηρ Ῥ6 ἢ ΠΩ οΥΘα ἄονν 6 νγὰ5 ἰὰ 

ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης. 
ΟΥ̓ [86 οδίαϊμεα ἰπα Ὁ -ὐβουνῖσα 1η15. 

-- 18... Οὗτος μὲν --- οὖν. ἐκτήσατο 
-- “πῆϊβ (8) ἰπμᾶάφοα ἐδοσοζοτα δοαπίγρα 

χωρίον. , ἐκ μισθοῦ ᾿ τῆς 
Ῥίοθςβ οὗ σσουπᾶ ουΐδοῖ- Δ ΕΞΌΣΙ οὗ ἴῃ 68 

ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος 
τργίρσηίθουβηθθθ, δῃὴ ἃ οδαϊοηβ. Βανίῃδ ὈΘσοσ 6 

ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύθη -- 
8 Ῥαγχδὲ ΙΓ σσαϑ τᾶᾶϊθ, δη8 νγ)85 ρουτγϑᾷ οὐξ 

πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. 139 καὶ γνωστὸν 
8} [6 :ηπίοϑθηθαβ οἵ Είχη. Δηά Κηονπ 

ΑΟΥΤΚΝ 1:14.-.-19 

ΜΏΘΓΘ ὑπ6 ν ψετὰ 5ἰδν- 
ἴὴρ, Ῥοίθσ. 85 ὙὍῸ11 8.5 
ΦΟΠη δῃᾶ 78η165 δα 
Απάγον, ῬΗΔρ δηᾶ 
ΤΒοΙλδ5, Β8Γ’Π01Ό- 
ΤΏΘΝ 8:4 Μαϊίμον, 
ὥϑυλθο Π6 βοὴ οἵ Α41- 
ΡῃΘΘΊΊΙ θᾶ Κἰηγοῖ 
86 ζΖϑϑῖοῖιια οὔθ, δῃὰ 
διαᾶδβθ 6. βὸὴ οὗ 
ὥοχῆθβ.. 14 ομ6 
ΘΟΟΟΙΩ͂ 811 656 ψΘΥΘ 
Ὀουδϑησ ἸΏ ὈΥΆΨΕΓ, 
ἐοροῖῃεσ ἢ ϑοχὴθ 
 ΟΙΆΘ. δα ΜΆΥν ὑῃ8 
τοῦ οὐ σεθβϑι5 δῃᾶ 
ΜΙ Ὠἷδ Ὀτού Υβ," 

15 Νοὸον ἀυσίηρ [0.656 
ὅαγ5 Ῥοίδσ τόδ. ὉΠΌ. ἴἢ 
51ῃΠ6 τηϊᾶδὺ οὔ τμ6 
Ῥτούμϑυβ διὰ βαϊᾷ (88 
οτονα. οὗὐὁἨ Ῥϑύβοηϑ. 85 
411 ἰορεύμοσ δροιυῦ οὴ8 
πυηάαγρα δηά ὑψθηΐ): 
16 “Μοη, Ῥσχγούῃουβ, ἰὖῦ 
5 ὩΘΟΘΑΒΔΙΥ ἴοὼγ ὑπ 
βοχρίασα τὸ 6 111- 
ἘΠ654, ψὩΐο 6 ΒΟΙ͂ 
Βρϊῦ 5ΡΟΚΘ Ὀεζοσθ- 
δα ΣΡ Ὀϑδνίαᾶ᾽ 5 
του ἢ δρουὺῦ Ζιάᾶδδ, 
ἍῺΟ Ὀδοδίὴθ 8. βα6 
ἴο ὕμοβθ. ψ8ο. δσϑϑίδα 
Φθθαθ, 17 Ρϑθοϑιιθα. ὯΘ 

δᾶ ὕθθὰθ πιρογθᾶ 
ΘΆΟΩρ; πϑ 8δη8 Ὠ6. ΟὉ- 

ἑαϊηθα ἃ 5ῇασα. ἰῃ. [15 
τ ΔΙΌΣ. 18 (ΤῊ 

ΨΟΥΥ τ82,᾿ ὑΘΥΘΟΓΘ, 

Ῥυτομδϑθα ἃ ἔϊθϊά 

αἰ ἋὋὯ6 ψαρὸθ [ῸΓ 

ὉΠΥΙΡὐΘΟΌΒΏΘΑΒ, - 8ηᾶ 
οἰϊομίηρ θὰ ἴογο- 

Ὃταοδὺ Ὧ6 ὨΟΙΒΙ͂ν ασδὺ 

'ἴπὰ ἰβ τάδ δηᾶ 
811 δὶ5 ἰμαύδϑυϊπθβ 

ΜΟΥ ρουγοϑα ουὐ. 19 ΤΆ 

8150 Ὀθοϑῆθ ΚΠΟΧΙ 



ΑΟΥΞΒ 1: 20-ἰἶῷἋ 

ἐγένετο ---πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν 
1. ϑοδχαθ . ἴο 8411 ἴμ6 (0168) ἐν} ἘΣ Το 

"Ἱερουσαλήμ, - ᾿ ὥστε: κληθῆναι. τὸ 
δΙ ἘΣ βδΊθχη, ον ϑΘτΘΒΩ͂,. ἰο Ὀ6 σ8116᾽ 1321: 

εν χωρίον ἐκεῖνο τῇ. διαλέκτῳ αὐτῶν 
Ῥίδςβ οἵ στοῦῃὰ ἱμαεὶ ἰο ἐδ. Ἰδαρδαδθα.: ΟΥ̓ ἔμοσὰ 

᾿Ακελδαμάχ, τοῦτ᾽ ἔστιν Χωρίον. - Αἵματος.. 
ἈΚροιάδχαδ, 1815. 15. Ῥίεδοε οὗ ον μὰ οὗ ΒΙοοά. 

--- 20 Γέγραπται . γὰρ ἐν Βίβλ 
. 1 Ὧ85 Ὀδθὴ ψυιίρῃ ἴω 1Ὰ Ἔδοκς ὃ 

Ψαλμ ὧν Γενηθήτω ᾿Ἂ ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ 
οὗ ΓΆΤΩΝ τοὶ Ῥθοοχηθ ἰῇ86 Ἰοάρίηδϑ ΡΙδθα οἱ ἰτῃ 

ἔρημος καὶ μὴ ἔστω ὁ. κατοικῶν ἐν 
ἀεβοϊδία δῃὰ ποί ἰεῖ. Β6.-[Β8 (ο.16) ἸμαΟλιϊης ἴα 

αὐτῇ, καὶ - Τὴν. “ἐπισκοπὴν ,αὐτοῦ λαβέτω. 
τέ, δὰ ὙΠῸ ονουβθοσβῃὶρ ὁξβῖθγ [Ια ἰδκ 

ἕτερος. 21. δεῖ κι ορς οὖν 
αμξθτοαῖ, (016). ᾿ πὶ δ ἈδΟΘββαυν : τοσοέοσο 

. τῶν ᾿ς συνελθόντων . ἡμῖν 
οὗ ῃ8 (0165). Ὠδν]η 5 σογὴ ἰο ίμο᾽ ἴο ὰ8 

᾿ἀνδρῶν. ἐν "παντὶ. χρόνῳ- ᾧ, 
ΟΥ̓ Τγ818 ἔραῖδοῦε " χὰ ΠΠῸ 81 “ταθ. ἴο ψΨΆΙΘΕ 

εἰσῆλθεν καὶ “ἐξῆλθεν. ἐ ἡμᾶ κύριος. 
τνϑαΐ 1η δῆ νϑηΐ οὐ δἧς μᾶς ὡς ΙΤοτὰ 

᾿Ιησοῦς, 22. ἀρξάμενος ᾿ ἀπὸ - τοῦ 
Ζεβὰ5, ὦ Βδνῖηδ βίατίβα ᾿ τον ΥΌΤΩ {:} 

δ πιο τιον ἸΙωάνου ἕως τ ἔρα 
Ῥαρέξια.. οΟΥ ΖΟΏΠ ὈΠΕ]ϊ] τῆς ἡμέ Ὄ: 5 

ἐλήμφθη. ἀφ᾽ ἡμῶν; πῶρ τος ς. ᾿ 
οὗ νΏ1ΟᾺ ἫΝ Μαβ τεςεῖνεά ὼΡ ἔτγοαωα 5, 655 

οἱ πῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν 
ΤΕεβΌυ 0 ΟΣ ἈΠῸ ἰορεῖμεγ να 15 

γενέσθαι ἕνα τούτων: 
ἴο Ῥδώοσηθ. “η6. ὋΣ ἴῃ686. 

"28 καὶ ἔστησαν : δύο, ἑῷ 
; ᾿᾿Απᾶ ᾿ἴλεν ταδᾶθ ἴο ἐδ βἰαινα: ὄνοι Ζ ᾿Ιωσὴφ 

"τὸν ᾿ νι" καλούμενον δ υΒαρσαββᾶν, 
ἐλ 6 (οπ6} : " ὈΘΙΒΕ 8168 ἜΔΥΒΘΑΌΌΔ5, - 

ὃς - ἐπεκλήθη ἡ]οῦστος; -καὶ μαθθίαν. 
νΏΟ, γὰϑ5 ΒΤ ΒΤΩΘΩ͂ . υπίαϑ, ᾿δηάᾶ-. Μαϑί185. 

24 καὶ προσευξάμενοι εἶπαν Σὺ. κύριε 
-Ἀπά.. Βανίηβ Ῥταγβα - ἴδον βαίά. χοι., Τιοχὰ 

καρδιο νώσταο,, ο- πάντων, :- ἀνάδειξον... ὃν 
ἸΟΥΤΘΙ Οὗ ᾿εαζίβ ἐτον ΟΕ 811, 5Βῆονν ὉΡ -. ΒΟΙα 

ἐξελέξω, τς ἐκ τούτων . τῶν δύο ἕνα, 
ψοῦ σΒοβθ, ουΐ οΥ  ἴδεδβε.. [5.0 ἵἴνο᾽ “ ΟὔΘ, 

25. λαβεῖν τὸν τόπον τῆς. διακονίας ταύτης 
: ἴο τϑοοῖνθ 6 Ῥίδοθ οξίμε .- βεσνῖθθ {815 

688 
ἴο 81 (86 ἰῃῇδρὶ.-. 
ἰδ οἵ ΤΟΙ ΒΔΊΘχη, 
80 ὑμαὺ ἰδὲ 6]ά 
“85 ΟϑΠεά ἴῃ ἐμαὶν 
Ιδῆριιαρο 4. Κεῖ ἄα- πα, 

ἰμῶῦὺ 15, ΕἸΘΙα οὐ 
ΒΙοοᾶ.) 20ΕῸΓ ἴ ἰς 
ψτιτίεη ἴῃ ἐμ ῬοΟΚκ 
οὗ Ῥϑδὶηιθ, Τὺ ϊξ 

Ιοᾶσίῃρ 1866 6. 
σοὴθ ἀδβοϊδύθ, δῃὰ 

1Ιοῦ ὑπόσο Ρ6 20 ᾿ἅ81}- 

ο΄ ἴῃ ἰδ, δηᾶ, ΙΒ 
ΟΥἕοΘ οὗ ογευϑισὐ 1οὲ 
ΒΟΙΏΘΟΩΒ. 856 ἰακρι 

21ΙΙὺ 5 ὑμδυθίοσα 
ὩΘΟΘΘΘΑΥΥ ἰδαῦὺ οἷ 

0Ὁ0 6. 6 ὑμδὺ 85- 

ΒΘΙΡΙΘ ἃ ψὶῷ} ἢ 15 
ἀυτίηρ 811 μ6΄. ὑΐτππθ 
ἴῃ ΔΩ ὑπ6 Τιοτᾶ 
σ685 ψϑηῦ ἰη δηᾶ οὐ 
δΙΏοηΣ 85,ρ 22 βἰαζὺ- 
Ἴρ νι ἢἰθ. θδρ- 
ἄβηχ ὉΥ ϑοῆηῃ.. δᾶ 
01 τῃ6 ἅδν Ὧ8 

85 τοοοὶνδα Ὁ ἔγοτῃ 

Ἢ5,.- ΟἿ᾽ Οὗ ὑῆθ886 

θῇ 5ῃου ἃ Ὀθοοτη8 
ὃ. ἰῦμθϑ5 ἢ π5. οὗ 

᾿ Ἠΐς ὙΘΒΙΣΙ οὐ ο. ἐς 

2 3 5ο ἢ 8 Υ͂ Ῥ Ὁ ἐ 

ὌΡ ὕγνο,- ̓ ΦόβθΡῃ Δ ΠΡ 

ΒΑΓ ΒΔΌ 85,. ΜΏΟ γ)ἃ85 

ΒΓ ΒΙηρα συβία5, δηᾶ 
Μαύ 1,85. 24 μὰ 
μι 6 ̓  Ρταυθα δπᾶ 
5οα: “χοὰ, ΟἹ -76- 

Βονδῇ, Α80 ΠΟΥ {Π8 
Βϑασὶβ οὗ 81], ᾿ἀδβίρτιαΐθ 
ΜΏΪΟΩ οὔδ, ΟΣ, τὔθ6 58 
ὑψο.. Τῃ6ῃ. γοὰ ΒΊΤΛ ΟῚ 

ὉΒοβθῃ, 25 ἰο ἰβκο ὑπ6 

245 σοβονδῃ, 11,8,1τ Τιογχᾶ, ΒΑ. 

ὈΪδοθ οὗ [15 πυληϊδσν 

5ὅ39 

καὶ ἀποστολῆς, ἀφ᾽ ἧς 
δΔη ὦ δροβίββῃ!ρ, 

παρέβη 
ἔσοσα: ΜΈ ννοπΐ δϑιᾶα 

᾿Ἰούδας 
485 

πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ̓  ἴδιον. 26 καὶ 
Ὁ 50 ἰηῖο 6 ρῖβϑοθ δες 

πο ρῶ . κλήρους αὐτοῖς, 
{λον δανα 1Ιοῖβ ἴο ἰμϑζὴ, 

κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν, καὶ 
1οῖ 

ον. 

ἔπεσεν ὁ 
1{ῃ6 

συνκατεψηφίσθη. 
ρου Μαοιίμῖαβ, δα Π6 νν 85 γεοκοηθα. δοπβ 

μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων. 
ψὰ ἴθ6. εἴθνοα ΔΡΟΘΊ165. 

2 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν 
ΑΠπᾶ ἴὰ ἰὰς ἰο 6 Ὀφδίηρ οσοτηριοίφα δα ἄδν 

τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ 
ἘΣ Ῥοηϊθοοβὶ ἴον εσα -81} τοσοίῃου 

ἐπὶ τὸ αὐτό, 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω. 
ρο ἰμθ νεῖν ((μ1 05), 

ἐκ 
οαοξ μὰ 6 

πνοῆς " 
οὗ ὈΙοννίη νἱοϊοηῦ. δηα 

οἶκτον οὗ 
βοῦυβθ ᾿" 

ὥφθησαν 

ἤφανθῃ. 

βιαίας καὶ 

᾿ Ὁ} 1} 

ἦσαν 
δ. 22 1:0} ΤΣ 29 0} 

ἐπλήρωσεν ὅλον. 
1 Β116δα ΨΜΏΟΙΟ 

, καθήμενοι, 8 καὶ 
᾿ βιτ ἰὴ δ, δηᾶ 

αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι, 
ον ΨΕΥΘ 566}. ἰο ποῖ Ῥϑὶηβ αἰδσιραίρα 

ἕνα ἕκαστον ὡσεὶ πὺρός, καὶ 
Α5} οἔξβτο, δμῃὰ 1 ϑαὶ ἀοσσ ΡΟ ΟἿΘ 1 οἵ 

αὐτῶν, 4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες 
οὗ όσα, δια . ποῦ Αὐό ράμένα ἘΠῸ54 Ἢ 

πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο 
οἵ ἀὐπας 5 ὮΟΙΨ, ’ δὰ εἰν βίαγτίθα ἴἰο 6 5βρεακίῃβ 

ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα 
ἰο αἀἰξξοσοαῦ ἰοισιιθ 5 ἀροοσὸν 845 ἰδ ΒΌϊσιῦ 

ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. 
ννδ5 σἰνίαρ.. τὸ μα υἱΐοτίη δ. ᾿ἴο ἐπρῖὼ. πὸ 

5. Ἦσαν δὲ ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ. κατοικοῦντες" 
. ψοτο Ὅυΐ ἴπ᾿ ΦΖΕΟΥΌΞΒΙΘλ ο ᾿-᾿ ΠΏ ΘΌΙ Τρ ᾿ 

ἐἸουδαῖοι,, -- ἄνδρες - εὐλαβεῖς: ἀπὸ παντὸς 
75, πδῖὲ ῬΘύξοηβ ΠοΟΙαΣΡ ν9ν6}1 ΥΩ ΟΝΕΥΥ.- 

ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν’ 
δ. 1910}. οὗ ἴμ8 (οΠη65).  ῃὑπᾶφϑγ {τ 6 Ὦρδνθα; 

θ᾽ ενομένης δὲ τῆς -- φωνῆς. ταύτης 
Ἔριν ϑοσυϊξοα ̓ ναξ.- οὗ ἴμ6 βοῦθα 15... 

συνῆλθε τὸ πλῆθος ̓ συνεχύθη," 
φατῃ ἰορείμοσ᾽ ἐῇθ σαυππαᾶθ ᾿δοᾶ τναβ σοηξαυξρᾶ, 

ὅτι “- ἤκουσεν - εἷς ἕκαστος .- τῇ ἰδίᾳ 
βοοοθοδι ποδσά [9) 20} - Θδ.;. ἰο ἴὩ6 -.οὐὰ 

διαλέκτῳ: ᾿λαλούντων. αὐτῶν" 
Ἰδασαδρε ΞΌΘΘΚΙΩΣΣ οὗ μοι; 

Ἰ ἐξίσταντο - δὲ - καὶ 
ΕΝ σνοτο Ξϊοοῦ ουΐ οὗ βεῖνεβ τας “ δηα 

ἐκάθισεν 

δηα οὐσουττρα 5  ν 

τοῦ οὐρανοῦ - ἦχος ᾿ ὥσπερ φερομένης 
85-ονθὴ θη σ᾽ Ῥοστθ 

τὸν 
᾿ὯὯ6 
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ταδοῖθηλ ΕΒ, 

ΔΟΥΞ 1:26--2:} 

Δα δροβυθϑϊρ, ἔΥΟπι 
ΨΜΏΪΟΩ συᾶα5 ἀσνίαίρα 
ἴ0 βο ἴο -ἰ5. ΟΜ 
Ὁ]Δ06." 26 5ο ὑμδν οσϑϑὺ 
Ἰοὺ ΟΥ̓ΟΣ ἴθι, δῃηᾶ 

{86 Ἰοὺ 611 πρὸ Μαΐ- 

185; δῃμὰ Ὧδ Ψὰ5 
τϑοκοηθᾶ δ᾽οὴρ “σἱν ἢ 
ὍΠ6 ΘΙανθὰ δροβίὶθϑ. 

2 Νοῦν ΜΏ16 π ὅδ Υ 
ΟΥ ἴπ6 [18 5018] Ο1] 

Ῥοηϊθοοϑὺ 85 ἴῃ ὉΤΌΒ- 

Το δ5 ὍΠΟΥ ΨΟ6ΙΘ 1} ἰο- 

Βοίμοῦ δὖ ἰῇ β8 116 
ῬΪδοθ, 2 δηᾶ ϑυδάθοιν 
ἔβθσθ οοοιμτοᾶ ἔτοῦλ 
Ὥρανθη ἃ ποῖδα ᾿αϑὺ 

ΕΚ ὑμαῦ οὗ 8 τυ δίῃ 

ΒΕ ὌὈἕθοζο, δῃᾶ- ἰὐ 

δὰ ὑπ᾿ σΏΟ]6 μοῦβ8 
ἰὰ ΜΏΪΟΏ. ὑμῈ 6 Γ6 
5ἰθίηρ. 8 Διὰ ἰοῆριθβ 
Ὃ5 οὗ Ὥτθ Ῥθϑϑῖαθ 
ψἱϑῖ0 16 τὼ μοῦ δῃὰ 
ἅδτα αἰδισιραὐοα δρουῦ, 
Ὁ οὔθ δῦ ὌΡΟΣ 

ΘΟ ἢ ομΘ οὗὐ ὑδθχ, 
4ἀϑηἃ ΠΥ 81] Ὀ6- 

οατὴθ ἘΠ: ψὶ ἢ ὮΟΙΥ 
Βρὶτὶῦ δα βἰαγίοα ἴο 
ΞΡΘΚ σὺ αἰβογοαῦ 
ἰοηρσθα, ιϑὺ 85. 8 

ψὰ5 βγϑυθίησ 

{θῃλ ἴο ΤΑΒΚΘ αὐΐοῦ- 

ὅοθ. Ὁ - 

δᾺ5 νᾶ; [μ6γο 

ψοο ἀσποιηρ ἴῃ. ὅ6- 
Του ῦ- 

οηῦ τϑθῃ, ἔσοῃι δΥΘΥΥ 

Ὡδύϊοι οὗ. πόθο ὑμλᾶον 

Ὠθανθη. 650, ΨΏΘΩ 

(5. βδούῃάᾷ Ὀσουχτθά, 
86: τυυτϑθ σϑῖθ 
ἰορσοϑύμον δηᾶ ψεσθ Ρὲ- 
ΠΟ ΣΘα, Ρϑοδῖδθ ΕΟ ἢ 

ομ6 Ὠοαχὰ [Ποῖ βϑρθακ- 
ἴὴρ ἰὴ ἰδ οὐ Ι8ῃ- 

θιδθθ. 1 1ηαθοᾶ, 6. 

ὍΘΥΘ. δϑίου θα δηᾶ 



ΑΟΥΒ 2: 8--1 4 

ἐθαύμαζον λέγοντες Οὐχὶ ἰδοὺ 
{πεν οσα νοΠοΥ 5 βασὶπξ Νοῖ Εζ070): 4 

πάντες οὗτοί εἰσιν οἷ λαλοῦντες 
811 [ἴῃ 656 ΘΙΘ 188 (ΟΠ 65) ΒΘ Κη 5 

Γαλιλαῖοι; 8 καὶ πῶς ἡἥμεῖς ἀκούομεν 
[Ἐ  ἸΠΕ ΞΕ γὲ Δυα ΒΟΥ ὑγ 6 ΓΘ ΘΘΓΙῺΚ 

ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἣ 
δδοὸῦ ἰοϊὰςφ οἷ Ιδηρπθθε οὖυθ ἱπ ΜΠΙοΝ 

ἐγεννήθημεν; 9 Πάρθοι καὶ ῥβῆδοι καὶ 
νγὸ οῖς βοηδγαίθαϑ Ῥδυίμῖθηβ δῃηαᾷ Μίοαθ. δηᾶ 

᾿Ελαμεῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες. τὴν 
ἘΠΘΤΙίΘ 5, δῇ {ῃ6 (ΟΏ65) ΖΔ, δοιϊ τσ τὴς 

Μβεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ 
ἹΜεβθοροίδιμϊια, ΒΩ ΡῚ διὰ δῖ5ο 

Καππαδοκίαν, [Πόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν, 
Οαρρϑάοοίβ, Ῥοπῖαβ δᾶ «ἐπ Αϑβίβ, 

10 Φρυγίαν τε. καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον 
ῬἘὨτνδία δηᾶ 8150 ῬδΙαθν]ΐΆ, νοὶ 

καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ 
διά ἱῃῇθ μᾶτίϑο οἔίῃβ ΣΡνἃ ἴῇς ἅοννῃ οἱ 

Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, 
Ονγόπθ, δηᾶ {86 (ομ 65) ΒΟ]Ο ΣΩΪΩΒ ἙἘοτηδβ5, 

᾿Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, 11 Κρῆτες καὶ 
ς ὅονθ 8ῃά δ1ῖδὸ Ργοβα)νίεβ, Οτεΐδηβ δηᾶ 

Αραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν 
ΑΥΘΌΣΘ.Β, τν δ΄ τὶ Βρϑδκίηξ οὗ ἰμϑῖὰ 

Ὁ ςε ᾿΄᾿ ’ ΑἹ 

ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ 
ἴο 6 οἿχ Ἰτοηθαθ85 186 

εγαλεῖα τοῦ θεοῦ. 
τηϑδηλῆςφηας (165) ΟΥ [Π8 αοά. 

12 ᾿ς ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ 
ΤΊΣ οῚσ βἰοοῦ οιἱ οὗ βεῖνθϑ. Ὀεΐ. 811 ϑδηᾶ 

διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες 
ἍΘΙΘ ΡΟΥΘ οχοα, οἶμποῦ ἰοννασαὰ οἰθοσ. Βα 5 

Τί θέλει τοῦτο εἶναι; 13 ἕτεροι 
δὶ ἰ5 νὴ [η15 ἰο θὈ63 ὈΣΪΒογθηΐ (0065) 

δὲ διαχλευάζόντες ἔλεγον ὅτι Γλεύκους 
αὶ Ἰποτουξηὶν Ἰοκίηρ νεῖ βασίὰσ ἰμαὶ ὥιυννθοῖ ννἱὶπα 

μεμεστωμένοι. εεἰσίν. 
Βαν 5 6 ο Β1οα {ον 8τϑ. Ἵ 

14 Σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος σὺν 
Ἡδνὶηδ βίοοα Ῥὰΐ 86 Ῥεϑίεσ ἰοβοίμοχι υυἱίῃ 

τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ 
16. εἰθνθῶ 1ἰδίφάυρΡ 6 νοΐϊοσθ οἵ ηΐἶπι δῃηᾶ 

ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς ἔλνδρες [Ιουδαῖοι καὶ 
ΕΠ 1 ἡτλν-τοὶ ἴο ἑῇοτ 816 Ῥθυβοὴβ ον. 86 

οἱ κατοικοῦντες -᾿Ιερουσαλὴμ πάντες, 
1.8 (οπθβ)᾽ 1 ΔΌΙΠΩΡ δ ΕΓΥ 811, 

τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε 
1815 ἴονου κῆοναι - Ιϑὲ 6 δ εἶῖνθ δδὲ ἴο 

δ40 

Ῥορϑὰ ἰο ΜΟΠΑ͂ΟΥ δηὰ 
5Ὲ5: “Ξ66. ἤθτθ, 81] 

8886 ΨῺΟ 8186. 5ρ68Κ- 
ἱπσρ 8ἃ΄86 Οδ1 16 85, 
816 6} ποὺ 8 Δηᾶ 
γοὺ ον ἰ5 ἰῦ γα 818 
Ὠθδυῖηρ, ΘΔ 0 ΟἿΘ οὗ 
5, ἢἰθ οὐ 18ὴ- 
βδρθο ἰῇ ΨΏΪΟὴ ψ6 
ΨΟΥΘ Ρούὴ} 9988 - 
1 85 δὰ Μράθξ 
δα ἘΠΊΔαλ 165, δῃᾶ 
76 ἱπῃδοιῖύδηῦβ οὗ 
ΜϑοβΟΡο- Δ 1:8, 804 
δα θὰ δά Οδρ- 
Ὁ8΄ ἅο΄οἶ:8, Ῥοπζ5 
δα ὑμα [ςαϊδύσιοῦ ΟΣ] 
Αβῖα, 1θδηᾶα Ῥῃγυρ 8 
δὴ ἃ ῬΔΙᾺ ὈΏΥΙ᾽1:ἃ, 
Ἐσυρὺ δῃὰ ἐῃ6 ρϑιίβ 
ΟΥ ΙὐἰργΎ:8, ΜΏΪΟ. ἴ5 
ἰοννασὰ ΟΥ ΤΘΏΘ, μὰ 
ΒΟΪΟΌΣΏΘΥΙΒ ἔγομλ ἘΟΙΏΘ, 
Ῥούΐῃ σον δῃηᾶὰ ρσγοϑ- 
οΙγύίοϑ, 11 στεύβδῃβ δηᾶ 
ΑΥ̓ΘΌΪΔΩ5, 6 ἤΘᾺΓΡ 
[θὰ βρθακίηῃρ ἴῃ ΟἿΣ 
ὑοῆρθαθα δρουῦῦ ῃ8 
ταδδηϊῆοοηῦς ὑπϊηρβ οὗ 
οὐ. 12 065, πον 
ἍΘΙΘ 811 δφδίοῃϊβηθα 
δηά νοῦ ἴῃ ρϑύρὶοχ- 
ἰγ, ϑανίηρ οὔθ ἴο 
διοί θυ: “ὙΜὼαῦ ἀοθα 
[15 ὑπηρ Ῥυγροῦὺ ἰὸ 
069 18 Ἡονανοσ, αἱξ- 
ἔοσθηῦ οὔδθα τποοκοᾶ 
δῷ ἴπθῆχλ δῃα Ῥδρϑῃ 
ἴο ὅδὺ: “ἼΏΘΥ 8186 
111 οὗ βδινθοὺ νυ ὶηθ." 
14Βυῤ Ῥεῖεσ βἰοοᾶ 

ἋΡ ἢ ἴμ6 εἰθνθῃ 
Θά ταϊθοα Ὡἰβ νοΐδθ 
δια τηϑᾶθ ἐπὶ εὐογ- 
8ΏσΘ ἴο ποι: “Μϑὴ 
οὐ δα 68 δηᾶ 841 
χοῦ ἱπῃδριθηύ οὗ 
ΦΟΙΈΌΞΘΔΙΘΙα, Ια (5 
ΡῈ Κηοψῇ. ο τοῦ 
δὰ ρσἷνθ δδγ .ἴο 

τρ ἰναηρνν μανοῦ ταν ἡημεραμηνμμφημον Μὲ "Μ᾿ ΜΙΝ ΡΡ ων ν᾿ οι μιρ ὕμιν βηρνριαφηροιυν, φαδιμβρομαμανανμθαμρηρμμημκμιοσις ὁ φλν τσ το σι 

ἐμ ἡεδρβηλαων 

δ41 

: ; » Η Ν ες .α 
τὰ ατά μου. 1ὅ οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς 
{6 δήμοις οὗ τῇ8. Νοὺ ἔογ 83 γου 

΄ - ’ » Ἁ 

ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν, ἔστιν γὰρ 
τ τὰ Ήρονετ ἐμεθθ δῖα θείῃ ἀσηκ, [1185 ῸΓ 

[ἢ μἢ ᾿ 32 Ἁ -“ ᾽΄ 

ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας, 16 ἀλλὰ τοῦτό 
Ὄρος ἰαϊγὰ οὗ [6 ἄδγ, Ῥυΐ 115 

Ὺ ᾽ ΡᾺ λῚ “ 

ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ 
ες ἐπ (ἐπἰπ 5) μανίηῃρ θα βα1ῖἃ {πσχοῦθση ἰδ6 

΄ 3 ψ'. Ἂς 4 32 “-“ 

͵οφήτου ᾿Ιωήλ 11 Καὶ ἔσται ἐν ταῖς 
προς τς 7061 Αὐὰ ἔν 06 ἴῃ {με 

ἐσχάται ἡμέραι λέγει ὁ θεός, - 
ἐσχάςι 8 ἤτεῦιο 15 Βα υ  Β 1:8 (οῦ, 

ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ 
1 58} ροὺγ ουὖῦδ ἔγουσυῦ {π6 βϊσὶς οὔτ ὍΡΟΣ 

ᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ 
ὃ 8411} ΕΝ Γ δηάᾶ ΨΨ0111 ΡΥΟΡΏΘΞΥ 16 -5οὴϑ 

ες “- ν ς ΄ ς - - ε 

ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ - οἱ 

ἀξ τοῦ δ ἃ ἰῇξα ἀδυρῃίειβ οἔγτου, πὰ {δα 

νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ 
ψουμδιαθη οἔὗγοῦυ νἹβῖο 5 Ἁ1 566, δα [8 

΄ ς “ ΕΣ ΄ Δ ΄ Ψ, 

πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνιοις ἐνυπνιασθήσονται 

τρ ΜΝ πεν οΥ αὐνα ἀὐθδυϑ ψν1} ἄσθδχα; 
Ὲ ᾿ ἢ , Ν 

18 καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ 
δηᾶ ἰὰ ἕαοῦ ὑρὸῦ {πα ΒΙΑαν 6 5 ΟὟ τῶ δῃᾶ 

ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις 
ὭρΡΟΣ ἴμθ6 ἔθυμδὶθ βϑῖϊανθβ οὔ τλα ἴῃ 1168 ἄδν8 

ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός 

ἴῇοβα 111 ροῖσ οαὐνέ ἔτοαθη [ἢ6 ΒΌΪΧΙ 

μου, καὶ προφητεύσουσιν. 19 Καὶ δώσω ᾿ 
Απᾶ 5.81 βῖν 

σημεῖα ἐπὶ 
55 ὌΡΟΣ 

οὗταβ, δῃᾶᾷ ἐμὸν ΨῚΗ Ῥσόρ 65 νυ. 

τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ 
ροχίθηΐβ ἴῇ ἴῃ ἤθάνθὰ 8δῇονε δᾶ 

τῆ ῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα 
τ εἰὰ ΒΘΙον, Ῥὶοοα δὴ ἔτθ δὰ ταῖδὲ 

καπνοῦ: 20 ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς 
Οὗ 5ύοκε; 0: βαπ: Ψ}Ι06 [χη θα ΘΟΤΟΒ5 "Ιαΐο 

σκότος. καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν 
πον δηα ΠΙᾺ τ ΤΟ ἰηΐο ὈΙοοᾶ Ὀδθἕοσγθ 

ἐλθεν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην ᾿καὶ 
ἴο σοῖὴδ ἜΝΕΕΣ ᾿ ΟΥ Τιοτᾶ ἐμ6 δτοαῖ. δα 

ἐπιφανῆ. 21 Καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἐὰν 
ἐπυπίσιοι 5. ΑΒ ὃ ΜῈ 6. δνουϑοῦθ ΨῈῊΟ 1ξθνεσ 

ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. 
Βῃοῦ Ἱα ΔΗ ἄροα 1ὴ8 πϑῖῖθ οξΤοτά μῈ ΨΠΠὈῈ βενϑαᾶ. 

22 ἤλνδρες ᾿Ισραηλεῖται, ἀκούσατε τοὺς 
ἽἍ516 Ῥθύβοῦϑβ ΙΞταθ 65, θα γοὸῦ ἴδε 

λόγους τούτους. ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον, 
ὙΟΥα5 {8 656. 7655 τῃ8 ΝΖΑΥΘΙΘ, 

20, 91. ΤΖομονδῇ, ὅ1.8,11-18,30. {τὴ 6 Τιοτᾶ, εξ ίτυβ Ό ΒΑ, 

ΤΩΝ ϑδϑσίηρϑ. 
[ὈΘΟΡ]6] ἃτϑ, ἰῷ ἔδοῦ, 
ποῦ αἀὕὐθκ, 
ΒΌΡΡΟΒΒ, Ιο 1Ὁ 15. ὑῃ8 

{ἰτᾶ ΒΟοῸΙ οὗ 86 ἄδν. 

16 Οὰ ὑμ6 σορίσϑῦν, 
ἐμῖ5 15 ψϑὺ 85 581 

ἑσουασῃ μ6 ὑγορῃϑὺ 

οοὶ, 17. “Απὰ ἰῇ ἰῃ8 

ΑΟΥΤΝ 2:15-09Φ2 

15 ΤΏΘϑΘ 

8δὃ5 τότ 

Ἰαϑὺ ἄδν8," Οοὐα 5858, 

Ἵ 5181 ροὺῦ ουΐ 

ΒΟ. Οὗ Δ ϑρϊσιῦ ὑὉ- 

ΟἹ ΘΟΥΕῚΥ δοτὺ οὗ 65}, 

δὴ ὑοῦ 8005 δρᾶ 

γτοῦκ ἀδυρηίοῦ Μ}] 

ὈΧΟΘΏΘΒΥ 

γοῦπρ 6 Ὁ} 566 

νι βίοι δηᾶ υὑοσκ 

Ὁ τηθῦ ΜΠὶ2 ἀσθϑια 
ἀγθϑχῃ8; 

δᾶ τοόῦᾷξκ 

18 αηἃ ὄνθῶ 

ὌΡΟΣ Δ ΙΏ6 5] ΥῸ5 

δη ἃ Ὁροῖ ΠΥ ΟΠΊΘΩ 

δἷδνθ 1 ΜῃὲὲΜ 

οαὺ βοιθ οὗ ΠΏ ΒΡ. ἰΓῦ 

'ὰλ ἴῃοβθο ἀδύϑ, 

πον ΜΠ] ΡῬΧΓΟΡΏΘΒΥ. 

ῬΟῸΓΡ 

δῃηὰ 

19 Δ) ἃ 1 ΜΠ ρῖνθ 
ρΡογύθιθβ ἰῇ πθᾶυθα 

δοῦν δρᾷ βἰρῃβ ΟἹ 

οασύῃ Ὅθιον, Ὀ]οοά 

ΔῺΔ ἢτθ δῃᾶὰ βιοθ 

τοϊδῦ; 20 86 βιὰ ΜῈ} 

Β6 ὑυτηοᾶ ἱπίο ἀδιῖς- 

Ὧθ655 δῃᾷ με τιόοῃ 

ἰαο ὈΙοοᾶ Ῥοΐογθ ἴμ8 

στοῦ δῃπᾶ ἰΠυβύγουϑ 

ἄδὺν οὗ σομονδ ὃ- 

χἷνοϑ. 2] Αῃμα ονοῦν- 

ΟὯΘ ΨΠῸ 08115 οὰ ὑδ8 

ὨὭδϑῖὴθ οἵ δεοβονδ" 

ΜΠ] Ὅ6 ϑανϑᾶ. 

22 “ΜΘ οὗ [5186], 

ὮΘΔΥ ὑζθϑθ ψοτζαᾶβ: 

σοβϑὰβ 6 ΝδΖ- 8- τϑηδ', 



ΑΟΥΝ 2: 28---.8 

ἀποδεδειγμένον ἀπὸ. 
Βᾶνὶηβ Ρ6θὴ βῆοννῃ ἔοσχί8Ββ ἔσοχῃμ 

θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι. καὶ τέρασι 
.αοα ἰηΐο.. ΟΎοτ. . ἴο ΡοΕΥΒ δῃᾶ ίο φῬοσίθιαῖϑ 

ἄνδρα 
ΤΆΒΙΘ ῬΘΥΒΟΏ. 

σημείοις - ͵οἷς ἐποίησεν δι᾽ αὐτοῦ ὁ 
ἴο βίρηῃϑ ἴο ΏΪΟΒ.  αϊᾶα. - ἰσουβῃ πῶ ἰμ6 

θεὸς. ἐν μέσῳ ὑμῶν, -. καθὼς αὐτοὶ 
αοὰ ἰθ πιϊᾶδὶ οἔνυου,. ϑδοσοσάϊηξ 85. ΝῈΣΥ ΟἿ65 

οἴδατε, 28 τοῦτον τῇ 
γοῦ δνα Κηονν, τι ϊδθ, ἐομ 6) ἴο ἴδ 6 

ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει 
μανίηβ Ῥεβϑῇ ἀδίδιτηϊμλθα σοῦη561 δα ξοσθιεηον]εᾶθθ 

τοῦ θεοῦ ἔκδοτον εὐ διὰ. χειρὸς 
οΥ ἴῃ 6 αοά΄ πίνοα οὐδ΄ χορ. δᾶ 

ἀνόμων - προσπήξαντες ες ἀνείλατε, . 
οἵ ἸΕΊΝΤΘΒΒ (ΟΠ 65) Βανὶῃρ ἐαϑίθηθα οΥοῦ ἴοοῖς ἋΡ, 

24 . ὁ: θεὸς ἀνέστησεν λύσας... 
Ἔαμδα ῃ8 (οά. 

τὰς. ὠδῖνας τοῦ θανάτου, 
86 Ῥδμξβ ΟΥ̓ [ἴῃ 6 ἄραΐῃ, 

δυνατὸν 'κρατεῖσθαι..- 
μἷ τὸ: ῬΟΒΒΙΌΙ6. ἰο Ρ6 ΒΙὰ ζδϑβζ, 

2ὅ Λαυεὶδ γὰρ 
τ ανιᾶς ΤΟΥ". 

καθότι. 

αὐτὸν. ὑπ᾽ αὐτοῦ: 
Ομ Όν ἢ; 

᾿ λέγει. ἐμέο εἰς 0" - αὐτὸν 
᾿ 15 ΒΘΣΊΏΒ,. : 1πἴο Βὶπλ 

“τὸν, κύριον. ἐνώπιόν 
“86 Τιοχὰ ἴῃ ββμΐ 

ὅτι." ἐκ δεξιῶν 
οὔ τὴς τσοὶ 41], Ῥϑοϑθβα. οἵἵ οὗ τἰβῃϊ [Ὀρτβ] 

μού ἐστιν ἵνα - μὴ «σαλευθῶ. .. 
ἐἙ τὴα 6 15. ἰπ ογάθσε ἴμαξ Ἀοΐ. 1 βῃου]ὰ ΡῈ 5ΒΏδικϑῃ. 

᾿ διὰ Ἐτοῦτο᾽ - ἐπι αμην μου 
δ πα δ 115. ςΨψ88ς ΘοΥρά ὌΡ οὗ τζῶρ 

“καρδία. καὶ: ἠγάλλιάσατο.. ἡ γλῶσσά μου, 
 ἈΘασς τ δῃα οχυεᾶ 186: ᾿ἰοησὰθ ὁέ ΤῺ, 

ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει. ἐπ᾽ 
57:1 Ῥαΐ Αἶβο. δε. Β65ῃ. Οὗ ταθ 11 ἰοαΐ αόψας ἌΡΟΙ᾿ 

ἐλπίδι. 217. ὅτι οὐκ. ᾿ἐνκαταλείψεις «πὴν: 
Βορδ; “Ββεδαυβει ποῖ, Πχψοῦ Ὑ}011 ἔουβακα ᾿τῆε᾿ 

ψυχήν͵ μου εἰς ἄδην, . οὐδὲ δώσεις τὸν 
ἀιϑοὰ} οὗ τχε, “Σλῖο 8 ά65,. ὩΘΙΉΘΣ. σγοιὰ Ὑ}} βῖνθ ἐπα 

᾿ὅσιόν “" σοὺ ᾿ οἱδεῖν διαφθοράν. 
ἼΟΣΔΙ πα... ονοι.. ᾿τοὸ 566 ΄ οὐ ΟΟΥΤΌΡοα. 

28 - ἐγνώρισά ιοὶ. ὁδοὺς ζω 
τος ΧΟ Τηδα8 Ἰππόννα: εἰ ΤΩ" ἐννιὰ ς τς, 

πληρώσεις με εὐφροσύνης ἽΝ τοῦ προσώπου 

ποῦς Πρροορώμην: 
χα τνὰβ ἐαϑϑο, Ὄρἔοχα ταν β6 1 

μου «διὰ -- παντός, 

ἴῃ8 

τοῦ 
τὴ8 

καὶ 
, Δα 

ἘΥΟΘᾺ τηϊάϑῦ, 

. χεϑασσθοίϊθα πανὶηδ Ἰοοξοηθά 

; οὐκ 
δεοοχαϊΐηε ἰο ΟΠ ποῖ᾽ 

σὰ ἴο οορύξῃπθ. ἴο 

{πρῦ πδηᾶ 

1 ποῦ 

δ42 

8 δ ὈΌΘΙ1ΟΙν 5πονψῃ 
ΡΥ αοὰ ἴο του 
ΏΤοΟΙΡ ΡΌΟΤΘΥ ΣΙ] 
ἍΜΟΙΚΒ 8δηᾶ. - Ροτίθηξε 
ΘΑ ἱρὴ πα΄ αοὰ 
αἰὰ ἐσουρῃ Ὠΐσμι- ἴῃ 

δῦ κα 
γοῦ ΨΟΌΣΒΘΙνΟ5 Κῦον, 
28 [15 ΓἸΠ 81}, ἃ5. 0η8 
ἀενετθᾶ ὩΡ Ὁ ἰδ8 
ἀούθσσταϊ θα ΘΟΌ 86] 
δα ξογοκηον)οᾶρα οὗ 
Οοά, τοῦ ζαβίθμβα ἰὸ 
8. δίδκβ Ὁν 8: Βαηᾶ 
οὗ -Ἰαιθ55 ΤΏΘ. δῃὰ 
αἰᾶ δ]ὰν σψὶῃ. 24 Βυὲ 
Οοα τοϑυσσθοίθα τη 
ὉΡ Ιοοβίῃρ. [6 ὑϑηρβ 
οἱ ἀθαΐῃ, Ὀβθοδῖιθο 
5 ποῦ ῬΟΘΒΙΌΙ6. ἴου 

Ὧ6 ποιὰ ἔαβῦ. ὃν «ἱξ. 
25 ἘῸΣ αν 585}85 τὰ- 
βρϑούίζηρ:- ἶσα, ἽἹ : δᾶ 
Φομόνδῃ σομϑύθ αν 
ὈΘΙΟΥΘ ΤῺΥ ΘΥ65; Ε- 

σδυδθ Ὧ6 ἰβ. δῦ ἸὯ 

ἰῃαῦ 1 
ΤΑΔῚ ὭΘΥΘΣ 6 5ΏΔΚΘΩ, 
20 Οὐ ὑμὶς δοοουῃΐ 
ΧΥ δασύ βϑοϑλθ 

ΟἸΆΘΟΥΙΣΆΙ δ8δῃηα τὰΓ 

τόπριθ σγο]οϊοθα ᾿ρτϑαῦ- 

1γ. Μοβουϑσ, δύϑιι ΤΥ 
ἤσβῺ ΜΠπ0 χοϑίάθ Ἰῇ 
ΒοΟρΡΘ; 27 Ρϑοβίξθ γ0α 

1Ιοᾶνα ΤΥ 

ὅο} ἴῃ. δ᾽ ἀ65," πιοὶ- 
[6 Μ}} γοὰ. ΔΊΟΥ 

ΥΟῸΓ ἴογϑὶ οὔα ἰθ βὲδ 
σοσγαρύΐλοι. 28 Υχου 
Βδνθ. πιϑᾶθ.: 1176 5-: ἜΨΘΥΒ 

σοὺ ὙὙΠ] 81] τὴβ οἕ ξοσᾶ σβεασ. Ὑν ἢ ἴμ8 ξδο 6 ἈΒοη ὕο τὴ8, γα 
σου. Μ11 3}1 τὴ τἱΐ βοοά 

ΟΕ σοι, ΟἾΘΟΙ . γοὰ ἔδοθ;᾽ 

25,1. πονθμςἪ στι8,11.8, 30. ΠΣ -ἴμθ -- Τιοτᾶ, 
Ξ6΄ΟΙ, 71,8,1λ--18.30 ΤΥ τ ἣΝ 

ἐξί-τα 20 8.Ὰ... 210 δ’ ἄοβ,. ΒΑΣΙ; 

πα πὸ 

δ48 

229 ἴΑνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ 
ϑ Μβδϊῖθ ἐν ἊΝ Ῥχοίΐῃθσβ, δ᾽ σα ]6 ἴο 588 507 1 

παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου 
οαἰβρο κοι αβ8 ἴοννασὰ τοῦ δρουὺϊ 6 ρδίσίδυοἢ 

Δαυείδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη. 
Ὄαεανϊα, δαὶ δπᾶὰ [6 ἀβοθραβεά δια ἢ Ψ85 Ὀυζὶθα 

καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς. 
αὐὦ ἰμ6 ἰοῦ οὗ πίτῃ 15 ΐΏ 58 υπ1] 16 

έρας ταύτης: 80 προφήτης οὖν 
ἡμέ Ἣ ᾿ς Πϊ15;. φῬτορῆδς τἰιλοσοξοσο 

ἜΡΡΕΤΝ καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ. ὥμοσεν 
Ροϊῃξ, δᾶ Ῥδνίῃβ ἩΣΥΤΕ .αὺ ἴο οαῃ ϑννοτα 

αὐτῷ ὁ θεὸς ἐκ “καρποῦ τῆς ὀσφύος 
{«οπΐ ἰῇς Οαοά ουΐ οὗ ἐγαϊῖ οὗ ἴῃ8 ἸοΙἢ 

αὐτοῦ ᾿᾿ καθίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, 
οὗ ἰτα ἰοϑοαῦύ. ὅροῦὰ ἰδ Ἰσοῦθ οΥ Ἔῳ 

31 προιδὼν- ἐλάλησεν περὶ τῆς 
παν 5 ἔογθβθοα Β6 5ΌΟΚα δουΐ ἴδ 6. 

ἀναστάσεως τοῦ χριστοῦ ὅτι οὔτε. 
τεβυσγθο οι... οὗ [86 [6] τὼ [1 τπδὲ ὩΘΙΠ6τ' 

᾿ἐνκατελείφθη εἰς ἄδην οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ 
86 νγ)δ5 ζοσβδκβὰ ἰπΐο 8ᾶθϑ ἢοῸΣ ἴθ βδβῃ οὗ δίτη 

εἶδεν διαφθοράν. 32 τοῦτον τὸν - ̓Ιησοῦν 
58. σογγαρίϊθῃ. ΤῊ15 με 7655 

ἀνέστησεν: ὁ θεός,Ἠ - οὗ πάντες ἡμεῖς 
τοϑυχγοοίεα τῇς ὉΟοα, οὗν ΏΪΟΒ 41} 

ἐσμὲν μάρτυρες. 33 τῇ δεξιᾷ 
ΤΣ νυ] ΛΘ 5565. Τὸ 6.  χἱσῃῦ [Π8Π4] 

οὖν - . τοῦ. θεοῦ ὑψωθεὶς 
τοσοῖοσα οὗ Οἀοά 

τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ - πνεύματος τοῦ ἁγίου 
τὴ. δρᾶ Ῥτοσζωῖβα οἱ 16. 5δρισι ἴθ ΠΟΙ͂ν 

λαβὼν παρὰ “τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν 
ΒΝ ΠΡ. τεςεῖνεα. Ὀεοιᾶς οὐίῃε Ἐδίμοσ 6 ρουγρᾶ οὐΐ 

τοῦτο οδ΄. ὑμεῖς καὶ βλέπετε καὶ 
(815. ΜΏΪΟΣΒ γοῦ πᾶ ὑοῦ ἅτ Ιοοκίηρ εἴ: δα 

ἀκούετε. 84 οὐ γὰρ: Δαυεὶδ᾽΄.. ἀνέβη 
τοῦ δῖ βαδσίῃξ. Νοῖ ἔοσχ Ὁανῖα ψνϑρῖορ 

εἰς τοὺς. οὐρανούς, λέγει “ δὲ αὐτός Εἶπεν 
ἰηΐο 6 ἤδανθῆβ, πεὶβ βαυῖηθ ας. πε΄, 5818 

Κύριο τῷ κυρίῳ. μου Κάθου ἐκ 
: τὐτα ΩΝ το ἦς Ιοτὰ Ὀξθ 'Βε 5 πρ οαΐ οὗ 

᾿-: δεξιῶν μου 3835 ἕως ἂν θῶ 
τἰσηῖ [ρατ8] οὐ τθ Ὁ ἨἩΚΟΙ͂Υ Σ βΒῃουά να} 

τοὺς -ἐχθρούς σου ὑποτόδιον τῶν “ποδῶν 
ἴα. . ββθυλίθβ.. οἴ σου ΤοοϊΞξῖοο οξίμε - ἔθοί 

σουι 38 ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω 
οἔ γοι. ᾿ Οοσέδῖπιν ἐπογεΐοσα. ἰεΐ ΡῈ Κπόον δ 

Βανίηβ Ῥθθὰ ρΡὰΐ οἱ Βὲρῃ, 

ἌΟΈΕΞ 2: 39---86 

29 “Βχούῃουβ, ὃ 15 
811ΟΔΌ16 ἰο 5068 
ψὶ ἔσγθθθϑβ οὗ 
ΒΡΌΘΘΟ ἰὼ τὸ 60Ὁ- 
σοΥΪὴσ ὑπ 6 ΓἈΡΥ 
Ὠθϑδᾶ Ὡδνιᾶ, ὑμαῦ Ὧ6 
ῬΡούῃ ἀδοθαϑοα πᾶ 
ψὰ5 Ὀυτίοεαὰ δῃηα ἢΐβ 
Φοχ 5. δοὴρ 15. ἴο 
ὑμὶβ ἄδν, 30 ΤΆΘΓΘΙΟΓΟ, 
Ὀθοϑδο Ὧἢ6 Μὰ 8 

Ῥσορῆθῦ ἃπᾶ Κῆρ 
ὑμαὺ αοαλ δᾶ 5 ΟσῺ 

ἴἰο ἷπ πὶ 8 οὐ 

{τὺ 6 ψουα δβραΐ 
ΟμΘ ἔγοχῃ ὑῃ6 {ταϊΐαθα 
οὗ Πὶβ ἰοΐῆβ. ὉΡΟῚᾺ ὨΪ5 

[Ὡτόμθ, 31 Π6 58. Ὀ6- 

ξοσοθϑηᾶα δηἃ ϑροῖθ 

σοπσογηΐηρ [6 ᾿ΤΟΘαΣ- 

τϑούϊοι οὐ ῃ8 Ὁ τ θῦ, 
ἐμαῦ ποίξμεσ. ψὰ5. Π6 

Τογσβᾶκθη ἷἵὰ ἘΗδ'θβ᾽ 
ΠΟΥ αἰα ἰ ΗΘ 568 
σοχτυρύϊοα. 82 ΤῊΪΒ 

σοσὰ5 αοᾶ.- ταϑυστθοῦ- 
εᾶ, οὐ πθβίοῃ ἰαοὺ τ 
816. 811 "ὙΙΟΏΘ5565. 
33 ΤΒογθίοτο. Ῥεθαῦεε 
ῃ6 Μὰ5 οχα θᾶ ̓  

1π6 τὶρῶῦ Βαμᾶ εἰ 
αοά «δηὰ τοοεῖνθα {π6 

Ῥχογϊδοα ΠΟΙ͂ δβρίσι 

ἔγσγοσα μ6 ΕΟ, ὯΘ 

Ὧδ5. ρΡουξοᾶ οὐδ ὑλ15 

ΜΏΪΟΩ σοῦ 566. 8ῃηὰ 

Ὦθθ,. 84 Δοίθν Ὁ 8- 
νὰ αἀἱᾶὰ ποὺ ϑδϑοοπᾷά 

ἰο [πμ6 ϑαυθῶϑ, Ρυὺ 

6 ΠΣΠΊΒΕΙ 5805, “σ06- 
ον βαϊὰ ἴο ΧΩ 

Ττοσᾶ: “Βὶῦ “αὖ ΙῺΡ 
τσῃῦ παμᾶ, 85.000} 
Ὶ ῬΙδῸ6 γοῦσ ΘΠΘγΑΪΘ5 

δϑ'Ὗ 8. βἴοοὶ ἴογ. γοῦχ 
Γροῖ, ᾿ 86 ΤὨΏουθζοσο 1οῦ 

811 ἐῃ6 μοῦξβο οἵ ᾿ϑγᾶθὶ 

ΚΏΟΝ ἴοΥ 8. σευύϑ ὐῦ 

80: αοᾶ, ΒΑ; 97Ζε6μονη, 111,8... 310 Ἢδ' ἀδξ, 

34- Ζομόνδῃ, 1,8, λτ18,50,5ι; ΤῊ Ιοτὰ, ΚΒΑ. 
ἜΒΑ ΞΗΘΌΙ, - 51,8, 11-18,20. 



ΑΟΥΝ 2: 81--ςὝἄ2 

πᾶς οἶκος ᾿Ισραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ 
841 δοιβὲ ΟΥΙΞΙΘΘῚ ἰμπαὶ δῃὰ Τιοσά πἰχ δῃὰ 

χριστὸν ἐποίησεν ὁ θεός, τοῦτον τὸν ᾿Ϊησοῦν 
[6) Ὁ 5 Ὲ }) Ταϑὰθ 16 Οοά, τὴὶΞ3 ἰβ6 “2655 

ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 
ΨΏΟΙΩ τοῦ Ῥΐ ΟἹ βίδκαε. 

31 ᾿Ακούσαντες δὲ κατενύγησαν 
Ἡδνίὴρ ρα Ὀὰςζ μον ννοσθ ηἱθσορᾶ ἄοννῃ 

τὴν καρδίαν, εἶπά τε πρὸς τὸν Πέτρον 
188 Βθδσῦ, ἴμον βαιά δᾶ ἰονδσά 8 6 Ῥεῖΐεσ 

καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους Τί 
δᾶ 116 [1οέζονου (ΟΠ 65) ΔΡΟΘΌΙ65 ψγδὶ 

ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί; 38 Πέτρος 
ΒΕ ΟΙΠα νὰ ἄρ, σῶδ]6 ῬΟΥΞΟΏΒ ὈΧΟΙΠΘΥΒ. Ῥεῖοσ 

δὲ πρὸς αὐτούς Μιεετανοήσατε, καὶ 
1.112 ἰονατὰ [391...ώ} Ἑδρρηΐ του, διὰ 

ἕκαστος ὑμῶν ἐν τῷ ὀνόματι 
ΘΟ Ὰ οἴ χου ἴῃ ἴ 6 Ὥϑιηθ 

εἰς ἄφεσιν τῶν 
οΥ 7655 ΟὨχὶδί ἱπίο [1οεϊηξ δὸ ΟἿ οὗ ἴμ6 

ἁμαρτιῶν ὑμῶν, καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν 
518 οἵ γοῦ, δῃμᾷ σοῦ Ψ1}Π εσαίνα ἴπ6 ἔγθ βἰτξ 

τοῦ ἁγίου πνεύματος: 39. ὑμῖν γάρ ἐστιν 
οὗ ἴα ΠΟΙ͂ν πρίστς ἴογου ΤῸΓ 15 

ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ 
18 Ῥτοσηΐβα Διά ἴο 6 ομάσχρῃ οἴνου δῃᾶ 

πᾶσι τοῖς εἰς μακρὰν ὅσους Σᾷἂἂν 
ἴο 811 τῆς (ομ65) ἰπΐο ἸοτΡ ἴννα"] 85 ϑην ἃ5 ἩΚΟΘΙ͂ν 

προσκαλέσηται Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν. 
ταϊρί 641} τοννατα 5617 Ττοτὰ ἷῖς5 αοὰ οξυβ. 

4ῷ8 ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν 
Το αἰξεσοΐ δά ννοτάβ ΤΆΟΥΘ 

διεμαρτύρατο, καὶ 
ὯθΘ νν85 ὑπογοῦρη!ν ὈΘδυΐη ν1Ὲ 655, δηᾶ 

παρεκάλει αὐτοὺς λέγων Σώθητε ἀπὸ 
ὯθΘ να5 θχδουίηρ ἔποῖ βϑασνίηρ Β6 σοῦ β8ανϑθᾶ ἔγοτη 

τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. 
16 Εοηθγαίοι οΥ ἴὰ 6 οστοοκοᾶ 1μ15. 

4] Οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι 
ΤῊ (ομ65), ἱπάθοεᾶὰ ἰμογεΐοσα πανίῃρ τεοοὶνϑα 

λόγον ἐβαπτίσθησαν, καὶ 
νοτα ἴμεν ννϑσὸ Ῥαρ ϊΖρᾶ, διὰ 

βαπτισθήτω 
160 γα Ὅ8 Ῥαρ ρα 

Ἴησοῦ Χριστοῦ 

αὐτοῦ 
οὗ Ὠἷπλ 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ 
ἴὰ 16 ἄδνὺ δα δο0ὰ}]ῖδ δϑ51 

τρισχίλιαι." 4 ἧσαν δὲ 
τχοο {ποιυβϑῃᾷ. . ἼΔΟΥ ΘΓ 1.}}11 

προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν 
ῬΘυβονοσῖηρ . Το ἐῃ 6 ΕἸΞ 1} ἐθ 941: οὗ (88 

τὸν 
τμ8 

προσετέθησαν 
ὑνοτα δαᾶςεα 

δ44 

0μ8ὺ αοῦ τηδᾶθ Ὠΐῃ 

Ῥοΐῃ Τοτᾶ 8ηα ΟὨτίβί, 
{15 “655 ΟΣ τοῦ 

ἱχαρϑιθᾶ, 

δ ΝΟΝ ΜΏΘΒΩ. ἐπ6ν 

πραγὰ {15 ὑπο) ΜΘΓΘ 

δία ροα ἴο ἴὯ6 θα, 

δὴ μον 5αϊᾶὰ ὅο 

Ῥοίοσ δῃᾶ {6 τοϑὺ οἵ 

[26 δροβϑὺϊθϑ: “Βσχγοίῃ- 

ΟΥ5, δῦ 5081 ν8 

Ὧο᾽ 38: Ῥοίδεσ [5814] 

το ὑβο: “Ἐδρϑηΐ, 

δια Ιοὺ βϑοῦ οὔθ οὗ 

χοῦ 6 Ὀαρύϊζορα ἰῇ 

106 Ὡδὴῆθ οὗὐ σ6518 

ΟὨτὶδὺ ἴοσ ἔογρίνθηθεα 

Οὗ τοῦξ 5ἴη5, δῃᾷ στοῦ 

Ψ11 τοοοῖνα 6 ἔσθ 

εαἰἴῦ οὗ [6 ΠΟΙ 501.- 

ἰδ. 39 ΕῸΓ 8 ὉΤΟΙΪ56 

5 ἴο γτοῦ πᾶ. ἴο 

γοῦα ΟὨΙΙάσθη δηὰᾶ 
ἴο 811. ὕποϑθα ἴδ 

ΟἽ, α58ὺ 85. ὩΔῺΥ 

85 σοθονυδὴ" οὐ ἵὕ 

αοὰᾶὰ ὯΔ )9ἷ Ο81]1] ἴο 

Ὠΐϊμ.᾽ 40Απὰ σἰἢ 
ΤΩΣ ΟὗΘΓ Ψψογαβ ὯΘ 

ῬΟΙΘ ὑμποσουρὼ μι λ᾽- 

ὯΘ55 δ8δῃᾷὰ Κορ οχ- 

Βοσγύϊηρ ὕψη, ϑασίηρ: 

“«Αρφὖὺ βανϑαὰ ἔγογῃ τ δ 

ογοοκροα σοηθγαύϊοῃ.᾽" 

41 ΤΟΥ ἴοσο ΠΏ Ο58 

ΜῺΟ ΕἸ ργϑοθᾶ ἢἱδ 

ΜΟΙΑ ΠΘΑΥΟΪΥ ψΜ6ΙΘ 

ῬαρύϊΖρα, δηα οἡ ὑμϑὺ 

ἄδαν δροιυῦὺ ἴσο ὑποὺ- 

ΒΘ Πα 5015 γα δααθᾶ, 

42 Αὐτὰ ὑῃδν οοπίϊπιδα 

ἀδνούϊηρ ὑπο βο ιν 5 

{ο μ86 ὑδβδοῃϊὴρ οὗ [86 

305 σομόνδ, στιβατῖδ. [ῃ6 Τιοτᾶ, ΒΑ. 

δά 

ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ 
ΔΡοϑίϊο5 πᾶ ἴο ἔμα σοσασαοῃ ρασιϊοϊρδίοη, ἰο ἴὯ6 

κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 
Ῥσθακίηῆῃβδ οζίμθεο ὑχεδᾶ δηῃᾷ ἰο ἰῃ6 ῬΤΆΥΘΙ5. 

4. Ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, 
Ὗνεα5 οσσυγυϊηρ Ὀὰὺῤῤ ἰο θνοῦν 5ομὶ 2681, 

πολλὰ δὲ τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν 
ΤῺ Ὀαΐ ρογίθηΐξ. δῃὴὰδ βρὴβϑ ἰησουβῃ [86 

ἀποστόλων ᾿ ἐγίνετο. 44 πάντες δὲ 
ΔΟΟΒΌΙΘ5 Ὑν85 ΟΟΟΘΌΣΥΙΏΡ. ΑΙ ᾿ 1017 

οἱ πιστεύσαντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
ἐπ (οὔ 65) δανὶηϑ ὈρΙΙενθα προ ἴμ6 νΘῪΥ [Ρ]1866] 

εἶχον ἅπαντα κοινά, 45 καὶ τὰ 
ὍΜΟΥῈ αν 811 (1055) ΘΟΓΙΩΓΙΩΟΏ, δι ἴῃς 

κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις. ἐπίπρασκον 
φοββϑεϑβϑίοῃϑ δηά [ῃ6 Ρὑχγοόρϑυῖίθθ ἔμεν ΕῚα 5 5 

καὶ ᾿διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν 
δῃηάᾶ [ον οτα ἰδ αὐ 5 θτὰ ἴο 411 

καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν" 
Δοσογαϊ δ 85 ΚΕΙ͂ δῆ οῦ ἔτει νγ85 ΒΑν 8; 

46 καθ᾽ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες 
δοοροχάϊη ἴο ἄδν δῃηᾶ ῬΘΥΒΘν ΟΥ 5 

ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῶ, κλῶντές τε 
ἩΚΟ- χη αραὶν ἢ τὼ6 ἴελριθ, Ὀσχθαιζίη δπᾶ 

κατ᾽ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον 
δοσογάϊησ ίο ἤοιθθ ὈΓχβϑᾶ, ἴμλον ννοσα ρασίδκίηβ 

τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι 
οὗ ξοοα "ΤῸ δχυϊίδίϊοῃ δηᾶ Βα οἰ 

καρδίας, 47 αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες 
οὗ πρασί, Ῥταίθδαιρ ἴθ οὐ δῃῇὰ πδνὶηξ 

χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ κύριος 
ἔδνοσῦ ἰοννασαάὰῖ ψν ῇΟ]α ἰὴ ρβρξεορίθ. Τὴ6 Ρυΐ Τιοτᾶ 

προσετίθει τοὺς σωζομένους καθ᾽ 
ννᾶ5 δὐἀάϊηρ ἴμ6 (ο65) βμεϊῃρ βϑανθρᾶ δοοοσαάϊηξ ἴο 

ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό. 
ἄδν ὭΡΟΩ ἴῃ6 νϑῖν [{πῚ6]. 

ἀνέβαινον εἰς 3 Πέτρος δὲ καὶ ᾿Ιωάνης 
ὝΘΙΘ ΒοΟΙΪΩΒ ῸΡ ἰΐο Ῥεῖ ὑυΐ 8πᾶ “οι 

τὸ ἱερὸν -ἐπὶ τὴν ὥραν τὴς προσευχῆς 
ἰῇ ἰδθρθ ὩΡροΟΩ ἐῃα ἤοὺῦχ οὗ ἐδ ῬΤΟΣΧΟΥ 

τὴν ἐνάτην, 2 καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ 
΄6. πἰηΐῃ, Δμά, ϑοῦθ 1928. ἰϑὴθ οί οὗ 

κοιλίας ητρὸς ᾿αὐτοῦ ὑπάρχων 
οαντν οὗ ταοΐποῦ οὗ Ὠϊπὶ ᾿ 275} εἴς 

ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν 
Ὦφ νγὰβ Ὀθ1Ω 5 οσαγγὶθα, ΨΏΟΤΩ ἴδον ψνοσα ρυὐίηρ 

καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ 
8ασογαϊηξ ἴο ἄδυ ἰοννασχα ἴῃε οοσ οὔτ 

ΔΟΥΝ 2: 48---8:2 

ΒΙΡΟΒΟΙ65 δηά ἰο 5, ϑε- 
ἱῃρ [νὰ οὔθ. 838- 
ΟἰὮ6Υ]1,. ἴο ὑδκίῃρ οὗ 
6815 δηα ἴο ὈΓΆΥΘΥΙΒ. 

48 Τηδορα, ἔθαῦ Ὀ6- 
ᾶχ ἴο 1811} ὌΡΟΣ 
ΘΥΘΙΥ 5011, δηα πλϑὴν 
Ρογύθηῦβ δηα δἰσὴ Ὀ6- 
σᾶ ἴο ΟΟΟῸ ὑγοΟΌσὮἢ 
068 δροβδῦϊθϑ, 44 ΑἹ] 
ὕοβα ψὴΟ Ὀθοϑζὴθ 
ὈΘΙΐθνοΥΒ τ Υ6 ὑοροίῃ- 
ΕΓ ἴῃ Ὠδυὶὴρ 81} 
ὑὶΡ5 ἰῇ σΟΙΏΙΊΟΙ, 

45 δηα ὑΏ6Υ σοῦ 5611- 
ἴῃρ ὑμϑὶγ. ῬΟΒΒΘΙΒΙΟΩΝ 
ΘΔ ὑχσορογίϊοβ ἃμᾶ 
αἀἰϊδυσιθαύηρ ὑπ6 [ὄὑτο- 
Ο6645] ἴο 811, ᾿ι8ὺ 85 
ΒΘΏΨΟΩΘ Νουα να 
[86 προρᾶ. 46 Δηᾶ ἄδν 
Αἰύου ΟδΥ ον Ψ6ΙΒ 
ἴῃ σομδίϑηῦ δὐΐδῃ- 
ϑῆσθ δὖ ὕω θῃ1016 
ψὶῦ οὔθ δοςοζά, δηὰ 
ἴον ἴοοκ ὑμαὶσ τλθ8]5 
ἰὴ ρογῖναΐθ Ὠολθα δηᾶ 
Ῥδγύοοκ οὗ τοοᾶὰ σὶῃ 
ρτθαὺ τϑ]οϊοίϊηρ δηᾶ 
ΒΙΒΟΘΥΙΌΥ οὗ Ὠδδγῦ, 
41 ἡχοϊλδίὶηῃρ αοά δῃᾶ 
Βηαϊηρ ἔανοσ ἸῺ 81} 
[Ὡ8 Ρθόρθῖθ. δῦ ἴῃ 

ϑϑῦθ ὕϊχηθ δθῃμονδ" 
οοἠὐίηπμοα ἰοὸ 7οῖ ὕο 

{μθλ. ἄδιν ὕποβθ Ὀ6- 
ἰὴρ βανυθᾶ, 

Νον. Ῥοῦθσ δῃᾶ 
Φομη 66 βοΐῃρ 

ὉΡ ἰηΐο 6 ὑθλθὶο 
07 ἴῃ 6 ὨΟΙΙΓ,Ὠ οἵ 
ὌΓΔΥΘΙ, ὅθ ἰῇ 
Ὠουτ, 2 ϑηα ἃ. οογίαϊ ἢ 
θη ὑμοῦ 5 ᾿ἰϑὴθ 
ἔσο ἰδ τού υ᾽ 5 
ΜΟΙΔΌ. Μὰ μροὶῃρ 

οΔΥτϊοᾶ, δ ὑδου 

ΜΟΙ αδῖν ρυΐ Ὠἰμπὶ 
ὭΘΆΣ ἴῃ ΓΘΠΊ016 ἀΟΟΓ 

47ι Τρῃονδῇ, 11,8; ἐμπ6 ἸΤιοχᾶ, ἐξα. 



ἈΟΤΒ 3:3-ἰῸ 

Ὡραίαν τοῦ 
Βοϑδυίξυ] οΥ ἰδ8 

- παρὰ. τῶν... 
: Ῥαεϑίᾶθ οὐ ἐπα (0.65) 

ἱερόν, 8 ὃς 
[ΘΙΏΡΙΘ, δ. 2200] 

λεγομένην ἱεροῦ τὴν. 
Ῥδὶῃξ βαία. ἰοαθῖο.:. ἰμ8 

αἰτεῖν ἐλεημοσύνην 
ἴο 68 αἰεί, ει 9: ΤΆΘΓΟΣ 

εἰσπορευομένων. εἰς -. τὸ 
ξοϊπε ἸμΕῚσ γᾶν ἰμδίᾶθ. ἴο {πε 

ἰδὼν Πέτρον. - καὶ ᾿Ιωάνην μέλλοντας 
δανίὴξ βθσθὰ  ῬἩεΐοσ εἰὰᾶ. σόμα, Ῥοίπρ δροιυΐ 

εἰσιέναι εἰς τὸ ὀἱερὸν ἠρώτα 
ἴοι ρθε σοϊηβ ῃ ἰπΐο ἰῃῇὴ6 ἴφυριθ ἘὯθδ ννἃ5 τϑάμοβετρ 

ἐλεημοσύνην λαβεῖν. 4 ἀτενίσας. δὲ 
αἰεὶ ΟΥ̓ ΠΑΘΥΌΥ ἴο τϑεοφίνϑ. Ἐανίηε σαζοα - Ὀυΐ 

“Πέτρος - εἰς: αὐτὸν ὀ σὺν τῷ ᾿Ιωάνῃ 
᾿ς Ῥείεῦ, ἰαἰο ἈΠ τοφείμεσ ψ μα ΤΉΒΗ 

εἶπεν. Βλέψον εἰς. ἡμᾶς. 5 ὁ δὲ 
Ἀδ Ξε ἃ Ιοοῖς ἱπίό 5. ᾿ὙὯ6 (ο9π6) Ραυΐ 

ἵν, ἐπεῖχεν. εν ᾿αὐτοῖς προσδοκῶν 
ννὰβ Βαϑίπα ἔθ 65] ὌΡΟΣ “Το [6 τη. δχρϑοίξ 

« τι παρ᾽. αὐτῶν λαβεῖν. 6 εἶπεν δὲ 
βοσπθί πίη Ῥεοβιᾶθ οὗ ἴπθπὰ ἴο τϑοείνϑ. "Βα μαϊ 

Πέτρος ᾿Αργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει 
Ῥεῖοσ ΟΝ ΘΓ δρᾶ δοϊὰ ποῦ 15 ἘΧΊβα 

“μοὶ, ὁ δ δὲ ἔχω τοῦτό σοι 
ἴο τῃ6, ΠΊΤΟΣ Ῥαξ Ιδῖὰ Ὠδνὶπβ .Ώ15 ἴο γοὰ 

δίδωμι:. ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
ΙΓ δῖα Εἰνὶπβ; ἵπ 1μ6 ὭΔΥΩΘ οὗ ὅφ5ι8 [Φ Ὁ Εἰ 

τοῦ Ναζωραίου περιπάτει. 7 καὶ 
188 Ναζασθῖα ῬὈ6 ψδϊκίῃρ. ΔΑῃά 

δεξιᾶς χειρὸς πιάσα ᾿ αὐτὸν τῆς 
δὲ ἐς τὶσαί μϑῃᾶ μανίπε ἰδ κ θα Ποιά οὗ Δἴ 

ἤγειρεν. αὐτόν: παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν 
μοὶ ταϊδβεᾶ υὺρ ἴσα; “ Εὐρλευ Ῥυΐ. ψότα τηδᾶθρ στα 

“βάσεις. αὐτοῦ καὶ σφυδρ ρά, 8. καὶ 
(πὲ ᾿ς ΒΟΙ65. ΟΥ̓ μἰτὰ απ πινὶ ΒΕΤΟ 40: ῬΟΏ68, ες 8ΠΑΩ͂ 

ἐξαλλόμένος ᾿ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ 
Ἰραρίῃβ οὐδ δ βίοοα δῃά πὸ ννὰβ νΔΙΚΙΏΕ, δπα 

εἰσῆλθεν σὺν. αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν 
Ὧδ6 δῃϊοχϑᾶ ̓  ἐοροίμον νὰ. πο [ἰαΐο ἐπα ἰθχαρ]8 

περιπατῶν. καὶ ἁλλόμενος᾽ «καὶ αἰνῶν τὸν 
 ΔΙΚΙΩ δηὰ Ἰοδρίῃ δὰ ργαϊβίησ. τὰς 

θεόν. 9 καὶ εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν 
σόα; Αὐα , 'βν ᾿ 88 τς Ῥϑοριθ. ᾿ δέτα, 

“περιπατοῦντα - καὶ αἰνοῦντα ᾿. τὸν . θεόν, 
νη σ ́ . δᾶ ΡῬγαϊβίηρ ἴῃς αοᾶ, 

θ᾽ -΄ - ἐπεγίνωσκον - δὲ αὐτὸν ὅτι οὗτος 
᾿ς ΔῸΣ δος τε ΘΕ ΒΊ ΣΕ Ῥυῖ. ἴ ἰμαΐ {π15 

ἦν ὁ " πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην 
τοννδτὰ {μ6. -᾿ “δ οὗ ποσὸν 

ὯὩραίᾳ Πύλῃ τοῦ 
Βέδα ΣΟΙ οἰαια “οξίδο 

ν 5 ἴδε (οπ 6) 

καθήμενος “ἐπὶ “ τῇ 
- ΒΥ ΠΕ Ὥροη ἴδ 

δ46 

ἰμδὺ ψὰ5 ο81164 Βδδὰ- 
ὑπ, ἰὰ οτάθυ θ΄ 8εῖς 
οἰ δ᾽ οὗὦὨ ΠΊΘΤΟΥ ἔτογη 
ὕμοβθ οηΐοσίηρ ἰηΐο (ῃ8 
ζριῦρ6. ὃ ΜΘ ἢςβ 
σϑυσῃὶ δἰσῦ οὐ Ῥείρυ 
δηα Φοῦῃ δρουῦ ἰο σὸ 
ἰηο μ6 ὑθαρῖα πὸ 
1 δ λο τοαποϑίύϊηρ ἴο 

θοῦ ρσἱδίβ ΟΥἨ Ἰ,ἾἸΏΘΙΟΥ, 
4 Βυῦὺ Ῥροίογ, ἰοροίμαε 
ἔτ ὕομη, ραζρᾶ. 8. 
μι ἂμ βαϊά: “τάκ 
8 Ἰοοῖς αὖ 5. 5 5ὸ Ὧ6 
Ὦχρα πΐκ αὐδοη οι 
ὍΡΟΒ ἰδίῃ, ᾿ἘΧρθουϊης 
ἴο σοὺ βοχιθίίηρ ΤΤΌΤΩ 
᾿ἐποῖι. δ Ἡοψανοσ, Ῥε- 
ἴθ βαϊᾶ: “Θῖνοσ ἀπ 
δοιὰ 1 ἀο ποὺ ῬΟβϑ655, 
Ῥαὺ ψααὺῦ 1 ἄο ἤᾶνὰ 
ϊ5 ψΏδὺῦ 1 αἶγα γοῦ: 
Ιῃ ἴῃ πϑῖὴηθ οἵ 96- 
515 ΟἸγῖοῦ ῃ6 Νδ2- 
8 τοηθ', 1" 7 τὰ 
ἰῃμαῦ 6 ἴοοῖκ Βοϊ]ᾶ οἵ 
Ἠΐ ὋΓΥ ὑπ σὶρμὺ 

᾿ ὨδΔηά δηᾶὰ ταϊβεᾶ ᾿Ϊπὶ 
ὉΡ. Τησύϑὔν [Π6 5065 

οὗ [ὶ5 ἔδοῦ δῃᾶὰ Ἠϊβ 
ΘΏΚΙΘ. ῬΟΠμΕ5. ΜΘΓΒ 
γτηϑὰθ ἔἰγσιι; 8δηᾶᾷ, 
Ιϑαρίῃρ σρ, 86. 5βἰοοῦ 
ὌΡ δῃὰ Ῥθσϑδὴ ψϑικίηρ, 

δηὰ Ὧδ6 οηὐῤογρᾶ. ψῖἢ 

ἤδπι ἱπῦο 86 ἰθῖωριθ, 
ψαϊκίηρ δα ᾿Ἰϑραρίῃρ 

δια ὑτγαϊδίηρ Ααοῦ, 

9 Δηᾶ 8411 ἢ’. ῬΘορὶθ 

δοὺ ἰῇ: Οἵ Ὠϊη 

ψ εκ δπᾶ. Ῥταβίβ: 

ἰῃὴρ αοᾶ, 10 Μοῖε- 
ΟΥ̓́ΔΕΙ, ἴδον Ῥερδῃ. το 

Τϑοορηῖσα Ὠΐμ), {μαὺ 

ἐῃῖϊα. ψὰ5 6 88 

ἰμδὺ υϑοᾶὰ ἴο 5ἱῦ ἔογ 
αἰτβ οἵ ΤΘΓΟν. αὖ ὑῃ86 

᾿Βοδαῦα] ᾿ααδ᾽ οὗὁὨ {π8 

541 ΑΟΥΚΒ 383:11-16 

ἱεροῦ, καὶ ̓  ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ΘΙΆΡΙΘ, δη ἃ {δα 
[1 ἼΡῚ6, δα ἴδον εσα 8116 οὗ δϑίοῃ βησαθας δηᾶ 1 ᾿ Ὀθοδζηθ ΒΙ1οα τ] 885- 
ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ ᾿ς συμβεβηκότι ὑομἰβητηθης Δηα δοβίδ- 
οἵ δοβϑίδευ ὍΡΟΝ {δα ([Ὠϊη 5). μανξας θοτμοὶ ἰσβεῖπες 5)Υ᾽ 8 ψδὺ δὰ 
αὐτῷ. : ὨΔΡΡΘΩΘα ἴο, Ἀϊτη.. 

τὸ δίχα. 11 ὙΕΙΙ, 85. [86 πὴ 
ΨΜᾺ5 Βοϊαίησ οἠΐο: Ῥὸ- 
ἴθ δηᾶ Φοῆῃ, 811 ὑπ6 
ῬΘΟΡΙΘ τῶπ ἰοροίμον 
ἴο ποτὰ δὖ ψῆδὺ ψἃ8 

11 κρατοῦντος, δὲ- αὐτοῦ τὸν Πέτρὸν καὶ 
ἘοΙαΐηρ ξαδὲ Ῥαξ οὗ ἴτη ἐμὸ Ῥεῖεσ δπηά 

τὸν ᾿Ιὠάνην͵ συνέδραμεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς 
1:6 ϑομῆ ᾿στϑῃὴ ἰορείμογ 811 ἼΔ6 Ῥβορὶβ ἰονναχᾶ αΙ16 ἃ 501 Ὁ ἸἸΟῺ 8 
αὐτοὺς ἐπ᾿ τ στοᾷ τῇ ᾿δοϊοπηδᾶθ, βΌΣΡυ 588 
ἴμϑτα ρου . . {πε οοΙομπδάθ ἱμθ [ρα ΟΥ ἘλΟΙ͂Σ τίσι 
καλουμένῃ Σολομῶντος. ἔκθαμβοι. [12 ὕΏεη Ῥείθσ 58 
Ῥεΐπε ο8116α οὗ Βοϊοχλοιι᾿ δϑίοη!βμθᾶ οαδο"! τη 5, ῃ8᾽ βϑίᾶ ἰὸ {μὲ 
12 ἰδὼν. -. δὲ . ὁ. Πέτρος ἀπεκρίνατο Ῥθορὶθ: ἦ“Μξη: ἰοἵ, 18- 

. ΒΑ ΙΩΕ 5θὴ Βαϊ ἴῃς Ῥεῖοσ δηβϑιννοσχοὰ ΤΕ], ἽΜΗΥ ἡ διὸ ὑοῦ 

πρὸς τὸν λαόν ἔΑνδρες ᾿Ισραηλεῖται,} ψοπμάοτίηρ ὌΥοΣ  ἘΕ15, 
ἰοννδιὰ ἱπθ Ῥϑορῖὶθ Μδὶβ ῬΈΥβοῇβ Ιβυϑθ α5, [ὋΓ ΜῺΥ 816 ὑοῦ δ82- 
τί θαυμάζετε. ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν “τί [τηρ ἂὲ τ ἀϑ᾽ “ΒΟΙΡῺ Ὀγ. 
ὩΣ αἵ χοῦ ΟΠάΘΡΙΒΕ ὌΡΟΣ (15, ΟΥ ἰου ΨῊΣ ῬΘΙΒΟΏΔΙ. ῬόψΘΣ., ὉΓ 

ἀτενΐζετε - ̓ ὡς ἰδίᾳ "δυνάμει" ἢ ΠΡΟΟΙ ἀδνυσύϊο πὲ 
ἅτε χοῦ βδζίῃβ. . 85 ἴο ον ῬΟΨΟΣ τ ΟΣ [Ὥδγνα τηϑαὰ Ὠΐτα 1819 

οὖ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν ΄: ᾿ τοῦ [13 Τῆς αοα οἱ Αὐτὰ- 
ἴο 61} σαν υθ 1 8]10655 ἴο. (0.65) Βανίηρ ταδᾶθ. οὗ ἐμ6 Ἡϑίη δηᾶὰ οἵ ἴξϑαϑδο δηᾶ 

περιπατεῖν αὐτόν; 18 ὁ΄ θεὸς ᾿Αβραὰβ |οἵὨ ὅδοοῦ, ἐμ αοἂ οἵὗὨἨ 
ἰο 6 ψδικίη 5 γα 6. Οοα οὗ ΑΡχδῃδιῃ 

καὶ ̓ Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακώβ, ὁ θεὸς τῶν πατέρων 
διὰ οἔ ἴϑαϑο δῃηᾶ οὗ ὅδοορ, 6 αοὰ οξίῃ ζϑίῃϑυβ - 

ὉᾺΥ Τογϑίαυ μογβ, Ἠδ5 
ΒΙουηθα ἢὶϑ Βογνϑαν, 
Φοϑαβ, ψ ο στοῦ, ΤῸΓ 

ἡμῶν, ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ ᾿Ι[ἡσοῦν,  γόσκ,. ρατ, ἀθινέγθα 
οξυξβ, ΒΙοσῆθά. ἴὰ8 ῬοΥ οὗ ΩΝ : 3685; ὋΡ δπὰ ἀἰϊβοσηθα μο- 

ὃν  -- ὑμεῖς ᾿ μὲν ᾿ παρεδώκατε.. ο καὶ ἔοτο Ρ Ια 5’ ἴδοα, 
ψο. τοῦ ἰπμαθθὰ Εανε Ὀεϑίᾶθ ᾿8δηά  ΏΡ6η Ὧδ6 Ἡ86α αἀδοϊᾶρα 

ἠρνήσασθε. κατὰ... πρόσωπον Πεϊλάτου, [τὸ τΘ]θαβ6 Ὠΐη,.. 14 ὙΕ65, 
τοῦ ἀϊδοννπθα ἄονῃ: 2806 ὉΣῬΗδιό, ἢ γοῦ  ἀἰδονηθα, ὑπαὶ 

κρίναντος - ἐκείνου". ἀπολύειν" ΒΟΙΥ͂ - δὰ σὶρ ύθοιβ 
μανίπς ᾿υἄρεά. οξίμεϊ (οπ6}"" ἴο 58 χβιβαβῖῃβ; ᾿ σπρ, ἀπά σοῦ δβξθά 

14 ὑμεῖς δὲ. τὸν ̓  ἅγιον καΐ- δίκαιον "": ἴον δ΄. τῆ," 8 τοῦς 
γοῦ Ῥαΐ: 86 ΒΟΥ πὰ τισμίθουϑ (οδε) ἄρχοι, ἰο θ6᾽ ᾿Ζτ66- 

ἠρνήσάσθε,.  Σ᾿κκαὶ ᾿᾿ ἠτήσασθε- ᾿ἄνδρα ἢν στδαίεαὰ ὅθ του, 
του ἀϊβονσηθᾶ, Ὁ ΔΙΑ ΣΟΥ ἀϑκεα 0. ὙΔ]6 ἸΌΝ 15 ψὨοσοος σοῦ κιπεά 

φονέα -: χαρισθῆναι " ὑμῖν, 1ὅ τὸν δὲ [π6 Ομίεῦ -Αρθηῦ- οὗ 
ΤΑΌΓΘΙΘΙ. ἴο ΡῈ Κίπα)ν είνειχ" ἐο του, ἼΒ6 - ΠΡαῖ [π76. Βαῦ᾿ αοά ταὶβϑᾶ 

: τῆς - ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν. ὁ ἀρχηγὸν. Ὠἶπα. ρ ἔτοτα - ὑπ6 
(Ὠἰο  Ιεδᾶθσ. οἱ ἴδ. πῈ6 “Ὑου ΚΙΠΘά, -᾿ ΕΝΕΝ ἴδε 1 ἀδδᾶ, οἵ ψΒο ξαοὶ 

θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, " οὗ-- ἡμεῖς  ἵτὁὰ τὸ στ ίξηθβϑθβ. 
(οᾶ ταϊβεᾶ ἂρ οαΐ οὗ ἄεδά (065), ΟΥ ΒΟ να 

μάρτυρές ἐσμεν. 16 καὶ τῇ πίστει" τοῦ" 
Πλ βϑοβ. ὙὙῈ 816. ᾿Αδα ἴο ἰῇ ᾿ξ! οὗ ἐμ8 

ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν εἰ θεωρεῖτε 
ὨΒΙῺΘ οὗ Ὠίτα πὶ (06) ΨΈΏΟΤΩ χοῦ 816 6 ΠΟΙ] 

16 Ὁ ΒΘ ΘΩΟΙ ὯΪ5 
Ὠδηιθ, ὮὉΓ [ΟὐΓ] ξαϊ 

πῃ Ὧἰβ πϑιηθ, 85 
τηϑᾶθ ὑπὶβ Ἰϑ ΒΤΟΩΡ. 
ΒΟ τοῦ ῬΘΠΟΙα 



ΑΟΥΤΚ 8:17---.Ὠ 

ὄνομα 
ὮὭΒΙ.Θ 

ἐστερέωσεν τὸ 
ταδαᾶς συγ τῃ6 

οἴδατε 
χοῦ δνθ Καοννῃ 

ἡ πίστις 
ξύΞ 11 

τὴν 
τμ6 

πάντων 
οὗ 841} 

καὶ 
δῃά 

αὐτοῦ, καὶ 
οὗ ἴση, δπᾶα [πῃ 6 

ἔδωκεν αὐτῷ 
Εϑνε ἴο μἷπι 

ἀπέναντι 
ἔτοτα ἴὰ ἔγοιῦὶ 

ἀδελφοί, 
Ὀχοΐμοσβ, 

2 
ἡ δι αὐτοῦ 

ἴῃς (ο6) ἐπγοῦθῃ ἰτὰ 

ὁλοκληρίαν ταύτην 
Ψ ΏΟΙΟ δοίσαθης {15 

ὑμῶν. 17 καὶ νῦν, 
ΟΥ̓ του. Δυὰ ΠΟΥ͂Ν, 

οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν 
Γμᾶνς Κκῶονη ἰμα ἄἀονὰ ἰΘΠΟΥΘΩΘΘ 

ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν’ 
τοῦ δοίβςξᾶ, δϑ-ονθθπ 8150 ἴῃ8 ΤΌΙΕΣΙΒ οζγτου; 

18 ὁ ἐπ δὲ 
{π6. ρμαΐ 

προκατήγγειλεν διὰ 
μ6 ρεθ 156 Ὀεξοσομαμα τοῦ ἢ 

πάντων τῶν προφητῶν παθεῖν 
οὗ 8}} τὴ6 Ῥτορμϑίβ ἰο Βυο ἰδ6 

αὐτοῦ ἐπλήρωσεν οὕτως. 
ΟΕ ὨΪτα ὯΘ ἔ18]16 4 1815. 

19 μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε 
Ἐδρθαὶ χοῦ ἰδετθίοτα δῃᾶ ἰασγῃ τοῦ ἀγουπᾶ 

πρὸς τὸ ἐξαλιφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, 
ἰοννασὰ ἰὰς ἰοὸ ΡῈ μιοίίζεα οἂαὐδ οἵ σοῦ ἴπ8 518, 

ὅπως. ἂν ἔλθωσιν καιροὶ 
80ο ἴα ΠΚΕΙ͂Ρ Βῃου]α σοσλθ αρροϊῃᾳΐθα ἐἰπλθ5 

ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου 
ΟΥ̓ το γοϑηϊηβθ ΤΥΟΙᾺ Ζδε8 οὗ ἴῃ 8 Τιοοτὰ 

20 καὶ τὸν 
δηᾶ τε 

χριστὸν 
[Φ Ρ ΕἸ 

οὐρανὸν 
ἘΞ 4222] 

χρόνων 
Τἰπλα5 

ἃ 
τνμϊοῦ (ἰκ1155) 

στόματος 
τοῦτ 

τὸν χριστὸν 
[8 2 ΕἸ] 

ἀποστείλῃ ᾿ 
6 5μῃομια ββηὰ ξοσίῃ 

πτρροκεχειρισμένον ὑμῖν 
Βανίῃρ θθθὴ Ὀϑέοσθδηᾶ δρροϊμίθα ἴο τοῦ 

᾿Ιησοῦν, 21 ὃν ες δεῖ 
65115, δ 22 1624} 8 ἰα Ἀδοθϑϑασν 

μὲν δέξασθαι ἄχρι 
ἱπαοθρα ἴο τεοθῖνα {}2 1.5} 

ἀποκαταστάσεως. πάντων ὧν 
οἔ γτοϑίοσδίίοῃ ΟΥ̓ 811 ([1η55) οὗ νν ῃΐσ (1 Π 65) 

ἐλάλησεν ὁ θεὸς διὰ στόματος τῶν 
ΒΡοΚΘ . ἮἊἪᾺἢ65 σοῦ τγουθ - τκουὰίῃ ΟΕ ἴῃ6 

ἁγίων ἀπ’ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν. 
ΒΟΙ͂ν ᾿ ἔσο 885 ᾿ ΟΥ̓Βίτα οὗ Ρσορῃθίξβ. 

22 Μωυσῆς μὲν εἶπεν ὅτι Προφήτην ὑμῖν 
᾿ ΜοβεΒ. ἰπαοεα βία μα Ῥσγορμεῖ ἴο του 

ἀναστήσει Κύριος ὁ θεὸὲξ ἐκ τῶν 
11 ταβκοὸ βίαπα υρ Τιοσὰ ἰμᾷθὸ Οαοα οὐδοῦ ἔπ 

ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ: ἀκούσεσθε 
Ῥχοίΐβουβ οὖυοῦ 85 χῇρδ; χοῦ ΨΜΜ] ΘΩΥ 

αὐτοῦ 
οὗ αἰτὰ 

ὅ48 

δα Κῆον, δ8παὰ [ἢ 
ξαϊΐῃ ὑπαὶ ἰ5 σοι Ρἢ 
Ὠΐπὶ 85 ρίνθῃ {8 
8 ὑδῖθ σοχῃρ]θίβ 

ΒΟ ΠΏ 655 ἴθ ἴῃ 
5ἰσῃῦ οὗ 811 οὗ του. 

11 Δα ον, ὈΓΟΙΏΘΙΒ, 

1 Καον ὑμαὺ τοῦ 
δοίορα ἰῇ ἱρΏΟΥΔΏΟΘΘ, 

ι98ὺ ὃἃϑ ὑοῦ Υὔ]ΟΥ5 
δἰῖϑὸ αἰᾶ, 18Βιυ ἱἰῃ 
(15 ΨΜῸᾺΥ Οαοαὰ Ὧδε 
Ευ111Π168 6 ὑδὶρ5 

Ὧ6 δῃηοιυηοραᾶ Ὀοίοσθ- 

δὰ ὑβγοῦρ {δ 

το νῃ οὗ 81 ὑμ8 

ῬΙΟΡμϑῦβ, ὑμαῦ Πἰ5 

ΟὨ τὺ ψουα βου. 

19 “Εορρηῦ, ὑπ 616-. 

ἔογθ, δῃᾶὰ σσ δυο 

80 85 ἰο μοῦ στοῦυκ 

βίὴβ Ὀιούθα ουὖ, ὑπμαὺῦ 

ϑΘΆ ΞΟ 5. ΟΥἨ το ϑηΐηρ 

ΤΩΔΥ ΟοΙλ6 ἔγοχῃ. 8 

Ῥούβοῦ οὗ Φθμονδἢ" 

2θϑηᾶὰ ἰμαὺ 6 ᾿ΔΥ 

Β6ηα του ὑμ6 Ὁ, σιβῦ. 
δρροϊηὐθα ἴοῦ σοῦ, 

ΦΖοθὰ5, 21 ψῇοσα πθᾶγ- 

6, ἱμάαβθϑθᾶ, πιαδῦ 

ΒοΙὰ τὶ ϊη ἰὐβοὶῖ ὰἢ- 

1 ὉπΠ6 ὑπο οὗ 

τοβὺυοτανζουῃ οὗ 81] 

ϊηρ οὗὐ ψΏΙΟΩ αοῦ 

ΘΌΟΚΘ. ὑσουρῃ {π6 

του οὗὐ Ὠἰξ. ΠΟΙ 

Ῥτορμϑίβ οὗ οἱᾶ ὑΐηθ. 

ΔΙᾺ ἔβδοῦ, Μοβδβ 

5οϊᾶ, “θυ δὴΡ 

ἍΜ. ταῖθθ ὉΡ ἔοσ τοῦ 

ἔΥΟ ϑοηρ τυοῦξ 
ὈΓΟΥΘΥΒ 

οὐ ἰκὸ τ. Υου 
ταδὺ ᾿ἰϑίθη ἴο ὭΪΩ 

19. ὕϑῃονδῃ, 
Τιοτᾶ, ΒΑ... 

ἀπ, τῃῇ8 Ιοσᾶ, ΒΑ. 220 σεμοναμ, 778ϑ,1π1-18,50.. .ὄ (Π6: 

αοᾶ 

8 Ῥτορῃ- 

δ49 

κατὰ πάντα ὅσα ἂ 
δεοοογτάϊηξ ἴο 411 (155) δ 5 ΤΆΘΔΩΝ 85 ἩΚΟΙ͂ν 

λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 28 ἔσται δὲ 
6 ταὶβῃῖ 5Βρθακ ἰονγαστα στοῦ. 1 ΡῈ Ραΐ 

πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν μ ἀκούσῃ τοῦ 
ΕΥΟΙΥ. 501 ψΏΪΔΟΣ ἸΙΚΟΙΡ ποΐ βῃουμα Ποὺ οὗ (6 

προφήτου ἐκείνου ἐξολοθρευθήσεται 
ῥτορῆθί .μδὲ ΨΨ11 6 σογαρ]ϑίοιν ἀθβίσονυ θα 

ἐκ τοῦ λαοῦ. 24 καὶ πάντες δὲ οἱ 
ουἱ οὐ ἴᾷε ρΡρβθορῖιδ. Απμᾶ 811 μυξ 1ῃ68 

προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ ᾿ς τῶν 
Ῥτορϑῖβ δ Χ6}} Θασησοϑὶ δα οἵ ἴῃς (ΟΠ 65) 

καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν καὶ 
οὗ 5 σσοββῖοι 85 ΤΆΘΩΥ 85 ΒΌΟΚΕ δηᾷᾶ 

κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 25 ὑμεῖς 
δηοποιπηοραᾶ ἄον ἰδ ἄδυ5- 656. χου 

ἐστὲ οἱ υἱοὺ τῶν προφητῶν καὶ τῆς 
86 «τς βοὴ οὔἐμθ Ῥτορῃθίβ δρᾶ οὗ (88 

διαθήκης ἧς ὁ θεὸς διέθετο. πρὸς τοὺς 
σονεπαηΐ ὉΝΏΪΟΏ ἴῃς αοα οονεπαηίθα ἰοννασαὰ ἴῃ 

πατέρας ὑμῶν, λέγων πρὸς ᾿Αβραάμ Καὶ ἐν 
Ζαῖΐθοσβ οἵ τοῦ, Βα ηβ ἰονγαταά ΑΡσγδῆδιη Απᾶ ἴῃ 

τῷ σπέρματί σου εὐλογηθήσονται πᾶσαι αἱ 
86... 5εβθὰ οἶγνοαυ ΨΠ1ΡῸ Ὀ]θβϑοα 81 ἰὰς 

πατριαὶ τῆς γῆς. 26 ὑμῖν πρῶτον 
πα ΠΙοὸ οὗ ἴῃ 8 εδυίῃ. ἼἸο τοῦ Βγυδί 

ἀναστήσας ὁ θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ 
Βανϊηρ ταϑᾶδ βίδηα ρ 6 αοά 6 ὍῸΣ οὐ τα 

ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ 
Ὧ6 βρῃΐ ἔοσίῃ Ὠϊγῃ ὈΙΘΘΘ 5 Ὑ0 1Ϊἢ 1Ἃῖ868 

ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν 
ἰο Ὀ6 πΣ 5 αν ΘΑ (ΟἿ 6) ΖΥΟΤᾺ ἴῃς 

-πονηριῶν ὑμῶν. ; 
δ ΐοκεα ἀθοᾶς οὔ του. 

4 Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν. 
ϑρθακίῆρ ας οδίμεοια ἰοννασαὰ ἴῃ ῬθΟρΙΘ 

ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ ὁ 
βίοοαῦ ὉΡΟᾺ [6 1-}}] 116. ΟὨΙΘΙ͂ υυΐοδίβ δὰ δα 

στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκοῖοι, 
“οαρίβϑλῃ ΟΥ ἰῇ ἰθύῦρὶθ δῃᾷ ἰμθ ϑαδάμπορο, 

2. διαπονούμενοι - διὰ τὸ διδάσκειν 
᾿Ῥοίηρ δῃηπογνοᾶ 122} χ9}} 1:2] 1ὰ8 ἴο Ὀ6 ἐβϑοῦτη δ 

αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν . “ἐν 
βοῶ ἴῃ Ῥβορὶθ δηὰ ἴοι θε βδῃπουηοΐηθ ἄονν ἰῃ 

τῷ ᾿Ιησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ 
[6 εββου ἰῃθ6 τεβυσσθούίοῃ ᾿{π6 (οημ6) ουΐ οὗ 

νεκρῶν, 3. καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς 
ἄρδαᾷ (Ομ 65), δῃα ἴδον (συ ρΡοὰ ἵμο. ἴα 

χεῖρας καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν 
δὴ 8ῃηᾳα δον ρΡ:Ὀ: ἱπίο Ὀρεοσνδίίοῃ ἱπίο 6 

ΑΟΈΊΝ 8:285--4:8 

δοοοσχαϊηρ ἴο 811] ἰδ6 
ὑπΐηρ5 ὯΘ6 5068 ἴο 
τοῦ. 2ΦΙ͵Ιηαθοᾶ, δὴν 
501] δῦ ἅἄοδα Ὠοΐ 
1 δύθῃ ο ὑδδὺ Ῥγορῃ- 
οὐ ΨΠῚΠ 6 σοχῃριοίθ- 
1ν αφρδίσογνοα. ἔσοχῃ 
ϑιηοηρ [6 ῬὈΘΟΡ]6;.᾽ 
24 Απὰ 8}1} [Π6 ὑσόορῇ- 
αὐ, ἰῇ ἔδοῦ, ἔσοηι 
ΞΘΙΔΘῚ Οἡ 8 ὑποβθ 
ἴῃ ϑασορϑβίοῃ, ι5ὺ 8.5 
ΤΩΘῺΥ 85 ὮδΥΘ ΘΡΟΙΚΘη, 
ὮδνΘ 8150 Ῥ]ϑῖν ἀ6- 
ΟἸασρά {ῆθϑ86 ἀἄδνϑ. 
25 χοῦ 81:6 ἴθ 505 
οὗ ἰὴ6 ρὑσχορῃθίβ πὰ 
οὗ 6 σογρῃϑηῦ ΜΏΪΟΏ 
αοα οονρηδηΐδα νὶ ἢ 
γχόοῦξκ ΤΟ θυ, 580- 
ἴῃ ἴο. ΔΌσθϑτῃ, “Αμᾶ 
ἰὰ ΨΟΌΣ Β6θ6α, 811 {86 
ξδχοῖ θα οὐ [6 θαυ 
Ψ11 6 Ὀϊοϑπθᾶ,᾽ 26 Τὸ 
χοῦ ἢιϑὺ αοᾶ, δἵξοσς 
τολδὶθρ Ὁ 15 ὅου- 
νϑηῦ, βθηῦ Ὠΐγὰ Του 
ἴο Ὀ1655 Ὑοὺ ὉΥ ὑυχ- 
ἰὴρ Θδοῦ. οὔθ ΙΔ 
τοῦθ χοῦ ψΜιὶοκΚρᾶ 
αθϑαβ." 

Νον ΨΜΏ116 ὑδ8 
[ὑνὸ] θα βρϑϑίε- 

1ὰρ ἴο [6 ὈΘΟΡΙΘ, ὑπ 6 
ΟὨΪΘΕ τυἱοσὺβ δᾶ [6 

οδρύθιπ᾽ οὐ [6 ἐθῃγρ18 
ΘΔ 6 ':δάδάμποθοβ 
σϑλθ ὉὈΡΟῺῚ ὑῃ 9 1, 

2 θοίηρ δῃηουθᾶ ..ῬΡε- 
Οϑα56 6 ΜΕΟΣΘ 
ἰοδορβίηρ ἴῃ ῬΘΟΌΪΘ 
δα ΨΟΥΘ ὈΪδΙν ἀ6- 

ΟἸδιὶηρ 86 ΥὙΘΘΌΣΤΘΟ- 

ἴοηῃ ἔγοα ἰῃβ ἀδδᾶ 

ἴῃ ὑῃ οδϑθ οὐ 96- 
5.5; ϑδηα ὑον. Ἰδὶᾷ 

6 δᾶ ὈΡΟᾺ 

ἴθ δα ρὰὺ ὑμπθηι 

'χὰ ουδίοαν 1. [88 



ΑΟῪΚ 4: 4--1Ὸ ὅδ0 

αὔριον, ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. 4 πολλοὶ [ποχύ ΔΎ, ἴοτ. κἱὲ 
τούτον, ἰΐνναβ ἴοῦ δνοηΐηεα δἰγοδαγν. ΜϑΩΣΥ [ψ͵85. ΒΙΤΕΔαν ουθηίΐηρ 

δὲ το τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον] 4 ΠονΘΥΟΥ, πβ΄ οὗ 
»υΐ οὗ ἴμ6 (ο01165) Βανίηρ Ὠεατὰᾶ [32] ννοσὰ 

ἐπίστέυσαν, .-. καὶ ἐγενήθη ἀριθμὸς τῶν 
1δον Ὀρονοᾶ, δὰ Ὄδοδῖαθ ΄. ΠΌΓΑΛΌΘΥ ΟΣ [68 

ἀνδρῶν οεοὡς "χιλιάδες πέντε... 
γ816 ὕϑύβοῦῖβ δ ἰποιβαπᾶς ἄνο... 

ποθ ψἌὸπο0. δὰ ᾿Ἰκε 
ἐθηθὰ ἴο ἰδ 6:- ΒΡΘΘΟῊ 
ὈοΙΙονοά,. ἀπ ἢ8 
ὩΌΠΏΌΘΟΣ οἵ 88 τγθῃ 
Ὀθοδὴθ δου. Τῖνο 

ὅ Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον ] ὑμπουδβαπά, 
Σ Τί οοσυγτοα μυΐ Ὄροη τμ8 ΤΩΟΥΥΟῪΝ 5. ΤΏ6 ποχὺ ἀδὺ ἐποτὸ 

᾿συναχθῆναν αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ] ἰοοὶς ΡΊδοα ἰῃ ὥογαδβας 
ἰο Ὀ68 δὰ ἰορεῖμοσ οὗ ἰβοσω ἰμα ὌΧ ας ὃ δᾶ [Ἰρχ {6 σαὶ μοσϊῃρ- βὰὶ 

τοὺς . τβεσβυτέρους -: καὶ: "τοὺς - γραμματεῖς ἐν σοίμοσ οἵ ὑμθῖσ ΤΌ]ΘΥΒ 
86 ᾿.. οἱάον γαθα. Δ ηᾶ' ΒΟΥ 5 Δα οἷάο τθ πὰ 

᾿Ιερουσαλὴμ 6 καὶ εαθνας, - ὁ ἘὐΘΟ ΑΒΕ ἃ ̓βουῖθ65. 6 (6150 ΑΠΉΏΒ5 
ΦΘΥΏΒΘΊΘΤΑ ' δρᾶ ΑἸΠΔ5 126. ΟΕ υυἹαδὶ 6 σμΐθ ὑτίοσι δηᾷ 

καὶ Καιάφας καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Αλέξανδρος καὶ ] σα δ ῬΏδ5. δὰ σομὴ 
δηᾶ Οδίδρῃδϑ. πα ᾿ 920 ἢ δπὰ  ΑἸαεχαηᾶθσ δηάᾶ! δηα ΑἸΟΧΔΏΔΟΥ ΔΩ 85 

. ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ, [ἸΘΔΩΥ ἃ5. ΘΙ οὗ ὑῃ8 
89 ΤΏΒΩΣΥ δ οτ οαΐοῦ - Ὑ866 ΟὨΙΘΕ ΡΥ ΘΒΌν, [ΟΉΪΘΙ͂ Ὀχίθϑυς Κίηβ- 
Ἴ καὶ ᾿στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ [ο01Κ), Ἰδπᾶ᾿ ὑπο γ 

διὰ Πανὶηρ τλϑᾶρ βίαπα ἴδοὰθ ἴῃ {π6 “τηϊάβε] οἐοοα ἐῆϑίη ἴῃ {μοὶσ 

- ἐπυνθάνοντο. Ἐν ᾿- ποίᾳ δυνάμει ἢ |πιϊᾶδὺ δα Ῥαρβῃ . ἴο 
Ἰον ννοτα ἰδαυίτίησ, ἸῺ νμδΐί βουί οἐ ῬΟΥΝΘΥ ΟΥ̓ τ] ἰϑάιγο: “Ἣν πῇϑδεὶ 

ἐν "΄. ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς; [ῬΟΜΕΙ ΟΥ ἰῇ ψΏΟΒΘ 
χὰ νμδὶ ϑοτ οἱ πδῖθ αἰὰ τοῦ ἄορ {πἰ|5 σοῦ Ὥδιθ αἰὰ τοῦ ἀὸ 

8 τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος [ὑπ 53" 8 ΤΠΘη Ῥείογ, 
ΤΏρη. Ῥοῖαυ αν] Ῥ6οὰ Β1164 οὐ βρίγ [516 τ ΒΟΥ ϑρ τ, 

ἁγίου εἶπεν. πρὸς αὐτούς ᾿ ᾿Ιἰβϑλᾶ ἴο θη): 
ὨΟΙΓΥ. .. 5814 ἰονγαγά 17.0.99} ΦἘΆΙΟΙ5 ΟΥ̓ ἐ6 60: 

Ἄρχοντες ἽΝ τοῦ λαοῦ. 1016 δηὰ οἱδεσ χηθῇ, 
Ἰβέθανν, α ὉΠΙΩ6 ῬΘΟΡΙΘ 1.91} τὰ 816 ὑῃὶξ δ 

καὶ . πρεσβύτεροι, 9 εἰ ἡμεῖς Ὀοΐηρ. δχδυνίηθᾶ, ὁῃ 
ὴ τὐ ΘΙ δε τΆθα, ΡΝ 0ῃ86 Ὀαβὶβ οὔ ἃ ροοᾶ 

σήμερον ᾿ ἀνακρινόμεθα- ἐπὶ - εὐεργεσίᾳ] ἀδεά ἴο δ. δἰπην 
᾿οαγ ὀοαγθ βϑὲπ8 βχατηίϊμεα ὑροῖ δοοὰα ἄἀφοὰ ΤΑΒΏ, 85 0 :ὋΥ ΜΈΏΟΙΩ 

ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν ΄᾿. τίνι. -- οὗτος [0815 τὴδηῃ δ85΄ Ὀ66ῃ 
ὍΣ ΙΔ Ὰ τ ἄπβετα,. ἴα. ψγΒοχὰ .- [ῃ18. (006) [χγηχθ Μ61, 1016 1 

σέσωσται͵,- 10 γνωστὸν ἔστω ᾿. πᾶσιν [Βε΄ Κπονῃι ἰο᾽ 811 οὗ 
Ὧδ5 θΘβὴ βανβᾶ, Καονῃ. - ἡ ἴρῦὴε ᾿ [081 ἔγοῦ ῃὰᾶ᾿ ἴο 81 ἐπ 

ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ σραὴλ ὅτι ἐν] ΡΘΟρ]δ - οἱ .157186],. ὑπαὶ 
ἴογοῦ δῃάᾷ ἴο 811 6 Ῥθορὶα ἐν ΞΥΔΘῚ ἴμαΐ, ἴῃ ᾿ ὍΝ ̓ ΒΙΩΘ - οὔ 26- 

τῷ -ὀνόματι ἐν Δ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, | Ξὰ5 ΟἾγίδυ. πο. Νὰσ- 
ἔπε ἤϑλθ 55 ΟἸσίθε οζίῃθ ΝδΖζϑσθῆθ, ἣΣ ᾿ αι Ὑομ6. σοῦ σοῦ 
ὃν. ὑμεῖς ἐσταυῤώσατε ὃν ὁ θ ' ῈΣ Ὁ 

ΒΟΩΥ τοῦ ναί "ἢ βέδκο, βοτὰ. ἐπ τὸς ἵτπὰΡ δ16ὰ Ῥαΐ ΟΠ ΟΣΩ 
ἤγειρεν. ᾿ς ἰ ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ Οαοα. Ὑεϊβεᾶ ὦρ ἔγοχῃ 

Υϑιθοᾶ ρ΄ ουΐ ΟἹ ἀθδᾶ ἰοπε8),. ἀπὸ - ἰδ (ο86) [6 ἀθδα, Ὁ 5, 06 

ἐυρῦτος-  --΄. παρέστηκεν. -᾿ ἐνώπιον. - ὑμῶν ἄρεβ {π|5. τιϑι, βἰδη 
[15 [ΘᾺ] - Βδ5 βίοοα: ϑΙοηρβίάθ. ἴῃ βίσῃε οἴνου ΠΕΙρ’ ουπα ἴῃ ἡτοπὺ οὗ 

ΟΝ 

φραρονμο κεα νων οδονηίσνιϑ. ὑμηπον οιφι α τ υστῶ σύν φαραυφαμαπαιθαμομοδερρα ρα Κάφο κπηρ σον. 

νσρα αν αρυμρβφλρν δὰ φουαννυ δε ι μαριαἰδβ δεν ον νοτ νς 

Δ καριβομφεν δι ψονακωκνιϑον αι ἀκα γαρρεμνν μέρα, ἀμσνκμαμρεβσμβνω ὠφαρμμεοικηιωνιι 

561. ΑΟΥΤΒ 4:11--ᾺΡΤ 

ὑγιής. 11 οὗτός ἐστιν ὁ λίθος τοῦ. 11 Τῆΐβ ἰ5. “06 
βουπά. ἐν} - 15 ἐμ8 βηδονς ̓ - τὰς (οπ6) [ οἴοῃβ ἐμαὲ τὰ ὑτοαϊθα 

ἐξουθενηθεὶς ᾿ς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν Ἡΐ τοῦ" ῬΆΠΑΘΣΒ. 88 
μᾶνὶπθ ῬΕΕῺ ἰγεαῖθα ἃ5 μοί ἰηΒ -  ΌΥ χοῦ “ ἰδ6 [ἰοΣὨὡ Ὧὸ ϑδοσοοιμῦ τῆδὲ 

οἰκοδόμων, ὁ - γενόμενος εἰς [πᾶϑ Ὀθοοόσαθ [8 Βεϑά 
ῬΏΣΙΟΣ5, ἴδ8 (οὔ) ανὶῃμβ σοσὴρ ἰὸ ᾽6. ἰμῃΐο  οὗἩ 886 ΘΟΥΏΘΓ, 12 ἘΌΓ- 

κεφαλὴν - γωνίας. 12 καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ | ὑβούσηοσθ, ΏΘσΘ ἰδ ὯῸ 
εϑδὰ ὈξΟΘΟΓΠΕΣ, ᾿Αμᾶ τοῦ ἰδ. ἴῃ. οἴδεσ } βδιγαύϊζη ἰῇ ΘΏΨΟΩΘ 

οὐδενὶ ἡ σωτηρία, οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ] 6156, ἔογ ὕπετθ 15. Ὠοῦ 
ὯΟ ΟἿ ἴπε βδινδίϊο, ΟΠ ΤῸ ΔΠΊΘ 15 [δῃούῃοσ. ἤϑθ ὑπα66 

ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον Ὠδανθη. ὑμαὺ Ὠ85. ῬΘ6Ὰ 
Βίνε ϑοηϑ Ὡ1ΘΏ - ὉΥ 
ψϊοἢ ͵8 ταιεῦ.: ξοὶ 
ϑαγεᾶ. πο 

«13 ΝΟ. χΏθα ὙΠῸ 
ΒΘ ΘΙὰ 86 Ὁ ΒΡΟΚΘΏ- 
ὭΘ55. οἵ ἜΡΡΟΙΟΥ ᾿δηᾷᾶ 
σόμη, ᾿δῃᾶ “Ροσγοοθὶνθα 

Ὁπαᾶῖ ἘΠΕῚ ψ6γ6. ΤΔΘῊ 

“αἰϊουύϊοετθα ἃηα οταϊτ᾽ 
ὍΠΘΥ σοὺ -ἴσ. 

αἰδεεθΐ ππᾶθσ τῃς μπρηλός ἐὴ 6 Βανῖῃβ ΠΕΣ Εἰνϑαι 

ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ “ δεῖ -:.. σωθῆναι 
ἐπ ΓΘ. ΓΝ πΡΒῖοα δὶ ἰδ ἈΕρεβθαΣν ἴο ῬὈ6 βανϑαᾶ 

ἡμᾶς, 

..18 Θεωρούντες δὲ “τὴν τοῦ ᾿ Πέτρου 
τ ΒΘδΒοϊαϊηδ ας, ἐπ΄ ΟΣ ἴμλ6 Ῥεῖοσ 

᾿Γωάνου, καὶ καταλαβόμενοι: ταὶ σίαν καὶ- 
ατὰ δηᾶ πᾶνίηθβ Ῥεσοεῖνβά οὐϊθροκρῆηθθα δηᾶ οἔσΟΠπ, 

ὅτι ἄνθρωποι... ἀγράμματοί: ς-᾿ εἰσιν: [ᾶΥΥ,, ὕΏΘΥ  δς 
(Δ΄.  . τῆθὰ υτούίοτεᾶ ὁ ἰπ6γ 816] ΟΠ ΘΙ Ωρ, Αηδ ΠΕΡ 

καὶ -  ἠ ἰδιῶται, ' ἐθαύμαζον; - [Ρεδ8π᾿ ἴο τϑοοθηῖζε 
δρᾶ ς ᾿οτάϊμασυ, δ 106. ΜΟΓΘ ας ἐΡ ΤΝ ϑρουῦ ἐμ ὑμπαὺ ὑΠΟΥ᾽ 

-ἐπεγίνωσκόν. τε ᾿΄ αὐτοὺς “ ὅτι υϑεᾶ ἴο -“ῬΡ6. ψΙ ἢ 96- 
ΒΟΥ Ὑγατα τϑοορυίζίηϑ ἀπά ἐπε πὶ ᾿ ἀπὲ} ΒῈ5; 14 δηὰ ὃἃ5 ὑὯ8ν 

σὺν. τῷ ᾿Ιησοῦ ἦσαν, 14 τόν" τε ΟΓΘ ΙΟΟΚΊῺΡ 8 ἴμ6 
ἰοποίμεν νὰ 6 σεβθὰθ ἸΘῪ 6ΓΟ, ᾿ἴμ6 ᾿δηὰ [χΤΏΒ1 ἰμαῦ. δὰ ὍΘΘΩ 

ἄνθρωπον λέποντε “σὺν ᾿-. αὐτοῖς  οὐχεᾶ βὐδηδίηρ. ὙΠ᾿ 
: ἜΘΗ : ὀλαιον Ἐὸ τοσοίμον νἱτ δ΄ ἰλευο ὑπεϊὰ, ὕἴπου δὰ ὩΌΡΆ- 

ἑστῶτα τὸν ᾿ τεθεραπευμένον - . οὐδὲν [ἰδὲ ἴο 58 ἴῃ τϑ-, 
μανῖηβ βίοσα ἔπ6᾿ (οπ6) μβνίηε Ῥεβῶ ουγεά ποίῖπε Ὀαύυδ1;  1ὅ 50 ΠΕ. 

“εἶχον : ; το ἡδντειτεῖν.  δοταιπαη θα ΟΠ δα, ὑο 
: : ἴσο ουὐπίᾶθ [88 ᾿Β6π' - 

:δὲ αὐτοὺς͵ .-ἔξω τοῦ 86’ ἄγ]. ὍΘΙ," δ πὰ 
Ἐποπι οὐυΐδίάα. οὗ ἕὩ6 ἴΏΘΥ ᾿ Ῥθσδα ῬΟΏΒΙΠ- 

συνεδρίου ἀπελθεῖν -΄. συνέβαλλον: ἔπ ΠὔπΠ᾽ ΟὨΘ΄ δηοίῃ- 
Θασκϑαν τα ΤΗΔ}1} ἰο βὸ ξουῖῃ " ἴπαν ΣΟΥ ΘΠ ΕΟ ΗΕ οχ, 16: ΒΒ ΣΊΩΡῚ ννμδὺ 

πρὸς ἀλλήλους 16 λέγοντες ᾿ Τί 586 11-- ψὸ. -ἀὉ ΣᾺ 
ἰονναζά: ΘΟ 6 διοίμεσ ὑ᾿“ ᾿ΒΔΣΊΩΒ ““΄ ᾿ὐμοΐ δ)... ΩΘΩ Βθοδῦβθ, ᾿ 

ποιήσωμεν τοῖς" :ἀνθρώποις͵ τούτοις; ὅτι ΠΣ Γ ̓ ξαοῦ, δ᾽ ποίθ-" 

βῃούα να ἅο- ἰὸ 186 5: τοῖα “ ἴλοβοῦ ᾿ ᾿ Βερδῦβε ᾿᾿ ΜΟΥ ὮΥ ΕἸΣῚ Βδϑ 

μὲν “γὰρ γνωστὸν "σημεῖον γέγονεν. οσυυξερ ας, ὑφΆτοῦ ἢ, 

1ηαροᾶ.--- ἔοσ᾽ ᾿ΚΠΟΨΡΩ Ἐ᾿ βίδα, Ξ Ἠ85 οοςαττοά ΠΝ ᾽ χρβ τοῦ. 

δι αὐτῶν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν ξό. 81 Ἔν 80 ).- 
᾿ ΛΗΘ Σζίη, ἀδοῖρνς ἐαρξον ̓ ᾿ ὌΝ ὍΝ ΠΣΙς εἶὲ: Ὁ: ὦ ἐλαῖδ.. οἵ ἀρταβαῖδτας. 

ερουσα ανερόν,: “.Καὶ: ( ΠΩ τ ἄρῃν: 
ὙΡΩΝ τἰξεν ἘΣ εϑὰβ λαμ "δῃηᾶ. ποῖ “ΜῈ ἀΥΘ 8016. 8δηά 6 ὀϑῆποῦ. ΘΩ͂ 

ἀῦ, 17 Νόνοσ θεδ,.. [ἢ 
ἀρνεῖσθαι" ἘΤ Τ᾿ ἀλλ᾽ τ ἵνα μὴ -ἐπὶ [} ΝΕ ; ἴῆς 
ἣν ἄθων; πα ἴῃ οχᾶρε ἰμδὶ ποῖ νοι οτάον᾽ ὑμαῦ ἰῦ ΤᾺΔΥῪ τοῦ 

{πὸν νεσα μανἱηδ. ἴο 88.) αϑδίμβί. 

15. “κελεύσαντες 
Ῥανίηβ οχητηΘπαθα μα 



ΔΟΥΞΒ 4:18--.-24 

πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, 
ΤΆοτΤο. 1 5Βῃοι]α μ6 ἀθ8] οαὐ [του σ ᾿ηΐο ἐμ ΡΘΟΡΙΟ, 

ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν 
16 τ8 [σοαίθρα ἰο πο ποῖ γος ἰο ΡῈ βρϑδκίῃξ 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων. 
ρου [6 ὨΘΙΩΘ 1815 ἴο ἢο οὔ οἔΤηθπ. 

18 καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν 
Αμαὰ μανίῃρβ 6411ς«α 115). τὴν οδασβροα 

καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ 
ἄοννῃ ((Π6) ΨΠΟΙ6 ποῦ ἴο Ρ6 υἱίοΥϊηϑ ὭΟΥ 

διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿[ησοῦ. 
ἴο Ὀ6 ἰδδοῃίηρ ἀροὴ - ἐπα ΠδΙΏΘ... οὗ ῃ8 φασι 

195 ὁ δὲ Πέτρος καὶ ᾿Ιωάνης ἀποκριθέντες 
Τὰ Ραξῤ Ῥροίοσ. δή ζοῆπ Πανὶ δηβιννοσεαᾶ 

εἶταν πρὸς αὐτούς Εἰ δίκαιόν ἐστιν 
5814 ἰοννασὰ [3.1.9] 1 τὶ ΐθουϑ 1{ ἰ5 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον 
ἴῃ βἷρῃξ οἕίῃμῃε Οοά οἔντου ἰο Ὀ6 δαγίῃβ χαΐποσγ 

. τοῦ θεοῦ κρίνατε, 20 οὐ δυνάμεθα 
ἰδδα ἕω ἴῃ αοά 7υᾶρε γοῦυ, λοῦ ΜΘ ᾶῖὸ 8016 

γὰρ ἡ ἃ εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν 
ἰκυὺ ναὶ (155) ψ 6 βᾶὰν δῃὰ ν 6 μοαχᾶ 

μὴ λαλεῖν. 21 οἱ δὲ 
ἴο 6 βρεδκίηξ. Ἐν: μαΐ 

πη ββεξν χη ὁ μέ δι ἀπέλυσαν αὐτούς, 
μανίῃβ Γυτίμπου ἰγραίθηρα {186 το] δ βϑΩ͂ ἴποχὼ, 

εἰηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται 
ἰπξ ᾿Βηάϊπε 16 ον ἔμον σαὶ στ! Ιορ ΟΕ 

αὐτούς, ᾿διὰἠ τὸν λαόν, ὅτι πάντες 
ἴΏθσω, σου ἰμς6 ῬΘΟΡΙΕ, Ὀφθοδιβα 811 

ἐδόξαζον τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ 
ἴον ΟΥΘ Βιοτίἐν με τς. αοἅ τὑροὴ ἰξμθ (ἰὨϊη 5) 

γεγονότι" 22 ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων 
μδν αι οσουγχεᾶ; ΟΥ̓ γΘασβ Ὁ ΜΒ ΟΕΟΥΘ 

τεσσεράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ ὃν 
-, ΤΟΙ͂Ν .- [ἴδ6 ΤῆδΔῃ ὭΡΟΩ ΨΜΏΟΙΛ 

ἐγεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως. 
δᾶ οοουχτοα (ἢ6 βίξῃ ἰῃἴ5. οδίῃθ πρδ]ΐηρ, 

28. ᾿Απολυθέντες ν δὲ ὦλθον πρὸς τοὺς 
Ἡδνίηρ, Ῥεφρῃ στεὶθαβεά αὶ {μὸν σαχὴθ ἰοννασὰ (88 

ἰδίους, καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα -- - 
οὐ. Θη4 ᾿ἴπον σοροτγίθα Ῥ80 1 85 τβην (τ 55) 85 

πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ. οἱ 
ἰοννασαά “ΘΙ 1.1: Ομ  ῥυἱοβϑίθ. διά ᾿ {86 

πρεσβύτεροι εἶπαν. 34 οἱ δὲ 
ΟἸΩ͂ΘΥ ΘᾺ 5814. ΤἨΏ6 (ΟΠ 65) ᾿ Βαζ 

ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν 
Βανίαβ μαασὰ 1Κ6- τη 6 αν ἐμὸν 1 ξοα ὡρ. νοῖςα 

πρὸς. τὸν «,θεὸν. καὶ. εἶπαν 
ἰονγατά. 16 - οὦ δηά ᾿ Ὧ86. 5814 

δῦ 

ΡὈ6 βργϑδαᾶ δσχοδα ἔυτγ-. 
[06 διηοὴρσ ὑμ6 Ρθο- 
ΡΙ6, ἰοῦ 115. (611 ροτῃ. 
ΜΙ ἰ;γοαΐβ ἠοὺ ἴἰο 
ΚΞΡΘΘΚ ΔῺΥ ΤΟΥ͂Θ ὉΡΟΠ᾿ 
[06 Ῥϑ5ῖ5 οὗ ὑμ15 Πϑ6᾽ 
ἴο ΘΩΥ͂ πιδ αὖ 8)}. 

18 ΜΙ ὑμαὺ μον 
οοἸ]οἃ ὑβθολ πᾶ 
σμδτσθὰ μθ, ὕο- 
ΨΏΘΙΘ ἴο ΙὩ8Κ6 ΔΩΥ. 
εαὐὐούδσθ οὐ 0 θοῦ 
ΡΟΣ μ6 Ὀϑ δὶ οὗ 
ἰῇ 6 Ὡδηῖ6 οὗ σ6585.: 
198Βιυῦ0 ἴῃ ΓΟΌΪΥ Ῥο- 
ἰ6Γ ϑῃᾶ. Φο δία ἴο: 
θυ: “ΜΝ θίμοΥ ἰὖ ἰ5 
τσ ὔθου ἰὴ 6 κἰσῃξ 
οὗ αοᾶ ἴἰο Ἰἰϑβίθβῃ ἴὸ 
χοῦ τσαύθοῦ ἰχϑὴ ἰο 
αοά, ἂρ ἴῸΥ ψουτ- 
56 1ῖγε5. 20 Βυῦὺ 88. ἴῸ Ὁ 
ι.:5, ἷὀὲ σϑηηοῦ βίορῃ: 
βρθδκίηρ δου ἐμ6 
ὑῃϊηρα 6 Ὧδνθ 566 
διὰ πᾶσα. 2180,. 
ΜΏΘΩ ὑπονὺ δᾶ ζἤυτ-: 
1 6 ὑῃχθαύθηρα (ἄρχῃ, 
[8 ν γχϑιθαβθᾶ ὑδθχ,: 
δποθ. ἰθὺ αἱᾶ πού 
πη 87 ρτουπμαὰ ΟἿ 
ΜΏΪΟΩ τὸ ρυΐθῃ ὑῃθη 
ϑδηἃ Οὐ ϑδοοουηὺ οὗ 
[ῇὼ 8 ὈὈΘΟΡΙΘ, Ὀθοϑαβο 
ἴῃδν χε 8411} ρ]ουϊῆν-: 
ἰῆὴσ αοα ονὸσ ψηδὺ 
Ππδᾶὰ οοσουσγεα; 22 ἴοσ. 
ἴῃ86 ϑη ὉὩΡοὴ ὙΏΟΙ- 
{πῖ5 δ'ρὴ οὗ ϑϑιησ 
δὰ οσοιυττοᾶ ψὰ5 
ΠΊΟΓΘ ὑπ 1}ΟΥΥ γ6ΔΓ5: 
οΙά. 

23 Αἴΐες θείης ἴδ-. 
,]Θαϑοά. ἔμεν. ψϑαὺ το. 

ὉΠΘΙΓ. οι ΡΘΌΡΙΘ ἀπά. 
τορογίθα ψῇϑὺ ἰῃίηρδ. 
086 οἰϊοῦ ρὑχιθδὲβ δῃᾶ.- 
56 ΟΙΑΘΓ τιθῇ δᾶ 
βοϊᾶ ἰο {πθῃλ. 24 σρ- 
ΟὨ Ὠρδύΐῃρ (15 ὑμοῦ 
ψ  ΟἿΘ δοσογά ταῖὶσοά 
ὑπ ϑ - νοΐοθβ.. ἴο σαοὰ 
δηὰ 5δἱὰα: ᾿ 

ΝΟ ΝΟΟΒΝΝΘΒΟΝΒΗΝΝΒΟΘΕΝΡΟΒΝΝΝΝΌΝΝΝΑΝΕΩΝ 

μδονοσ σατο κα σον το τσ σποποοος, 

δὅ8 

Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν 
Θονεσγείσο, σόν ἰδ (οπ6) δνίηρ ϑθ δα 

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ 
ἤθαᾶνθα δηᾶ 188 βαῦίῃ Δηα 

τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν 
{με 568 δηᾶ 811 ἴδ ((Πἰη55) ἴῃ 

αὐτοῖς, 25 ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
ἐθοτη, ἴῃς (οὔ 6) οὗ τὰς ξαϊμου οὔ υβ 

διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυεὶδ 
{του δῃ ΕἸΌΣ ΕΣ 1) ΠΟΙ͂ οὗ ζωουτὰ οὔ θανία 

παιδός σου . εἰπών “Ἴνα τί 
ὈΟΥ͂ οἵ γοὰ πανίηβ βαίᾷ [Ι͂Ὼ ογάθγυ παῤ ψνμδὶ 

ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν 
τηδᾶρ ποῖθθ πδίϊοηβ δη6] ῬΘΟΡρΙ6 5 6 Υ πκραὰ δα ὕροῦ 

κενά; 26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς 
ον (155) 2 5ίοοῦ φἱοη δίας ἰἢ6 Κίῃρθ 

τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν 
οξἴμα δατίῃ δηπὰ τῃ8 ΤΌΙΘΥΚ ὍΘΙ δα ἰοροίμου 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ 
ΡΟ ἰμ6 νοῖν [1866] ἄονα οὰ 6 Ιοχὰ πὰ 

κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. 
ἄον ἢ Ο {116 [8} Ὁ 2 Ὁ} ΟΥ̓ Ὠϊτα. 

2 συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐν αῇ 
οτος Ἰεὰ ἰοβοίμοσ ἔοῦ ὍὌΡΟᾺ ἐσυατῃ ἴῃ 

πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον. παῖδά σου 
οἷν ἰδῖ5 ρου ἰδ6 ΠΟΙ͂Υ Ῥον ΟΥ γοὺὰ 

᾿Ιησοῦν, ὃν ἔχρισας, ὩἩρῴδης. τε καὶ 
Φεϑαξ, Μ Ώοτλ σοὺ δποϊηϊοᾶ, Ἐδτοά δῃᾶ δῃὰ 

Πόντιος Πειλᾶτος ἔθνεσιν καὶ 
Ῥοηίϊαβ Ῥλδαῖθ ποτα - δὰ 

λαοῖς 28 ποιῆσαι 
ῬΘΟΡΙΘ5 ἴο ἀο 

καὶ ἡ 

σὺν 
ἰορσοῖμου  ἹΠΠῈ 

᾿Ισραήλ, 
ΟΣ [5Γ86], : 

᾿ ὅσα - ἡ χείρ. 
85 ΔΩ (ἐπ 1η85) 85 ᾿ἐδ6 Βαηά δοὰ [86 

βουλὴ “προώρισεν γενέσθαι. 29 καὶ 
ςουηδβοὶ Ῥχραρίοσσηϊηθα ὶ το Οὐσαγ. Απὰ 

κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς 
Τιογτᾶ, 566 σοὺ οὐ ὑροὴ τ΄ι68 

σου 
οὗ γοῖ 

νῦν, . τὰ 
186 (55 ὕονν, 

ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου 
δἰξνατος οξ μοι, δηὰ εἰν ἕο ἰῇ. δίανθθ οἔγοιυ 

μετὰ. παρρησίας πάσης. λαλεῖν ᾿ -τὸν 
ΜΠ οὐἰβθροκοῆῃθ855 8} ἴο 6 βρϑακίῃξ ..: ἴῃ 8 

λόγον - σὸυ; 30 ἐν -τῷ τὴν: χεῖρα 
Μοσὰ - ΟΣ γοα, ες 1 ᾿[μ8 τ 6. δῃᾶ 

ΠΤ ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα 
ἴο Β6 βίχείομηβ ουὔξδ γοὰ ἱπίο ραῆηρ αηα - 5155 - 

καὶ τέρατα γίνεσθαι . διὰ - τοῦ 
8ηᾷ φογίρηϊβ ἰο θ6 οσουγχϊη θ᾽ ἴσου - ἴπ6 

ΑΟΥΤΝ 4: 3ὅ---.-80 

ΘΟ οΙρ Ιιογά, 
σοὶ 8.6 ῃ6 οὔθ ΠΟ 
τηϑᾶθ [6 θϑύθὴ δηᾶ 
ὑῃὰ6 ϑαῦύΐθῇ δῃηᾶὰ (ῇ8 
8568 8η4 8}}1 π6 ὑῖηρ5 
ἴῃ μοι, 25 δηἃ ψΏΟ 
ὑοῦ ὨΟΪν 5δοῖσγὶῦ 
βοὰ ΟΥ̓ 006 πιουίῇ οὗ 
ΟὟ ξογοίθ μου. ϑν!α, 
γΟῸΣ δβεγσνϑδηῦ, “ΝΥ 
αἰᾶ αύϊοη Ῥβθοοζαθ 
ἀυχια!ποιβ δα Ὁ6ο- 
ὉΙ65 τηραϊλαίϊθ ὍΡΟΩ 

ον ὑμίηραῦ 26 ΤῺΘ 

Κίπρα οὐ ἴμ6. δασίῃ 

ἰοοῖκ ποῦ βδίδηα δηὰᾶ 

06. ΤᾺ]ΘΥΘ πιϑδϑθᾶ 

ἐοσοῦμβοσ δ85 ΟὯ86 

δϑοδϊηδῦ. Φομονδ". δὰ 
ασαϊηδὺ Ὠΐ5 δῃοϊηϊοα 
ΟἸΘ.᾽ 2] ἘΘΘῚ 50, 
Ῥοίῃ Βογοα δλᾶ Ῥοῃ- 

ὑπ ῬΙδία σὰ ΘΠ 

οΟΥ ἡδύϊοηβ δῃὰ ἢ 

ὍΘΟΡΙΘ5 οὗ [5186] 

ΨΟΙΘ ἴῃὰ δούιδι ιν 

βαϊμδουθα ὑορθύμευ ἰῇ 

δῖα. οὖν δρϑιηβὺ 

ΟΣ ΠΟΙΥ βούνϑδῃῦ 

4655, ψῆο γοὰ 

ϑιηοϊηὐθα, 28 ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΓ 
ἰο ᾿ὅ(ο. ψμαῦ ὑδμίηρβ 
γΟΌΣ Ὠδηᾶ δρᾶ οομῃ- 

561 πᾶ. Τοτοογἀβδίηθδα 
ἴο οὐσαγ. 29 Αμᾶ ὩΟΨ, 

σοθονδῃ, οἷν αὐΐθη- 

ἰοῃ ἰο ἐμοῦ ὑμγθαίβ, 
8η4 ριϑηῦ γοῦν 518 65 
ο Κορ - 5ρϑδκίηϑ 
γοαῦ Μοτά ψιὰ 81 
Ῥοϊάηθδβ, 30 ψ 116 γοὰ 

βυγοίοῃ οαὖὐ γοὺν παπᾶ 
ἔου μθαϊίηρ δῃὰ ΜΈΏΪ6 

δἰσῃβ δῃᾷ ρογύδθηνα 

οσοὺγ ΤΟΌΡ ῃ8 

261 Τοῃονϑῃ, 017.8,11-8,30. ἔπρ Ἰιοσά, ΒΑ. 290 ΤΖοῆοόονϑῃ, 01.8; Τιογά, ΒΑ. 



ΑΟΥΒΚΒ 4:81---86 

ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου ᾿Ϊησοῦ. 
ὩΔΙῺΘ οὗ [ὴς - ΠΟΙ ὍΟΥ οἴου οὔσεβι. 

31 καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ 
"Αμὰ μανίπε βαρρ!οαίθά οὔ ἰἴθυω ννᾶ5 ΞΏΔΚΘΩ ἴδε 

τόπος ἐν ᾧ "ἦσαν ἡ συνηγμένοι, ᾿ 
ῬΙδοα. ἴῃ ΨΈΙΟΒ ἐμον ΟσῈ μανίηθ ΕΘ Ὼ θα ἰοβϑίῃοσ, 

καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες. τοῦ ἁἉγίόυ 
δηά ᾿ ἔμεν Ψεῖς Β16α ὁ 81 ΟΣ ἴδε ΒΟΥ 

πνεύματος, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον 
ΒΌΪχίῖ, δηαὰ μον Ψεσα βρθακίης ἴ6 ψνοσᾶ 

τοῦ ̓  θεοῦ μετὰ παρρησίας. 
οΥἵῇς αοὰ σὲ οἰ βρο θη Έ38. 

32. Τοῦ δὲ. πλήθους: τῶν 
ΟΥἴθ. μαΐ οὗ τοῦϊστααο οὗ ἴῃε (οῃ 65) 

πιστευσάντων ἣν καρδία καὶ ψυχὴ μία, καὶ 
Βανὶηβ Ὀεονεα. νγὰ88 ᾿θασὺ δῃᾷ 801 οὔθ, δῃὰ 

οὐδὲ εἷς :- τι. " ὑπαρχόντων 
ποί-θαϊ. . οὔθ; δησίληρσ ταιηδ5 πρη δ 

αὐτῷ. ἔλεγεν. εἴδιον "ἀλλ᾽ 
ἴο δίγη. μ6 ννὰϑ βαυίωρξ. οὐὰ ἴοῬε, Ῥυΐ ἘμΗ 

αὐτοῖς... πάντα . κοινά. ᾿ 38 καὶ δυνάμει 
ἴο ἴπθπὶ 811 (ΒΕ: 55)". ΠΟΙΏΓΊΟΣ. Αμὰ ἴο ρονγεσ 

μεγάλῃ. ἢ ἀπτεδίδουν Στὸ μαρτύριον οἱ 
τοδὶ τ" ΝΟΥΟ ΡΊνΙ 5 60 6. νυ 655 1.1: 

ἀπόστολοι τοῦ κυρίου ᾿Ϊησοῦ . τῆς 
ΘΡΟΞΙΟ5 Π- οξίῃμα Τιοτά σεβὰβ . ΟΕ ἴὴ6 

ἀναστάσεως, χάρις. τε μεγάλη ἦν ἐπὶ 
ΤΕΒΌΓΣΧΘΟΙΟΩ, ΝΟΥ δῃᾶ δτοδῖ. Ὑν85 

πάντας αὐτούς.. 84 οὐδὲ “ - γὰρ 
81 δότω... Νοί-ους ἔοΥ 

τις, ἦν ἐν αὐτοῖς: ὅσοι γὰρ κτήτορες᾽ 
ΔΏδΟΣΘ. Μγὰ8. ἴθ ἴπεια; 85 ἸΏΘΩΣ 885. ἔοῦ ῬΟΒΒΈΒΒΟΥΒ 

᾿ χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες 
οἷ Ρίεφεβ οΥ Ἑτουμᾶ ΟΥ Βουδβε5 ἴμ6ν ψνεσΘ, ᾿ ΒΘΙΠῺΒ 

ἔφερον. “τὰς τιμὰς “. τῶν 
1πο) εχ Ὀθδυηδ τμ6 νδῖιιθ5 

τῶν 
ΟὟ ἴμ6 

᾿εἶναι, 

πιτρασκομένων᾽. 35 “καὶ “ ἐτίθουν. παρὰ, 
οι ΘΩ͂ 5018 “Ὁ . 884 {πὲν γ6Γ8 Ὁ] δοῖὴβ Ὀ6ϑιᾶα 

ὭΣ τὰ} πε Ἀτ εὐ τῶν ᾿᾿ἀποστόλων" 
με. : ἔεεῖ., τ ΟΣ 86. ΔΡΟΒΈΙ65; - 

: ᾿ διεδίδετο, "᾿ς τδὲ δορἑκάστῳ 
1 πνναϑ Ρεΐῃρ αἰδετιρυϊεα, ᾿ οὐνὰς ἐστ ηοο ο ΘΘ ἢ (Ο,6); 

᾿τκαθότι - ἂν -΄᾿ "τις. χρείαν εἶχεν. 
δοςοογάϊηδ Ὁ.5:" Ἡ ΒΏΣΟΒΘ.. ως πρρᾶ τνα5. αν. 

ἐπικληθεὶς 36 "Ἰῶϊ : ὁ. ἢ 

Μῶν “δας: 160} (οὐδὺ 

Βαρνάβας ἀπὸ τῶν ἀποστόλων, ὅ ἐστιν 
ΟΒΔΥΛΒΡα5: ἔγοσα ἴδε. ᾿ Δροβίῖεβ, ἀοΗ.. [15΄ 

μεθερμηνευόμενον εὐοςν Ὑϊὸς -- - Παρακλήσεως, 
. θοὶμ δ ἰσδηβεῖθα 5οη τοῦ ΟΕ Οοχμξοτί, 

ἐνδεής | 
Ὠδραν. 

ΟΥ [86 (1 55)᾽ 

Βδνϊηβῖ ὈΘΘῺ ΒΕΧΩΔΙΩΘΩ͂. 

88 

δδε 

ὨΔΙῺΘ Οἱ ὙΥΟΙ ὮΟΙ]Υ 
βούνδῃῦ 965115.᾽ ᾿ 

ΔΙΑμα ψθη ἰδου 
δᾶ τηδᾶθ ΞΡΡ ΘΑ ον 
ἰδ ρῖδςβ. ἰῇ ΜΏΪΟΝ 
ον ψ χα βαύμεγθα ἰος 
σοῖμεῦ ψὰ8 βΏδκθϑη: 
δ ἐδ. ΨΘΙΘ ΟΠ6 δπᾶ 
811 Π16α ψ ἢ ὑμ8 ΠΟΥ 
βρίγιῦ δᾶ ΘΓ 5ΡΘΘΚ- 
ἴὴρ (88 ψοτγὰ οὗ Οοά 
δύουο ῬοΙάΏ 655. 7: 
“52 ΜΟΙΘΟΥΘΥ, [8 
τα! θ ΟΥὨ ᾿ἐμποβὰ 
ΨὯΟ «δά Ὀο]ονθα δᾶ 
6 ρατὺῦ δῃᾷ οι], 
δηἃ ποὺ δὐϑ  Ὁὴθ 
ψΟυ]α 58.ὺ ὑμδαῦ. 'ΔῺΥ 
οὗ μ6 ἐμπίηρβ θ᾽ ῬΟΩ- 
Βοϑϑϑθαᾶ ψὰβ ὨΪδ5, οὐ; 
ραῦ ὑδδν πδᾶ 811 
ἐπΐηρ5 ἰἴἢ ΟΟΙΔΙΊΟΉ. 
338 ΑἸδο, ψίῦ στϑϑὺ 

Ἰρονοσ ὑμθ δροβὺϊδβ 
σοὶ ηπθ4 ᾿ρΊν Ωρ ΤΟΣ ΓΏ 

ἼΠ6΄ τὶ θ55 “σΟΠσΕΤῺ- 
5. ὑζ6 σϑϑυσγθούζη 
Οὗ με Τιογὰ Φ026515; 
διὰ ὑπάῤθογνεα Κἰηᾶ- 
ὮΘ555 ἰπ ΙαΥρθ ΤΩ ΘΘΌΓΘ 
5 ὌΡΟΣ θη 8]]1. 
841 ἔδοῦ, ὕπο δ 
ποὺ ΟἿ8 ἴῃ θᾶ δποηβ 
ἐβθῖα; ὼΥ 8}} ἰῆοββ 
ΨΏΟ ΟΙΘ ρΟδβοϑβουβ οὗ 
᾿ἜΘΙα5-. ΟΥ Ὠοιδ65 ΜΟΒ]Α͂ 
5611 ἤρηι δῃᾷ Ὀσΐηρ 
16 να]π1θ65 οἵ δα 
ἐϊηρ5 5οϊᾶ.- 85 δῃᾶ 
ὑ 86 7Υ ψου]ᾶ ᾿ ἀδροξ- 
1ὖὺ ΞΘ δὖὺ 88 

1186θὺ-. οὗ: ὑμ8 -δροβίϊβϑ. 
Ιη - Ὁ --- ἀἰδυσι  οα 
ψουᾶ 6. τϑᾶδ ἴο ΘΟ ἢ 
οὔθ, ᾿δὺ δ. Βα ψουὰ 
αν πὸ πϑρᾶ, 8650 
ΦοθοΡἢ, ψδο. αρ βυσ- 
δηθὰ ΒΑΓ ὯΔ: 85. ὈΥ͂ 

ΘΡΟΒΕΙ65;:., ψ ΐσἢ 
τθβδηβ, ΠΡ. ἰγϑῆβ- 
᾿Ἰαϊθα, ὅοιι οὗ Οοσηζοσῦ, 

ταπε τα πδικενασσοσωσασστππσ“--ἘοΕοἜΕἘΠἜὌἜὌΕὌΕρ στο το ννννννν5..0.0. 

Του δ μομνωμμμμυμμονοσ, ΝΑ ΜΝ ΣΟ ΣΝ Δ ΧΔΟΧΧΧΔΩΔΟΔΔΔΝΜΝΝ ΔΝ ΣΔ ΦΩΝΔΝΝΝΝ ΛΔ ΔΔΝΜΔΟΝΔΝΝΜΜ ΎΎΉ ΎΡ ΟΝΌΟΝΝ 

δδδ 

Λευείτης, Κύπριος τῷ γένει, 
Τιενῖϊο, . ΟΥ̓ΌΥΣΒΣ ἴο 6 - Υ̓866, 

31 ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας 
- ΘΧιϑοσ, ἰο ἴα ΟΕ ΠΘΙΩ. πμανίηρ 5016. 

ἤνεγκεν τὸ: χρῆμα καὶ ἔθηκεν παρὰ τοὺς πόδας. 
ὑχουσμὶ ἴῃς ὙΛΟΊΘΥ. απ. ρΐ ᾿υϑεῖᾶθ [18 6 ξθοί. 

τῶν ἀποστόλων. : 
οὐ ἰῇθο ϑδροβίϊιοβ. ᾿ 

᾿Ανῤρ᾽ δέ τις ᾿Ανανίας ὀνόματι 
Μδ]95 βῬεσβοῦ ας βοὴ ΑἸδηΐδ5 ἰο δὴ 

σὺν Σαπφείρῃ , τῇ. γυναικὶ αὐτοῦ 
ἰοσεοίῖμεσ Ξόρρεϊξα π6᾿ ψνόοσῆθι ΟΕ ἶσα 

ἐπώλησεν κτῆμα - 2. καὶ ἐνοσφίσατο 
6 5οια ῬΟΒΒΕΒΒΙΟΙ: ᾿ Δα 6 'Ῥαΐ δρϑαζέ ἔου. 5612 

ἀπὸ τῆς τιμῆς; συνειδυίης “ ᾿ καὶ “τῇ 
ἤγοῖὰ {π6 νϑῖχθ, αν Κῆονντι ΠΟΎΕΝ 8150 οὗ τῃ8 

γυναικός, καὶ ἐνέγκας μέρος -τι παρὰ 
ψογηδῆ, δηα Ὠανίὴρ Ὀσοσσῃξ "ΕΝ ΒοΙῦ6 ᾿οβϑίαθ 

τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν: 3. εἶπεν 
186 ἔεεῖ οὐίῃε ᾿δροβίϊεβ Ὧ6 ῥτι. βία 

δὲ ὁ Πέτρος. ᾿Ανανία,. διὰ τί 
ρᾳαξ ἰῇθ ̓ ς Ῥεΐογ Απδηΐαθ, ἴσου νυϑδαΐ 

ἐπλήρ ρωσεν 
- ϑαΐδη ἢ6 προτὶ οἵ χοῦ 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. καὶ 
βρίσιῦ «6 ΠΟΙ διὰ 

τῆς τιμῆς τοῦ 
τῆς ̓Ἂ τιμῆς ᾿ς ΟΥ̓ μα 

μένον σοὶ 

“Ὧ6 

χὐσο θα σε 
ἴο 6 ἴο σου ἰῃ6 

νοσφίσασθαι ἀπὸ 
ἰο Ῥυΐ δρεσΐ ζου 5618 ἔγόσα 

χωρίου; ᾿ 4 οὐχὶ 
Ῥίβερ οὗ δτουῃαϑ Νοῖ , ΤΟΙΔΔΙΏΙΠΩ 

. ἔμενεν. καὶ πραθὲν. ἐν 
ἰξ ννα5 ΤΕΥΛΘΙΏ ἸΔῈ ΕἸοζοὶ βανηες Ῥεδθη 5οι ἐπ [88 γνοὺς 

ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθοψ ἐν τῇ 
δι μουν ἴΐ 5 ΠΡ 57 ν ἰμδὲ νου ρὲ ἐπ ἐπδ 

καρδί σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; 
δεν εῆοΣς νοΐ, τ ἥης Ἰμῖπα τμ 159. 

ἐψεύσω ἀνθρώποις. ἀλλὰ τῷ θεῷ. 
ψγοὰ Ὀἱαν θα ἔαϊβδα.. ἴο τρη ᾿ 1.}}.2 ο ἴῆς ἀοά. 

ὅ ἀκούων δὲ ὁ Ανανίας τούς λόγους τούτους 
Ἡδασίηρ Ῥαξ ἰθ Απϑηΐθα ἐῃθὸ΄ ψοσαβ 1656 

πεσὼν ᾿ἐξέψυξεν- καὶ - ἐγένετο. φόβος 
Βανὶηρ 2811 Ὧδ Ἰδὲ ουϊΐϊ 501; δηᾶ: οζοουστεαᾶ ἔρασ 

μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς" ἀκούοντας. 
δτεαῖ. ὕὑροῦ. 811... -. {6 (οπ65). Ἀρδσῖηξ. - 

θ΄ ἀναστάντες δὲ οἷ-- νεώτεροι. 
Ηδνίας βίοοα Ρρὸ τοῦυῦ ἰπ6᾽ 

συνέστειλαν αὐτὸν καὶ - 
5εΐ ἰορξϑίμεσ . Ἀϊὰ ΝΣ 

ἔθαψαν...  . -..-. 
ἴδον Ρυσίαα. 

Νοὶ 

ἐξενέγκαντες 
. Βανι ὈοΤῺΘ οαἱ 

ὁ΄ Σατανᾶς τὴν καρδίαν σού 

τὸ γοῦν 

οὐκ, 

σψουηδοσ ( ΟΠ68). 

ΔΟΥΤΗ 4: 87)---ὅ: α 

ἃ Ιονῖθ, 8 παῦννα οὗ 
ΟΥ̓ τι; 37 ροϑϑθϑϑηρ 
ἃ ῬὈΐθοθ οὗ Ἰδῃᾷᾶ, κοϊά 
 8δῃᾷ ὑτοιρηῦ (Ὧ6 
ΤΔΟΏΘΥ δΔηα. ἀδροσ θα 
δ αὖ [18 ᾿ἔθοὺ οὗ [86 

Ἵ ΔΡΟΒΌΙ65. 

᾿ Β Ἡν νοῦ, 8 οογίδὶῃ 
θη, Απ’ 8.18.5 

ὉΥ πᾶτθ, ἰορούμοσ 
ψἱἢ.. ΘΔ 0 ῬΗΪ δ: Ὠἱδ 
116, 5014 ἃ ροβϑθεβϑίοα 
2 βθουθῦν  ὨοΙά 
ῬΘΟΙ βοθ οὗ ἰῃ68 
ΡὈτίορ,  ηἶσ σα αἷϑδὸ 
Κπονίηρ Θροιῦ ἰδ, δπά 
π6 Ῥγουρῃὶῦ π5ὺ. 8 
ραῦὺ δηᾷὰ ἀθροβίρα 1 
εὖ. 6 ἴβοῦ οἵ Ἢ 
Θροβίϊθβ. 38 Βυῦ Ῥοῖδν 
βία: ΑᾺ 8 Ὡἶ 685, 
ΨῊΥ. μΒᾶ5. ϑαίδῃ ὅϊα- 
Ῥοϊάρηθα γοὰ ἴο ΡΙΔΥ 
4156. ἴο [π6 ΠΟΙ͂ ὀρὶγῖῦ 
8ηα ἴο ΠοΙᾶ ῬὈδοῖκ. 56- 
ΟΥΘΟΥ βοηπβ οὐ {ῃ6 
ὈΥΙσΘ οὗ τῷἢ6 ρα 
445 ΟΡ 85. ἰὺ στϑ- 
ταθηδα. ψὶΐ γοι ἀϊὰ 
δ ποῦ Τομχδίῃ., γοῦτ5, 
᾿δῃᾶ δέου ἰὺ ψῶ5 δοιὰ 
αἰὰ ὃ ποὺ οοπίίηπα 
ἴῃ νου σορύγοὶ 
ΨΥ νὰ 1ῦ ἰμαῦ γοι 
Ρυ Ῥοσθα ΘΌΟἢ 8. ἀθθα 
8.5 ὑῃΐβ ἰὰ γο ποαχὺ 
Ὑοὺ Βᾶνβ ρΙυβᾶ 8156, 
ποῦ ὁ τῇθ, Ὀαὺ ἴο 
αοῦ;, δοη Ὠρασΐηρσ 
ἴμεβθ ψογᾶς Δῃ 8.1 - 
85. .160}} ἀονῃ -8πᾶ 
οχρίσοα: Απᾷ ᾿ ρτϑαῦ 
ΟἶΘ8 ΙΓ Οδλθ ΟΥ̓́Τ .8]} 

ποθ ᾿ραγίηρ, -οἵ τ. 
6 Βαῦ ὑμ6 γοιῖροσ 

τ ΤΌΘ, πΥΒΡΡΘα 
ἰὼ Δ οἰοίῃβ, ᾿δηᾷ 

σιτία, σὰ ουῦ ᾿ἀηα 

Ὀυχίοα - τη, 



ΑΟΊΥΒ ὅδ: 7--18 

ὡρῶν τριῶν διάστημα 1 ᾿Εγένετο δὲ ὡς 
ζαΐοσν δ] 1 οσουχτρα Ρυΐ 85 οὔ οσΒ ΓΘ 

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ 
δᾶ 6 ννοσῖδ οἕ αἰτα ἡοὺ μανίην Καοννὰ {πὸ (πη 6) 

γεγονὸς εἰσῆλθεν. 8. ἀπεκρίθη. δὲ 
Βανίηξ οσουχγοα ερἰθγρά. Διηβννοερᾶ μυΐ 

πρὸς αὐτὴν Πέτρος Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου 
ἰονναταῖ ἴεσ Ῥεῖοσ ΘΔ ἰοτῆθ, 15 οὗ ϑβο χη ἢ 

τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; 
18 Ῥίϑθςρ οὗ σγουῦηα τοῦ βαᾶνε ἔγοια ψοιγβεῖνο 52 

δὲ εἶπεν Ναί, τοσούτουι: 9 ὁ δὲ 
ΤῺ (ο6) Ῥαΐ βαϊά χεβ, οὗ 5ὸ τωι. ΤὴΘ Ρυΐὲ 

Πέτρος πρὸς αὐτήν Τί ὅτι 
Ῥϑῖθσ ᾿ [ον χα ὮΘΓΓ Μὴν ἘΠ} 

συνεφωνήθ ὑμῖν πειράσαι τὸ 
᾿ ᾿ ᾿ ἴο ἰςϑδὲ ᾿ ΤὯ6 {τ 85 βουηάςδα Ἰοβοίθου ἴο γοῦ 

πνεῦμα Κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν 
ΒοΪϊχ ΟΕΤΙ ΟΣ ΙΟΟΚ' ΤΡ 1εοὺ οὔίῃα (οὨ 65) 

θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ 
παν Ῥυχθᾶ ἴδ τΏ8]16 Ῥθύβοῃ οὔ γοῦ ὕροπ 1π8 

θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε. 10 ἔπεσεν δὲ 
οοΥ δη4α πον 11 Ῥθδγ οὐδ νου. 516 61 αὶ 

παραχρῆμα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ 
1 ϑύΔ ΠΝ ἰονναὰ ἐῃ8 ἐ 7: 1-1} οΟΥ ζῶα δηᾶ 

ἐξέψυξεν" εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι 
5116 δὲ ουξ 50]; Ὠανίπρ θαΐοσθα Ὀὰΐϊ [ῃ6 ψγοιὴρ ΚΘ 

εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες 
Σουπμα οἴ. ἀρϑᾶ, δῃὰ Βανίῃδ Ῥογὴθ ουΐ 

ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 
ἴμ ον Ὀαγιθᾶ ἰονασχᾶ 1ῃ6 ΤΆΔΙΘ ΡΘύβοῦ Οὗ ὨΘχ, 

Ἐ1 Καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην 
Αηᾷ οσσυττγοαᾶ ἜρδΥ δτοαῖ ὌΡΟΣ ΨΜΏΟ]Θ 

τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς 
1127. [-| ἰὐ  Ὶ δῃᾷ ὕροῇ 811 ἴᾷς (οῃ 65) 

ἀκούοντας ταῦτα. 
τ Ρ Ἐὶ ἴπ6ϑ6 (1 πρ5). 

12. - Λιὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων 
ὙΠΙοΡῺ Ὀυδ [Ὧἢ6 δηᾶ οὗ [8 6 Δ Ροϑί]θ5 

ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῷ 
Ὑ,Ὸ5 ΟΟΟΙΓΥΪΏΚ ΒΙΡῺ5Β5 δῃᾷ ρΡογίθῃηϊ ΙΒ ἰῃ {μ6 

λαῷ: καὶ ἦσαν. ὁμοθυμαδὸν. πάντες ἐν᾽ 
ῬΘΟΡΙΘ; δῃά πον νοῦ ἩΠΚΘ- Τα δα] 811 1ῃ 

τῇ. Στοᾷ Σολομῶντος: 138 τῶν δὲ 
ἴῃ8 ΟοΙοημδαᾶθ ΟΥ ΒΟ]ΟΤΊΟΏ; οὗ ἴῃ 6 Ῥυΐ 

λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι 
Ἰαξίονοσ (ομ965) ποθ νν8β ἀδυίϊῃρ ἴο το ὨΪση5οΙ 

αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός, 
ἴο ἴῆθτσηα, Ριυϊ νν85 τιαρινηρ ποῖ ἐπ ρέορϊο, 

δῦ6 

ΝΟΝ αἴΐοσ δὴ ἰη- 
ὕστναὶ οὗ δρουῦ [ὮΓρα 
ΠΟΥ ὨΪϊ56 16 σϑχηᾷ 
ἴὰ, Ὡοὺ Καονίηρ ψΏβὲ 
ῃ8ᾶ δρροηρᾶ. 8} 6- 
6 Υ. βοᾷ ἴο Ὥρσ; “81 
Ιγ6, αἰἱᾶά σοῦ [Γὑΐ0] 
561 8 ἢρια ἴου 50 
ΔΘ ̓ 51.}6 π5δϊΐά: 
“65, ἴὼὺΣ 50. ΖΙΔΌΘΏ." 
9 50 Ῥαείδβυ βϑϊᾷ ἴο Ὠδυ: 
“ΔῊ ψΜ͵ὰῸῈΞ ἰὖ δρτθοα 
ὭρΡΟΩ Ὀδούνθθη τοῦ 
[Ὸὴ] ἰο τ8Κ86 ἃ ὑθεΐ 
οὗ ἴμβ βρὶτιῦ οὗ 96- 
Ὠονδ 25 ΤΟΟΚ! ΤΏ 
ἔθοῦ οὗὐ ὕῶοθβθο Ψ 9 
Ὀυχίοα γοὰ Ὠμσοϑηα 
δΔΙ6. οὖ 8 ἄοοσ, δῃᾷὰ 
ΏΘΥ ΨΠ1Π ΘΑ γοὰ 
ουὐ." 109 1ηδύδ ν 5.8 
61 ἄονψῃῃ αὖ Ὡΐ5 ἔδοῦ 
διὰ οχριτρᾶ. ΨΏΘη 
ἴ.6 γοχὴρ θη Οϑηγδ 
'Ϊὴ μὸν ἴἔουῃᾷ ΘΓ 
αρδά, διὰ ἴον οδιγιρὰ 
ΠΟΙ οὐὖὐ δῃᾷ θυτὶρὰ 
ὭΘΙ ϑδ᾽οηρβδίαθ ὯδΣ 
Ὠασρδηα, 11 σοηδβο- 
αἸΘΩΌΙΥ φστοαὺ ἔθδαυ 
ΟΔΥΔΘ ΟΥ̓ 8 ΨΜΏΟΙῈ 
σοηρτορσαύίζοηι Δα ΟΥΘΥ 
8.11 οϑθ6 Ὠθδύϊηρ 
θοῦ 6586 ἰῃΐηρθ. ᾿. 

12 Μουύθουϑυ, σου 
[886 Ὠδηᾶβ οὗ [8 8005- 
165 ἸΘῺΥ 5ΙρῺ5 δῃηᾶ 
ΡῬοσχίθηϊς σορὐϊηπθα ἴο 
ΟΟΟῸ διηοηρ Π8 Ρ6ο0- 
16; δῃᾶὰ μϑν ΨογΘ 
81 ψι οὔθ ϑοοοσά 
Ϊὰ ΟΙΌ ΤΟ 5 ΟΟΪΟῺ- 
Ὡδᾶθ. 18 Ὑσθ, τοῦ 8 
Ο6 οὗ ὑῃ8 οὐδεῖβ ϑά 
[ἴὴῇὼ6 οουγαᾶρο ἴο Ἰοΐῃ 

ὨΣΤΩΒΘΙΣ ἰο ποτα; ἢδνυ- 

δυίμθ]θϑθ, ῃ6 ΘΟΡΙα 
ογΘ οδχίοιῖηρ [6 1. 

"------ τ Ὀ---θ-----  ςς.-ς.-.-.-.ἘἘἘ-ο-ς..ς...-. ὁ -.. Πρ... 

91. ΤΟΠονβῇ, 7τ.8,18,16-18. 1π6 Τιοτᾶ, ΒΔ. 

Σπ ΚΜ εν πανθρραμ αανρ τον α ΝΟ Νμαμ σευ θ αι δὲ ἐραᾳραι κιοναραληνηθνυυυιμεῳριμῷ ἀθ ρηνσμραναμαμραμσημσν. Τδιρηαδροεν μα νηροθά νι τα ρων οφα ερρην ὁ δὰ δεν ψρωρμονίτην αν λνίαςα στρ να τὸ ἀγρὸν ἐναμ  ταρρε νν τ δ εν μι αφαννκάνρος τρροροιρμηρρυυρ μι ιν τσιλτων ὁ ὐεύτωων αι θαυ υτ κα ἀναννην κα τουνλαν συσσννκα κὸν 

ὅδ᾽ 

14 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες 
ταῖμοσ Ἀπΐ ψγετα Ὀοίηρ δα δα θομθνίηρ (οπλ 65) 

τῷ κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ 
ἰοίμε Ιοστὰ χτυαθα ΟΣ Γ8]16 ρθούβοῃβ δηα δῃᾶ 

γυναικῶν: 1ὅ ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας 
“ΜΟΤΏΘΩ; Θ5-ϑιλα 8150 ἱπίο ἐπ Ὀτζοδᾶ ννδὺ5 

ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι 
ἰο Ῥ6 Ῥϑαγίῃρ οὐὖὐ δ ἠἐμ6 βίο 8πα ἰίο Ὀ6 νυϊείησ 

ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων, ἵνα ὁ 
προ ζης Ῥθαθ δπὰ οοίβ, 1Ὲ οτᾶφτ' ἰμδί 

ἐρχομένου Πέτρου κἂν : σκιὰ 
σοΙαίτ δ᾽ ΟΥ Ῥαείεσ δἰθο ἔθνος ἰῇ6 βϑαον 

ἐπισκιάσει τινὶ αὐτῶν. 
ταϊσμέ ονοσβῆϑᾶονν ἴο βουλθοπθ οὗ ἴμοσὰ. 

16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος 
γγ)δβ σοσαΐηρ ἰοσοίμο ας δαἰδὸ {πὸ σταυπᾶα 

τῶν πέριξ πόλεων ᾿ΙἹερουσαλήμ, 
οἔἵμα τουπᾶδροιὲ οἱἐ165 οὗ σου ΔΊ Θτη, 

φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ 
θαυ 5|οκΚ (ο 65) δῃάᾷ (οἹδθ5) ἀϊβίασροα Ὦν 

πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο 
. ΒΌΙΓΙ5 ΠΟΙΘΔΩ, ΜᾺΟ νν6ΓΒ Ὀεΐῃρ οσυτεα 

ἅπαντες. 
81. 

1 ᾿Αναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ 
Ἡδνίηρ βίοοάα ἃ ὰς ἰπ6 ΟΠ ρυιθοὶ δπᾶ 

πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα 
811 1π6 (ο65) ἰοροίμεσ τῇ Ὠΐτη, ἰμ6 Ῥεϑὶῃ 

αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν 
5θοῖ οὗ 86 ϑαάάμποσοϑ, - Ψ 6 Ὶ6 ΕΠεαᾶ 

ζήλου 18 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας 
οὗ Ἰθδϊουβυ δὰ δον [σαί προ ἴῃς πδῃᾶς 

ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν 
ὭΡΟΩ ἰμ6 ΘΌΟΚβί!65 δδα ρυΐ {το ἱἰπ 

τηρήσει δημοσίᾳ. 19 ἴΑγγελος δὲ 
οὈβουνϑίίο Ῥυθ]ίςο. ο Δ Π56ὶ μυΐ 

Κυρίου διὰ. νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς 
ΟΥ̓ οχα ἰπσοῦρσῃ ἡἰσπὶΐ ορϑοηξᾶ ἰδ ἄοοτξ. οἵ ἴῃ 6 

φυλακῆς ἐξαγαγώῴ .τε αὐτοὺς εἶπεν. 
δον ἐπ 9) 9} Βδν δ Ἰορὰ οὐ ῃᾶ [12 1-9 Ὧθ βαϊὰ 

20 Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε 
Βᾳ τοῦ βοίΐῃββθ δηᾷ πανίηρ βίοοα 6 χοῦ βρόδικρ' 

ἐν τῷΗῪ ἱεῷ τῷ λαῷ πάντα᾽ τὰ ῥήματα 
ἴῃ ἴῃ ἐἰθίῆριθ ἴἰο ἰῇ8. Ῥθοριὶθ 811 ἴὴ6. βαυὶηρβ 

τῆς ζωῆς ταύτης. 21 ἀκούσαντες δὲ 
οἵ (ἢ 6 πῖθ 115. Ἡδνὶηβ Ὠραγὰᾶ μυζ 

εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς 
ἴδ. οηϊοσοᾶ ΠΟΕΥ͂ [5.01 [5 ξολα- τ ὁ ἰπῖο 

ΑΟΎΥΝ ὅ: 14---2} 

14 Μοτο ἰῆϑῃ ὑμαὺ, Ὀ6- 
Πσνοβ ἰὰ ὑπ [Γρτά 
Κορὺ οὴἡ Ὀϑίῃρ δααθᾶ, 
τα! υτπθ5 οί οἵ 
Θη 83ηἃ οὕ ψοπλ- 
δ; ῖδ8ο μαῦ ἐμὸν 
Ὀσουρῃῦ {π6 δίοῖς ουὐ 
ον ἰμίο με ὑτοδᾶ 
ΨΆΥΒ δηα δἰ ὑποηι 
ΘΓ Ὡροὴ 116 ὈΘα5 
ϑηἋ οοϑ, ἴθ ΟΥ̓͂ΘΥ 
ἰῃαῦ, ἃ5 Ῥοίεσ ψουἹὰ 
8ο ὈΨ, δὖὺὴ ἰϑαϑὺ ἰδ 
βΒηδαονΝ ταϊσης 141] 
ἸΡΟΩ βΒοθ οἿδ οὗ 
ἴβοια. 16. 4150, ὑῃ8 
ταῦτ θ ἔσο ὑπὸ 
οἰθϊο5 δύουμα σουυδβα- 
Ιοὰ Κορὺ σογαΐηρ ἴο- 
σούμοσ, Ὀθασῖηρ 510 Κ 
ῬΘΟΘΙΘ δῃηᾶ ὑποβα ὑγοιῖι- 
ὈΙεὰ ψὶῦ ὉΠΟΙΘδκ 
Βοϊγιῦδ, ϑηα μον νουἹᾶ 

οὯ6 8δῃα 811 ΡῈ οὐυταᾷ. 

11 Βαὰῦ 6 Πίσῃ 
τοῦ δῃηᾶὰ 8411 [ῃοβθ 
νὰ Ὠΐη, 6 θα 
οΧἰδυηρ δοοῦ οὔ {86 
ϑαάάμποθοθ, τόθ οηᾶ 
Ὀθοδῖλθ. {11ὶ ψὰ 
ἠθϑιοῦϑυ, 18 δῃἃ {8 ν 
1.11 Βδῃᾶβ ὍΡΟΣ 
68 ροϑίϊθβ πᾶ 
ραῦὺ {Ὁ ἰῇ ὑμ8 
ῬΌΡΙσ ροἷδοθ οὗ οἱι5- 
ἰοᾶν. 19 Βαῦ αυσίηβ 
ὑδ6 ηἰρμῦ σομονϑ Β" 
8561 οροηθα ἰμ8 
ἄοοῖβ οὗ {π6 ῥσγίβοῃ, 
Ὀτουρῃῦ ὑπο οὖ 
ϑδιηᾶ᾿ 5αϊα: 20 “ΒἘ6 οἱ 
ΧΟΌᾺ ΨΜΑΥ, δῃηᾶ, π8γ- 
ἴηθ. ἴδκθη ἃ ίδμα. 
ἴὰ {6 ὕθλθιθ, ΚΘΘΏ 
οα βρϑακίηὴρ ἴο ᾧμ8 

ῬΘΟΌΪΘ. 811 με β8Υ- 
ἴπρ5 δροιῦ ὑμῖβ 1186. 
21 Αἴοῦ Ὠδασῖηρ ἢ Ϊ5, 
8 7 δῃύοσθα ἰπΐο 

19. Τομον δ’ 5, {1.3,18,16-18. ἐῃὴρ ΤιοΓα᾽ 5, ΒΑ. 



ΔΟΈΝΒ δ: 22τ---26 

ἐδίδασκον. ἱερὸν ΄ καὶ : 
ἔμεν ψοσα ἰθδοπίηξ. 

τὸ 
16 “Ο ..16ἸῺ} 86 ϑηα 

τς Παραγενόμενος - δὲ ὁ 
᾿Βδν ΑΒ οοτηθ ἴο 6 δου ββί4θ. ." Ῥαξ᾿- ἴπ8 

ἀρχιερεὺς καὶ - οἱ. ὺν 
ΟὨλοΣ ῥυῖεβὶ δηά. ( ἴμ6 (οἱ 

αὐτῷ. συνεκάλεσαν. τὸ συνέδριον καὶ 
δ. Ὁ} οἵ 1δὲν ο8116ἅ ἰοξείμεῦ τμ6 5δημθασῖη δηᾶ 

πᾶσαν . τὴν- 
811 

γερουσίαν 6- τῶν υἱῶν 
186. ΔΒΒΟΥΔΌΙΝ οὗ ΟἹΑ͂ τη οὗ ἴθ 505 

᾿Ισραήλ; ἀπέστειλαν . εἰς τὸ 
ΟΥ̓ 5:86], -: 

.᾿ δεσμωτήριον 

ἴδον δϑοῃῖ ουΐ 

Ι τ. ἀχθῆναϊ αὐτούς. 
ΡΙδςΘ οὐ Ρουμὰ οὔὑθοϑ ἴο με 16ϑα πόσα. 

δὲ - --παραγενόμενοι. “--: "ὑπηρέται 
Ὀμξ Βανίηξ σοτηδ ἰο Ὀ6 διολϑϑίαθ᾽ βαροσγαϊηδίεβ. ποῖ 

εὗρον αὐτοὺς ἐν: τῇ φυλακῇ, ἀναστρέψαντες δὲ 
Σουμά, ἴχοα 1ἢ ἰῃ6 Ῥτίβοι, "μανίπρ Ἀπαποα Ῥυϊ 

. καὶ 
τὃἃηα. 

-οἀπήγγειλαν ,. 23. λέγοντε ὅτι. - - Τὸ 
188ν σχορογίθα δος .- βασ ηξ ὴ ΕΝ ἐν} 

. δεσμωτήριον. εὕρωμεν κεκλεισμένον ἐν 
ΡΙδοΘ οὐ ΡθΡουπᾶ ομδθ5 γχ8 ξοιυτιά Βανίηε θΈ θῇ Ἰοοκοὰ ἴῃ 

πάσῃ ἀσφαλείᾳ. καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας 
.8}} : ἐθρΑῦ θα δια ἰὰς φακο Βανί βίοοα 

ἐπὶ. τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες ᾿ δὲ ἔσω οὐδένα 
ἀροσ" 16 αἄοοῖβ, Βανίῃβ ορϑῃρᾶ. αὺ 1 βιᾶθ ἢῸ ΟἿ Θ 

εὕρομεν. 24 ὡς . δὲ ἤκουσαν τοὺς . λόγους 
ννο ξουλα., Ὰ5 Ρυΐ ἴπον βοασὰ ὅτ τνοχα5 

τούτους - ὅ.. τε στρατηγὸς. τοῦ ἱεροῦ᾽ καὶ 
[8.658 ἴῃ δῃά ᾿οαρίαδϊα. οὔίμα ἰδθγρ]6 δῃηᾶ 

οἷ. ἀρχιερεῖς, : διηπόρουν ᾿. περὶ αὐτῶν 
1ῃὴ 86 οὔδϊρε Ργιεβίβ, νΣ 6 1 ἃ αὐϑδηᾶδυν . αροις {δ οχὰ.: 

τί - ᾿ ἂν τ γένοιτο, τοῦτο. 
νᾶ, τ - ΜΟΙ ᾿ ΜΟΙ Ῥδοοσῇ 1815. 

25 - Παραγενόμενος ᾿" δέ: 0 τις 
ΓΗδνὶηβ ςουλθ ἴο Ὀ6 διοηρββίαβ Ῥμαξ ΒΟΙΏΞΟΠΘ 

ἀπήγγειλεν. αὐτοῖς “ὅτι ᾿Ιδοὺ.. οἱ... ἄνδρες .. 
τεροσίθα Ῥδεκ᾽ ἴο ἐμϑπὶ Βδῦ ΒΟΟΚΙ ΤΡ: τη8186 ΡΟΧΒΟῺ5 

οὖς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν. ἐν τῷ ἱερῷ 
ΜΏοαὶ του ρὰΐ ἴῃ {86 ρυΐίβοῃ. . τ 1 [π6 ἰθυῶρ!θ 

᾿ἑστῶτες. καὶ διδάσκοντες. -τὸν λαόν. 
Βανί βἰοσά τ δ πα τς ρϑοβίηρ. .-ὄ {π6 ΡΕΟΡΙΒ. 

26 τότε... -ἀπελθὼν᾽.. εοὁὁ -. στρατηγὸς 
ο ΤΏΘΙ ᾿ς ΒΆΝ ΙΒ 0.6 ΟΕ τς 88... οαρίδϊπ. 

ας σὺν -- -. τοῖς. ὑπηρέταις . ἦγεν 
ἰοπεΐβεσ ΔΝ ἴδε ΒΌΡοταϊηαίεβ  τγ)δ5 Ἰεδαϊη δ 

αὐτούς͵ οὐ -μετὰ.. βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ 
ἴμϑζῃ, ῃοΐ ἢ ᾿νιοιθπόθ, μὲν ὝΝΕΥΘ θυ ΤῸ 

τὸν λαόν,. μὴ... λιθασθῶσιν. ὁ : 
ἴῃ 6 Ῥβορῖθ, ποὲ ἔδμδν υὐϊσῃξ 6 βίομπϑά.- ἔρος τ, 

᾽ ὐσ , 

65) τοποίμεν τ: 

ἐπίο 86 

δὅδ. 

[86 - ἐθ:0 16 “δὖ ἀδυ- 
ὈΥΘΔΚ δῃηα Ῥθρδὴ ἴο 
ἴβϑδοῃ. βντα ὅπ 

ΝΟΥ ΏΘΩ ὅπ6 Πίρηὶ 
Ῥυϊοδῦ δηάᾶ ἴθοβ 
Ηἰτὰ δυγίγθά, ὑπδν 
οδ] θα τοροῦοσ [86 
ΒΘ 6. ἀτη πᾶ ὑπμεὶ 
ΔΒΒΘΙΔΟΙΥ οὗἨ οἱ 6. στάθη 
οΟΥὗἩἨ ῃ8 5015 ΟΥἨὨ Ἴ5Γ86); 
ϑηᾷὰ ὑποὺ βϑηδ ᾿ουξ 
ἴο 6 81 ἰο Ὦδγβ 
ἴμϑαι Ὀτουρηῦ.- 22 Βα 
θη ἴμ6 οἴ σοσ 5 βοῖ' 
ἴθτα ὑμαδν ..- 1 οἰχοῦ 
Εἰηα - ὑθ ἐπ ὑδ8 
ῬΥΪΒο. 50. ὕῇεν τὸς 
ἐυγηβα δηᾶὰ ταϑᾶθ σϑ- 
Ῥογὺ, 293 βαυϊηρ: “ἼΠΒΕ6. 
61 τψἪ ζουμπὰ “Ἰοοκδὰ 
ἢ 411 βϑουσιῦν δμα 
[586 ρσυδταβ βὐϑδηᾶ- 
ἰὴ δὖ [8 ἄοοσϑβ, δ 
ΟὮ ΟΡΘηΪρ ΌὉρΡ᾽ 6 
ἔουπμα ὯΟ οὔθ ἰπῃϑῖᾶα, 
24 ὙΡ6Ὶ1, θη Ῥούἢ 
6 οαρίδϊῃ οὗ -0ὴθ: 
[θ16΄ δῃα [8 οὨτϑῦ 
Ῥτϊεδὺβ ᾿βοασγὰ ὑὑμ658: 
ψογαᾶσβ, ὍΠΟΥ [61 ἰηἴο 
ἃ αὐυϑηάδτυ ονοῦ 656 
γμχθύϊου 85 ἴο ψῇδῦ 
ἰδ. σου σοχηθ ἴο: 
25 Βιΐ 8. οογίδϊη χηϑηὶ 

Φ αὐτνοὰ δηᾶ τοροσίθα 
ἴο, ἔμοπι: “ἸΙΟΟΚ᾿ ΤΡ 
τάθῃ “του Ραύ ἴῃ {Π6’ 
ὈΓδοθ 8ἃῖθὸ ἰῇ ἰῃ8 
ἐδιιρῖβ, βέδπαϊηρ δηᾶ᾽ 
Λαδοῃΐηρ μ6-. ΡΘΟΡΙΘ.". 
26 ΤΏΘα. (86. ὀαρύδιη 
μοῦ ΟἹ νι. -Ηἰδ. 
ΟἴβσοΙβ ᾿δηᾶ ρτοοθθᾶ-: 
οεα. ἰο Ὀγηρ (ῃ 61], 

Ραδ ψιπουΐ νἱοϊθησθ," 
Δ5 ΔῸΣ ΨΜΕ6ΓΘ.-. δἵγαία 
οἵ Ῥεΐῃρ βίοῃμθα ᾿γ᾽ 

106: Ῥϑόριθ.. ... ὡς 

δῦ9 

21 ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν 
- Βανι ]οα Ρὰς ἴμοιυ. ἴδον τῆϑδαδ ϑίδπα ἴῃ 

τῷ συνεδρίῳ. καὶ. ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ 
«6. ϑδημβεατίῃ. πᾶ ἱπαιίσεά πρὸ ἔποια - {πα 

ἀρχιερεὺς 28 λέγων Παραγγελίᾳ 
ΟΡΧρ ῥτὶεϑὲ ἘΕ ΜΙ 147: ΤἼἨὸ οὔδυϑα 

παρηγγείλαμεν. ὑμῖν μὴ. διδάσκειν ἐπὶ τῷ 
ἐλ δ άσωῤμεὶ ἴο γοῦ ποΐ ἐο μα ἰδδοῃίηρ ὑροῖ ἴῃ 6 

νόματι τούτ καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν 
ΟΝ ἰὸ τοῦ δδνο 8:η6ᾶ. [86 δ Ή εν ἐπ15,. δῃηᾶα ἸοΟΚΙ 

"Ἱερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ 
Ζου 5  ὰ - οὗ ἴ8 6 - ἰδδομίηρ οἔγου, --δῃὰ 

βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ’ ἡμᾶς τὸ 
χοῦ 816 νν ΒΒ 5 ἰο ἰϑϑδὰ οἱ ὌΡΟΣ 5 1ὴ6 

αἷμα- τοῦ. ἀνθρώπου τούτου. 
ῬΙ]οοᾶ - ΟΣ 8 - ΣΔ - 15. 

29 ἀποκριθες . δὲ Πέτρος καὶ οἷ: 
Ἡδνίηξ δϑύνεσεα ρμυΐ Ρεῖοσ ἃ ἴμα 

ἀπόστολοι .:. εἶπαν - Πειθαρχεῖν “.. ᾿ 
᾿ΔΡΟΒΙ]65 -5814 Τὸ Ὀ6 ΟὈΟΥΙΩΕ 85 ΓΌΪΟΣ 

δεῖ θεῷ μᾶλλον ἢ. ἀνθρώποις. 
[8 ασσσβαν ἰοοα γχαΐβογ. ἔβϑῃ. ἰοτῆθῃ. - 

809 ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν 
το αοὐ οὔίῃθ ἔδίμειβ: οι ᾿ τϑιβεα ὉὃὉ 

; ΡΝ Ρ ΡΝ ͵ 
[ησοῦν, ... ὃν. ὑμεῖς διεχειρίσασθε 

. Πρας; ΄ - ΜΏΈΟΙΑ.. χοῦ ΤΩΔΠ 8 ας 

κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου 31 τοῦτον ὁ 
Βανίῃξ βδῶρεα ἃροὰ μοοῦ; 115 (ο6) {μ6 

θεὰ ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ᾿ ὕψωσεν 
ἘΝῚ ΟΠΒΙΘΕΙΘδᾶοσ 8. 1 αν Βδριΐ ΒΡ ὕΡ 

τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, τοῦ δοῦναι 
ἰο ἰᾷ 8 τας [814] Οὗ Ὠίτῃ, οὗ ἴῃ 6 οι σῖνθ 

μετάνοιαν τῷ  ᾿ἰσραὴλ. καὶ ἄφεσιν 
τοροηΐδθοθ ἰο ῇε . 5.861 -: δῃᾶ Ἰοί δ δο. οὔ 

ἁμαρτιῶν: 82. καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τῶν 
. Οὗ 5125; δῇὴα νὰ 816 ιΐζῶθββοβ οὔ ἴπ6 

ῥημάτων -τούτων, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
ΒΑ ΙΉ855 ἰῆθβθ, διὰ ἰῇξεὸ. βδρίτὶ ἰπμ6. ΒΟΙ͂ν 

ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς τ τοῖς 
δύ 6510) εἢ ξανϑ Ν5.Ὁ} ασοα “" ἰο ἔμ 6 (ο1165) 

πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. ἡ . 
ΟὈΘσΙΩΞ 85 σΤΌ]ΟΣ. ἴο Ὠΐτα. 

33 οἱ. δὲ -᾿ ἀκούσαντες 
᾿ ΤῊῸ6 (ΟΠ 65) 11:1] μανίην μοασὰ 

᾿ διετεορίοντο.. καὶ ᾿ ἐβούλοντο. 
γ γ6 θεῖ π δ βαύσαι ἐΠΓΟΒΗ δᾶ ἐμὸν σα ψνἸϑἰησ 

ἀνελεῖν αὐτούς. 34 ᾿Αναστὰς . δέ 
ἰο- 8 Κα ἊΡ 1μϑτὰ. Ἡδνίηξβ βίοοα ὰἃΡ Ῥαΐ 

ττις, ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι 
βΒοχηθοῦθ. ἰθὰ ἰὰ6 Ξδημοασιν . ῬΏΔΧΙΒΘΘ ἴο Ὡϑῖ6 

1516, 

ΔΟΥΝ ὅ: 297--.-84 

21 50 μον ὑχουρῃῦ 
[θὰ δηα 5ἰοοα ὑπθηλ 
ἷπ 8 Κ'ϑδη 6. ἀγῃ 

81. Απηᾶ {μ6 Ὠϊρἢ 
Ρεϊοδῦὺ.. αποουϊοπθαᾶ 
πθχ 28 δϑηα “5414: 

“6 Ῥοβί νον ογαργϑᾶ 
χοῦ οὐ ἴο ΚΘΘΡ 
ὑοϑοῆΐϊηρ ΡΟ 8 
Ρᾶ5]5 οὔ {ῃῖ5 816, 

δα. γοῦ, Ιοοκ!. τοῦ 
δυο ΠΠ1οα Φογυβαίθσῃ, 
ΜΠ υοῦκ ὑσδοηίης, 
ΔΘ τοῦ δῖ ἀρίογ- 
ταϊηθα ο.. Ὀσΐηρ [16 

ΠΡ Ιοδᾶ- ΟΣ πὶ τη 
ὌΡΟΣ 5. 297Τὴ 8ῃ- 

ΒΟΥ Ῥεΐδι δῃηά [6 
[οὐ βου]. δρόβιθβ. βία: 
“Μὸ ταυδῦ. ον Οοά 
85 ΤΌΙΪΟΙ ΤΑΣ ὑμ81} 
τθη.. 380 ὙὯθ6 Οοῦ: οἷ 
ΟἿΣ ζογϑέαϊμουβ γαϊδθά 
ὉΡ 96δυ5, ψο τοῦ 

Βδησίηρ ἰπΠῚ 
ὉΡΟῺ ἃ ϑβἴαϊα, 31 αοὰ 
οχϑιίθα ὑμΐβ. ομ6 85 
Ομίοῦ Αροηῦ δηᾶ ὅδν- 
ΟΣ ἴο ὨΪ5 τἱὶρῦ Ὠδηά, 

ἴο ρσῖὶνγθ γϑρϑηΐδηοθ 

ὕο Ι5Γ86] δῃπὰ ζἴογρίνθ- 

655 Οἱ 51η5. 32 ΑΠΩ͂ 

ΜῈ Ὅ76 ΜΙύΠοβθοθ οὗ 
[8656 ταϑύθουβ, δῃά 
80 ἰ5. ῃ6 ΠΟΙ. βρί τ, 
ψΏΪσῃ. αοά 85 ρἷν- 

δὴ ἰο᾽ ἕξοβθ ορδυίπα 
Ὠἰπὶ 8ἃ5 ΧΌ]ΟΣ." 

38 ὙΧΆΘη. ὑπ ν᾽ ποαχὰ 
ἐμ, ὕμ 8 7 ἴθι ἄβθρ- 

᾿ν οὐὐ δῃᾷ ψοῖ8 
ψορύϊηρ “ἴο ᾿ἂο δ) 

ψΊ. ὕμβοα. 84 Βα 
δι... οογῥαίΐη ἴθ ΓΟΞΘ 
ΐ {86 ΒαΠ Θ΄ αΥ1Ώ, 

ειὃἕἵἝ ῬΏΔΙΪΒΘΘ: πϑιηθᾶ 



ΔΟΥΒ ὅ: 88ὅ---ϑ 

Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ 
(ΙΒ 8116, αν ἰθϑοῆοσ ὨΟΠΟΣΘΌΪΙΘ ἴο 81 {δε 

λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς 
ῬΘΟΡΙΘ, ἢθδ σοχηγλδπάθα οὐἐοῖάθ 5ῃοσχί [νν 8116}] ἰπ6 

ἀνθρώπους ποιῆσαι, 3ὅ εἶπέν τε πρὸς 
ΤΘᾺ ἴο τῆβκο, 6 βϊἃ δρᾷ ἰονδτα 

αὐτούς ἔΑλνδρες ᾿Ισραηλεῖται, 
[56 7-}9] Μδ16 Ρϑυξοὴβ Ι5υαθι65, 

. προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ. τοῖς 
6 τοῦ ρΡασίῃρ δἰϊθηίλοῃ ἴο 56 ῖνθα ὍΡΟΣ [54 

ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε 
ΤΙΆΘΗ ἰᾷθβ8 ψνδὲ γοῦ 8716 δρουΐξ 

πράσσειν. 86 πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν 
ἴο Ὀ6 Ρουονζηΐηβ. ΒΟΙΟΥΘ 10. ίχεβθε ἐδ8 ΕΝ ΣῚ 

ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν, 
βδίοοα σὉῷς ὙΠοιᾶδθθ, Βα ηδ ἴο 6 ΒοΟΙΏΘΟΩΘ ὨΪΤΏ56Ι:, 

ἢ προσεκλίθη ἀνδρῶν 
ἴο νγοσλ τνϑβ τηϑδᾶβ ἴο ἱπο]ῖθ ἰουναγα ΟἿ 816 ῬΟυΞοῺ 5 

ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων: ὃς ᾿ ἀνῃρέθη, 
ὮΜΟ 885 ΟΥ̓ Σου Ὠυηαχοάᾶ; νὯοῸ ννδβ ἴϑ θὴ ὍΡ, 

καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ 
δῃά 811 85 ΔΩ 886 ΨΦΙΘ ΟΡ 5 ἴο Πίτη 

διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 
νν6 τ αἰθρουβοαὰ δῃμα πον σϑύὴθ ἴο 6 ἱπίο ποίῃϊηρ. 

371 μετὰ τοῦτον ἀνέστη ᾿Ιούδας ὁ 
ΑΘ {Πὶ5 (οὨ 6) βίοοα ὑσὉΡ ΨΦυάδ5 τμε 

Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς 
δ] ἱπ [86 ἄδιν 5 ΟΥ̓ ἴῃ 6 ὙΠ ΎΡΟΝ 

καὶ ἀπέστησε λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ: 
πὰ γΤϑαδ βίδαπα οδὲ ῬΘΟΡΙΆ Ῥεπιηα Ἡϊτα; 

κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες 
8.130 ἐμαί (οὔθ) ἀεείσχον δα ΠΪΤΏ56]:, δῃᾶ. 811 

ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ 
85 ΓΘ 88. ννΟΓΟ ΟΡ ᾿ ἴο Ὠΐ τ 

διεσκορπίσθησαν. 4388 καὶ τὰ νῦν 
ΟΥΘ βοδίουθα ὩὈχοϑῶ, Αιμα ἢ (ἰλΐη 55) ον 

λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν 
1 δὰ βαυίωββ ἴἰογου, 5ἰδῃᾶ νοῦ νῶν ἔχον ἰδπ6 

ἀνθρώπων τούτων καὶ ἄφετε αὐτούς: 
ΤΆΘΕᾺ 1656 Δ Ιοῖρο οὔ γοῦυ ἔδοτα; 

ὅτι ἐὰν ἣ ἐξ ἀνθρώπων ἡ 
ῬὈθσαιθθ ἱξθνοσ ἰἔτὴᾶν 6 ουΐοῖ ΤΏΘᾺ τὰς 

βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, 
οΟΌΠ56Ι τη15 ΟΣ {6 ἍΜΟΣΚ 115, 

καταλυθήσεται" 39 εἰ δὲ ἐκ θεοῦ 
1 ΜΠ 06 Ἰοοβϑρᾶ ἄονχζῃ; 1: "᾿ουΐ οαΐοῖ Οοά 

δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς: 
πο στοῦ Ψ|1Π] 6 8016 ἴο Ιοοβα ἄοννῃὀ ἐμοχα; 

θεομάχοι 
ἘΡΏΓΟΥΚ δἀραϊηξὶ αοα 

ἐστίν, οὐ 
1:15, 

μή τ ποτε καὶ. 
Ὡοΐξ. Βοιηθετηθ 8150 

δὅ60 

δ᾽ Τ1811.61, ἃ Τὰν 
ἔβϑομθῦ δϑύθεσηθα Ὁγ 
81 [6 ΡῬΘΟρῖθ, 8ηὰ 
Βδν 6 [Ὧ6 σΟΠΙΩΔΗΩ ἰὼ 
ρυῦ 7Ἢἢῃ88 τῇϑὴ ουαΐ- 
5146. 20 ἃ 1006 ψΏ116. 
5 Αῃῇὰ μὲ δὰ ἰο 
πο: “Μϑὴ οὗ 15- 
ΓΒΘῚ, Δ. αὐὐδηύίοη ἴο 
ΨΟΌΓΒΘΙνΟΣ 85 ἴο ψῆδὶ 
χοῦ ἰ᾿ηΐοῃᾶᾷ ἴο ἄο ζταὰ- 
βρθϑούζηρ χθϑθ ζῇρῃ, 
86 ΕῸΓ ἰηδύδηοθ, . Ρ6- 
ἔοτο μθϑθ ἄδυνδ ΤὭΘαυ- 
ἀδϑ τΌϑθ, βαρ ἢ 
ὨΙΞ6ΙΪ ψ5 50 1γ6- 
οάγ, δῃᾷ ἃ ΠΡΟ Ρ 
οὗ τιθῇ, δροχὰ ἔουσ 
πυπᾶτρα, Ἰοΐϊῃθα ἰδ 
Ραγίγ. Βαὺ Ὧἢ6. Μὰϑ 
ἀοὴθ δᾶ ψὶῦ, δηὰᾶ 
841 ἴμοβξα ψὯΟ ψογὰ 
ορθυίηὴρ Ὠϊ ψΟΓῈ 
αἰδρουβθα- δηαἃ οδηλθ 
ἴο ποίησ. 37 ΑΙΓΟΣ 
ἰὼ συᾶδαθ [6 681- 
116 τόθ ἰῇ [ῃ8 
ἄδυ5 οὗ ὑμ8 τορι βσδ- 
ἰΐζλοαῃ, ἃπᾶ Ὧἢ6 ἄτον 
ΟἿ Ῥρορὶθ δἵοσ. ἢΐῃ. 
Αηᾶάὰ γοὺ ὑμαῦ τηϑῃ 
Ρουθ θα, δῃᾶ 811 
ΏΟΞΒΘ ψῺΟ ΨΟΥ6 Ομδν- 
ἰῇ ἰὴ ΨψΨΘΙ6 5βοϑὺ- 
ἰογθᾶ δογοδᾶ. 38 δηὰ 
50, ὉΠ [6 ὈγΧ65- 
θοῦ οἰγουχηδίδηοθο, 1 
ΒΒ} ἴο τοῦ, Ὧο δοὺ 
ΙΘα16 νι 658 
ΙΆΘη, θὰ Ιοῦῷ {μθχὴ 
ΔΙΟΏΘ; (ρθοϑδιβθ, 1 
15 βοθβ ΟΥ̓ ἐβ 
ΜΟΥΚ 85 ἔγομῃ ΣΏΘΩ, 
ἰ ψῚΠ Ὅ6 ονουσοψῃ; 
ὥϑρυὺ 18 Ὁ 15. ἔγοηι 
αοα, τοῦ Ψ1Π ποὺ 
ὍΘ 8016 ἴο ογνδυ σου 

ὑμθῖ;) οὐμοσνῖβθ, τοῦ 

ΓΘ. ῬΟΙΏΘΔῸΒ5 6 Σομηᾶ 

ὅ61 

εὑρεθῆτε. ᾿ 40 ἐπείσθησαν δὲ 
χου πθμ ΡῈ ἐουπά. ΤΏΘΥ Μετ ροσβυδᾶθα Ρυὲ 

αὐτῷ, καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς 
το ἰα, δηᾶ Βανὶπδ 6816 ἃ ἰονγαχα 1πειήβεῖνεβ {π6 

παρήγγειλαν μὴ 
ΥΩ παρε Ὡοῖ 

τοῦ ᾿Ιησοῦ 
οΟΥἴπθ 2655 

ἀποστόλους δείραντες 
δροβίϊεβ Βανίηβ βεανεᾶ 

λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
ἰο Ὀ6 βρεακίῃβ. Ὁροὴῦ ἴῃ8 ὩΔΠ6 

καὶ ἀπέλυσαν. 
Δη μον τεϊθδβεᾶ, 

41 Οἱ μὲν οὖν 
ΤῊΘ (ομ65) ἱπαδεαᾶ ἰμογεΐοσα 

αἴροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ 
ΧΟ τοίησ τόσα Εν -1..:} ΟΥ [86 

ὅτι ᾿ κατηξιώθησαν ὑπὲρ - τοῦ 
Ῥϑοδβαο ἴμεν νεῖ σουῃίρα νου ΟΥ̓ - [868 

ὀνόματος ἀτιμασθῆναι᾽ 42 πᾶσάν τε 
ὩΔΙῺΘ ἴο 6 ἀἰβῃοηῃογχθᾶ; 811 δηὰ 

ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον οὐκ 
ἂῶν ἰῃ μ6 ἰοαριθ δηᾶ δοοοζάϊηξ ἴο οιβα ποῖ 

ἐπαύοντο διδάσκοντες ᾿ καὶ 
ἐν ΕΊΤΕ σοί 5 ἰβδοηΐηβ δῃαᾶ 

εὐαγγελιζόμενοι τὸν χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 
ἀρ ταν πουᾶ πο ρους πα Ομγιβί 7655. 

θ Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων 

ἐπορεύοντο 
ἍΟΙῈ βοΐ 

συνεδρίου. 
Ξδη ράχη. 

Ιῃ Ὀὰσΐ ἐπ8 ΕΝ ΕῚ 1656 ΤΑΌΙΡΙΣΙΔΒ 

τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν 
οὗ ἴῃ 8 αἸἰβοῖ 165 οσασυστοα ΤΩΑΌΤΣΤΑΌΥΙΠΕ οΥ 16 

Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους ὅτι 
ἩΘΙΙφηΣδίβ ἰονγασγα ἴμ8 ἩρΡΌσχονν5 Ῥϑοδξθ 

παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ 
πον γεγο Ὀθίηξ ονοσϊοοκεᾶ. πὶ 1Π6 ϑοσνῖὶσθ 118 

καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 
ἌΠΕΡ ὡ [361 νυᾶονγ5 οὗ ᾿μοχὰ. 

2 προσκαλεσάμενοι. δὲ οἱ δώδεκα 
Ἡκνίὶηδ οαι]ϑὰ ἰοννασὰ {πουήβεαινοβ θα ἴπ6 ὕνψεινα 

τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπαν Οὐκ ἀρεστόν 
ἐμ τυ ϊίαᾶθ οὗ ἐμ6 ἀϊβοῖθια βαίϊᾶὰ Νοῖ.: Ρ᾽θδϑῖὴ 

ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ 
11 15 5 ἤδϑνῖηρβ Θρδηϑοηεδα ἐπα ψνοχᾶ οἵ ἴῃ68 

θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. 38 ἐπισκέψασθε 
αοα ἰἴο Ὀ6 βούνίῃξ ἐο 180 165; Ιοοῖκ χοῦ ΡΟ 

δέ, ἀδελφοί, ἄνδρας. ΕἘἐἐξ ὑμῶν 
Ῥυΐ, Ὀχοίμουβ, ΤᾺ8]16 ΡΕΟΥΒΟΣΒ ουϊ οὗ Ὑοῦ 

μαρτυρουμένους. ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ 
Ὀρίηϑ νι ποϑβεᾶ ἴο βονθ 5.11} οὗ βρίσὶς δᾶ 

σοφίας, οὗἷς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς 
οὗ τνϊβάοω, ΨΩ ΜῈ Χν11 δρροϊηΐ ὭΡΟΣ ῃς 

χρείας. ταύτης 4 ἡμεῖς δὲ. τῇ προσευχῇ 
περ : {τ8ϊ5; 6 Ἀαξ ἴἰοζῆὴ6 ὈΥΟΨΟΣ 

Ιορσθα ὑπο, 

ΔΟῚΤΥΝ ὅ: 40---6: 4 

ΕἰρΆύοτκ δούμσϑδ!ν 
σοὺ Οοᾶ." 404 ὲ 
τη ἴον ρᾶῦθ Ὠθρᾶ 
ἴο ἶσα, δα [6 ΞΕ Χ- 
ΙΟΠΡαά, ἴθ δροβίϊθϑ, 

ΕΘ εΤοὶ 
ογαρυθα πολ ἴο 5ορ 
ΒΌΘΔΚΙΩΡ ἸΡΟΩ 86 
Ὀδιδὶ5 οὗ σ65ι15᾽ ὨΔΙΏΊΘ, 
ΔΩ Ιοὺ ὑμθ γρο. 

41 ΤΏΘΘΘ, ὑμογϑίοχο, 
νοι ὑπο τ} ἔΤΌΤΩ 
Ῥοΐοσθ ὑπο 58 η }6- 
ασίη, σο]οϊοϊηρ ὈΘσδαθθ 
6} δὰ ὑῬϑϑῇ οσοπῃηῦ- 
ροὰ ψουύν ΄ἴο Ὀ6 
αἰβῃοποσρα ἰῇ ὈΘΏΔΙὗ 
ΟΥ ἰβ ὥϑῖηθ, 42 Αμᾶ 
ΟΥΕΙΥ ὅἂν ἴῃ 8 ὑθῃλ- 
ὉὯ16 δρᾶ ἔγοῃῃ Ὠοσβα 
ἴο. ὨοΒ6 πον. σοὩ- 
ὑϊηυρα. ψὶμουῦ οί 
ἐβδοιΐηρ δηὰ ἄθοϊδυ- 
ἴῃ ἴἢῃ6 δβοοῦ ΘΒ 
δου ὕὑῇε Ομτιὶδὺ, 
ὥθϑαϑ. ἕ 

ΝονΝ ἃ ὑῶθϑθ 
ἄδγϑ, ψθ 88 

αἸβοῖθιθθ ογ6 Ἰοτθδδ- 
ἰηρ, ἃ ΓΔΌΓΙΔΌΓΙΩΡ 
ΔΙΌΒΘ ΟἹ ῃ86 ρϑιὺ οὗ 

πο ατθοκ - ρα κίης 
ὅονδ δδαϊηδὺ 6 Ἐδ- 
Ὀσγον -ροδκίηρ σον, 

Ὀθοϑῖιθθ ὕωο ψιάονβ 

ψοτο Ὀαίηρ ογθυϊοοκραᾶ 

ἶ Ὧ6 ἄδὲὶν αἰδύσιθα- 
ὑΐζοῃ. 250 δ ὕψαδινα 
οδ!]οα μα χτυϊυ δ 
οὗ ὰθ ἀϊβοΐριθ ἴο 

ὑπο 86 καἰᾶ: “Ιὐὸ 15 

ποὺ Ὀ]Θαδηρ ῸΣ 15. ἴο 

Ιϑῶνθ μ6 νοσζᾶ οὗ αοὰ 

ἐο ἀϊδυσίρυϊθ [1004] 

ἰο ὑ8165.. ῶ 50, Ὀτοίῃ- 

ΕΥ5, ΞΟ Οὐ ΟΥ̓ 

ψΟΌΣΞΘΙν ΘΚ βου  οοχὸλ- 

ρα τ ἔγοτλ ΒΊΟΩΡ 
σοῦ, 1}1 οἵ βρὶσῦ δα 

ψιἰβάοσα, ὑμαῦ  τῇδν 

“ρροϊηῦ ὑῃθῖα... ΟΥ̓ΘΥ 

15 ΠΘΟΘΗΒΆΙΥ βιιδὶ- 

Ὧ655; ἄμαυῦ Μὲ. 5181} 



ΑΟΤΞ θ: ὅ--11 

καὶ. τῇ "- διακονίᾳ τοῦ λόγου 
δορά. ἴο ἴῃ 6 ϑεένὶσα οὗ [86 τνοσάᾶ 

προσκαρτερήσομεν. ὅ. καὶ ἤρεσεν. ὁ 
ΤΟΑ͂ΣΘ 5888} ῬΘΙΒΈνΕΙΘ. ᾿Απά ῬΙΘαβαά. τὰς 

λόγος ἐνώπιον παντὸς : τοῦ. .-πλήθους;,; καὶ 
οστὰ Ιὴ βίθῃΐ οὔ 81. ἰμ6. υὐὐἱθταας, δπᾶ 

ἐξελέξαντο :Στέφανον,. ἄνδρα ττλήρη 
ἐμὸν βεϊθοίθσα ϑίθρῃθη, τΏ816 ἤφύβοῃ. ". Φ8}} 

πίστεως καὶ “πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιττπτον 
ΟΥ αἴ - δαᾶ. οὔ ϑρῖσις ΠΟΙ͂, δῃᾶ ῬΏΠΡ 

καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ 
8πἃ Ῥγοοβοσὰβ δηᾶ ΝΕσδοσΣ: 

Παρμενᾶν “ καὶ. - Νικόλαον: προσήλυτον 
ῬΔΙΥΩΘΏΒΒ. “- ᾿ δπηά ΝΙσολααβ . ὈΓΟΒΟΙΣ (6 

᾿Αντιόχέα, - 6.. οὖς ἔστησαν. ἐνώπιον 
«Δῃοσμίβϑῃ, ΒΕΜΩΝ ἔβαν Τταδα8 βίδπα ᾿ἰπ βἰσμὶ 

τῶν - ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι 
οὔ ἴῃ6 : ν᾽ ΘΡΟΞΈΪ65,. δηᾶ αν ρὑζαγσγεᾶ - 

᾿ἐπέθηκαν. αὐτοῖς τὰς. χεῖρας. 
πον Ῥαϊ υροῦὰ ἰμοπὶ - ἴπΠ6. δῃάᾶ.. : 

Ζ- Καὶ ὁ - λόγος τοῦ θεοῦ ᾿ ηὔξανεν, 
Αμᾶ ἰτῃ6 ἼΗΣ οἔίμεο αοἅ ν)ὰϑ ΒΥ ἸῺ, 

καὶ ἐπληθύνετο᾽ ἀριθμὸς τῶν᾽ μαθητῶν 
δα ννὰ8 ΣΕ] ΤΠ ΡΙγ ᾿ς ΠΌΡΟΥ οδίμο αἀΐἱβοῖρθ]αβ 

ἐν -᾿Ιερουσαλὴμ. . σφόδρα, πολύς τε - ὄχλος 
ἱὰ 2ουυβδίθσ νοῦν το, Τὰ 8δηα ογονὰ 

τῶν ἱερέων ὑπήκουον , 
οὗ 6 ρχὶοϑίϑ ΟΓΘ ΠΟΔΥῺΣ ΞαΡτηϊ δίνει 

πί στει. 

Ζαλίῃ. 

8 Στέφανος δὲ Ἦν ὴς χάριτος καὶ 
τ ρθῆ ῬθὈᾳ.ξ 20} οἔ Βτβοὶοϑθ 55 δὰ 

δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα: μέγάλα 

. 

τῇ 
{ο ἴῃ 6 

ῬΟννοΣ Ψὰ5 ἀοίηῃρ Ῥογίθηϊβ δια 5158 ετοαΐ 

ἐν τῷ λαῷ. 9 ᾿Ανέστησαν δέ τινες 
τι 86 ἼῬΘΟΡΙΟ. : ϑίοοῦ ὑΡ Ῥυΐξ. 5ΟΥΩ6 ΟἹΘ5 

Π πῶν ᾿ ἐκ τῆς. συναγωγῆς - τῆς - 
οὗ ἴπ6 (οὔ65) οὐΐοῦ 6 δϑηδροσιθ [86 (016) 

λεγομένης Λιβερτίνων ᾿καὶ Κυρηναίων καὶ 
Ὅσίηρ 5βδα.. οἕξτιρουίζηο δρᾶ οἵ Οὑσθηϊθθ δὰ 

᾿Αλεξανδρέων - καὶ τῶν τ᾿ ἀπὸ Κιλικίας καὶ 
οὗ ΑἸόχαπάσίδηβ δᾶ οὗ ἴπ 6 ἜΔΕ ἔτχογαη ΟΠ οῖα δαὰ 

᾿Ασίας συνζητοῦντες.. 
οξ Αβῖα ΒΘο Κη 5 ἰοβεῖπες νὰ 6 ϑίερμεῃ, ᾿ δῃα 

οὐκ. εἱς ἴσχυον ᾿ ἀντιστῆνατς - τῇ 
ποῖ πον ὑγοσὸ βίσου σοῦ σΒ ἰο τυϊμϑίαθἃ ἰὸ 

σοφίᾳ - καὶ τῷ πνεύματι 
νδάοτα. αηᾶ ἴο {88 5ρισιῦ 

εὐἱοἐλάλει: -" 41. πότε. - 
Πα νγὲ8 βρθακίῃσ, --- ὙΏΘΩ 

ἰο ΨΏΪΟΒ 

ὑπέβαλον 

δὰ Ἐϊοη δηᾶ. 

«τῷ Στεφάνῳ, 10. καὶ 

οὐ μον Ἰμσαὲ ππᾶδε. 

δ62 

ἀενούθ ΟΌΤΒΕΙΨΘΒ το 
ῬΥΒΥΟΣ δῃᾶ . 
ΤΑΙ ἸσΥν οὗ 86 ΜΟΓΑ,» 
δ Αμὰ ῃ6 ἰδίῃ ρο- 
Κοῶὺ ψἶὄὰθ ριθαβδίηρ ἰὼ 
86 σψ8ο16 τισι πᾶδ, 
δ ἃ ὑπὸ 5ϑιθοίρᾷ 
ΞίθρΘΩ, 8 Δ 0] 
οἱ ἔα δηᾶ ον 
ΒοϊΓῦ, δηᾷ ῬΩΣΗ͂Ρ ΜΗ 
ῬΙΟΘΟΒΌ Τα δᾶ ΝΕ. 
ΘΔ ΟΣ δηῃᾷ ὙΙΎΩΟΙΣ 8πὰ 
ῬΑΙΓΊΩΘ 845. δα Νϊ- 

σοθ8,.. ἃ - Ὀγοβαϊγίθ 
οὗ Αὐὐδοομ; θ δπα {ΠΥ 
ὈΙδορᾶ. ὕχθῃχ Ὀαἴοσζε 
{ῃ6΄. αροσίϊθβ, δηᾶ, 83 

6, πᾶνίηρ . Ὀγδυϑδᾷ, 
0656 ᾿ἰφἰᾶ ὑπο τ. πρννον 
Προ [Ὧ61}. . -- ᾿ -- 

γ Οομϑθαυθηξῖν ὯΝ 
ψογὰ οὐ αοα- ψϑηῦ οη 
στονίηρ,. δηᾶ- {Π8 
ὨΠΧΊΌΘΣΥ οἵ. ὑπ6 αἰδβοὶ- 
ὈΙ65. Καρὺ τὰ γὴν 
ἴΏ ΦοΙΌβδΙ61λ : ΘΙ 
ΤΙ ΟΩ;. δπα 8. ν»τϑαΐ 

 οΥοΜα οὗ ῥσιθδίβ θ6- 
β8 ἴο Ρὲ ορραϊρηΐ. τ 
[6 ζαϊζῃ. 

ϑ Νοῦν Θίθ 6, τὰ 
οὗ. φσγδοϊουβηθϑα. δῃᾶ 
ῬΟΨΘΥ, 85 Ρρούϊοσσα- 
ἴηρ' ρτϑαὺ ροσίθηΐβ δηά 
βίσυιβ ϑιηοηρ ὑπ6 ἢ6ο- 
ΡΙ6. 9 Βυΐ σογίβϑιη 6 ἢ 
ΤΌΒΘ ὉΡ ΟΣὨ {ῃοε6. ἿἾτοχὰ 
ἴῃ6 80-οδ θᾶ. -ὥνπδ- 
βοριθ οὗ. ἐμὰ6 Ἐτερά- 
ΤΆΘΩ,. 8 οἵ. [2.0 
Ον ὙΘ 1 8ὴ5 δῃα ΑἹ- 
Οχϑηασῖδὴβ 8πᾶ οὗ 
ἔμοβα ἔτγοι : ΟἹ οἷα 
δηα Αδβίδ, (ἴο. ᾿αἰδραΐα 
αἰ Θίορμθα; 10 αηα 
χοῦ πον. οουᾶ.. ποῦ 
ΒοΙΑ ἐμοὶ οψῃ -ρδίηβῦ 
[86 νίβδάοιῃη δῃᾶ. [88 
βρίσὶῦ: νὰ ΜψΏ]ΟῊ - 6 
ψ85: Βρθακίῃηρ.. 11 ΤΏΘ 
ἐμ6  βϑογεῖν ἱπάποδα 

ὅ63. 

ἄνδρας “᾿ λέγοντας . ὅτι - ̓Ακηκόαμεν αὐτοῦ 
πι816 Ῥεσβοῶβ. ΒΑΣΙΠΕ 

λαλοῦντος ῥήματα. εὐλάσφημα εἰς Μωυσῆν 
ΒρΘΘΚΙΆΒ.. . ΒΔ 55. ὈΙΘΒΡϑσηοαβ: ἰηΐο Μόοβ65. 

καὶ τὸν θεόν’ - 12 συνεκίνησάν. τε΄. τὸν λαὸν" 
«αηὰ με. αοα; - δ ν 5 σσϑα ὑρ δρᾶ ἰδ6 Ῥξορὶθ 

καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, 
«πὦ ἴδπ8 οἸΙαΘΓ ΤΏΘΩ ΔΩ͂. 6 ΒΟΙΙΌ65, 

καὶ: ἐπιστάντες᾽ συνήρπασαν αὐτὸν. 
αὐὰ Βανίῃβ βίοοα ἼΡΟΣ ΠΣ Τοϊμεν βῃδίομοᾶ Ηἰτχ 

καὶ ἤγαγον ᾿εἰς τὸ συνέδριον, 
απ... . μιβὰ 1.4 ᾿ ἰηΐο. τῷ, ἐπ6.. ϑδπμβάσια, 

13 ἔστησάν - τε“. μάρτυρας᾽ “Ψευδεῖς: 
1886. ταϑδᾶδθ βίδπα ᾿: δῃηᾶ. : υὐἱΐμθ5565 

λέγοντας Ὁ: ἄνθρωπος: οὗτος οὐ παύεται 
ΒΑ ΠΕ -- -ἾΒ6 τ οἷ ἐσ " 

λαλῶν ῥήματα: κατὰ τοῦ τόπου “τοῦ ἁγίου 
ρθη Βανί ηΕ5.. ἀονα, οχ [186 ῃυἷδοθ ἰὴ 6 ΟΙΚ 

τούτου - καὶ -“τοῦ ̓  νόμου,- 14 .-ἀκηκόαμεν--. 
ἐμ15:. δδῃηᾶ τὲ μοι ς ΤΑΥΤ," τοῦς 76 αν ρασχάᾶ 

γὰρ αὐτοῦ λέγοντος -᾿ ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ: 
ΤΟΣ οὔ τα ἘΣῪ βδη 8 πος, πὲ 2695 τὰε 

Ναζωραῖος οὗτος “" ΕΣ ΒΕΥ τὸν τόπον᾽ 
ΝδΖΑΥΘΩΘ «115. ΨΠΙ Ιοοβα ἄονῃ -{μ6 "-: Ρνίδος. 

τοῦτον ᾿καὶ - ἀλλάξει. τὰ ς“ ἔθη ἃ 
1815 . δῃᾶ ̓  ΒΘ Μ}1 Οδηθσα ἰῃμ6 δὐδίόϊμα δ 2 Ύ το 

παρέδωκεν ᾿ἡμῖν Μωυσῆς. 
ξανβ Ῥεβίάβ᾽ ἴου5. Μόοβεβ. ; ᾿ 

15 Καὶ "- ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες 
ὦ ἈΔᾶ: Βανίηβ βαζεα Ἰαΐο ᾿ δ .. 81: 

"οἷ ᾿καθεζόμενοὶ ἐν τῷ συνεδρίῳ. εἶδαν 
ἴ86. (Ομ 65) : . βίη: ἴὴ 1π6 σδημβασίπ [Π6Υ 56 

τὸ πρόσωπον. αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. 
186 : ξἔδοθ ""-- ὉΣ Βῖτὰ 85 1 .Ζδαθ.:. οὗ 8861]. 

. Εἴπεν δὲ ὁ ἀρχ ἱερεύς Εἰ ταῦτα 
- βαιά" μαυΐ πε ΕΥΟῚ Ῥτϊεϑί Τῇ πε: ἘΣ 

οὕτως... ἔχει; 2. ὁ ᾿ς ἔφῇ 
τοὰβ 15 Βαναρῦ᾽ ὲ τῆ (οπ6) ἡ τις ̓ Βδῖι 

᾿Άνδρες ἀδελφοί καὶ πατέρες, ἀκούσατε. 
ΜΆ16 ρϑύβουϑ Ὀσγοίοιβ δηᾶ ΤΑΈΠΕΣΞ, ἮΘΑΓΣ του. 

Ὁ: -θΘεὸς -: τῆς δόξης. ὥφθη: τ 
16 αοῦα οἕ ἴῃς ἘΠΟΝΡῚ ὈαΘσδυα.- ΡΝ το ἴμ8 κου ιτον 

ἡμῶν ᾿Αβραὰμ ὄντι. ἐν τῇ- Μεσοποταμίᾳ πρὶν᾿ 

ἢ κατοικῆσαι: «αὐτὸν ἐν “Χαρράν; - «8. καὶ 
[5.9] ἰὸ τοϑίᾶθ ᾿ ἴτῃ 1 Ἐδσϑ, ᾿.- διᾶ΄ 

εἶπεν πρὸς "αὐτὸν Ἔξελθε ἐκ-.- τῆς 
ὯΘ 5814 ἐοννασζᾶ τὴ : ἄο θα ΖοΣί : οὐ ΟΥ ἰδ6 

γῆς “σου καὶ τῆς “συγγενείας σου, : καὶ 
δατέμ ̓ οἔγοι δηᾶ. οξίδο.: τειϑεοιβμῖρ ο ὑντς δᾶ 

ἰδὲ. Ὕὲ 8νθ μροαζᾶ οἱ πίτη 1 

Ἢ 8 

-Ὧοῦ 15 σρδβδίῃρ: 

τῷ - πατρὶ’ 

18 πᾶ μ᾽ 
ὭϊΩ, 

ΔΟΈΝ 6:.12---:8. 

ΤΆΘΩ ἴο 58: “6 Ὦδνθ. 
ὨΘΑΙΩ͂ Ἐΐπε βρθαϊκίησ 
ὈΙΘΒΡΏΘΠΙΟΙΒ 5αυΐηρ5 
ϑρδίηδὺ Μοβοβ δῃὰᾶ 
αοάἁ.᾽" 1Ζ2Απᾶ μὸν 
ΒΣτΘα ὉΡ 86 ῬΘΟΡΙΘ 
δια 6 ΟἹΑ͂ΘΥ. ΤΘῈ 
ΘΕΑ͂Ι 6 5ΟΥΡο 5, δηᾶ, 
οοχηΐῃρ, ὉΡΟῺ Ὠΐτα 5υ- 
ἄρθηϊν, [6 ὕοοῖκ. ὨΐῸ 
ὉΥ 'ἴοσοθ. δῃᾶ' Ἰοᾶὰ μα 

6. τ]: 
13 Αηα: ὑπον. Ῥχγουρῃῦ 
Το νασὰ ζ:41568΄.- τῇ ὕ- 
Ὥ65565, ὕ͵ῥὼ2ὴ0 - 5814: 
“ΤΙ τῇδ ἀοθ5. Ὡοῦ 
5ῦορ. ϑρδκίῃρ Ὁ} ΡΒ 
ἀσαὶϊηδὺ τΐβ ὨΟΙ͂Υ ὈΙ866: 
δᾶ ἀραΐῃϑῦ 6 Τὰᾶν΄.: 
.14 ἘῸΣ ἰηδύϑῃσο, ψ6 
Βανθ. Ὡϑατα " ἰῦ 56. 
δῦ ὑμὶθ σοϑ ὑῃ8 
ΝΑΖ' 8 ὙΘΠΘ' Ψ11 [ΤΟΥ]: 
ἄονῃ. ὑἷ5΄ οΪδοθ δᾶ 
᾿ΠΔΏΡΘ [886 ουϑύοιϊῃβ 
᾿αῦ -- ΜΟΒ65 Ὠϑραθά' 
ἄονσν ἴο 5." ἊΝ 

15 Απὰ 85 811 ἔποβθ 
βιυυηρ᾽ 1 ἴδ ΒΒΩΈΕ-. 
αὐ ᾿Βαξεᾶ οὐ Εἰτα, 
ὕΠΕΥ᾽ 58,0}. ὑπδῦ Εἷβ ἴᾶσθ 
85. 88 8ῃ. ἔθει: 
μὲ εἰοθ. εἰς 

7 ΤΩΘ ΕΝ ϑπῖροι 
Βοϊᾶ:. ““ΑΙΘ ̓Σ Π686: 

ὑϊηρ5 :509᾽) .2 Ἠδ 5α]ά: 
“ΜΘ, : ᾿ὈΓΟΡΏΘΥΙΒ: "πᾶ 
ζαύμοσβ, θα. Τὴ αοᾶ 

Οὗ ΚΟΥ͂ δρρδαγρᾶ  ἴο 

ΟἿΣ. ἐογοίαῦμθυ ΑΡγτϑ- 

Ἀεαπ ΜΏ16 -Ὧθ᾽ Ὑ85 ἴἢ 

ΜΈΒ:ΟἼΡΟ ὑδΎΩΣ "8, Ὀ6- 
οὗ 15 ΑΡΣΘΒΆσΩ. Ῥεῖας ἴῃ, ἐπ6.5 ΜΜεβοροίδταῖα, Ῥεζοτο- " ΓΟ ΕΝ Ὧδ ἴοοῖς. ὍΡ. χϑδι -΄ 

ἄθπμοο ας ΣΈα’ Ὑ8π,: 

᾿β8λὰ το 

“Ὁ ουδ'͵ ἔγομι. 

ψΟΌΣ. Ιδηὰ .δηὰ ἴτομι. 

γΟῸ τοϊαύϊνοα ἂῃᾶ 



ΔΑΟΥΝ 1: 4-9 

δεῦρο εἰς. τὴν γῆν ἣν ἄν σοι 
ὨΜῸΣ ἱπίο τῃ6 οαῦῃ ΜΏΪΟ ἼΚΟΘΙΡ ἴο γοι 

δείξω" 4 τότε ἐξελθὼν ἐκ 
1 5ῃουα μον; 1πὰοπ ανίὴρ οῆς ζοσίῃ οὐ οὗ 

γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. 
φρασίῃ οὗ Ομδϊἄθδιηϑβ Ὧ6 γτοϑιαδα πὰ Ἐατϑα. 

κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα 
«Απα ἔχοι ἴῆθσθ δξου {π6 το αἰ 16 ξαΐμποσ 

αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς 
οὗ ἶσα ἤθδ σϑυβοα ἴο σμδηρα τοϑίἄθησθ Πϊπν λῖο 

τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν 
ἴῃ. φδυίῃ 1}15 ᾿ο ΨΏΙΘΣΩ γοῦ ὩΟΝ 

κατοικεῖτε, ὅ καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ 
816 τϑϑαΐηρ, 8 4 ποί βϑνε ἴο ὨϊΤᾺ 

κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ . βῆμα ποδός, 
ληηθυϊδοθ ἷἰπ - ποῖ-αϊ δίθρρίηθ οὗ ξοοί, 

καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν 
δια . Δ6 Ῥχγοζηϊβθα ἴο σίνε ἴο τη ἰηΐο δανὶηρ ἀοννῃ 

αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν, 
" δηα ἰο 88 βερὰ ΟΕ δέίεσ ὨΪπῚ, 

οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου. 6 ἐλάλησεν δὲ 
Ὡοῦ Ὀρίηβ. ἰο τὰ οἵ οὨ]]α. ϑροκε -. Βαϊ 

οὕτως ὁ θεὸς ὅτι. ἔσται τὸ σπέρμα. αὐτοῦ 
ἰᾷι5β ἰῇ ἀοά ἰδὲ ΜΠΡῈ 6 ϑ8δεθρά οἱ ῃΐμπὶ 

πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ 
ἄννοϑ!οσ Ὀθβϑίᾶθ 1 ἘΕΥλε ξοτείδτι, δρᾶ 

δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν 
86. ψν 11 βηβῖανα 1 δρᾶ ἴδον ΨῺὶ1 ἰγεαΐ ὑ8αῚν 

ἔτη τετρακόσια" 1 καὶ τὸ ἔθνος ᾧ. 
ψ ΘΑΥΘ ἔουν μυησγοα; δλᾶὰ ἴῃ8 πδίϊοηῃ ἴο Ψ ΏΟΗ 

ἄν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ, ὁ 
ἩΚΘΙΝ ὑδλὸν Ψ11Π1ὈΦ βίανος 11] ἄρα 1, τῇς 

θεὸς εἶπεν, καὶ μετὰ ταῦτα: 
ᾳοὰ 5814, δηά δξίοσ ἴμδθβα (155) 

᾿ ἐξελεύσονται καὶ 
ἴδον ΨΜ11 σοτὴθ οἂὧἱ . δηᾶ 

. λατρεύσουσίν τς μοι. ἐν᾽ τῷ τόπῳ 
786. Ψ ΠῚ τομᾶοχ βαοσχοὰ βουνίοθ ἴοσθ. ἴθ ἰῆ6 ρῖβος 

τούτῳ. 
1.15. 

8 -Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς: 
Απὰ πὸ βανθ ἴο ἰτη σονθηδηΐ ΟΣ ΟἰσοΟ ΠΔΟΙ 50; 

καὶ οὕτως. ἐγέννησεν τὸν ᾿Ισαὰκ καὶ 
δρᾶ ᾿τὰ5 Β6 βοπουείεα [86 ΙΙβαϑδο μά 

περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, 
Βα οἰχουχηςιβεαά Ὠΐϊ ἰἴο [6 ΕΝ {16 εἰσίῃ, 

καὶ ᾿Ισαὰκ τὸν ᾿ἰακώβ, καὶ ᾿Ιακὼβ τοὺς 
δηοᾶ. 1βϑδα τ “δοοῦ, διὰ {2860 {πε΄ 

δώδεκα πατριάρχας. 9. Καὶ. οἱ πατριάρχαι 
ἔνεινα Ῥδιγγοβ. Δηά ἴῃ6 φδίσίθοηκ 

ὅ64 

οογ8 οἱ ἰηἴο [ῃ8 ᾿Ιδηὰ 
1 5181 5ῃον ψοι." 
ΑΔ ὙΎΒΘΩ δ6 ψεϑηῦ ουΐ 
ἔτοτῃ 6 ἰδ οὗ ἰῃᾳ 
ΟἾΔ1: ἀθ'8ὴ5 δῃα ἴοοκ, 
ὉΡ τοϑάθησθ ἰῇ Ἐκ΄.-. 
τὰ. Απα ἔγοχα ὑῆδζα,, 
αἰΐοσ Ὠἷβ ἑαύοσ ἀϊθὰ.:: 
[ἀοα] οσαυξοα Ὠἰχὴ ἴο, 
σϑηρα Ὠὶ5 τοδί θηρα, 
ἴο ἰδ Ιαπᾶ ἰἢ ΨΜΏΪΟΉ, 
χοῦ ποῖ ἅμ}. ὅ Δηᾷ. 
γοῦ 86 αἱᾶ ποῦ ρῖνα. 
Ὠἰσλ ΔΩΥ͂ ΠΟΥ ΘΌΙΆ 
Ῥοββθϑϑίου ἰῇ 1, 0, 
ποῦ 8 Σοούρτϑϑδαϊῃ; 
ραῦ Ππ6 Ὀτοπιϊδαα ἕο 
σῖνα ὁ το Ὠἰπὶ 88 8: 
Ῥοββθϑϑίοῃ, δηά δἷἴΐασ. 
Ὠἷἰπι ὃ Ὠΐδ 566ᾷ, 
ΜΏΪ6 85 γϑοὺ ἢ6 δαᾶ 
ὯοΟ ΟΕ. 6 Μογχεο- 
ΟΥ̓, αοὔ ϑβϑροκ ἴο! 
(15 οἤθοῦ, μδῦ Ὠΐβ 
βερὰ σου ΡῈ δἱίβθῃ. 
τοοἀθηὺβ ἰῇ ἃ ζογορη 
Ιδῃηᾶ δηᾷ [{πΠ6 ὈΘΟΡΙΒΊ]. 
Μοῦ φβιανο ὑῆρθα 
ϑδῃηὰ δέῆηίὶοῦ [{Π 61] 
ἴΟΥ ἴουγΣ δαπαᾶτγρά 
γβαῖ5. 7 Αμᾶ ὑμπαὺ Ὧ8- 
(ἰο ἔογ ΜΏΪΟΩ ὑῶν: 
ΜΠ δῖαν 1 588)]} 
πᾶρο; ἀοὰα κ5αἰά, “4η: 
ϑἴϊαν [6586 [ῖηρ5 ὑΠ6Υ, 
ΜΠ οοτὴα οαὖ δηὰ Μ1] 
ΤΘΉΘΙ βϑογθᾶα βουνίοθ 
ἴο πὸ ἴῃ ἐπὶβ ΡΙδοο." 

8“ Ἢ6. 8150 ρᾷᾶνθ 
Ἀἰῶ 8, οονθηϑηῦ οὗ ΟἷΓ-ὶ 

σαμπλοϊϑίου; - ϑηα ὑπ 

Ὧ6 Ῥεβοϑῆθ ὑῇῆβ 8: 
[ΟΣ οὗ Ιβϑδ85 δηᾶ' 
οἰχουχαλοῖϊθοα Ὠΐγη οπ 
6 αἰρῃνῃ ἅἄδυ, δπᾶ. 

Ιβδδο οὗ ὕϑοορ, δῃᾶ 
ὕὥδοοῦ οὗ ὑπ ὑὕψεῖνα. 
ἔδυ Ὠθαᾶβ. 9 Αμὰ 

ὕμ8 ἔαυῖν Ὠ68685' 

ὅδ 

ζηλώσαντες τὸν ᾿Ιωσὴφ ἀπέδοντο 
Ὠανίλβ ὈΘοοσὴθ θαίοιιβ οὗ ἰῇ 9Όβθρῃ πον σᾶνε ον 

ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, εἰς Αἴγυπτον: καὶ ἦν 
τοΐο Εβυρί; δ ννὰβ8 μα αοαά νὰ γα, 

10 καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ 
δα δ ἴοοκ ἃρ οὐὖῦδ λσὀ᾽ἐ[ ῃΐγω 

θλίψεων 
οιυΐ οὗ 811 

αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν 
«Ἱρυϊ]δίίουβ οὗ Εἰτῃ, ἀπ Ὡς βᾶνα ἰο ἰτὶ σΎδοϊουσ655 

βασιλέως καὶ σοφίαν Φαραὼ 
δὴδ ψυιβάοτῃ ΟΥ ῬΏΔτΘΟΙ ΟΣ Κη 

Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον 
οἱ Εθυρῖ, δῃὰ μ6 δρροϊηἰεα: ῃἰτὰ βονοσηΐϊῃρ (0156) 

ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ 
προ Ἑδυρὶ 
11 Ἦλθεν δὲ λιμὸς 

σδὴθ ὑαΐ ξδυηΐϊηθ ΡΟ ΜΟΙ ἐπμ6 

ἐναντίον 
1Ὲ ἔχομξ 

. 

Ἐθνοΐῖ 

καὶ Χαναὰν καὶ θλίψις μεγάλη, καὶ οὐχ 
δᾶ Οδῆδϑῃ δῃᾶὰ ἰγρυϊαίίΐοη ργρυραῖ, πᾶ τοῖ 

ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν" 
ψ τ ηαϊηρσ Σοοάκίμεεε 165 Φαίμβουθ. οξαβ; 

12. ἀκούσας δὲ ᾿Ιακὼβ ὄντα ὀιτία εἰς 
Βανὶηβ Ὠρατά οὰυϊ ὅδοοὸορ Ῥεὶπρ φγϑίῃβ ἱπίο 

Αἴγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν 
Ἑδσυρὶ ἢ6 5βρηΐ ἔουσίῃ οὐὖὐυ ἰδ6 ἘδΙΏΘΥΒ οὔτ 

πρῶτον" 13 καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ 
Βύδὲ [{ΠπῺ6]; δὰ ἷἱἴὰ ἴῃ βϑοοῃμᾶ [{ἰζὴ6] 

ἐγνωρίσθη ᾿Ιωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς. αὐτοῦ, 
νγ 85 γῆδᾶθ Καονὴ Φόοβθρῃ ἰο 886 Ὀσγοίΐμοσβ οὗ Ὠΐτω, 

καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ. Φαραὼ τὸ 
ἃ τδηϊἕθϑε  - Ὀδοδίὴθ ἴο ἢ 6 ῬΏΘΥΘΟΙ [3.1] 

γένος ᾿Ιωσήφ. 14 ἀποστείλας 
Τϑοθ οὗ Τοξθρῇῃ. Ἡδνίηϑ βοΐ δου 

δὲ ᾿Ιωσὴφ μετεκαλέσατο ᾿Ιακὼβ τὸν πατέρα 
Ὀὰϊ Φοβαθρὴ ἴμθῆσβ σδ]θα ξοσ ὥβϑοορ ἰῃῇε ξβίμετι 

αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς 
οὗ ίγὴ δηὰ 81 1π6 οσοϊαϊοηβῃΐρ 'ἰπ 50}}15 

ἑβδομήκοντα πέντε, 1ὅ κατέβη δὲ ᾿Ιακὼβ 
βονθηίν- ἔνρ, ψνοπΐ ἄοννῃ θὰ ΨΦ80οῸ 

εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ 
ἰηἴο ἙνΡί. Απμᾶ [6 ἀδορϑεεᾶ ΒΘ πᾶ [86 

πατέρες ἡμῶν, 160 καὶ μετετέθησαν 
ΒΤ οἴ τς} ΟΥ̓ 5, δηᾶ ἴμ8ν ὝΜΟΥΘ ἰγϑβεοσσοα 

εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι 
ἱπίο Θῃθομθα δηα πον νοσΘ Ρὰΐ ἴῃ 6 ἰοτὴρ 

Φ 3. Ἂ» » ΑΣ " ᾿. ΕῚ Γ ες ᾧ ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ.. τιμῆς ἀργυρίου 
ἴο ΗΟ Ὼ Ρουσῃξς ΑΡσγδῆϑα οὗ υυΐθοθ οἱ βίϊνευ 

παρὰ τῶν υἱῶν Ἑμμὼρ ἐν Συχέμ. 
Ῥεβδίᾶθ. οξίπε. βδοῦβ οὔ βτηοσ. ἰῇ ϑθθοδοια. 

πασῶν τῶν 
τὰ 

ὅλον τὸν οἶκον. αὐτοῦ. 
δὴ ΜΏΟΙΟ ἰῇ 6 ἤοιβα οὗ γα. 

ἐφ᾽ ὅλην τὴν Αἴγυπτον 

ΔΟΥΒ 1:10---1Ὸ 

Ῥθοβϑθ ἰβϑιοῦβ οἵ ὅ0- 
ΒΘΡῺ 888 50] Ὠΐτῃ ἰηΐο 
Ἑσγυρῦ. Βα οα τῶ 
ΜΙ Ὠΐη, 10 δηᾶ 6 
ἀδινοσεὰ Ὠἷτὰ οὐ οἵ 
811 Ὠἶἷ5 ὑγϊρυϊαύϊ τ. 5 
δᾶ βάν Ὠΐπὶ ρτϑδ- 
ΟἸοιβηθα5. δηα τ ϑο 
ἴὰ ὑμ βἱρῃῤ οἵ ῬηΒτΙ'- 
ΔΟῺ Κίηρ οἵ Ἐργρύ. 
Απηᾶ Ὧδ δρροϊηϊθα Ὠΐτ 
ἴο: βογοσ Ἐρυοῦ. δηᾶ 
ὨΪδ ΨΜΏΟΙΘ Πουδδ. 
11 Βυπῦ 8. ἔδχηϊῃθ οϑτθ 
ὭρΡρΟΙ 6 ΨΜΏΟΙα οὗ 
Ἐρυρὺ δῃὰ ΟϑὭβδῃ, 
ΘΥΘῺ ἃ ρτϑαὺ {{10ι18- 
[οὴ; 8ηἃ ΟἹ ἔογθ- 
Τα ΘΙ ΨΘΟΙΘ ποῦ 
ΤῊ αἸρ 8 ῥτονὶ- 
5Βίομδ 12 Βὰῦὺ σδοοῦ 
Πραγά [θυ ογ ζοοᾶ- 
δῦ β ἰὰ Ἑρυοῦ. ἀμ μ6 
δῦ. ΟἹ ξουθίϑ ΟΣ 5 
ουὖ “6 ἢχδὺ {ἰππ6. 
18 Δῃᾶ ἀυτίηρ ὑῃ6 586- 
οἠα ὑΐτηβ Φοβορἢ ψ85 
τηϑᾶβ Κη. ἴο ὨΪδ5 
Ὀτγούμουθ; δηᾶ. {8 
ΤΥ ν βύοοκ οὗ σΟΒΘΡἢ 
Ῥδθοδῖὰθ τηϑηΐϊξοοῦ τὸ 
ῬΏδυδοη. 1450 090- 
560 βοὴῦ οὐὖῦ δῃᾶ 
οϑθᾶ ὕὅδοοῦ ἢΐ5 -18- 
ΠΟΥ διηα 811. ἢἱβ σϑ]δ- 
ὑὐνο 5 ἔσο ὑμδῦ -Ὁ]866, 
Ἢ ἴῇ68 ΠΌΡΟΣ. οἵ 
βδουδηύν -ἶἶνθ ΒΟῸΪ5, 
15 ὕδοοῦ μοῦ ἄονῃ 
ἴηἴο ΕἘσυρὺ. Απᾷ Ἠ6 . 46- 
οΘδαϑρᾶ; δἃμπαᾶ εὸ ἀἱὰ 
ὉᾺΥ ἔογοίαθχβ, 16 δα 
θυ ψοῦα ὑγϑηβίοστθα 
ἴο ΒΏΘΌΠοιΩ" δηα ὍΟΓ6 
1δ1ὰ ἴῃ ὑδθ. ἐοσῶρ᾽ ὑμδῦ 
ΑΡτϑῆδιη δᾶ Ὀουρῦ 
ΤΟΥ 8 Ὁτΐσα τ 5 γον 
ΤΩΟΠΘΥ͂, ἔΥΌΤΩ ὑπ. ΒΟῚΒ 
οὗ ΗδΎΩΟΥ ἴῃ ΘΏΘΌΠΕΙ,. 

"----  ΤΤΠ΄’Πἐἔἐἔ- ΠΤ Ύή΄͵᾽͵Ν͵ΝἩἩΝνΝἩΝἩΝΝΝΝΝΒΝΝ  ἷ᾿''Ῥο 

16. ΞΘ ΟΠοια, “11,18, εἰν Ποῖ," - ΒΑ. 



ΑΟΈῈΞ 2:1}-.--24 

1 Καθὼς ᾿᾽δὲ ἤγγιζεν ὅ χρόνος 
Αραδ 45 υΐ τνῶβ πϑδυύίηρ ἴδ6 [5221 

τῆς ἐπαγγελία ὡμολόγησεν ὁ 
ἀἰς το τος : ΟΥ̓ ἧς ὅ.Ἢ ἐκρεν κὴ βά εν 186 

θεὸς ᾿ τῷ .. ̓Αβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ 
αοὰ ἴο ἔδα ᾿ΑΡσδμ ΔΝ, . ΒΧΟΥΝ τ Ὅϑορὶθα δῃά 

ἐπληθύνθη ̓  ἐν Αἱ ἐγ σττωὶ ..18 ἄχρι 
11 85 ὙΠΟ ρΙϊθά. ἰῃ : : ὉΠ: 

οὗ ἀνέστη βασιλεὺς 
ψΔΟΒ [{{ππ6}] βἰοοῦ 00 Κιὴ δ 

Αἴγυπτον, ὃς - οὐκ ἤδει - τὸν 
᾿ς Ἐσν οὗ, ψΏΟ οοξ μιαᾶ᾿ Κηόοννῃ {μ6 

19. οὗτος “᾿ κατασοφισάμενος τὸ γένος 
ο Πἢ25 (οπ6) δνίπρ υϑεοαᾶ οστγαῖζὺ δραϊησί 6. σϑςοβ 

ἡμῶν. ἐκάκωσεν ᾿-τοὺς . πατέρας τοῦ 
οὔυς . .ἰχραϊρα Ὀϑαϊν.. μα. ξαΐμουβ. οὗ [6 

ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθετα. αὐτῶν εἰς τὸ 
το ἘΞ ταβκίηρς ἴἰὰ6 ἰξαῖς οχροβοα οὗ ποῖ ἰηίο {π6 

ἕτερος ἐπ᾽ 
αἰβουοης Ὅροι 

᾿Ιωσήφ. 
Φοβορῇ. 

μὴ ζωογονεῖσθαι.. 20 ἐν οι 
τὴ τ το 1: ἐλόμῥάννν αἰνε. ΤᾺ... ὙΜΏΙΟΏ. 

καιρῷ ἐγεννήθη ἱμωυσῆς͵,. καὶ ἥν. 
δρροϊπίρα {ϊπι6 ψγ}88 Ὑτ αν ἃ Μοβοϑ, δηᾶ Βα ν»ὰ8 

ἀστεῖος" .- τῷ θεῷ“ ὃς ἀνετράφη μῆνας. 
ῬΘϑΌ ΡΟ... ἴο ἔμ᾽ αοά; “πὸ τνα5 πυτβεα τλοπίηϑ 

τρεῖς “- ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός: 
ἰσοθ  . π΄. ἐπ Βουθθ. οὔἰμα Δαίμοσ; 

21 ἐκτεθέντος :- οἘ δὲ. αὐτοῦ... ἀνείλατο 
Ἡδανίηρ θοθ ἐχροϑοῦ θα οὔ πῖα ᾿ ἰοοῖκ ὺρ 

αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραὼ καὶ ἀνεθρέψατο 
πὰ ἰδ6 ἀΑΒΕΏΤΘΕ ΟΥ̓ῬΏΔΥΘΟΣ ἀπ 506 γϑασεα 

αὐτὸν ἀἑαυτῇ εἰς υἱόν. 22 καὶ 
ΜᾺ ἴο ἜακΡΟΙς ἰηΐϊο. 5οῆ, Απὰ 

᾿ ἐπαιδεύθη. Μωυσῆς. πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων, 
νΥ85 ἀμ το ον Μῶόοβαβ. ̓  ἴο 8} φπϑονς [οὶ σνρίδηβ, 

ἦν - δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις. 
ο νναβ: δα ἰο ΟΥΚ5 πὸ Ῥοννοῦξαὶ ἷἾλ νοτᾶβ 

αὐτοῦ. 
ΟΥ̓ ΐτα. : ΝΕ Ι 

ς 232. Ὥς; δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ 
᾿ΑΒ. 1.}»11 τῦδϑ ΒϑὴΒ Ε181164 ἴο ὈΣΤᾺ 

τεσσερακονταετὴς Χρόνος, ἀνέβη . ἐπὶ τὴν 
ὁξ ξοσίν γεασϑ᾽ τηθ, ἰξσασαθ ὰρΡ ἀροὰ ἐπα 

ἑαρδίαν᾽ αὐτοῦ. ἐπισκέψασθαι. τοὺς ἀδελφοὺς 
ἐ πραῦς ΟΕ Ηπι Π᾿ ἰο ΙΟῸΚ ΡΟΣ 188. Ῥγχοΐβευβ 

αὐτοῦ. τοὺς υἱοὺς ̓ Ισραήλ. 24 καὶ ἰδών 
οὗ Εἴτὰλ ἐπ ᾿ βου ΟΕ 15Γ861.᾿ Απᾷ Βανὶηδ 5εθα 

᾿πῖνα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ 
Βουσξοηθ. Ῥεΐπδ ὉΠ ΒΕ. ἰχϑοαϊθᾶ - "Ὧδ ἀεξεηάεάα ᾿ ̓δηᾶ 

ἐποίησεν ἐκδίκησιν ο τῷ... ᾿καταπονουμένῳ 
αἰὰ νοησθαησα ἰοὸ [86 (οῃ 6) Ῥαϊαβ αριβεα 

ὅθ66 

11 “σαδὺ 848. ἴδε {ἰγηβ 
85 ϑΌΡτδοηϊηρ ἔοὸν 
[{ἸΠγθηῦ - ΟἿ] μα 
ὈΓΟΙ 56 δῦ αοά δὰ 
ΟΌΘΏΪΙΥ ἀδοϊατθᾶ. ἐρ 
ΑΡΥδϑ, ὑπ - ῬΘΟΡΙΘ 
σῚ6Ν δηὰ τ 1 0116ὰ ἰὴ 
Εσγοὺ, 18 ποῦ]. ὑῃθτα 
ΥΌΒ6. 8 αἰδογθηῦ Κίησ 
ΟΥ̓ Ἑργυρύ, ψὯΟ ἀαἱάᾷ 
ποῦ ΚΟΥ ΟἱὗἨ σ“ΟΞΘΡΏ, 
19 ΤῺΪ5 ομα υιδ64 εὐδία. 
ΟΥ̓αῖῦ ἀραϊηϑὺ ΟἿΥ τϑ6α 
ΘΗ, ΤΟΒΡΊΏΙΠν ζογορα 
106 ἔδίῃοι το. θχθοξα 
ΘΙ  ἰηξζαπύβ, ὑπαὶ 
ὑπ} τηϊρῦ τοῦ .: 
Ῥτγεβουγεᾶὰ δἷΐνθ. 20 1ὴ 
ὑμαῦ- -ρατγυϊουϊαγ.. ὑΐχηθ 
ΜόοβΟ5 5 ῬΟΓΏ, δηὰ 
Ὧ6 ψδ5 αἰνίηθὶν Ῥϑδαὶ- 

1. Απα Ὧ6 ψ 85 Πυγβρα 
[ὭγΘΘ χωοηίῃβ ἰῃ [Ὠ]5] 

 ζα  Ο 5. Ὠοιηθ. 21 Βαϊ 
ΜΏΘΙΩ Ὧ6 85 ΘΧΡΟΞΕθα, 
086 ἀδιυρηνοτ οὗ 
ῬΏΔΙΔΟἢ ρἱοκοᾶ πΐτα 
ὋΡ 8πα Ὀσγουρῦ. μὰ 
ὉΡ 845 ΘΓ. Οὐ 50η. 
22 Οομδϑαυ θα ον Μόοβθβ 
85 ἰῃδίσιοίθα ἴῃ 841] 
{ῃ6. ψίβάοση οὔ ὑΐδ8 
Ἐϊσυρύϊδηβ. Τὰ ἔδοῦ, Ὧ8 
ΔΒ. ῬΟΨΕΟΓΓᾺΙ ἴῃ ἰδ 
ψοχας δηᾶὰ ἀδθϑάξ. 

23 “ΝΟ ΏΘη [8 
ἔθ οὗ ἢἷἰβ. ξογύϊοίῃ 
ψγϑατ ψὰ5 οϑίῃρ [11- 
ΒΙΙρᾶ, ὁ σἂ. ἰηΐο 

ἷἰθ Πρασὺ ἴο ἵ8Κ8 

8. Ἰηδρβούξοτι. Οὗ. ΗΪ5 

Ῥχούμοῦβ, ὑμ6 βοὴβ οὗ 

5186}. - 24 Αὐπὰ ΨΜΏΡΩ 

ὯΘ6 σϑυρῃ 5δἰρῦ -- οὗ 

8, οογίδὶη -“ΟὯ6 Ὀδίησ 

ἀρ ϑὰν οὑγοαύθά, Ἠδ 
ἀοξεπαθρδᾷ " τ “δπᾷ 

δχϑοιίθα νη ρθδο 6 ἔοῦ 

ἐῃ6. οὴθ Βείης δρυβοά 

δ61 ΔΟΥΝ ἢ: 2ὅ---ὃ2 

πατάξας “ τὸν ᾿Αἰγύπτιόν. [Ὁν δὐσικίηρ ἔῃ Ἐρυρ- 
μανί:δ βιηϊεΐθῃ ᾿.- : [ΠῚ ἘΞυρβ. ἰδ ἀον 25 Εἶδ ΔΚ 

95 ἐνόμιζεν ες δὲ - συνιέναι - τοὺς [5ΌΡΡΟΒΣρ' Ὠἷκ Ὀσούμοσβ 
Ἐἰᾶπἑ ννγ85 οὗ 88 ορίῃηίοῃ Ραΐ ἰο φὐτορτοηδηα ἴμ6: [ὑοῦ Ἱα ρτδϑρ ὑμαὺ αοά 

ἀδελφοὺς ὅτι ὁ θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ ᾶδ.. ΒΊΥΙΩρ᾽ ὕμθαλ 881- 
Ῥγοίμουβ. ἐμδὲ ἰδὲ αοα ἐδχουσῃ. μαηᾶ᾿ οἱ έτη  ϑϑύϊουῃ “ὍὉΥ πὶβδ ΒδπηᾶΩ, 

Ὀὰΐὺ ὑπον αἱὰ ποὺ ρτδβρ δίδωσιν. σωτηρίαν αὐτοῖς, ̓  οἱ “. “δὲ οὐ 
5 σἰνίηβ βδινδῆοῃ . ἴο ἐμβοσὰ, ἐπ (ὁ η65) Βαΐ. ποὶ] [10]. 26 Δηᾶ, [ῃ6. πόχὶ 

συνῆκαν. ᾿. 26 τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ αν ΒΘ ἀρρθατθά ἴο 
οοτηρτθ δ οηαθᾷ,. ὙὩτΤοίῃθ δηὰ Ῥείῃβ ΡΟ αἀδν. ὑπο; δ5.. ΕΟ Ὅ6ῚΘ 

ὥφθη “ αὐτοῖ αχομένοι καὶ 1 Πδ ύηρ, δηᾶ. ΔῈ ὑσιθα 
Β8 Ἔλταβο βϑδι.- οὐρα το ον Ἔ ΠΡῈ ἀβρι : δηᾶ [ἴο ὑχΐῃρ ὕμθαι ἰορεί- 

. συνήλλασσεν .᾿ αὐτοὺς. εἰς εἰρήνην - εἰπών -18ἴ.. δθ5δῖη ἴπ Ρβᾶςθ, 
μογ88 γροομοὶηρ με ἰπίο ρεϑοθ μανίην βαϊά: ΒΘ ΙΩΒ, ἍΜϑΕΏ, χοῦ 818 

ἤἌΑνδρες, -΄. ἀδελφοί ἐστε’ ᾿: ἵνα. ὈΤούΏΘΥΒ. ΜΝῺΣ ἄο χοῦ 
Μ816 ρϑυβοῆβ, Ὀτσοίΐμοιβ ὑοῦ δζδ; ἰπ οσάᾶδυ ἰμαὲ πδὲ ἰγδδῦ ϑϑοὴ Οἴμοσς. υὰ- 

ἀδικεῖτε ἀλλήλους; [5 γ5᾽ 21 Βυὺ [μ8 ὁχθ 
816 ἕοῦυ Ἰσεδέῃα Ὀηβυδαν ς ΟΩ6 δηοίμοτῦ  ὕμϑῦ 85 ὑχθδύϊηρ, ἰδ 

2 ὁ“ δὲ. -- ἀδικῶν. -- ̓ τὸν: πλησίον ὨΘΙΡΉΡοΣ. ὉΠ ΌΒῚΙΥ 
Τὴ6 (οπ6) Ὀαϊ ἐγθδϊϊηρ ἡ αϑὲν τ ὨΘΙΡΆΡΟΣ ᾿χαδῦ. Ὠἰτὴ ΝΥ, δᾶ - 

᾿ ᾿ “ 

ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών. Τίς ᾿σὲ 88»; “ὝΠΟ: ϑρροϊαϊθα 
Ρυβῃθα δυνᾶ Ὠΐπα Βδνῖηδ 86]. ΠΝ ψοῦ γοὶ ΤΌΪΟΙ διά. 1χρθ 

ΟΥ̓́ΘΕ ..ι.593΄. 28 οι. ἀο 
ποὺ “πϑδῃΐ -ἴο ἀο ΦΝΘΥ 
ψὶ τὴ ἴῃ 6. 5816 
ΤΘΏΠΘΙ ὑμϑὶ  γοὰ ἀϊὰ 
ΒΜΆΣ ΜῊ. 6. ἘΡν᾽- 

κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐπὶ ᾿ς ἡμῶν; 
δρροϊηϊθα ΧΊΟΣ ῃὰ γᾶρα Ὄροα «δ! 

28 μὴ - ἀνελεῖν με σὺ δέλεις ὃν τρόπον 
Νοῖ͵ ἴο ἰδκα ἊΡ τλ6 γοὰ 8.6 ὙΠ δὶ ΤΒΏΘΥ 

 ἀνεῖλες τ ἐχθὲς ᾿ τὸν  Σ᾿Αἰγύπτιον; 
ψουῦ ἴοοκ ΓΕ ψοϑίοσαδυ ει 6. ἘδυΡ δ... ἰἴδη.. δ χϑεομΣ «(ὦ 

29 ἔφυγεν δὲ Μωυσῆς ἐν. τῷ λόγῳ . τούτῳ,  793᾽. 29 Αὖὐ {815 ΒΡΘΘΟῺ 
ἐφύντν Ὁ] Μοδαν" Ϊ᾿ ἀδ: ποτά. ταμκ Μόβα5 ἰοοϊε: ἴο. Βισμὺ 

καὶ ἐγένετο ᾿᾿ πάροικος. «ἐν γῇ Μαδιάμ, [38:4 Ὀεξσθλθ, δὰ. δίῃ 
δηᾷ πο θϑοίπιο Ἐπ ρα ὌΕΣ Ν ἴῃ [ εἰῆρ οὐ ἐΜΙαιϑή, Ἐπ τ ΔῈ. “τ δὰ 

οὗ. - ἐγέννησεν υἱοὺς δύο. - δ στὰ 70. ΜΒΑΊ δ, ΏΘσΘ ὯΘ 
ψΆΕΓΕ ρλῤλρδι δεν βοαδ. ἔνγο. της {}θδοαχλθ ὑπθὶ Ταῦ μον οὗ 

. 30 Καὶ πληρωθέντων .--" τ. ἐτῶν -{{ὑ)ὸ ΒΟΏΒ. . ς-- 
ΤΠ  Απᾶ ́  μανίηβ Ῥδρθὴ Ζυ]1Δ]Π16α :-.- ΟΥ̓γΘΒΥ5. 30 “Απὰ ΜΏΘΠ᾽ ΘΕΙ͂Ν 

τεσσεράκοντα. ὥφθη ᾿αὐτῷ ἐν . τῇ [)ϑᾶχεβνυ 6σθ, ΣΙ ΠηΕᾶ, 
ΤΟΥ ΒΘ ΠΈΛΑΟ βθοῖ. Το Εἴτα οἴῃ - {86 1 ΠΘΥΘ ΔΡΡΘΑ͵ΓΘΑ͂ ὕο Ἀϊπὶ 

“ἐρήμῳ “τοῦ ὄρους Σινὰ ἄγγελος ἐν. ἴῃ. ἴδμ6. ν] ΔΟΥΘ55. οὗ 
ἀεβοϊαίβ [Ρ1866] οὗ ῃ8 Μουπΐ Βαϊ 8ΏΒ5Ι 1 Μουῃὺ 5:18] Δ ΔΏ 561" 

φλογὶ πυρὸς . βάτοι ͵ 81 ὁ δὲ Μιωυσῆς ἴῃ {π6: ΒΟΥ. βδτηδ: οὗ 
βάταθ οὐ ἔνθ οἱ ἐβοτωριυβῃ; πῃ Ῥαΐ. -ΜοΒβΕ5. 18. ὑδπογῃρυβῃ. 81 ΝΟΣ 

. ἰδὼν: - τ -ἐθαύμασεν τὸ - .- ὅραμα" ᾿ΆΘΩ: ΜΌΒ65 5} 10 ἢ 
Βανίπε 5ΘΘΏ. Β6 ννοπαεσοᾶ δι. ὡς ᾿ βίεῃι;": ΤΥ νΘΙΘα' αὖ “6 βἰσηῦ, 

Βυὺ 845: ἢ6 ψ85. 80- προσερχομένου δὲ αὐτοῦ :- κατανοῆσαι ἐγένετο [Ἐ 5- ἢ Μὲ : 
ῬΤΟΒΟΒΣαΡ: ἴο - ᾿γϑϑῦ- ΠΟΙΆΪΩ ἰουγασαὰ Ρπΐ ΟΥ̓ Ὠΐτα ἴο ταὶηα. ον οσοαχτεά" 

φωνὴ Κυρίου 382 Ἐγὼ: ὁ - θεὸς τῶν : Βαΐβ, σθβονδῃ᾽ 8" .νοΐθθ 
νοῖςα τοῦ Ποτά ᾿ ἐν ὑΤῸΣ 16 αοά οὗ 186: ΟσΔΙΩΘ, 32 1 δὴ οὐ 

80) Απ δῇξοὶ,- ἌΒΑΟΙ ἐ σϑβοναβ' 5. Ἔρττς Ττιβαιαταῖαταιε; “δ ΔΠΒΕΙ ῸΣ ἴΠ6 
Σογχᾷ, συν, 31» σομονδῆ’ 5, ὅτ; τη6 ΤΙ ΟΤα’ 5, - ΒΔ. 



ΔΟΊΥΊΒ ἢ: 38--.-88 

πατέρων σου, ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ 
ΕΞ 136 1:2.:} οἔὗγοι, 6 αοὐὺ οὔ Αργδῆαα δῃηᾶ 

᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακώβ. ἔντρομος δὲ γενόμενος 
ΟΣ ἴδβαβδς δῃᾶ οἵ ὕδοορ. ΑἸἴΓΘΩΡΙΘ θα ανὶὴδ ῬΕσΟΟΤΊ6 

Μωυσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι. 33 εἶπεν 
Μῶοβοβ ποΐ ννᾶβ ἄδσίϊῃβ ἴἰο τηϊηα ἀοννῶ. ϑϑῖαὰ 

δὲ αὐτῷ ὁ κύριος Λύσον τὸ ὑπόδημα τῶν 
Ῥαΐξ ἰο τὰ 6 Τιοτὰ Ιοόϑεὰ ἰΏ6 5ϑ8π8 81 οὗ (Π6 

κι 
ποδῶν σου, ὁ γὰρ τόπος ἐφ᾽ ᾧ 
ἔθοὶ ΟΥγοιῦ, ἱῇ 6 ἔοσ ῬΙΔοΘ. ὕρὸὼὰ ΨΏΒΙΟΗ 

ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 
γουῦ ἢδνο βἰοοᾶ ρασίῃ ὮΟΙΥ 15. 

84 ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ 
Ἡδνίηρ βεθὰ [50 ἰ6 8 ἰσϑαίϊχαθῃῦ οἱ ἴΠ68 

λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ 
ῬΘΟΌΙΘ οἶτηθ οὗ ἴῆς (οὔθ) ἰΞ. Ἐδβυρί, . δῃᾷ οἵ 88 

στεναγμοῦ αὐτοῦ ἤκουσα, καὶ κατέβην 
στοδηΐης ᾿ ΟΥ̓ ἰἰ Ὠφρδιᾶ, δηα 1οσϑὴβ ἀο ἢ 

ἐξελέσθαι αὐτούς: καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω 
ἰο ἰακ οαὰῦ πο; δῃᾶ τὸν ΕΙΏΘΥ 1 5141] βεῃα οἱ 

σε εἰς Αἴγυπτον. 385 Τοῦτον τὸν Μωυσῆν, 
ψοὰ ἱπίο Ἐσνρῖ. ἼὨϊ δμ6 ΜῈοβδθβ, " 

ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες Τίς σὲ 
νοὶ ὑπον ἀϊδοννῃεα (ΟΠ 65) μανὶπβ βαίϊά ὴο γοὰ 

κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν, τοῦτον 
δρροϊπίςα ΓΆΙΟΣ δῃᾶ ἡμᾶρο, 1π15 (οτ 6) 

ὁ θεὸς καὶ ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν 
ἰῇς. αοἂ δῃῇῃᾷ χσυϊοῦ δπα ἀδιίνουοσ [85 β6ηΐ ΟΕ 

σὺν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ 
τορείμπον τ Ὠδῃᾶ οὗ ΔΏΞ6Ὶ οὗ ἰμ6 (οὔ 6) 

ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῆ βάτῳ. 
μανὶμρ Ῥεσοῦιθ βθβὸὴ ἰοβίη ἱὰ ἰῇ ἰἰδοχῃρυξβῆ. 

36. οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας 
τῊϊς (0.6) 1ρὰ οιΐ [791-658] Ὠδνίὴβ ἄορ 

τῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν τέρατα καὶ σημεῖα ἐν ἐ 
τὴ 8 Ἑσνοί δηᾶὰ ἰῇ φῬοχίθηϊβ δηᾶ 5 5.5 1π 

ὅ68 

οὗ γοῦν Σου θέρους, 
[6 ἀοᾶ οὗ ΑΡΥϑΏβχγη 
δα οὗ ΙΙδϑδ80 δῃᾷα οὐ 
ὕϑοορ.᾽ 56 ῖὶζβα ψῃ 
θυ ηρσ, ΜόϑΘ5. αἰὰ 
ῃοῦ ἄδγθ ἰο ἰηγοϑίὶ- 
δοΐθ ἔυγῦηθν. 38 σε- 
ὩονδῺ" δά ἰο ϊηγ 
ΤᾺΚΘ 86 βδῃᾶβδὶς 
ΟΥ̓ γοῦν Γαοὺ, ἴὸσ ἴῃβ 
ΡΙδοθ οὐ ΨΏΪϊΟΩη γοὰ 
8 βίδῃμαϊηρ ἰ5 Πο]ν 
»τοιυηᾷᾶ, 841 ἤδνα ὁδυ- 
ὑδῖη!ν 5θθὴ ὑῃ86 τόρ: 
{1 ὑγοαϊμαθηῦ οΟὗἨ ἁ τζὴγ 
ὍΘΟΡΙΘ ψὴοΟ 81ῖ6 ἱἰπ 

πσυγρῦ, δι! 1 Ὥδγα 
μραζά ὑῆϑὶ ρτοδηΐϊηρ 
δὴ ἃ ἤδνθ σοῦ ἀονῃ 
ἰο ἀοιῖνου ὑπο. Απὰᾶ 
ΠΟῪ σοχθ, 1 ΜἘ}ὶΙθ, 3 βοηὰ 
γοι οὔ ἰο Ἐἰρυρῦ. 
80 ΤῊϊΪ. Μοξθθ, ΨΜΏΟΠΙ 

ΏΘΥ ἀϊθονηθα, βϑυίηρ, 
ΜΘ ϑρροϊηϊθα  γοὰ 
ΓΌΙΘΙ δηᾶ προ} (ῃϊ5 

χῆϑ αοα βϑθηὺ οἱ 85 
Ὀούῃ σταϊθῦ δηᾶ ἀβ]ῖν: 

ΘΙ ὉΥ {μ6 ϑμῃᾶ οἱ 
008 ϑῆρι ὑῃαῦ 8Ρ- 

ροαγθα ἴο Ὠϊπὶ ἴῃ ὑπ8 

ὨΟΥΆΡ5Π, 30 08}15 

τϑηὺ Ιεὰ ὑπο Ὁαΐ 
οἴΐοῦ ἀοίΐῃρ ρογίθηϊβ 

Μ ,Σ . ΜΝ ϑδηἃ ἱρὴ ἰῇ ἙἘρσγρὺ 
Ἔρυθ Θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ : μδνδὴ 
ΩΝ Ο56α ἢ διὰ ἴα {π6 ἀεβοϊαία [ῥρῖδς9]  8πΠ4 ἰῇ ὑδ8 Βεά ϑΞθὰ 

ἔτη τεσσεράκοντα δηά 'ὰ ἴὯ8 ψ]ΠΘΥΠΘ55 
ΨΘΑΥΒ5 Σοτίν. ΤΟΥ ΤΟΥ ΘΑ. τοῦ 

7 οὗτός ἐστν ὁ μΜωυσῆς ὁ 31 “ΤὨΪ5 ἰ5. π6 Μο- 

ἯΔ15 15. ἩΕΡΘ ͵ ὐρετ τὰς (016) [565 ἐπαῦ βία ἰο “ὍΠ8 
εἴπα τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραή ροφήτην 1. ᾿οὐν 

Βανὶπε τά ἴο ἴῆ 6 505 ΟΕἼΞΓ86Ὶ Ῥτορῇῃϑξ 5005 οὗ Τ5ΥΘΕΙ, 60 -ξ 
ἐς ἀαοτήδει δ΄ θεὸς. ἐκ τῶν ἍΜ11 ταῖὶθθ ὋΡ ἴου χοῦ 
ὑμῖν αστήσεϊί ἊΒ Σὺν 

ἴο ποὺ Ψ}11 τ  Κὸ ἐόν ὉΡ ἰῇ ἀοἂ ουξοξ δε τρϑλὸ ΔΙΔΟῺΒ ΠΗ 
- - ς ». ΄ 2 [- 

ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ. 38 οὗτός ἐστιν  Ὀτούμειθ ἃ ΡΓΟΡΏΘΙ 
στ μοο ἀξ τοα ᾿ ἐΕ τῆς, ὙΠῚ5 ῖ5. [κΚ6ὸ τιθ.᾽ 38 ΤὨϊ5. 5 

38. ΠΘΠονθι, 70-|ὴμθτθ, ΤῊ Τιοτᾶ, ΒΑ, 870 αοᾶ, ΑΒΑΝΕ; Ζαπονδῇ 
ὙΟῦκ ΟΟά, 11.8,11-14,161τ. ΤῊ Τιοχᾶ αοᾶ, Οϑυνρ, 

ὅ69 

3 2 
εν γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
ἴῃ 

[9] 
[86 (ολ6) Βανίῃπρ οοσιθ ἴο 6. ἰὼ ἰῇ δοοϊθβία 

τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ 
Ν ἀεξοϊδία [1806] τὰ ἰῃ6 δῆβεὶ τῆς (οΠ 6) 

λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινὰ καὶ τῶν 
φρθακίῃβ ἴἰο ίπηυ 1ὶῇῺ ἰῇε Μοιῃς 5'πμδὶ δηα οὔ (ῃς 

πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια 
ΑἸ  ΠΕΥ5 ΟΕ 5, ΨΈΪΟΩ μα τϑορίνθα Ιὐ16 τνοσταβ 

ζῶντα δοῦναι ὑμῖν, 39 ᾧ οὐκ 
Ἡνὴ 5 ἰοβῖνθα ίοτου, ἴο ΒΟ (οπ6) ποὲ 

ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν 
ΟΣ 1164 ορραϊφηξ ἰο Ῥεοοχὰθ ἔπ ξαίμποιβο: ΟΣ τ 

ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν ἐν 
μὰς  ἴδϑν ρυβῃθα αν δῃμᾶὰ ἰδμὸν ἐασηθα δος ἰὴ 

ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον, 
τπ6 Βρασχίβ οὗ ἱμπθῖι 1πΐο Εσυρί, 

40 εἰπόντες τῷ ᾿Ααρών Ποίησον ἡμῖν 
Βανι βαϊὰ ἰο π8 ΑΔΙῸᾺ Μαεακβᾳ ἴο τ15 

θεοὺς οἱ προπορεύσονται ἡμῶν: ὁ γὰρ 
σοὰβ ΨΠῸ ΨΨ11 βοὸ δῃβϑδάα οὔ; 6 ἴοσς 

Μωυσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆ 
Μοβεϑ ἰη15, Ψψο ἰεβὰ ουξ 5 ουϊοῦ φασί 

Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο 
οὐ Εσυρὶ, ποῖ ψὲ ᾶνεὲ πο ψνμβδέ οςουχτχεα 

αὐτῷ. 41 καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς 
ἰο ΒΙ τ. ΔΑῃάᾶ ἀμὸν τλϑᾶρ οδἹξ ἐν ο 1.3.1: 

τῷ ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν 
ἅδ᾽ 5 δηα δον δα Πρ βδουίᾶςσθ ἰο [8 

εὐφραίνοντο ἐν τοῖς 
οἰ 6} -τηϊ εα ἴθ 6 

42 ἔστρεψεν δὲ 
Ἑυγπθαὰ Ῥυΐ 

μος 

εἰδώλῳ, καὶ 
40], ϑηαὰ ἰμον γοσα 

ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 
ΨΟΙΚΒ οἔ μα μαημᾶβς οὗ ἰμϑῖλ. 

ὁ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς 
τ-6 αοὰ δρᾷ δανϑ Ῥοϑί 1 ἐἼΞλοο 

λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ 
ἰἴοὸ 06 Γο θυ 8 5ΘοΟΥΘα βουνίοθ ἰο ἧς δύ οΥἕῃ6 

οὐρανοῦ, καθὼς γέγραπται ἐν 
ράνθῃ, ΔοςοοΙα 5 85 1 85 Ὀ6θὴ νυ θη ΕΠ ῸῚ 

Βίλῳ τῶν προφητῶν ἔτ σφάγια καὶ 
ΒΟΟΚ οὗ (8 Ῥγορῃθίβ Νο νοῦ τὴ 5 διὰ 

θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη 
βϑοΊΒ 65 χοῦ Ὀοτο ἰοψαζα ἴο γῇ ΨΘΟΥΒ 

τεσσεράκοντα ἐν τῇ - ἐρήμῳ, - οἶκος 
Σοτῖν πὰ ἰῇὰ6 ἁἅδξοϊαΐθ [Ρ]δοθὶ, - ἤοιβα 

Ἰσραήλ; 43 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ 
ΘΕ ΙΓ 612 Αμα τοῦ ἴοοκ ὺρΡ 6. ες οὗἐμε 

Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ἹῬομφά, τοὺς 
ΜΟΙΟΟἢ δρᾶ ἐπα δίδασ οξίῃμε βμοὰ Ἐοϊῆρῆα, ἰῃς 

τύπους οὺς ἐποιήσατε προσκυνεῖν 
065 ΜΆΘΩ τοῦ σηϑᾶθ ἰο 6 ΨΨΟΥΒΏΙΡΙΩΣ 

ΑΟΥΤᾺ Ὑ: 39---48. 

16 ὑῃϑὺ σϑπια ἰο. 6 
ΔΙΔΟῺΡ ὑπ6 σοῃρταρδ- 
ἤοῃ ἴῃ 6 ψ]ᾺΑΘΓΏΘΕ5 
Ψ|} ῃ6 8ηρ61 μαῦ 
Β0ΡΟοΚ6 ἰο ΗΪἰπὶ Οἱ 
Μουηῦ 51: δ] δῃᾶ πὶ 
ΟἿΣ Ζογθίδίημουθ, δῃᾶ 
ἢ86 τϑοοὶνρα ᾿ἰνίηρσ 58- 
οὐθὰ ῬὉτοπουηοθιηθηῦβ 
ἰἴο ρσίνα του. 3970 
πὶ ΟἿΣ ζοσϑ δ 5 
Τοξαδϑα ἴο Ῥδοομλδ ΟΌ6- 
αἰδηῦ, Ραὺ μον ὑμσιδὺ 
Πΐτ δϑιὰθ δῃηᾷᾶ ἰπ ΘΙ 
δασύ. ὑμον ὑυτζηθαᾶ 
δὸκ ὑὸ Ἐρσγρύ, 40 58γ- 
ἰὴ ἴο Αδοῃ, "“Μβῖϑ 
Βοάβ [ἴὉΣ 5 ἴο 9ὸ 
ΘΗΘΔα οὗ ι1ι58. ἘῸΣ ὑδΐα 
οβοϑ, ὯΟ δᾶ τ οὐῦ 
Οὗ ὑπ δῃᾷᾶ οὗ Ἑρυρῦ, 
ΜΔ ἅο ποὺ Κηοῦ ψῶϑῦ 
85 Ὠδρρθηβὰ ἴο Ὠΐτῃ, 
4150 ὑμοὸῦὺ τϑᾶθ ἃ 
ΟΣ ἴῃ μοβα ἅδνυϑ 
Θὰ ὑχουρὴῦ ἃ ἃ 
Βϑδουῆοθ ἰο ὑπῃ6 [ἴἅο] 
δορὰ Ῥαρδὴ ἰο Θη]ΟΥ 
ΠΟΘΙ ἴθ ὑμ6 
ΜΟΙ ΟΥὗἨ ὑπ6} δηᾶκ. 
42 5ο αοα ἰυγηθδᾶ δᾶ 
Βδηαρθα ὑμϑῖ οὐοῦ ἰὸ 
ΤΘΏΔΘΥ βϑοσθα βού ]0 6 
ἴο π ϑ.ΓΙῺΥ οἵ ἤθϑν- 
Θῃ, αδὺ δἃ5 1 ἰ5 ψεϊῦ- 
ἴθ ἰῇ ῃθ ὍοοΙς οὗ 
0Ὁῃ8 ῥγορηθίθ, Τὖ τὰ5 
ῃοῦ ἴο τὶ ὑῃϑαῦὺ ὑοῦ 
οἴοσοα νοῦ δηᾶ 
ΒΔΟΥΙΙΟΘ5. ΤῸΣ ΤΟΣῚ 

ΥΘΔΙ5 ἴῃ ἰῃᾷ6 ΨΜΠᾶΘρΥ- 
ὭΘσΞΚ, 5 1, Ο Ποῖ 

Οὗ Τ5γ8612 ἀϑ Βυὺ ἰᾧ 
να 5. [η6. ἑδηῦ οὗ Μο΄- 
ἸοΟ 88 ἴθ δῦ 

οΟΥὗὁἨ 86 ροᾶ ἘἙΘΌΏΘΩ 
{πᾶῦ γοὸοῦ ἰοοῖς ὉΡ, 

[6 ἔρυτο ΜΏΪΟΩ 
γοῦ χηϑᾶθ ἴο ΜΟΥ ΐΡ 



ἐπέκεινα 
ὑμᾶς Ῥονοῃᾶ σοῦ 

ρίου - ἦν τοῖς 
85. ἴο 186 

καθὼς 
᾽, ὈΟΦΡΟΤΩΝ 83 

Μωυσῇ 
Μῶόοβ65 

τύπον ὃν 
Σρε ΨΏΪΟΙ 

εἰ αγον. 
Ἔσηγατς 1Δ΄ 

ἀπὸ 
ΖΥΟΤᾺ 

ἕως .- τῶν 
“ὍΔΕΙ 88 

ριν ἐνώπιον } 

τἶβ παρίδῃ; 

.. 49. Ὁ 
ὑπ λῈ ν.1:) 

τὑπτοτγόδιον 
Ζοοϊδίοο!΄. 

οἶκον 
: :ΟΘ56 

ἢ. τίς 
ΟΣ ΨΠδῖ 

49" σεμονϑῆ,: σπταιμθ-θ
 ᾿ 

δ10 

[5.1 ΟὈΠδΕα θην 1 
Μ}1 ἄδροτί σοῦ ἵκῷ 
γομά Βδρυίομ. ἧτ 

44 “ΟἿΥ Τοτοἕβ μεν: 
μδᾶ "π6 ὑδηῦ. οὗ “χε 
τϊῦηθ55 ἰὼ ὑῃ6 ὙΠΔΟΙΣ 
Ὧ655, δῦ 85 6 -οἌγὲ' 
ογάθυβ ΜΏΘΩ 5068 
ἴο Μοβθδ-- ἕο σηϑα Ἢρ 
δοοοταϊηῃρ ἴο [8 Βὰϊ: 
ἢ 6 Βᾶ- 

45 Απᾶ ΟἿΣ ζογδέδ ΠΕ ἢ 
ΜΏΟ βυσοθοαθδα τε τα 
αἰδοὸ ὑσοιρῃῦ ἰδ ἰὴ τα 
σοβῆυδῦ ἴηδο. [86 ΙΔ ΠΣ 

Ῥοσϑοθδθᾶ ὈΥ᾿ [88 ἡ: 
ἐΐομϑδ, ΨΒΟϊΩ ᾿αο 

ἰταδὺ οὐδ ἔΓΟΪα ἶδε:. 
ἴογ6 Οὐχ Τοτεία μοῦ: 
Ἡρτα 1Ὁ ταδὶ πρά ΓπᾺ 

11 τ)6 ἄδυὺ8 οὗ αν Δ ἡ 
46 ΗΘ ζουπᾶ ἔδνοσ ἴῃ 
[86 βἰσμὲ οἵ αοα ἠδ. 
δοκεα ἴογ [{π6 Ὁ 
Ἶθρθ ΟἹ] Ῥγον αἰ πες ὃ 

Ὠδρίξαίίΐοη ἔοτ᾿ ἐμ: 
Αοἂ οὗ σεοοῦ. 47 Ἡόνε 
ΟΥ̓́Θ, 5ΟΙΌ ΤΟ. Ἀ0 
8 ὨΟυ56 ΙῸΣ ΒΉΡΣ 
48 ΝΟΥ τ Π61685,' ἽΠς, 

αν 68 }} ἰπΠ ὨΟΌΒ65 ἕηδὰξ 

Μ΄. Βαπάᾶκ;" 7αθ 88, 

ἐπ 6΄ “Ῥχορμοὺ βδαῦϑ,, 

49 'ΤηΘ Ὠθάγνθῃ ἰδ τὰ 

ζγσομρ, δηᾶ {ῃ6᾽ ϑατία, 

5. ΤΥ [οοὐϑίοο!-- δ ἢ 

βοχσὶ οὗ ἤόυβθ ΜΠ τοῦ. 

Ῥυ1]α. ΤΟΥ τηθῦ ΔΕΙΟΣ 

8 Πὴ 5805: ΟΥ ΜΏΔΕ 
{π6 Ὁῖδοα ἴὸὺσ συ χοϑε 
1ηρ59 50 ΜΡ Ὠϑηά τηδάε᾽ 
811 [Π658 βάρει, ὁ ἱρὰ 
1. ποὺὐϑ᾽ 

51 “Ομδίϊπαίθ.. δίδη, 
δηᾶ. ἀποϊγουπιοίπθά. 

, 
ὃ 

ἴῃ πραγίβ δῃὰ :δδῖ8," 

{μ6 3 

511 

ἀεὶ τῷ πνεύματι 
ΘΙ Δ. 5 τοῦ ἴο 88 βρί στὶς τ 8 ΒΟΙΨ. 

ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ 
χοῦ 816 ἔβ ἶπρς αιραίηϑέ, 85. ἐμ ξαίμοτβ 

ὑμεῖς. ὅ2- τίνα τῶν. 
τοῦ. ΨΨΜΏΙΟΒ. πὸ}. ΟΣ (86 ῬΥορηθίβ 

ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ 
ρειϑθσαίεα 86 ζδβίμαυβ οἷ χοῦ Αμα δον κΚἰποα 

τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ 
[η6 (ο65) ανίῃβ δῃποιιςθα μοξοσθμϑηα δρουὲ “"" 

ὑμεῖς 

ἐλεύσεως τοῦ δικαίου οὗ νῶν 
Ἰρογλ. οδίβα σἰδῃίθουβ (06) οὗ ΨμοΏ ὩΟΥ 

ὑμεῖς .προδόται καὶ φονεῖς. ἐγένεσθε, 
τοῦ :-: Ὀρίχζαυεσβ πα τουσάφσοις. ὑοῦ Ὀδσοδίησ, 

88 οἵτινες ἐλάβετε- τὸν νόμον εἰς διαταγὰς 
: ΨΏΟ τοῦ Γοορίνοα ἰῇ ἴα. ἰηΐο [} 6 ΠΣ} 

ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. ᾿ 
ΟἔΘ5615, δα ποῖ τοῦ βξυδταρά,. 

-ὅ4 ᾿Ακούοντες τ δὲ ταῦτα ᾿ 
ἘΘΔΥΙΩΒ ΄ εξ ἴχ656. (155) - 

διεττρίοντο ταῖς καρδίαις 
1πΠῸ7 ὕοῖα θὴρ αν ΓΟ ΡὮ ἰο ἴη 8 Πρασγὶβ 

αὐτῶν καὶ. ἔβρυχον. τοὺς . ὀδόντας 
οὗ [ὩΘΙῺ δὰ {πον γα τα ΒΏΔδηΣ τπ6 ἐβεοίῃ 

ἐπ’ αὐτόν. δῦ ὑπάρχων ͵ἐὲ πλήθης 
πυροῦ Ὠΐτη. Βοίηβ 

πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν 
οὗ βρίτιΐ ὯΟΙν δανίῃβ βαζϑα ἴπἴο ἰθ6 ἤϑάνϑῃ 

εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ ᾿Ιησοῦν-. ἑστῶτα 
ΒαΞΑ 5ΙΟΥΥ οὗαοά δ᾽: 9}650.5 ανίηβ 5ἰοοα 

Κ δεξιῶν τοῦ θεοῦ, δ καὶ 
ουΐ ΟΥ τσὶρῃϊ [ρασίβ] οὐ ἴῃ 8 αοά, δηὰᾶ 

εἶπεν ᾿Ιδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς 
με 5814 ἼΤΟΟΚΙ 1 τὰ Ῥεμοιάιης με ἈΘανΘ 5 

᾿διηνοιγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώποῦ 
μδνίηβ Ῥϑεθῃ οΡρβηβᾶ δηὰ ἐῃὰβ ὅσο οὗ 16 ταδῃ 

ἐκ .. δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ. 
οὐοξ τεἰρῃΐ [ρασχίβ] Βανὶηβ βἰοοῦ οὔίηε. “ οα. 

ὅϊ κράξαντες δὲ φωνῇ ᾿βεγάλῃ 
ποῦβαα ξεϊοὰ ὅα θὰ ἰο νοΐδα ᾿δτεαῖ 

τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρμησαν. - συνέσχον 
ἴ86ν Β61ἃ ἐοπϑίμεν ἔμ δϑὺβ οὗ ποῖα, δηά ἴδεν τυβηρα 

ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾿. ᾿ αὐτόν, ὅ8. καὶ: 
ἩΚ6- τὶ ας αν ὌΡΟΩ Βΐγω, δα 

τῷ ἁγίῳ: 

οἔγοῦ 8150 

προφητῶν οὐκ 
ποὲ 

ἀπέκτειναν 

τῆς 

- ΑΟῈΝΒ 1: δ2---ῦϑ 

χοῦ ἃ16. αἰνδυϑ. ͵1Γ86- 
δἰδύλῃρ, [6 μοὶν βδρίσιῦ; 
85 ὑοῦ ζογοζαί που 
αϊά, 50. τοῦ᾽ ἅο. 
52 ΜΜῊΪΟΩ. οὔθ οὗ {π6 
Ῥσορῃμοίς αἰἱά σου 
Ζογ βου 5 ποὺ Π6Γ56- 
συΐθῦ Ὑ65, ὑπον Κἰπδὰ 
[οϑθ. ΨψΟ τχδᾶθ 81}- 
ὩὨΟΌΠορΙΘηὐ - ἃ 86ἅ- 
Δ 06 σοῃοοιηϊησ ὑῃ6 
σοοιηΐῃρ οὗὐ ὑπ στὶρῇ- 
ἰδοὺ ΟὨρθ, ΨΏοΟΞΘ. Ρ6- 
ΤΥΆΥΘΙΒ 8Πηα ΤΠ ΘΤΟΙ5 
Υοῦ ὮδΥΘ ΠΟ ὈΘΟΟΙΏΘ, 
ὄϑφτου. ψῆο χεοοὶγοα 
{πῃ6 Τδν :- 85. ὑγϑηβηἝὶ- 

ἰθ Ὁ ᾿ϑῆροὶβι. Ὀυξ 
Βᾶγα ποὺ Καρὺ 10. 

Β4 7Ὲ11, αὖ. βϑαγίηρ 
[8856 ὑῃϊηρα ὑΠ6Ὺ. ξεῖῦ 
οὐδ ἰο ὑοῦ πραγὶβ 

δὰ Ῥορδῃ. ἰὸ βΏΒ5ἢ 
ἐμοῖσ. ἐεο δ Ὠΐμ. 
55 Βαὺ Ὧδ, Ῥοίῃρ 0} 
Οὗ ΠΟΙΡ βρίγιῦ, βϑσθὰ 
ἰαΐο Ὥρᾶνθη πᾶ 

σϑυηῦ βἰσηῦ οὗ θα 5 
ἜΊΟΥΥ δηᾶ ΟΥἨ -ὕεβιι5 

βίδηδίηρ αὖ αοά᾽β 
τὶρὺ βδπᾶ, ὅθ 8)πᾶὰ Ὧ8 
βδολᾶ: “ἸΙΟΟΚΤ ΣΙ Ῥομοϊὰ 

186 Βαδᾶνθηβ ορϑπρᾶ 
Ρ δρᾶ ἐμ ϑ'όη- οὗ 

{ταδὴ βίδησίηρ αὖ αοα 5 

τσηῦ. δηᾶ,᾽" 51 Αἱ 
ἰῃἷς ἐδ. οτἱϑα οὐδ αὖ 
ἰῃ8 ἴορ. οὗ ἰδ ψοΐσθ 
Δ... Ραῦ {μον δηᾶβ 

ΟΥ̓ΟΥ ὑμεὶν ΘΑ. δῃάᾶ 

Τυβηρα ὉΡΟΏ. Ὠΐπὶ ΨΊΏ 

0.6 ΒΘΟΟΘΟΓΩ͂.. ὅ8 Απὰ 

ὅ8: Μογο 1ἰΘΥΆΙν, Ἡρ ΔῈ} ὃἃ5. ἐγαηβγηϊβδίομβ Οὗ δῆροῖβ.᾽ 11 γραᾶς: 
"ὼκπθρ Τὰνν δὲ ἴπΠ6 παπᾶ οὗ Δηρ5615.᾽ ΝΒ τοϑᾶβ: “Ἴθρϑῃ ἴῃ αἰβροβιτοπθ (1) 
ΔΠΘΘΙΟΓΌΓΙΩΑ,᾽ ἡ ΟΥ̓, 

ἰδηβιαίθ “Ὃν {π6 παηᾷ οἵ, 

ἘἜΠ6 Τὰν ὉΥ {π6 ἀϊδβροβιςοη “Οὗ δ 5615.᾽: Οοχήρασο Ναὶ 
ἅπαὰ ΣΧΧ-. δὲ 2 Οῃχοηίοϊος.. 23:18,.. ΜΏΘΓΟ “1 565 “αΙΒροβι ἰοηοτλ᾽᾿. ἰῸ 



ΑΟΥΘΒ 1: ὅθ---8: 4 

ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως 
ΒαντΒ 6]ε οὐρα ουἰδιαθ τῇς οἱἷν 

ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες 
ἴον ννεσα ᾿ῆγονίηβ βίοηθσ. μὰ ἴδ τυϊϊῆθ5565 

ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς 
Ῥυΐ ΟΝ 16 ουΐου βδσσηθηΐ οὗ ἰθτα Ῥοϑίαθς ἐδ6 

πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου. 
ἔφοὶ οὗ γουῃϑ τϑἢ Ῥθ5 ο8116 8 5ΔῈ]. 

59 καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον 
Αμᾶ μον ψοῖο [σοννῖὴβ βίομεβ δὲ 6 ϑίθρβεῃ 

ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα Κύριε ᾿[ησοῦ, 
ΑἸ ΡΟ δῃὰ ΠΕ Ά ΖΡ Ττιοτὰ Ζ65115, 

δέξαι τὸ πνεῦμά μου: 60 θεὶς δὲ 
τοοοῖνα 1ἢ6 βρίσὶς οξτηθ; Βανίῃρ ρὲ ῬἈαί 

τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ. Κύριε 
ἴῇὼ6 Κῶθεβϑ δ οχτἱρᾶ ουὺν ἰο νοῖϊσα ρτϑαὶ Τοχα, 

μὴ στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τὴν 
ποῖ οὶ 5ῃοιᾶ γτλαΐζα ἰο βίδα ἴο ἐποσ {815 τὰς 

ἁμαρτίαν: καὶ τοῦτο εἰπὼν 
51Π; ἘΤετοὶ {815 (1 η 65) Βανὶηδ 5ϑιὰ 

ἐκοιμήθη. 
ἮΘ Σ6}} δ5ϑΊβθῃ. 

δ Σαῦλος. δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ 
5811 Ὀπὲΐ νῶβ ἰϊηκίηρ ᾿ν 611 ἰοβείμεσ ἕο ἐπα 

ἀναιρέσει αὐτοῦ. ᾿Εγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ἈΠ ΉσαΡ οἕμῖμλ. Οσουττοά ας ἱπ ἰμαὲ {ἐδ 

ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν 
αδΥ Ῥογβϑϑοιῖοηθ δτοαὺ Ὄροὴη {πῃ [ΞΕ ΟῚ 

τὴν ἐν. ᾿Ιεροσολύμοις. πάντες δὲ 
τὴ6. (0.6) " 9] Φογαξδίθυα; 11 Ῥεΐ 

διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς ᾿Ιουδαίας 
ὝΤΕΥΤΘ αἰΒΡΟΙΞοΩαῦ ἄοννὰ ἴῃ χορ 5. ΟΣ ἴῃ 6 ΨΦυᾶθδα 

καὶ Σαμαρίας πλὴν τῶν ἀποστόλων. 
δηά ΟἿ Θαυλδτῖα Ὀφϑιᾶθϑ τὴ6 ΘΡΟΒΈΕ165. 

2 συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες 
Οδυγιεᾶ ἰοβεῖμοσ υῦ ἐβθὸ Ξίθρῃθῃα. χΏ816 ῬΡουύβοὴβ 

εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ 
ὑν 6 1 -ΠοΙ 5 δααᾶ ἰμον ταδᾶα Ἰαπιθζϑίοη στοῦ ὌΡΟΣ 

᾿ 

αὐτῷ. ὃ Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν 
Ἀλτη. 581 Ῥυξζ νν85 οιὐίγζαρσιης ἰμ6 

ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους 
Θοο]οβῖϑ ἄοψνῃ οἢ {μ6 Βοῖι565 

εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ 
Ξοϊῃξβ ἴα, ἀγαθοί πα ΤᾺ8]16 ῬΟΥΒΟΩ δῃᾶ 

γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν. 
ὙΨΟΤΆΘΗ Β6 ννὰβ εἰνίῃρ μεβϑίαθ ἱπίο Ῥυίβοι. 

4 Οἱ : μὲν οὖν 
ΤῺ6 (ΟΠ 65) 1ηδορᾶ Τμοσεξοσα 

---- --Φ--«ὡἁ« ------ -τ-Ὁ- -- ----ὉοτττττττρρρρρορορρτοτοθτόρΨΨρΨ. ...Ψ.;.. ὕ......-.-. 

80" Τεπονδη, 7118; Τιογα, ΝΒΑ. 

δ12 

αἵδε ἐῃχονίηρ -᾿ 
Οὐΐδίαθ 6 οἱδν, ΠΝ 
Ῥεθϑὴ σδδίϊηρσ - βίομες 
οὖὺ Ὠΐϊῃ. Απᾶ τῆ χῖς. 
ὭΕΒ565 1614. ἀοντῃ, ἰῃρὶς 
Οὐ ΒΆΤΙΩΘΩΒ δζ. ἐῃρ 
ἔδαοὺ οὗ ἃ γοιὴρ 
σα] 8588]. ὅϑ Αηὰ 
ΘΥ ψϑηῦ ΟἹ οϑϑίὶ 
ΒίομΘ5 δὖ Βύθρῃβῃ "ἂς 
ὯΘ 848. ΒΡΌΘΔΙ. διὰ 
δα: “Ποσὰ σθβα5, γα. 
οοῖνθ ΠΔΥ͂ δρίτίξ,» 
60 Το, Ὀδπαϊηρ- μἰς 
ΚΏΘΘ5, Ὧ86 οτἱϑᾶ- οπξ 
Μἱ ἃ βίσοηρ. γοὶςρ: 
ἦσθ ῃονδῃ," ἄο πρὶ 
Θμαῦρα [15 βίη δραίηβὲ 
ὑμθιλ." ΑΠπὰ δξίβι ξὰγ- 
ἸῺ ῃϊβ. Ὧ6 161} ΓΙ 
[1ὰ ἀθαθῃ]. τ - 

ΘΒ. 58}, ἴον Ἠἰβ "βατῦ, 
ΜᾺ ϑρρσονίηρ “οἵ 

[86 ΤΩ ΥΩ͂ΘΓ οὗ Ὠζηγ, τ 
Οὐ ὑμαὺ ἀδὺ ρτϑὰξ 

ῬΟυβθουῦ 1] 0 8ΓΟ88 
αρϑληδὺ 6 ΘοΏρτερδ- 
Ὅ1οὴ ὑμαῦ ψῶβ ἰὴ 
Φογύβδιθση; 811 δχοθρὺ 
088 δϑροβὺϊθθ. 68 
βοοϊίοσθα ῃσουρδουξ 
ἴδ ΤΘΒΊΟΩΒ . οἵ. “- 
ἅθ8 δῃὰ 8.8. "ηδγ- 
18. 2Βιυῦ τϑνϑσθδῦ 
τῆ οδΥτθα Θὐθρῃθῆ 
ἰο ῃθ6 Ὀυσίαὶ; μά 
πον τηϑᾶθ 8. ρτοδὺ 
1ϑυθη δε ἢ ΟΥ̓ ΕἾΤ, 
3 5801, ὑμουσῃ, Ὀδράῃ 
ἴὁ αθ: οὔὐαρδουβι 
ΙΥγ ἢ {πθ -δοΏρτα- 
βοείου. Τηνϑαϊηρ - ΟΩθ 
Ποῦθα δἵξζο ᾿δηοίδβδε 
δηᾶ, ἀτεαρρίηρ ᾿ουὐ 
Ὀοΐῃ θὰ δηᾶ ψοτῖ» 

Θ, ἢ6 ψοῦᾶ {τ 
μια οὐθ ἰὸ Ῥγίβο. 

ΔΉΟΜΕΘΨΘΣ, [Π056 Υ 

| 
β 

δ718 

διασπαρέντες διῆλθον 
μανιπδ ῬΕΘΩ αἰβρευβοα ψνεηΐ ΤΠχΟυ ΚΞ Ὦ 

εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον. ὅ Φίλιππος 
ἀοοΙΔΥ 8 85 δορά παν ἴπΠ6 τνογά. ῬΒΠΡ 

ὲ κατελθὼν εἰς τὴν πόλιν τῆς 
υυὲ Βανί βοὰς ἄοννῃ ἱπίο ἐπ6 οἱἵγ οὗ ἴῃ 

αρία ἐκήρυσσεν αὐὐτοῖς τὸν χριστόν. 
Σαμθς τς 6 ννδ8 ρσδοβίπα τὸ θα 6 ΟὨχίϑί.: 

β προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς 
Μετ αὐϊζοη να Ῥὰξ ἴῃῇ6 οτοναᾶβ: ἰο ἴ6 (1 55) 

λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν 
νεΐῃβ 5814 ὉΥ ἰδ ῬΈ1Ρ ἘΚΟ6-τϊπμ ἀθαν ἰῇ 

τῶ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ 
ἰδ ἰο Ὀ6 πεδυίῃβ ἴθ ϑδῃα ἴἰο ΡῈ Ἰοοκίῃβ δ {πὸ 

σημεα ἃ ἐποίει: 7 πολλοὶ γὰρ 
5' 515 ΜΉΏΪΟΏ 6 ννὰ5 ἀοΐπδ; ΤΘΩΥ ον 

τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα 
οἱ ἴπ6 (ΟΠ. 65) Ἀανὶὴ 5 ΒΌΪτΙ5 ΠΡ ογ610- ἢ 

ὥντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο, 
ΟΥΪΩ5 δου ἴο νοΐσα ργεαὺ {μὸν 6 .θ σοτατηβ Οὐ, 

πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ 
ΤΩΘΏΥ͂ Ῥυξ μανίηρ Ὀθθ Ῥδυδινζεᾶ δὰ ἴδ 

ἐθεραπεύθησαν- 8 ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ 
1065 6͵Θ οὐτεα; οσουχτρα Ρὰδ στοὰ 7ΟΘν 

ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. 
ὰ ἴζ6 οεἰΐν {παῖ. 

9 ᾿Ανρ δέ 
Μδϑὶθ ρούβοῦ Ὀαΐ 

προυπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ 
5 Ὀθῆοσθ ἰῇ 6 οἷἱΐξν᾽ἯἯσ Ήσσ᾿ ρτϑδοίοϊηρ χασῖίσ δῃηὰᾶ 

ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρίας, λέγων 
Ὠδίϊοα οὗ ἴῃ 6 Ξϑχη δῖ, ΓΕΆΦΉΤΕΣ 

ἑαυτὸν μέγαν, 1 ᾧ 
δτϑδῖ, ἴο ΜΝ ἜΏΟΙΩ 

πάντες ἀπὸ "μικροῦ 
811 ΖΥΟΙᾺ 571811] (Ο}6) 

Οὗτός ἐστιν ἡ 
ἘΠ15 (06) ΕῚ τὰ 

καλουμένη μεγάλη. 
106 Ῥείη “Ἀποὰ ατροϑί. 

δὲ. αὐτῷ διὰ -τὸ 
ἘΠῸν ψοσα αἰϊθη να Ῥαξ. ἴο ῃῖπι ἰπσουρ ἐπα 

ε - ΄ “ [ 2 ᾿ 

ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγίαις ἐξεστακέναι 
βυξποϊοηῖ Χρος ἴο ἐμ8 τηϑθΊοδὶ δοΐβ ἰο ἤδνθ διηδζεα 

ὀνόματι Σίμων τις 
ἴο παῖς ποῖ ΒΟΙΏΘ 

δϑίοπι βίη τπ6 

εἶναί τινα - 
ἰο ὍΘ. ϑβοσῃθροαν ἤἰγηβοὶξ 

προσεῖχον 
ἴον ψοσο θϑῖηρ αὐἰϊοπνθ 

ἕως μεγάλου λέγοντες 
ἘΠῚ1 συϑδί (ομ 6) ἘΕ 2} 41:2 

τοῦ θεοῦ ἡ 
οὐίῃφ ἀοάᾶ 

προσεῖχον 

Δύναμις 
ῬοΟΥ 

ΠΝ 

αὐτούς. 12 ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ 
ἔδοί." ΜΈΏΡΩ ῬὈὰξ δον Ὀο]ϊονεα ἰο ἴῃ 6 

Φιλίπτι εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς 
ῬΗΗρΟ ἀδβοϊδσυίηβ βοοα πον8 δρουξ ΓΝ 

βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος 
Κιηρσάοτη οἔίῃε σαοὰ μά οξίμε δια 

ΔΟΥΒ 8: ὅ--12 

μαᾶ Ῥϑϑθῃ ϑβοδύζογϑα 
ψοηΐ σου Ρ ὑπὸ Ἰαπᾶ 
ἀδοϊαγίηρ [86 ροοά 
ὩΘΒ οὐ 6 ψοζά. 
ὃ ῬΗΪΗΡ, ἴοΥ οὔθ, ψϑαὶ 
ἄονῃῃ ἴο 86 οἱΐν οὗ 
58, ΑΙ 8, δηα Ὀδρδῃ 
ἴο ὈΥΘΘΔΟᾺ ὑμθ ΟὨγίϑὺ 
ἴο ἴποιῃ, 6 ΜΝ Ώ οἠδ 
ΔοσοΙάὰ 6 ογοναβ 
ἍΘΓΘ Ῥανίηρ αὐζοηῦ! οι 
ἴζο ἰζὼ6 ὑμϊὴρα 5δία 
ὈΡΥ ῬΏΪΡ σπὩϊ8 ὑμον 
ἰδθηθα απ Ἰοοκδα δ 
[Ὧ6 5'ϑβ ὯὮ6 5 Ῥ61- 
Ἰοσταϊηρ, 7 ΕῸΓ ἰῇθγ8 
ὍΟΥΘ. ΙΔ ἰμαῦ δα 
ὉΠΟΙΘΘῚ δρ σὶΐθ, δπηᾶ 
μεβθ μοι οὐ ουαὖῦ 
ψ ἢ ἃ Ἰουᾶ γοϊοα ἂμ 
ΘΟ Οἱ. ΜοΥΘΟΨΘΥ, 
ΤΆΔ ὑμαὺ τ ΓΘ Ρ818- 
Ἰγζθὰ δηὰᾶ ἴϑθ ΨΘΙΘ 
ουχθά. 8 50 ὕπουα οδϑῆιθ 
ἴο Ὀ6 ἃ ρτιϑαῦὺ ἄθαδὶ 
οὗ 7070 ἴῷ ὑπαὶ οἱΐγ. 

ϑΝον. ἰῇ ὑπ οἱδν 
ὕμοθ ψὰϑ ἃ οοδγίϑίῃ 
ΙΏΔΩ. πδιμθα ΘΙΏΊΟΣ, 
ΨΏΟ, Ὀσίοσ ὕο ὑῃῖ5, δᾶ 
Ῥθθὴ ργϑούϊοίπρ τχδρ- 
1081 αὐϑ δῃηᾶ διηδζίηρσ 
ὑῶθ πούϊοῃ οὗ ὅδ δχ'- 
1:8, δαί, Ὧ6 Ὠἰχηβο ἢ 
ψὰ5 βοιηθοοαν φτθϑαῦ. 
10 Αῃα 811 οὗ ὑμεϑ, 
ἔσοῦιὶ ὑῃ6 Ιδαϑὺ ἴο [8 
ρυθδαίθϑὺ, ψουῦϊὰ ὯΔ. 
αὐϊοηύίοῃ ἴο ἷσὰὶ διῃᾶ 
ΒΔ: “ἜΠῚ5 8 15. ὑῃ8 
ῬΟΥΘΙ οὗ αοά, ψΗΪΟΙ 
οδ Ὀ6 οδ]οα ατοραῦ." 
11. 50 μον ψουϊᾶ- ΡΥ 
αὐνοηῦϊοη ἤο Ε1Πὶ 
Ὀθοϑθθ οὐ ἢὶ5 δν- 
ἰὴσ ϑιγαζρᾶ θη] Το 
αὐἰξὸ ἃ ΜΏΣ6 ὮΝ Ὠΐ5 
χαϑθῖσδὶ αὐίϑ. 12 Βυὺ 
ΜΏΘΗ μον Ὀϑιονρά 
ῬΏΝΙΡ, ψὴο 5 ἀθ6- 
οἰασίορ, ὑμ6 βοοᾶ δ 5 
οὗὐ ἰῃ6 κΚίηράοια. οὗ 

αοἄ μη οὗ 6 Ὡ8Π16 



ΑΟΥΤᾺ 8:13---20 514 

᾿Ιησοῦ  ἐἠἼζῴἝᾷῷΣΧριστοῦ;, : ἐβαπτίζοντο οὗ σεϑιθ ΟὨτβὺ; ἕξη ἔδεν, 
ΟἿ 7658 ᾿’ ΟΕ σίβι,. “. ἴδεν Ψοτὸ θείῃ ὈδρΕΖοᾶ 1 υχοσοοραρθα ἴο -Ὀ6:: 

“ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. 18 ὁ δὲ |{ϊοᾶ, Ροΐὰ τΉδτι.. δηᾷ 
ΙΏΔ]6 ῬΕΥΒΟΩΒ δπὰ δπὰ ὑγοζωθῃ. ΤῊΘ Ῥαξ] ψοσηθῃ, 13 ΞΊΣΏΟΙΝ 
Σίμων. καὶ αὐτὸς ̓  .. ἐπίστευσεν, καὶ [5615 ᾿αἰδὸ Ὀθοδπλα 48. 
5ΙΧΏΟΙ 8150 . 21: Ῥοηδνοᾶ, δῃᾶ ᾿6ΘΙΐθνοσ, δηᾶ, ᾿οἱίσᾳ 

βαπτισθεὶς ἦν . προσκαρτερῶν [Ὀϑΐηδ Ὀαρεἰϊσθα, σι 
Ἀν Ῥ6θὴ ὈδρίζΖροα ἢ νν85. .᾿ ῬΘΙΒΟν ΘΙ] “85 ἴα οσῃδύδην᾽" αἷς 

τῷ Φιλίππῳ, θεωρῶν τε σημεῖα καὶ [ἰδπᾶδθῃοθ᾽ ὍΡΟΠ ῬΕΣ ἢ 
ἰο ἴπ6. ᾿ ῬΏΜΠΙΕΡ, ῬοΠοΟΙάΙΩΣ δηᾶ . δίρῃβ. δῃηᾶὰ  δηὰ Ὧ6 Ψ85 'δυταξοὰ 

δυνάμεις ᾿ μεγάλας γινομένας [δῦ ῬΕΒΟΙάϊηΡ. -στδαῖ 
ῬΟΥΓΟΙΒ . ταδὶ ᾿ποοθύΣΕΙΒΕ, ΒΒ 5 8Πη4 ΡΌΜδΥζὶ 

ἐξίστατο. : ΜΟΤῈΒ ἰδ εῖηρ᾽- ῬΙδοθῶγ 
6 να5 Ῥϑίῃβ δϑιοῃ ἰβῃμβὰ. 

.14 Ἀκούσαντες δὲ οἱ 
ἘΒΨΙΠΕῚ πραχᾶ.. θὰ τὰς 

ἀπόστολοι - ὅτι δέδεκται 

14 Ὑγ πο. [ηδ΄ εἰρόει! 
Ὅ165 'ἰθὰ σογαβαχοχ 
Ὠϑασγὰ ὑμπδὺ “5818 - 
1:8. δᾶ δοσθρύθα" (ῃ 

ἐν ᾿Ιεροσολύμοις 
΄ῃ ΤΟΥ ΒΑΙΘ 

- Σαμαρία τὸν 
- ἀροβίϊεβ. ἰδδαὲ Π85 δοσορίβα ΝΑ ϑδιηδυί ἰδὲ [ποσὰ οὐ Οαοῦ;: ὑπο 

λόγον. τοῦ θεοῦ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς | ἀϊδραύοποα Ῥοίδτ: αἢὰ 
ννοτᾷ.- οξίῃε. σοῦ, ἴδεν βεμί οὔξέ. ἰονγαζαᾶ : ἐμϑσα΄. δσομ ἴο ὑδοῖα; 15: δ 

Πέτρον καὶ ᾿Ιωάνην͵ 15. οἵτινες [686 σψϑηὺ ΌΤΙ 
Ῥεῖεσ δῃᾶ “ὥοδῃ, ες ΜῈΟ. [854 ὈγαυγΘα ΙῸΓΣ ὍΑδδι 
καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν 1. σοὺ ΠΟΙ͂’ τορὶντξ 

Ἀανίηρ οῦα ἄοννα ΡῬτδυϑα ες ρου. ἴθ [16 ἘῸ ἴ Παᾶ- “ποῦ ψεξ 

ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον" 216 ΡΟ δὴν: "οὐδ 
80 ἰδαΐ ΙΒΘΥ τΐρμῖ τεσαῖνα βρ σις ΒοΙν; οὗ ἐῆθπι, Ρυΐ ΓΤ Ῥο 

16. οὐδέπω “γὰρ ς“ἦν - - ἐπ’ οὐδενὶ. αὐτῶν ΟὨΙΥ͂ Ὀ66πὶ Ῥαρ ρα η 
πού θα γε ἴοσ ἰἔνναϑ ὍΡΟΙ ὯΟ 6. οὗ ἰμϑχὰ 

ἐπιπεπτωκός͵.-. μόνον δὲ: βεβαπτισμένοι. 
Ἀδνίηξ 8116 Ὰ οὐ, τ οὐἶν  Ρας αν 66 ὈδρίϊΖοᾶ 

ὍΣ [86 
ἜΤ ΤΗΒΗ 

ἴον “ψοηΐ αν Ωρ. ἐς 

86 πϑηλα 
Τιοσγᾶ σεϑυβ.. 

ὑπῆρχον εἰς. τὸ ὄνομα - τοῦ κυρίου. ᾿Ιησοῦ: 
{που σεσο ἑπίο  μθ Ὡδὴθ. οὐίμε. Ἰοσὰ αβαβ. ., μδη απ ὉΡΟῚ ἔθ, ΕἾΤ 

11 τότε : ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας - ἐπ᾽ [ὑμ6γ ΠΡΕΒΣ ἴο πωνοως 
εν 1} ἵβενν νου Ρυὐτἰ τὴ6 δηαᾶβ ὍΡΟΣ [ΠΟΥ βρίστ, πος ἢ τι 

αὐτούς, καὶ ." ἐλάμβανον “πνεῦμα ἅγιον. 
μετα, δρᾶ οἶμον Ἄνοτα σϑορίνί πη. βρὶσὶΐ ΠοΙν. 18 Νον ΜΉΘΠ᾽ Βμηρη, 

: ᾿ : : 58. ὑδαΐ δ τονιβ 
18 . ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι. διὰ. (86 Ιαγίπρς τδὲ 

Ἡδνὶὴβ 566 ῃ- "Βαΐ, {16 5ιοη ἰμαὶς ἑῃσουρῃ. ΓΗ μαμάᾶ τ, κι 

τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν. ἀποστόλων Ε ἉΠῸΝΣ τῷ Δ 
ἴῆθ. ρνυἱεηρ ὌοὨ’ οὗ ἴδ “Ὥδπᾶβ οὐδε δροβέῖεβ [80 ϑῦϊ6 5. “ὑ6΄᾿ ἘΡΙ ΟΣ 

- δίδοται τὸ πνεῦμα προσήνεγκεν αὐτοῖς [Ὁ Μψ85. εἰνει, πά 
15 Ὁφίηβ σίνϑα ̓  ἔμ. πρίστε Ἠ6 οὔἴεσεὰ - ᾿ἰο ἐμοῖσ οΥΤοσθα ἐμοί": ̓ τῆοπ- 
χρήματα 19 “λέγων Δότε κἀμοὶ ᾿ “τὴν [6γ, 19 56 ]ΏΡ: αῖγα 
ΤΩΟΏΐΘ5. - - βαγίας Οἷνε χοῦ 8]βοΐο θ᾽. [86 [16 3150᾽ [μΐ5᾽ Ξ3 αὐ 

ἐξουσίαν ταύτην. ἵα 5 ᾧ ᾿ ἐὰν᾽ Οἱ 
Δ ΠΟΥ τιῖς 1ὰ ΟΥΟΥ ἐβαὲ τὸ βόα. ΣΈ Ἔνοσ ἰμοσῦν, ὑμδὺ ΒαΥοηδ 

ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα ἀροῦ Μΐιοτυ ΟΣ. ΠΡ 
1 5Βμοι]ᾶ ΡΙδοθ ἐπε τ᾿ βαπᾶβ Βα τὴϑν σεοεῖνθ - ΞΡ ΤῈ ΜΙ. Ἀϑη 5 τ Δ ν᾽ τδσαϊγό 

ὨΟΙΡ βρ σιν. -ΞΒαῇ "20. Πέτρος δὲ. εἶπεν 
ΠΣ Ῥδίου βαϊᾶ ἴο -Εἰπιξ 

ἅγιον. 
Ῥοίοσ:- Ραῖ΄. βαϊᾶ ΠΟΙ͂. 

πρὸς αὐτόν 
τοναστὰάὰ ἶσα 

δ] 

ἀργύριῤν. σου σὺν “σοὶ εἴη εἰς 
ἴδ Βῖνο οἶγου ἰορείμες ἢ νοι Ἰδὲ 6 ἰπΐο 

»πώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ 
ἀεϑισυιοίϊου, Ὀβσόδαυδαε ἰδ8 πὰρ Εἰ οὐμοὸ αἀοά 

όμισας. διὰ- χρημάτων κτᾶσθαι. μ “ 
γου ορἱλθα ΟΑΒχοῦ ἢ ΤῊ ΟΠ 65 ἰο δοαυΐτγα. 

21 οὐκ ἔστιν. σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ 
᾿ς Νοῖ ἷβ ἴογοῦ ρασξ ποῖ ]1οἱ ἴθ ἰδ 

ὄγῳ τούτῳ, ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ. ἔστιν 
λόγῳ ἰδ 15, ΄ ἴῃ6 -ἔοσ μοασχὶ οἴνοι ποῖ 15 

εὐθεῖα ἔναντι τοῦ θεοῦ. 22 μετανόησον 
οἰγαῖθας ἴα ἀθαϊμβδὶ ἱβὸ Οοά. : Ἀδρθαΐ 

οὖἦν. ἀπὸ: τῆς. 'κακίας - σου ταύτης, καὶ 
ἰλθγθῖοσα το ἰμ6 -αδῃθβδ οὗ εν ΟΥ (815, - δῃὰ 

δεήθητι τοῦ κυρίου εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί 
σαρρῃοδία οὐίμο Τιοσὰ ἰδ σϑϑὶὶν Ψ1Π0Ὸ ἰδὲ κὸ οδὲ 

σοι ἡ ἐπίνοια. τῆς καρδίας σου: 
ἰο γοῖ: 6 ἄδθνῖος οἱ Θ ϑασὶ οἵ γουὺ; 

28: εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον 
. ἀπίο ἔοὸῚ ὈΠῸ6Ὶ οἕ  Ὀἐζίοσηθϑα δηᾶ Ἰοϊη- οηᾶ 

- ἀδικίας - ὁρῶ σε ὄντα. 
οὗ ἘΞω ὐἷλμι ὙΚΕᾺ 1 δὰ ἀρ σου Ῥείη. 

24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν 
Ἐδνὶπξ δησνεσεα ῬΡυξ [Ἃἢ68 5ΙΏΟΩ.. βδϊὶᾷ 

Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον 
Βυρρσαίαθ τοῦ ον ττβξ ἰονασγὰα ἰῇ6 [Ιογχὰ 

ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ ἐμὲ 
50 ἰδ αὐθπης βου ἀρήνς [.}.} ὌΡΟΣ ΤῊ 

ὧν εἰρήκατε. 
οὐ ψῃϊοη (ἐπ λ55) σοὺ Ὦδνο βαϊά. 

-- 35 Οἱ : μὲν ᾿΄. οὖν 
Ἰὰς (ΟΠ 65) ᾿ πα θθα 1βοσεξοσο 

διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες 
μάνίηρ σίνϑη ποσουσῃ υυϊΐϊῆθσα δα δανίηδ 5ΡΟΚΘα 

τὸν. λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεφον ΄΄᾿ 
6. ψοτὰά οὔθ 1οτὰ ἔπον νοσα τατηΐπα Ὅδοκ 

εἰς ᾿Ιεροσόλυμα, πολλάς τε κῶμας τῶν 
ἰηΐο Φογβδιετη, ΤΩΘΏΨ ΔηΩά; ν᾿ Πὲς οὗ ἴΠ6 

εὐηγγελίζοντο.΄ 
ἴον οσο δα θβϑίὴβ τυῖΐ βοοα συν. 

πρὸς 

Σαμαρειτῶν 
ϑδιπδτιίδηϑ 

᾿260. ἔλγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησεν 
ἡ ἀὐτὴ Ῥαξ οΥ̓Ιοτά 5ΡΟΚΘ 

ἐρηκεα "λέγων ᾿Ανάστηθι καὶ πορεύου κατὰ 
ῬΒΣΠΡ ΒΑΣΙ. Βίβα Ρ δῃὰ Ὀ6 βοίΐῃβ ἄονῃ, 

μεσημβρίαν ἐπὶ. τὴν - ὁδὸν τὴν 
βου ἢ ὌΡΟΣ 1Π8 ψγ 8 186 (οΠ6) 

ἰονατγα 

ΑΟΥΒ 8: 21---26 

“ΜΑΣ ΥΟῸΣ βέϊνοσ ρϑὺ- 
ΙΒ ἢ ψοὺ, Ρδσοϑιδα 
γοὰ ὑπουρηῦ {σου ρ 
ΙΏΟΠΘΥ ἰο ροὺ ροβϑθδ- 
5Ιοη οὗ 8 ἔτθδ. βἱτὺ 
Οὗ αοα. 21 οι δυο 
ὩΘΙΏΘΓΡ. ραῦύ Ποῦ Ιοῦ 
ἴῃ ὑμὶβ τλδύΐογ,. ὸσ 
ΟΣ ἤθαχὺ ἰ5 ποῦ 
ἰχαϊρῃης ἴθ [6 5ἱσῃῦ 
οὗ αοά. 22 Βοροῃηῦΐ, 
πούθίοσθ, οἵ. ὑῃὶ5 
ὈΒΘΘΙΘ55 Οὗ γουγ5, δηθὰ 
ΒΌΡΡΙΙοα Θ ΦΘΒον δ 
ὑμϑαύ, 12 φῬοβϑίθῖα, ὑπ 
ἀρνίοθ οὗ γοὺῦ Ὠθϑτὺ 
ΤΏΔΥ 6 ξογρίνθηῃ γοι; 
ΔΊΟΥ 1 566 γοὰ δῖθ 
ἃ Ῥοϊδοηοι5 5811 δηᾶ 
ἃ Ῥοηά. οὗ υῃτὶρῃ- 
ὑθοῦϑ 655." 241 8}- 
ΜΕ ἰθοη βδϊ]ᾶ: 
““ἼΟΌ 6, 8 Κ6 500- 
Ῥιοαύϊοα ἴοὼΣ τΐθ ἴο 
σον μαὺ ποηθ 
οἱ ἴθ ἰῃϊηρθ. τοῦ 

Ὦδνθ ϑϊὰ τ ὀοπλδ 

ὌΡΟΠ χη6.᾽ 

25 ΤὨογοίοσθ, Ψ ΏΘΩ 

ὕπον δᾶ γρίνθῃ.. [88 
ΜιῦΘ55 ὑποσουθ Ὦ Υ 

ϑηἃ δα βροόξκθὴ {86 

ΨΜΟΙΑ οἵὗἨἩἨἁ Ἀσοἤονβῃ," 

ον ὑθτηθα Ὅδοκ ἰο 
σογαβαιθα, δηᾶ [6 

ψοηῦ ἀθοϊδσιὴρ [21 
βοοῦ ὭΘΒ ἴο ΠΊΘΩΥ 

Παρ οἵὐ ἴμ6 .58- 

ΤΥ: 1848. Ε 

26 ον ονο, σ6Π0- 
γ Δ} 5᾽ ΔΏΡΘΙ 5ΡΟΚΘ. ἴο 
ῬΏΣΡ, βαγίηρ: “ἜἘΠ58 

δᾶ (80, ἴο μα βου 

ἴζο 6 τοϑᾶὰ ὑμδὺ 

δι ΤΈμοναῃ, 71; αοᾶ, σήνρϑυν; 
18. “ῆᾳ Τιοχᾷᾶ, ἈΒΑ: (οᾷᾶ, ᾿Ξὅυρ. 
(σᾶ, Αϑυν. 268 Ζϑμονδῆ' 5, 77,8,18,16-18. 

1π6 Τιοτᾶ, ΚΒΑ. 24» Τοπόνδη, 5717.8ν,8, 
259 Τοπονδῃ, 917.8,11,.18. 

{π6 Τιογᾶ᾽ 5, ΒΑ. 
1016 Ἴιοτα,: ΚΒ; 



ΔΟΥΒ 8:2)--.-398 

καταβαίνουσαν ἀπὸ ᾿Ϊερουσαλὴμ εἰς Γάζαν' 
ϑοίπα ἄοννα δ. 49}: ΠΟΥ ΒΘΙΘΥΩ ἰηῖο ὅἄϑζΖϑ; 

[4 3 Χ 2 Ἂ, Ε δ 

αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 21 καὶ ἀναστὰς 
1} 15 15 ἀεβοϊδία [Ρ]8ς6]. Απαᾶ Βανίηρ βϑίοοα Ὁ 

ἐπορεύθη καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ 
Ὧ6 ννϑῃΐ, 8ηαΔ Ιοοκ' τήῇϑ]6 ρβϑούβοῦ Εἰ οΡρίΘ ἢ 

εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης 
δα Γ ἢ Τῆδὰ οὐ Ῥονεσ οἔζδηάβοα αασθο 

Αἰθιότων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης 
οὗ Εἰαϊορίβδηθ, ΨηΟ γ)β ἀροὰ. 5811 [μῃ6 ἔγθαϑυγο 

αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς 
ΟΥΘΥ, ΨΟ δᾶ σοχζὴβ Βοϊηρ ἴο νουϑῃῖρ το 

᾿Ιερουσαλήμ, 28 ἦν δὲ ὑποστρέφων 
Φοτυυδαίοχα, Ὧφ ψα59 μδυΐ τοι 5 

καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ 
διηᾶ" ΠΗΡΝ ὼ ὭροΩ ἰῃ6 ομαχίοῦ οὗ πίστη δηᾶ 

ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαίαν. 
6 ννὰ5 γτοδάϊηξ τὴ8 Ῥχορῃσδι 158] δῇ. 

29 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ 
ϑαια νμυξ 186 ΕἸ) 11 ἴο ἴπ6 ῬΗΙΗ͂Ρ 

Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἄρματι 
Οοτλα σοῦ ἰονναγα δπηᾶ Ρο βιαϑὰ ἴο 6 ομασγιοῖ 

’ . Ἂς μ ε 

τούτῳ. 0 προσδραμὼν δὲ ὁ 
ποῦ Ἡδνίῃδβ τὰ ἰοννατά Ῥαΐ τῃ6 

Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος 
ῬΏΠῚΡ Ὠραχᾶ οἵ Ὠϊτα τϑδάϊηβ 

Ἠσαίαν τὸν προφήτην, καὶ εἶπεν ἾΑρά 
1ϑαϊϑῃ τὰ8 Ῥτορῇῃθοῦ, ΔΩ ἢ βαϊᾶ Εθδϑην 

γε γινώσκεις ἃ 
ἴῃ ἕδσί 8.6 νοὺ ηοννῖηβ 

ἀναγινώσκεις; 31 ὁ δὲ εἶπεν Πῶς 
ψΟοῦ 8516 σϑϑαϊ 7 ΤΏ (οη6) ρα 5δἰἱ4 ον 

γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις 
οὺ ἰκοῖὶν 1 νου]α Ὀ6 ΔΌΙΘ ἱξενοσ ἤοὺ ϑβογίθοῦβ 

ὁδηγήσει με; παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιτιττον 
5ῃμου !άᾶ σβαϊᾶθ τὴ6 2 Ηδ οηίγραῖϊθα δηᾶ [ῃ8 ῬΒΔΡ 

ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ. 
μανίῃϑ σοῦ ρΡ ἴο 5ἰ᾽ ἄονῃ ἰοβεϑίμες ἢ Βΐτα. 

82 ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν 
το Ρὰϊ ῥρδϑϑϑθθ οὗ ἴῇθ δουιρίασαο ψΏΐσρῃ 

ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη Ὥς πρόβατον ἐπὶ 
ἢ ννδϑ8 τοδάϊῃὴρ 8 {πΠ|5 45 ΒΏΘΞΕΡ ὌΡΟΣ 

σφαγὴν ἤχθ καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον 
πεϑεμα ἢ6 νν»85 (64, ἃ 85. ἴδ ἴῃ δϑϑίηβί 

τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ 
1π6 (ομ 6) ΒΏΘΑΧΣΙΩΚΞ πἰ νοΐοθιθθβ, μὰ ποῖ 

ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ͵ 38 Ἔν τῇ 
Π6 15 ορθηΐϊῃρβ Ὁ 86 τοῦτ ΟΥ̓ Εΐτη. Ιῃ ἴμ8 

ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη’ 
Βυχαλαιίο ἰμ6 Ἰυάρσταθης οὗ πὰ 'Μ͵)ὲ5 ξίεα αὐνᾶν; 

α 

τυρλδῖ (155) 

δ76 

ΤΌΩ5 ἀον ἔτοτῃ δεζῃ. 

58. 16ηὶ ἰο α8128. (Τηΐ 
Ϊδ 8 ἀεβοσί ΤΟΘα) 
21 ΜΙΆ ὑμαῦ Ἠθ ἕοβα 
δᾶ ψϑηῦ, 84, ἸοοκΙ 
8) ἘΠΙΟρίδ οηὰς 
8. ΤΆΔ ἴῃ ῬΟΥ͂ΤΕΓ Ἰηδδῦ 
Οδη τ ἄδοθ ἀαθθη οἱ 
ὑμ6 ἙΕὐηϊορίϑηδ, ἰϑηᾷ 
ΨῈΟ 85 ΟΥ̓́ΕΣ 811 'ἢδ᾽ 
ὑγθαβῦγθ. Ἐδ δᾶ ροὴβ 
ἴο οσγβαὶθπὶ ἰο πόξ.- 
ΒΡ, 2δ᾽0ουῦὺ Ὧδ6᾽ χα 
γτϑύυσηϊηρ 8ῃᾶ τὰς 
δἰυθηρ 1 ὮΪΒ ᾿ οΠατίος 
δια τοϑαϊηρ δοαα [6 
Ῥτορῃθῦ 1ϑαίδῃ. 2950 
8 501 πδὶᾶ . ἰο 

ΒὨΪ ΠΡ: “ΑΡΡτοδοδ 
δηᾶ ἰοΐῃ ΨΟΌΓΒΘΙΖ ἰρ 
15 σμασϊοῦ," 30 ῬΏΠΡ 
Υ8η ϑδ᾽οηρδιᾶθ δῃηὰ 
ρατὰ πὶ σϑϑδά- 
ἴὴρ δοιὰ 1βδίϑῃ [88 
Ῥγοθμθῦ, δηᾷ π6 βαϊά: 
“0 γοῖ 8δού811ν ΚΠΟΥ 
ψΏδὺ γοὰ 806 - τόδᾶ- 
ἰηρῦ᾽ 8186 αἱά: 

“ἜΘΑΠΥ, ὨΟΝ οουϊὰ 
Ι αὐοῦ Ὁ 80, υ1685 
ΒΟΙΏΘΟΠΘ φσαἱαθα 62 

Αηὰ Ὧδθ6᾽ φοηὐγραύθα 

ῬΗΠῚΡ ἴο ροὺ οὔ δῃὰ 

δῦ ἀοσχ ψὶῃ- Ὠΐτη, 

ΝΟ 6 Ὀδϑϑϑθδ 

ΟΥὍἨ ϑΘοτίρύασα ἐμαῦ 8 
ψὰ5 τοδαΐϊῃρ δἱουὰ 

τᾶ ἰῃῖδ: “ΑΔ5 ἃ 5660 

ὯΘΒ ψβ Ὀτουρῃς. ἴο 
[886 5ἰδυρηύοσ, 8η8 88 

ὃν Ἰτ μοῦ 15. γψοΐοθ- 

1655 Ὀδίοσ 15 Β,ΘΘΤΕΥ, 

80 [6 ἄοθβδ ποῦ. Ορϑα 

Ηἶ5 τῃουΐῃ. 88 θ- 

'ῃὰρ [κἷἰβ δυμ]Ἔδῦοῃ 

{88 ἡπασπιοηὺ 85 ἰ6Κ- 

ἢ ΔΘ ἴτοπὶ ἈΪΠΙ. 

677 

ἣν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; 
Ἅδὰ δοιουδίίοη Οὗ πὶ ΨὯΟ Μὴ] [ΠΟΤΟΌΘΏΙΥ τέϊδίθῦ 

ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ 
Βεοδῦϑβθ ἰ5 Ῥϑίῃρ Σξίθδσα Ρ' ἔτοση ἕωθ δαγίϊ {πὸ 

ωὴ αὐτοῦ. ᾿ 
ζῶη οὗ Βΐτη. 

84 ᾿Αποκριθες δὲ ὁ 
Ἡδνίηϑ᾽ Δ συνοσοα θὰ ἐπα ουμυοῆ. ἴο ἰδ6 

φιλίππῳ εἶπεν Δέομαί σου, περὶ 
ῬΏΠΡ 5814 [σὴ ΞΌΡΟΙ σα οἔ νοι, δαρουΐ 

τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ 
ψῆοὰ ἰδα Ῥγορῃθὲ 15 βαυῖπσ 1157 Αδρουὲ 

ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός; 
ἢἰηβϑιὲ ΟΥ̓ δροιέ αἰξογοαξ . ΒΟΙΏΘΟΣΘ᾽ 

85 ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα 
Ἡδνὶηξ ορεμεα ὰρ θα 6 ῬῃΐρΡ ἴδ τπουτῃ 

αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς 
οὐ γα δρᾶὰ πανίηρ βίασίθα ἔτοη ἰῇ86 ϑβουὶρίασο 

ταύτης εὐηγγελίσατο οι αὐτῷ τὸν 
{815 Ὠ6 ἀφοϊαγεα 85 βοοᾶ πϑνν8 ἰο Ὠϊτῃ 

ῶ6 ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν 
Α5 Ἀαΐ δον Ψοὺς βοὴ ἄοννῃ ἰπ6 

ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν 
ΠΛΟΥ σϑῦθ ὉΡΟῺ βοΐὴθβ νναΐθυ, δὰ Ξξᾶῦ8 

ὁ εὐνοῦχος ᾿Ιδοὺ ὕδωρ. τί κωλύει 
«:6 αοὐὔυσοβ Ι͂ΟΟΚ! Μαΐεσ; ψνῇδὶ. 15 ρσονθηίη 

με βαπτισθῆναι; 38 καὶ ἐκέλευσεν 
ΤῺΘ ἴο Ὀ6 ΡαρἐϊζΖραϑ Απα Ὧφ σοχηγσαδηᾶθα 

στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν 
ἰο βίδῃα 6 σδασιοῖ, δα ἴλον ννϑῃΐ ον 

ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ ὅ τε Φίλιππος καὶ 
Ὀοτα ἰηΐο {πὸ ψαῖεσ πὰ δῇ ῬΏῚΡ δμᾶ 

ὁ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 39 ὅτε 
[16 ουπιισῦ, 8πα Ὧδ Ὀαρίϊζςοα ἢΐπλ. δ 4.19. 

δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα 
μὲ (μον σαῆθ ωὸ οὐδοῦ ἰῃ6 νναΐθσ, ϑρϊχιί 

Κυρίου ἥρπασεν. - τὸν Φίλιπτον, καὶ οὐκ 
οἔΤοσᾶ βηδίσμοα αν ἰδ ῬὨΕρΡ, δηὰ πο 

εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος, ἐπορεύετο 

εὐνοῦχος τῷ 

᾿Ιησοῦν. 
ζεβαϑ. 

ὁδόν, 
Μὰ, 

ΒΘ 538.) Ὠϊτὰ πού γε ἴπθ δὐπυσῆ, ΠΘ ν85 βοῖη 5 

γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 4ῦὃ Φίλιτπττος. 
ἴο 6 ΡΣ) οὗ ὨμῺ το]οϊοίηρ. ῬΏΣΗΡ 

ΆΑζωτον, καὶ διερχόμενος 
δαΐ 85 Σου ἱπίο Αβμᾶοᾶ, δπαᾶ ρβοίΐηρ ἐῃγοι ἢ 

εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας 
Ὧδ τγχαϑ ἀφοϊδτίηρ βοοῦ πθνβ ἰο ἐμθὸ οἱξίεβ 81 

ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισαρίαν. 
ἈΠῸ] ἐπα ἴο οοῦθ πὶ ἰηΐο Οδϑδβαζεᾶ. 

δὲ εὑρέθη εἰς 

ες ἀπο} ψαῦθυ, 

ΔΑΟΈΞΒ 8: 84--40 

ὍΏΟ Ψ11 (611 μ6 ἅ6- 
ἐδ}15 οἵὐἩἨ δῖ ρϑῇργβδ- 
ὑϊο Βδσϑθα Ὠἱβ 1116 
ἰ5 ΚΘ ΦΔΡ ἔγοηὶ 
.ῃ6 δασίῃ." 

ϑ41ὴ δ ῃ6 
ΘΌΠΙΘΙ βαὶα ἰο ῬΆΪΠΡ: 
“΄᾽ Ῥὲεσ ψγόοὺῦ, Αρβροιιΐ 
ΟΣ ἄοθ5 [86 ὈΓΟΌὮ - 
οὗ 586. 159 ΔΑρουΐῦ 
ὮΣΤΏΞΘΙΣ ΟΣ δροιῦ βοῖηθ 
οἴϑι τπ81}᾽ 35 ῬΏΣΙῸ 
ΟΡΘΩΘΩ͂ ἰδ του ὐἢ 
δηα, πδἰαγίϊηρ νι 
15 Βοσιρύστο, 6 ἅδ- 
ΟἸατοα ἴοὸ Ὠἰπὶ [6 
Βοοῦ. δῖα δροιιῦ 96- 
515. 360 ΝῸΝ 88 μον 
ὍΟΙΘ ΡΌΪΩΡ ΟΥ̓ΘΣ 8 
Τοδᾶ, μὸν - οϑῆθ ἰὸ 
ἃ σογίδίϊῃ μοᾶὰν οὗ 

Θηἃ ὑπὸ δὰ- 
ὩὨΌΟΘΩ δᾶ: “ἸΟΟΚΙ Α 
ῬοΩάΥ οὗ ψεαύϑυ; ψῇδὺ 
Ὀγθνθηΐβ πὶ ἔγοχῃ 
σούθδηρ Ὀαρύϊσοα ϑ᾽᾽ 
7 ν΄ 88 γι ὑμαὺ 
Ὧ6 οοχῃηϑηᾶθὰ {8 
οὨαγίοῦ ἰὸ Ὠδ]ῦ, δῃὰ 
ἘΠῸν Ῥοΐῃ ψοηῦ ἀοννα 
ἰἴαΐο 86 ψαύθυ, Ῥούῃ 
ῬΏΪΠΡ δῃὰ ΐῃ6 δὰ- 
ἈΌΆΟΘΩ; 8ἃπμα ἢ Ἀ80- 
ὑυἱκβᾶ Ὠἰῃ. 39 ΏΘΩ 
μον μαᾶ οοΐχθ ἃρ 
ουδ οὗ ἰῃ6. ψαΐου, ὅ96- 
ΒοΥΘὮ ΒΡ δροίσιν ααΐοῖ- 
ΙΥ Ἰρᾶ ῬηΠῚΡ νῶν, 
διὰ 6 διυμσο ἀἱᾷ 
ὩΟοῦ 566 Ὠΐπὶ ΘῺΥ ΤΩΟΪΘ, 
ἴο Ὧ6 Κορὺ ροϊὰρ ΟἹ 
ἰδ ΜΒ.) Το]οϊοϊηρ, 
40 Βπὺ ῬΗΠΠῚΡ ΜΒ 
Τουμα ἴο. 6 ἴῃ ΑΒ58’- 
ἀοᾶ,, δῃάὰ πὸ σψϑηῦ 
᾿χοῦση μ6 ὑθυυῖοῦν 
ϑηα Κορὺ οἱ ἀθοϊδσϊηρ͵ 
ῃ6᾽ σοοῦ πον ἴο 8} 

[86 οαἰϊ165 Ὁ001 Ὧδ σοῦ 
ἴο Οδοβ' 8. γθἃ. 

315 ΤῊΪΣ νοΥθ6 ἰ5 οπι θα ἰπ 1π8 γνεβίοος: δηᾶ ἩἨοσγὲ ατὐθοκ ἰοχί. 800 76- 
ἈΟνΔΗ 5, 41.18,,.5-18. 1ῃὴ6 Τιοτᾷ᾽ 5, ΒΑ. 409 Αβηοα, 111,18, Α..Ζο΄ (5, ΒΔ. 



Βυὰῤ 581], καὶ 
Ὀγθδίῃϊηρσ δηχααὲ 

ΒΔ ΤΌΤΕ δρδίνει 
ἴΠ6. ἀἰβοίθθ οὗ. ΠῪΞ 

ΤΟΙΤΩ͂, ψοηΐ ἰο 88 
ῬΓΙΘδῦ 2 8Πη4 δβκβὰ 
Ηἰπιὶ ἴογ ἰούύουβ τὸ 
ΒΥ ΠΔΡΌΡΙΘΒ ἴῃ ΠΔΙη88.. 
Οὐ, ἴῖῇ ΟΥ͂ΘΙ - 
ὯΘ τρηῦ Ὀσίηρ Βοχηᾷ 
ἰο ΦΟΙυΞΔΙΘΙῺ - Δὴγ 
ψΏοτὰ Π6 ουπα΄ ψῈῸ 
Ὀϑοηρβα ἐο ΤῊΘ. Υβν, 
ὈούὨ τηθῃ ᾿8ηα ΜΟϊηρῃ: 

3. ΝΟΥ͂ 85. 6. τϑᾷ 
ὑσδνθὶϊηρ Π6 δ8ρ- 
Ῥτοδοηθα δπιδβοας, 
ΜΏΘη Βυἀάθη!γ 
ρηῦ- ἔσο θάνοι 
βαβῃθᾶ δγουσηὰ Ἤΐτῃ, 
4 δυιὰ θ᾽ 1611 "ἔα -ἰπὲ 

Βτουαμα δῃηάᾶ μοάσᾶΐα 
νοΐθθ 8860 ἴο ἰῇ 
Θ8.1, 5801, ΜΈ. ὅγα 
γοὰ ΡῬδγβθουρ 1169 

9 Ὁ δὲ Σαῦλος, ἔτι ἐνπνέων ἀπειλῆς καὶ: 
ΤῊΘ Ῥᾳϊ ὅδ], γϑὲ ὑσθδίηϊηρ ἢ οὗ ἰηχοδί δηὰᾶ 

φόνου . εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, 
ΟΥΑυταΟ ἰηΐο ᾿ 1δ6 αΙΞΟΙ165.. Οὗ ἴῃς Τιοσχᾶ, 

προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ 2 ἠτήσατο 
ΒανῺ 5 οογὴθ ἰουνασζά ἴο 6 οἰμίδὶ ρυιεβέ ἣα δϑεκεᾶ 

παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς 
Ῥεβίαθ οὗ τ  Ιοἰΐοσβ ἰκῖο Ὀδύηδϑοῦβ ἰοννδχαᾶ 

τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας 
ἴἃ6.. - βΒνῃμαβοξυθϑ, 80 ἰῃδΐ ἰδ ονεῦ 8 

εὕρῃ ᾿ς τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε 
μ1 ταϊθδϊ μά οὐ 8 ννᾶν Ῥδίῃϑ, ΤΔ816 ΡῬΈΣΞΟΙΒ δΠΩ͂ 

καὶ γυναῖκας; δεδεμένους. ἀγάγῃ 
Θά “ Ψοχηθα, “ ανΐηβ Ραθὴ οι δ6 σαϊβ;ΐ 168 

εἰς ᾿Ιερδυσαλήμ. -. 
ἰῃῖο ΘΙ ΌΒΔΙ τα. 

8 Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν 
ΕἼ Ῥὰ {π6. ἴο θ6 βοίῃρ ΐ οσσυχγρὰ - μὰ 

ἐγγίζειν ῇ Δαμασκῷ, ἐξέφνης “τε 
ἴο 6 ὩΘΔΥΩΒ ΓΟ Ν ὭδΙλδβοαβ, εὐὐ ΘΟ ΘΩΙν . δηα 

αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ΄- τοῦ οὐρανοῦ 
Ἀγ βΒδβῆρα δτουπᾶ παῖ οὐδοῦ ἰδς. βϑανθῶ, 

4 καὶ πεσὼν. ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν 
ΔΩ αν ΙῺ 4116 ὑροὰ ἰῇ δαυΐῃ 86 ἤθαχὰ 

φωνὴν - λέγουσαν αὐτῷ Σαούλ Σαούλ, τί 
νοῖσθ Βασίπα. ἰἴο δἰπι. 5801 8560, ΨῈΡ [5876 584: “Ὑ)ΔῺ δγὲ 

με.  ὀσὄΣῆ;8διώκεις; δ᾽ εἶπεν δέ. Τίς ἰγοὰ, Τιοτα9᾽ Ἠδ βδἱᾶ: 
8 86 γοιὰ ρουβθοιί δὴ Ηεβϑαῖὰ ρους ἍἘΟΓ[“Ἵ δ8δῃχ ὕ6βα5, ΨΏΟΝΙ 

εἶ, κύριε; ὁ δέ ᾿Εγώ εἰμι ᾿Ιησοῦς ᾿γοὰ 816 ᾿ῬΟΙΒΘΟ Ωρ) 
ΔΥῸ γοῦ, Ποχᾶῦ ὙΠῸ (ομ6) ῬᾳῈςΣ ΣΖΣ δὰ ὅεβθὺβ [6 ΝΟΥΘΥΠΘΙ655, Εἶθ 

ὃν σὺ διώκεις" θ ἀλλὰ ἀνάστηθι [8ηὰ δῃΐοῦ ἰηΐο΄. [88 
ΨΏΟΙ, γοῖ . ΔΥΘ Ῥουβθου δ᾽; θυ 5ίδαημα Ρ νοῦ 

καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί 
δα δηΐοσ γοῦυ. ἰηΐο 6 οἱΐν, δηα ἱἐΐν}} θ6 βροκϑθῃ 

εἰν, δηὰ ταῦ γοὰ 
ταυδὺ ἀο Μ11 Ὀ6 -ἰοϊὰ 
γου." ΝΟΣ [6 “τδἢ 

σοι ὅτι σε δεῖ ποιεῖν. |ὑμαῦ σψοῦθ Του Υεῦ 
ἴονγοαυ ψῃ8 ψόοὰ [1 15 ὨΘΟΘσσΘ ἴο Ὀ6 ἀοίϊηξ. ΜΙ] Ὠἰτὴ ψοΥῸ κἰϑηδ 

7 οἱ δὲ ἄνδρες ει οἱ συνοδεύοντες | ἰΠ8 - ΒΡΘΘΟΏΙ655, ΒΘΒΙ" 
Ὁ ΤῊ6 Ῥὰϊ ΤΩΔ16 Ῥδϑύβοχιβ ἔμ6 (0165) ουγηθσίηβ ΨΙΠ 

αὐτῷ ἱστήκεισαν ἐνεοΐί, ἀκούοντες μὲν τῆς 
Ὠΐγα Π8ᾶ βίοοα ἄστγαρ,. ποασίῃβ ἱἰμᾶδεα οὗ ἴδ8 

φωνῆς μηδένα ᾿ δὲ θεωροῦντες. 8 ἠγέρθη δὲ 
νοῖϊθθ Ὡοοῦθ Ρᾳῃξ ὈὈεμοιάϊην. οίΐυΡ Ὀΐῖ 

Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς ἀνεῳγμένων 
5.8}1 ἔτοωαω ἰμθ δαγίῃ, πμανίπϑ Ῥββὴ ορεηβᾶ Ὁ 

δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν“. 
Ρυΐ οὗ π6 δν 65 ΟΥ τη ποίπιηρ 6 νν885 ΒΘ 5; 

χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς 
Ἰοδαϊῃρ Όν ἴη8 βαπαὰ μυξ πὶ μὸν Ιρσᾶ ἢ ἰηΐο 

Δαμασκόν. 9 καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ 
ΒδΡλϑβΟι8. Διὰ δονναβ αδὺβ ἴβχσχθθὸ ποῖ 

ἰδ, ἰπαθϑά, ἐπα βουπμά 
Οὗ 8. νοϊδσθρ, ὑυὺ ποὺ 

ὈΘΒΟΙαΐηρ ΔῺΡ πτρθπὶ 

δ.Βπὺ 58. μοῦ ᾽ν 

τοῖα ἐμ8 βτοιηᾶ, δᾶ 
ὙΠΟΌΡῊ Ηἷβ δυδ ψορὸὶ 
ΟρΡΘηθα 88 ψ88 βθείῃβ 
ποίμίηρ. 850. ἐμὸν -1οὰ 
Ὠΐτπλ ὉΥ͂ ἐδ δῃᾶ δπᾶ 

σοηαποίθα Ὠἰπ ἰηΐσ 

Βδζαδβοιβ. 9 Ἀπ ζΙῸΣ 
[Ὡχθ6 ἄδυβ 86 ἀϊᾷ πόδ 

519 ΑΟΤΒ 9:10--16. 

866 δηνίῃΐϊηρ, 8:4 ὯΒ 

ΠΟΙ ον δθ ΔῸΣ ἄσϑηϊ. 

10 ΤΏΘΓα 85 ἢ 84- 

ΘΒ ΟῸ 5 8 σογύδϊπ 

ἀἰβοῖριθ Ὡδηιθα Δπ΄8- 

Ὠΐ85, δηᾷἃ μ6 [Ιογὰ 

βολα ἰο: ἴα ἴῃ ἃ νἱ- 

5'ίοῦ: “ΔΏ.8. 185} 

Ηδ 5βαϊᾶ: “ἜΘ 1 81, 

οὐδὲ ἔπιεν. ξ, Ψὖ 

Ζ καὶ οὐκ ἔφαγεν 
βλέπον, ΦΟΥΕΥ ουρες ἡ ς ατοτίς: φεοἰα θ, αὐ ποῖ ὮΘ δία 

1. Ἣν δέ τις 
ἴεβ8 Ρυ 5οπῖδ 

“ατι ᾿Ανανίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν 
ορας ΑΝΩΥ τος δαμὰ βαϊᾶὰ ἰονδῖάὰ τὰ ἰη 

; «ε« ΄ ᾿Ὶ 

“ματι ὁ κύριος ὑΑνανία. ὁ δὲ 
ὁράμοτ δε ἼΡΗ Απδηΐβ. Τπὸ (οπ6) Ραΐ 

"Ἰδού ἐγώ, κύριε. Π ὁ δὲ κύριος 

μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ 
ἀἰβοῖριθ ἰῇ Ὀδηιδβοὺβ 

Εἶπεν Τοοῖκ! Ι, Τιοτά. ΤΩ υὲ [Ιοτα ΙΙΤοχα. Π{|Ὶ6 ΤιοτΙᾶ 

ὃς αὐτό ᾿Ανάστ πορεύθητι ἐπὶ τὴν] 5αἰἃ ὕο Ὠἰπι: “ἘΠ56, ΒῸ 

υἱϊῶ: ἣΨ Ῥυλημόοι ἔν Ὁροὰ ἰμ6 ἰὼ ῃ6 5ἰζϑοὺ σϑἹ θά 
ἰιονατὰ Ὠΐτη. Βίαπα ἃρ νοὰ ξο 

“ην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον 

ῥύμην ἴα Ῥείη σαθὰ ϑίσαϊσῃξς δῃὰ 566 Κ 

ἐν οἰκίᾳ ᾿Ιούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα, 

Ξυχαϊσῦ, δα δὖ (8 

ο56. Οὗ ὅυδδβδ Ἰοοῖ 

ἴῸΣ ὃ ἴτϑὴ πϑιηθᾶ 

ἰα Βοῦβα ο Ψυᾶ85 5818} ἴο ἄδρ Ταγβίϑα, ᾿ ΞΘ], ἔγο ΤΆΥΒΌΒ. 

Ὰ ἕ ὶ ἸΟΟΙ! 6 ἰδ. ὑΧΓὰν - 
ἰδοὺ ὰ προσεύχεται, 12 καὶ εἶδεν | ΒΌΓ, ι ς 

ον ὯὮΕ Ἰὰ 1δ Ὀελγίσα, 8 Π4 86 ἂν] ἰηρ, 12 δῃᾷὰ ἴῃ 8 νἱδίου 

ἄνδρα ἐν ὁράματι ᾿Ανανίαν ὀνόματι  Β8- μδ5 866. 8 ΠΊ81 

τγ816 ῬΘσβοῦ πῃ νι δῖοι Αμπδηΐᾶ ἰο πδῖὴθ ᾿ πιο -ΔΏ 8 Πὶ 8, 5 

εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ τὰς σοπιθ ἴὰ 8ἃπαά ΙΔ. ὨΪδ 
Βϑηᾶβ ὑρὸὰ ἰπὶ ὑῃδὺ 

6 ταϊρῦ ΥΘΟΟΥΘΥ 

αἰρῃῦ." 1980 ΔΑπ'8- 

ηἰὰ5 δηϑογοά: “Ποσά, 

Ὶ πᾶν οᾶγά. ἴτοτι 

τὴν δρουῦ ὑῃ 15 δῇ, 

ΠΟ πιϑ  ἰπ  ΓΙΟῸΒ 

μανίμθ οογ θὰ δηὰ μανίηβ Ῥαξυροῦθ ΐτ 0} 

ῖ ὅτπω ἀναβλέψῃ. 13 ἀπεκρίθη 
χεῖρ 850 ἐπα Ὧ6 υὐἱσῦ ΙΟΟΚ δ δίῃ. Αμδιννοσοα 

ἑ ᾿Ανανίας Κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ 
δι Ἀένος τοτά," ἐπεατα ΤΥ ΤΏΘΩΥ δροιῦΐ 

“ ΕῚ Ἂ ΄σ Ἷ 

ἀνδρὸ τούτου ὅσα κακὰ 
Ἐπ ΤΩΘ16 ΡΟΜΗΕ (15, “85 τῆϑν 885 δὰ ([μ1 85) 

ς ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ᾽ 1 ; 
ἈΝ μοὶν τ πὶς οἔἶγοῦυ Ὧδ6 Μὴ τι . δαχβδιθσα; |ὑμΐηρα π6 αἀἰᾶα ἴο γΟῸΣ 

ϊ ὦ ἕ ΐ ὰ τῶν | ΠΟΙ ΟΠΘ65. ἴῃ σογαθ8- 

" κρὰ ΡΟΣ Ὧ6 ἐξ ανιας ἐξουσιαν ἐάσας Οὗ ἱμ6 ἸἸρὴ, 14 Αῃμᾶ ἤθσθ Ὧδ 

᾿ πάντας. τοὺς [μᾶὰ5 δαῦμουν ΠΓῸΠῚ 

με (01.685) Σξῃρ6. σοῦ ῥσίθδὶ 
ρὰὺ ἴῃ Ὀομακ 8}1 [ῇοβ8 

Ἰσϑιησ ὑροὴ γοῦτγ 

ὭδιηΘ.᾽ 1580 ὑπ 

Τοτὰ 5εἰϊὰ ἴἰο ἰμ: 

“6 Οἱ γΟῸΣ ΨΜΆΥ, Ὀ6- 

ἀρχιερέων δῆσαι 
εν Ὀγιοϑίβ το ἱπᾷ Δ 

ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. 15 εἶπεν δὲ 
ΟΔΙ 5 ΡΟΣ ἰὴθο. ἤδῖῆθ οἴνου. ϑαῖα ὑπαὶ 

πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος Πορεύου, ὅτι 
ἐρρος γα ἰῇθὸ ᾿οσὰ Β6νυοῦ ΒΟΙΩΕἙ," Ὀϑοϑβα 

ἣν - ΄ μ “ἝΞ 

σκεῦος ἐκλο ἐστίν μοι οὗτος τοῦ 
κατα" οὗ ἀτληυς ͵5 ἴοτηθ ἰμὶβ (ο8) οὔίμε : 

βαστάσαι τὸ: ὄνομά μου ἐνώπιον τῶν | 8.158 ἰηἷἰθ 8 ἰ8. ἃ 

ἴο σαΣΥ ι: δῖ οὗἶπιθ ἰπ βίσῃξ οἶἕμθ) ρΏΟβΘῃ ψνΌ5561 (0 τ8 ἴο 

ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε ᾿Ισραήλ, ῬΘΆΙ ΠΥ Πᾶπιθ ἴο [16 

ἈδίοΣτ5 δῃᾷ αῃὰ οὔ κίησβ. οὔϑδοῦβ δῃᾶ. οὗ 5͵86], πδίϊουϑ αϑ ΜΠ 85 ἴὸ 

16 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ δίς ς Ε. κίηρθ δπᾶ {πῈ 5οπ5 οὗ 

ΣῈ ἘΟΕΘΕ ΙΒΒΩΝ ΒΟΥ μὴ δὰ ἊΝ ̓  ΤΣ ν Ξ 15τβ6ὶ. 16 ΕῸΓ 1 5181} 
εἴ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου [ον Βίτῃ ΡΙΔΙΏΙΡ ΠΟΝ 

π μὰ ΟνῸ ἰδ ΕΤΟΥΣ οὗ τὴ ᾿ 

πὰ αωυδ ΤΘΩΣ ὑμίηρβ Ὧ6 πικυϑὺ 
παθεῖν. ᾽»᾽ 

ἰο ΒΞ οσ. ἢ ΒΌΠΟΣ ΤῸΓ ΤΥ ὯΔΠδ. 



ΑΟΥΤΒ 9:17---.0ώ2} 

καὶ 
δα 

11 ’Απῆλθεν δὲ 
ψγοηΐ οὗ [181 ἈΑ,δηῖδ5 

εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς 
ἢ δηΐοσγεά ἱπίο ἰῇ86 δοιβθθ, δῃηά δβϑδνἱηξ ἱσηροϑβϑα 

ἐπ᾿ οαὐτὸνδ τὰς χεῖρας εἶπεν Σαοὺλ 
ὍΡΟΙ ἘΪΠῚ ἴμ8 ΠΤ ΕῚ Ὧ6 Ξδσὰ ΞΔᾺΙ 

ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, ᾿[Ιησοῦς 
Ὀχοίμεσ, ἐῶ [1οχὰ Ὧδ5 βοΐ οὔὐ᾽ὐ τῆβ, 7655 

ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ 
ἔμ (ο 86) βανίηρ Ὀθοοζὴθρ βδβοὰ ἴο γο ἰῇ 6 

ἤρχου, ὅπως 
ψοῦ ΨΟΙΘ ΘΟ, 50 ἰδαΐϊ 

ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς 
νοῦ ταϊσ αὐ ἸΟΘΚ αθϑῖῃ δᾶ ψοῦ ταϊβσ ;}λὐ Ὀ6 Β116α 

πνεύματος ἁγίου. 18 καὶ εὐθέως 
οὗ βρισὶΐ ὮΟΙν. Δηᾶ ἱχηση δ ίθὶν 

ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς 
ἴδον 161} οὐ οἵ ίσαυ ἔγτοωα ἰτῶ6 - ΘΥ65 85 

λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε, καὶ ἀναστὰς 
Β08155, Π]οοκΚρᾶ δρϑαΐῃ δηᾶ, δῃᾷ ανίῃξβ βίοοα ὑὕὉὃὉ 

ἐβαπτίσθη, 19 καὶ λαβὼν τροφὴν 
Ὧθ ννὰβ ΡαρεζΖϑᾶ, δὴ δδνίηξ τεοεϊνεα Ζοοα 

ἐνισχύθη. 
ΒΘ νγὰβ βίσεηριποηρα μι. 

᾿Εγένετο δὲ μετὰ τῶν 
Ηθ οδὰθ ἴῃς Ῥὰξ νὴ {88 

μαθητῶν ἡμέρας τινάς, 20 καὶ 
αἰδοῖ 189 ΠΌΝΣῚ ΒΟΙΏΘ, δα 

ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν 
τς βυῃβδβδοῦθς [6 ν»δ8 ὑσθδοῆϊηβ {8 7 655 

ὅτι οὗτός ἐστν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 
ἐμαὶ 115 15 16 ΞΟΠ οὗ ἰμ6 σοα. 

21 ἐξίσταντο δὲ πάντες . οἷ 
ὕνγοῦο ϑίηρ δϑίοῃ θά θὰ 81] 6 (ο; 65) 

ἀκούοντες καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν 
ΠΘΑΥΣ δηα ἴῃ. ΜΕΘ βαυὴρ Νοῖΐ (Ὠ15 5 

πορθήσας ἐν ἱερουσαλὴμ 
Ὠανὶηδ Ἰδια νναϑίθ 1π δ: ΣΡ ΡΞ ΈΚ-)Ἱ 

ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, 
ΟΔΙΣ 5 ὌΡΟΣ τὯδ Ὡϑιὴδ 1815, 

τοῦτο ἐληλύθει ἵνα 
118 [ὯθΘ δα σοσῆθ. ἰπ ογάϑθυ ἰμδῖ 

δεδεμένους αὐτοὺς ἐπὶ 
Βανί ὈΘο Ρουηᾶᾷ {1615}. ὌΡΟΣ 

τοὺς ἀρχιερεῖς; 22 Σαῦλος δὲ μᾶλλον 
1.8 ΟὨΙΘΕ ρυἱθϑίϑῦ 5801 ρ»υϊ ἘΞ τ 1 εἴτουν 

ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυννεν 
νν 85 Ὁθί δ᾽ ρον οΥϑα δα 6 85 σορξουησίηϑ 

᾿Ιουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν 
εν 8 1ῆ6 (ΟΠ. 65) ᾿ΛΏ ΔΌΣΙΣ ΕΟ 

“Ανανίας 

ἧ 
ἴῃ νυν ἢ 

ἐν Δαμασκῷ 
ἿὯ Ὀδηδβοιϑ 

εὐθέως ἐν 
᾿χαχζαξ αλδίθὶν [1 

τὸν ᾿[ησοῦν 

ὁ 
188 (οὔ 6) 

τοὺς 
186 (οὨ 65) 

καὶ ὧδε εἰς 
διὰ ποῦ ἰηΐο 

ἀγάγῃ 
Ὦφ τσ ΐ 1οδὰ 

ὅ80 

1750 ΑΠπ’8 "88 
νοῦ οἵ δῃὰ Θηΐδγρᾷ 
ἰΐο {μ6 Ποῦξθ, 
ἢ6 δὰ μὶβ. ἤδη τῳ- 
οῇἡ Ἀϊὰ δῃηᾶ κεϊᾷ: 
ΒΔ], ὈΓΟΥΠΘΥ, (ἢ 
Τιοσά, 6 ὥοϑιβ 
ΒΌρΘασθα ἰο ψοὰ ἢ 
ὑμ8 τοϑδᾶ ονϑῦ ψῆϊοῃ 
σοὺ ψ6ΓΘ ΘΟ. ρΡ, ̓ ς 
βαηῦ τὴ8 Του, ἰῇ ογ. 
ΑοΥ ὑῃϑὺ γοὰ τηδν ζᾷ. 
ΘΟ 5ἰρῃῦ δῃηᾶ. με 
ἘΠ στ ΒΟΙΡ βρίτις»» 
18 Αῃὰ Ἰχατῃ 8166] 
ὕβοτθ 1681 ΤΌΤ - ἢ 
δυθ5 δῦ Ἰοοϊκϑὰ ἧκθ 
50Δ165, δὰ Ἠδ6 χε- 
ΟΟνΕΙΘα βἰρῃῦ; δῃηὰ ἢθ 
ΤΌ58 Δα ψ5 Ὀδρ ζᾶ, 
19 δη 6 ἰοοὸκ ἔορὰ 
δηὰᾶ ραϊηθᾶ βἰγθηρίῃ.: 

ἨΔ κμοὺ ἴο Ῥ6. 1ὸγ 
ΒΟ ἀδὺβ ὙΠ {πὸ 
αἰβοῖριθβ ἴῃ Τϑδιιδδουβ, 
20 83π4 ἱπητηθα! δίδει ἴῃ 
ὑπ β5υπᾶροσαθα ἢ8 
Ῥερδὰ ἰο ργϑθβοῦ 96. 
515, ὑμαὺ ἐπὶβ Ομθ. [8 
ὑπ οι οὗ αοά. 21 Βαυὶ 
811 ΛὉΠπο86 Ὡοδυϊηρ. Ὠἰτὰ 
σανθ ΜΆ ἴο ϑίοῃϊδῃ» 
τη 8πα ΜΟΙ]α βαν: 
“ἼΒ [Π15 ποῦ [6 τηδη 

ἐμπδὺ γταναρθᾶ ἰῇοβα ἰῇ 
σεγαβαιθθ ψῈ0Ὸ Οδ]] 
ὍΡΟΣ ἐπὶ Ὥϑτηθ, δηὰ 
ἐμαὺ Βαᾶ δόμα Βοσό 
ΤΟΥ ὑπ νϑὺν Ῥυτροδθ, 

μ8ὺ 6 πιρῃὺ -Ἰεδὰ 

ἔμπθὶ Ῥουπμᾶ ἰο {88 
οὨΐθε ῥγίθϑίβϑ" 22 Βυξ 
581 Κορ οὔ 860" 
αὐἰτίηρ ΡΟ ΟΣ 8}} 
μα τῇοσγα δηὰά Μ8δ 
οσομτουπαϊπρ ὑδ6 
σοὰβ ὑπαὶ ἀποὺ ἰα 

ΜΟΝΝΝΝΝΟΒΟΝΒΟΝΝΝΟΗΝΝΒΟΝΘΝΝΝΜΡΝΣ 

δὅ81 

Δαμασκῷ, συνβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ 
ὉδΙΉ 850 118, τ δ Κιίσβ Ροὸ ψὶὰ ἐμαὶ τ; 15 15 τὰΘ 

ιστός. 
ΧΟ τίσε: 

23 Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι 
45 Ὀαξ οτΘ Ὀϑὶπξ 18 1ΠΠῸ6ὰ αδυνξ 

ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι 
τυὐποϊεηΐ, σοηδϑαϊρα ἰοσοίμοῦ ἴμ6 ΟΣ 

ἀνελεῖν αὐτόν: ἐγνώσθη δὲ τῷ 
ἰο ἰακα ἃρ Πίστη; ᾿ Ῥθοδσαθ ποσὰ δὺς ἰο ἔπε 

Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. 
548] {68 σοῦ 561 προῖ ΟΣ ἴἌϑσα. 

34 παρετηροῦντο δὲ καὶ τὰς 
ΤΟΥ ψΟΙ͵Θ ΟἸΟΒΟΙ͂ν οὈξοσνῖηβ μΡιξλ δὴ ἰδ 

᾿, Ν » -΄ ἣν ΡῚ 

πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς. ὅπως αὐτὸν 
φαίεβ οὔααν διὰ δπᾶ οὐηίσῃξ 50 πὶ Βίτῃ 

΄“ ἀνέλωσιν᾽ 25 λαβόντες δὲ οἱ 
ἐμὸν τσ ἰδ Κα πὴρ; μανὶηρ 8 ΚΘ α νμαΐ . ἢ 6 

διὰ τοῦ -τείχους 
Ἰσουσ (μὰ Ὑ811 

χαλάσαντες ἐν σφυρίδι. 
Βανὶπξ Ιοννοσεᾶὰ ἃ Ὀδϑκοί. 

26 Παραγενόμενος δὲ εἰς 
Ἡδνὶηξ σοτὴϑ ἴο 6 δοη δία Ῥυΐ ἰηΐο 

᾿Ιερυυσαλὴμ ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς 
Φογ 58 σα ἢ ννδᾶὰβ ἰσνίης ἴἰο βΊ.6 Εἰ ΠΊΒΘΙΣ ἰο [86 

μαθηταῖς: καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, 
ἀϊδοῖθθ5; δῃηᾶ 41} πον νου ἔεασὶη τη, 

μὴ πιστεύοντες μαθητής. 
μοὶ ὈοΙονη αἱ βοῚΡ16. 

2 Βαρνάβας δὲ 
. ΒΑΙΏΘΌΔ5 μυΐ 

ἤγαγεν πρὸς 
Ὦ6 Ιβὰ ἰοννασγά 

τ διηγήσατο 
6 ἱπβογσοῦύσῃι!ν σοὶαϊφα 

μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς 
ἀἰδοίθ]ο5 οὗ χω οὗ πίδῃΐ 

καθῆκαν 
{μον 11οὐ ἀοννι 

αὐτὸν 
Ὠΐγα 

ἐστὶν 
Π6 ἰ5- 

ὅτι 
παῖ 

ἐπιλαβόμενος 
Βδνῖηξ ἴα κῃ Πο]α οὗ 

ἀποστόλους, 
ΔΡΟΞΊΙ65, 

αὐτὸν 
8}, 

τοὺς 
1τῃ8 δηάᾶ 

αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ 
ἴἰο θὰ ον ἢ ἰᾷζ6 ΨΥ 

εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, 
6 βὰν ἰμ6 ΙἸιοτὰ πᾶ ἰβαὶ ἤθ βροκο ἴο Ὠΐϊτη, 

καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ 
πὰ ΟΝ ἴθ ᾿ϑιπδϑοῦβ ὯΘ6 5ΡΟΚα ὈοΟ]αῚν ἴῃ {6 

᾿Ιησοῦ. 28 καὶ ἦν μετ’ αὐτῶν 
οἵ ὅεβιι5. Αὐὰ θονα ψιί {μου 

ἐκπορευόμενος εἰς 
βοΐησ οὐἕ ἰπῖο 

ὀνόματι 
ὨΔΠῚΘ 

εἰσπορευόμενος 
Βοϊηξ ἰὼ 

[ὰ ᾿' Σ - ᾿ 

ἱερουσαλήμ, παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι 
ΤΟΥ ΒΘΊ τω, 5ρθακῖηβ ΒΟΙαΙν χὰ 6 πϑῖὴδ 

τοῦ κυρίου, 29. ἐλάλει τε 
οἱ [ἢ 8 τιοτᾶ, Πο ννὰ5 βρθακίῃβ δᾶ 

. καὶ 
δηάᾶ 

καὶ 
δηᾷ 

καὶ 

ΔΟΥΒ 9: 28---.-ὦώ9 

Ὀδιθεοιβ 85 Ὧ6 ὑτογνθά 
Ἰορίοδιν ὑμϑὺ ῃΐθ 15 
ἴῃ6 Ομχίϑί. 

28 ΝΟ ΨΏΘΩ ἃ ρΌΟά 
ΤΆΒΏΝ ἄδιγς ΓΘ σομλ- 
ἰὴρ ἴο 8. οἷοβθ, [Π6 
Φεν 5 ΟΟΚ ΘΟΌΏ561 ἴο- 
Βοίθοσ ἰὸ ἄο ἅν 
αὶ Ὠΐ, ἘΟΜΘΥΘΥ, 
ΘΙ οΙοὺ δρεϊηϑὺ Ὠΐτα 
Ὀθοδῆθ Κηόονὴ ὕο 
5381}. 24 Βυὺ 86} ψ γα 
ΟἸΟΒΘΙΡ ψοϊοῃίηρ 8150 
[Ὃ6 σϑαΐοθς Ὀοίῃ αδὺ 
δηα ηἰρηῦ ἴῃ ογᾶρσ ἴο 
ἀόο δῶν νι ὨΐΪπ), 
25 5ο 5 ἀἰϊδοῖρ]θ5 
ἴοοκΚ δἰ δηᾶ ἰθὺ 
τὰ ἀο ὉΡΥ ἰσῶῦ 
σοι δὴ ορθῃίΐηρ 
ἴῃ [6 Ψ81, Ἰοναυίησ 
Ὠἷἴμλ ἴῃ 8. Ὀδοϊςοί, 

260 δετὶνὶρ ἰῇ 
σου βίη 6 χτϑ66 οἵ- 
Τοτὺ ἴο οΐῃ Ὠἰχηβθιῖ 
ἴο ὑπ ἀϊδοΐριθ; Ὀυὺ 
ΤΟΥ ΨΘΙ͂Θ 811 αἴτγαϊά 
οἵ ἴση, Ῥδοϑῖιθθ Ὧν 
αἰά τοὺ Ὀθϑιθνθ 6 
Ὅ5 ὃ αἰκοῖριθ, 27 3Ξ0 
ΒΔΓΏΒ 8.5 ΟΔΙΩΒ ἰο Ὠΐ5 
δἰάὰ δῃᾷα θᾶ εἰμὶ ἴο 
16 δροβύϊθϑ, δῃᾷ Ὧ 

το] ἃ χριι ἰῃὰ ἀσίδ! 

μον ΟἹ ἰῇ τοϑᾶ ἢ 

δᾶ βοὴ ὑὰβ Το 

δῃᾶ ὑῃδὺ μα δᾶ 8ρο- 
Κοὴ ἴο Πΐ, πᾶ 

ΠΟ ἰῇ Ὀδιηδϑοὰβ 

ὯθΘ Ὠϑαᾶ βροίζθρῃ ὑοϊ]ά- 

Ιν 'ἴῇ ὑζθ Ὡ8Π16 

οἵ Φσοβθ5. 28 Αηαὰ [8 

σου ηπθα ἰῇ ὑμθπι, 

ψϑϊκίησ ἰῇ δῃα οὐὐ 

δὺ σογβδ θη), 5065Κ- 

Π πὰρ ὈΟΙΑΙν ἴῃ {86 ϑῖηθ 

οὗ 88 Τιχά; 29 δμὰ 

ὯΘ6 Ψϑ ἰδἰκίηρ δῃᾶ 



ΑΟΊΤΘ 9: 80--8ὅ 

συνεζήτει πρὸς τοὺς 'Ἑλληνιστάς" 
6 ννὰ5 Ξε  ῖηξ ἰοροίμοσ ἰοψασὰ ἰδα ἩφΙΠδηϊβίβ; 

οἱ δὲ ἐπεχείρουν ἀνελεῖν 
116 (ο} 65) ριξ ννοῖς ἰδκίῃρ ἰῇ Ὠδηάα ἴο δ Κα ὼὉρ 

αὐτόν. 30 ἐπιγνόντες δὲ οἱ 
Βίτλ. Ἡδνῖὰξ δοουτζαῖθν Κπόοννῃ μυΐ 188 

ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισαρίαν καὶ 
Ὀτοίΐμου [ρᾶ ἀοννῃ τὰ. ἰηΐο Οδθϑᾶῦθα δῆὰ 

ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν. 
ἴδ βεῃΐ οὕ οὐ  ἤΐγα ἰαΐο ἘὙδυββ. 

81 Ἢ μὲν οὖν 
Τὴθ6 ἱπαθοᾶ {που ῖοσα 

ὅλης τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ Καλιλαίας 
ὙΏΟΙΘ τῇς Φυᾶδθα τ πᾷ οὗ 811166 

Σαμαρίας - εἰρήνην οἰκοδομουμένη, 
ΟΣ διηδσία.. ννὰ5 δνὶὴ δ Ῥθϑοθ Ῥοίηρ ὈΌ1Π αΡ, 

καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου καὶ 
δᾶ Βοὶηβ ᾿ ἰοίῃθ ἔδθασὨΎ οὔίῃο όσα δμά 

τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος 
ἴο 18 8 οοχαξοτῦ ΟΥἴμ6 . ΠΟΙΪΓ βροϊσὶῖ 

ἐπληθύνετο. 
1 ννὰ5 Ὀϑῖηρ τα] 0116. 

καθ᾽ 
ἄοννῃ 

καὶ 
δηὰ 

ἐκκλησία 
εςο]εϑία 

- εἶχεν 

32 ᾿Εγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον 
1 οσσυττεοα ναὶ Ῥρίογ Ἰχανουϑίη 

διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς 
ΚἈὨΓΧΟΙΡῊ 4}1 [Ῥᾶτίβ] ἴο σογὴ8 ἄοννῃ δᾶ ἰονδτα [88 

ἁγίους “τοὺς κατοικοῦντας - Λύδδα. 
ΠΟΙΥ (ΟΠ 65) 1ὰς6. (ΟΠ 65) ἀπ αθιίβ 1 ναάϑδ. 

38 εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωτόν τινα ὀνόματι 
Ἦφ ἐοὰμα υὲ ἴθτα ΤΏΔΕ βοῆθ ἴο Ὡ81Ὼ8 

ἀν 
ἔτι 
ὌΡΟΩ 

Αἰνέαν ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον 
Αρῆθοβ οὐδοῦ γϑϑῦβ εἰσμς Ἰγίηρ ἀοννὰ 

κραβάττου, ὃς ἦν παραλελυμένος. 
οοἱὐ, ΨΜῈΟ 85 -ανῖὴβ ὈςΘῺ ῬΦΥΔΙΥ ΖΘΩ͂, 

84 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος Αἰνέα, 
Απαᾶ 5814 ἴο τ ἰὯθ Ῥεῖίοσ ἌΑΘῆθ85, 

ἰᾶταί σε ᾿Ιησοῦς Χριστός: 
15 βραϊϊηρ γον 2655 Γμχίϑί; βίδῃα ὑὕρ γοὰ 

καὶ στρῶσον σεαυτῷ: καὶ εὐθέως 
δια ἀο {πὸ 5βρσοδαάϊῃηρ ἴο γουγ56}Ὲ; δηα ἱσηγηθα δίθιν 

ἀνέστη. 385 καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντες 
ἢ βἰοοά τπιρ. Δηᾶ 58. ξλνε:} 811. 

οἷ κατοικοῦντες Λύδδα καὶ τὸν Σαρῶνα, 
[16 (ΟΠ 65) ἀλλ δοϊησ τ γὰᾶϑ δηᾶ ἰῇ6 ϑΒδζου, 

οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. 
ψὯοΟ τὰυγρα ὌΡΟΣ ἴῃ 6 Τιοσά. 

ἀνάστηθι 

ὅδ 

αἀἰδρυαύίσ σ1ῸῈ. [8 
ΟΥθ6Κ-ϑρθακίηρ σου," 
Βαὺῦ ἰΐδθθ πιβᾶβδ.- εἑ.. 
ἑαταρί ἰο ἀο δ} 
ψ ἢ μΐμ, 30 ΨΏΘΩ ἰῃς 
Ὀχούμθτβ ἀθύβοϊβα [ἢ ΐ5, 
ΘΥ Ὀτουρῃῦ ΠΡΕ 

ἄονψῃ ἴο Οδδθ5᾽ ἃ ΘᾺ 
δηᾶὰ βεηὺ δΐτη οὗ ἴο 
ΤΆΥΒ.5. 

31 ΤΏΘρη, ἰηάἀραά, [ῃ6 
σοηρτγοσαύίοῃ ὑῃγουρη. 
ουῦ 8 ψΏΟΙΘ οὗ σὺ- 
68 δῃὰ 6811:166 δηὰ 
58. "ἸΩΘΙ 8 δηὐογθᾷ ἰη- 
ἴο ἃ Ρδογοᾶ οἵὗὨ Ῥδδοβ, 
μοΐῃρ αῦὺ ἀρ; δῃὰ 
85 ἰὖῦ ψϑικοα ἴῃ ἐῆἢρ 
68 οὗ σοῃονδῃῦ δηὰ 
ἴὰ ὕπ6 οομζοτὺ οὗὨ [ῃ8 
ΟῚ ϑρίσιῦ 1 Κορὺ [9 
τα γί. 

32 ΝΟΥ͂ 85 Ῥϑίεσ μᾶς 
δοΐϊῃρ ὉΠΓΟῸΒῺ 8]] 
[Ῥᾶσυὺβ] 6 σϑὴρ ἄονῃ 

8150 ἴο 86 ΠΟΙΪΥ͂ ΟἿΘ5 

μαὺ ἅπθιῦ ἴῃ [χᾶ ἀδ. 
83 ἙΏοῖΘ π6 ἔουῃμᾷ ἃ 

οογίαϊῃ δὴ Ὠϑχηρα 

ΑΘ. 885, ὴο δὰ 

66 ᾿γίηρ ἢδὺ οὐ ἢἰ5 

οοὐ ἔοῦ οἰρῃῦ γϑϑῦδ, 

85 Ὧ8 ψὰβ ὈΔΥδΙγ θα: 

84 Δηᾶ Ῥοίδσ. βαἱὰ ἴὸ 

Ὠΐ: “ΑΘ. Θ΄ 85, 56- 

5815 ΟἸγίβὺ Π6815. γοι. 
Εἰδθ δῃηὰ 186 Ὁ 
γοῦῦ Ρεᾶ. Απᾶ Β6 
ΥΟ86 ἰπητηδαϊα οι: 
85 Αμᾶ 811 ποϑββ 0 
ἱπμαριιοα τΥ8΄ 848 

Δ ἴῃ [ρ]δἰῃ οἵ] 
ΞΒΔΥΌΠΣ 58.) ΕἰΠ), 

διά ὑΐθϑα τυγπρά. ἴο 

186 Τιογά. 

2951 Τ,ς}06Υ8]}ν, 
ἤονδη, 011,3,18,15,16,18.- 

ἤΒ6. ἘΘΙΠρηϊβίβ. ἡ “1 χρδᾶςξ “6. Οχρϑοίδη Τοννβ.᾽" 
1Π6 Τιοτᾶ, ΒΑ. 8355 5ΠΔΙΘΏ, 

81» 95ὲ- 
{πὲ ΘαΎομ, ἐξ ΒΑ. 

δὅ88 

τις ἦν μαθήτρια 
ΒΟΙΏΘ Μἶἷ|ὼ2αμ5 ἔϑίχδὶθ αἰοῖοῖα 

86 Ἐν ᾿Ιόππῃ δέ 
ΤΩ Φορρὲε ὑθξ 

ὀνόματι Ταβειθά, ἣ διερμηνευομένη 
το δΙη8 ΤΟΙ 8, νΏΟο Ῥοὶπδ ἰγαιϑὶαίθα 

λέγεται Δορκάς’ αὕτη ἦν πλήρ ρῆης ἔργων 
ΟΣ ΜΟΥ 5 

ἐποίει. 

{15 ννὰ5 

ὧν 

ἰς θεῖ η5 5818 Τόσοβδβ; 

ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν 
βοοὰ δῃὰ μι ξβ ΟΣ ΤΏΘΙΟΣ ΟΣ ΜΟΙ 586 ννδϑ ἀοίῃς. 

41 ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἥμεραις ἐκείναις 
1 οοοσυττοα μὰς ἃ ἴδ 8 οδ6 

ἀσθενήσασαν αὐτὴν κα βεν, λούσαντες 
μδν1 8 28116 5 ἤοσ ἴο αἱφᾳ; ὨανΙΠ5 νναϑῃθα 

δὲ ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. 38 ἐγγὺς δὲ 
μὰ ἔβενρυξ 1 ὌΡΡΘΥ Τοοτῆ. ΝΘΩΓ μυΐ 

οὔσης Λύδδας τῇ ᾿Ιόππῃ οἱ μαθηταὶ 
Ῥοϊῃῆξ οΟΥΙ να. ἰἴἰο (6 Φορρϑ 16. αἰϊποῖρ]θ5 

ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ 
μανὶπθ μοαζάὰ (μδῖί Ῥεΐοσ ΠῚ ἰῃ τ 

ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν 
{π6 0 βρη οἵ  νο 1816 Ῥθύϑοῦβ ἰονθχα 1 

παρακαλοῦντες Μὴ ὀκνήσῃς 
[12 1 γε γ: Νοΐ ψγουῦ 5ῃου]ᾶ Ρ6 πιοίϊ 1655 

διελθεῖν ἕως ἡμῶν: 39 ἀναστὰς 
ἴο σογὴθ Ὥσουσῃ ἅμ} ἴοιϑ; Βανὶηξ βίοοα ἃΡ 

δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς’ ὃν 
Ὀαΐ Ῥεῖοσ νοΐ τὰ ποτὰ; ΠΟΤᾺ 

παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ 
Βδνὶη5 σοσὴα ἴο Ὀ6 διοηρβϑίᾶθ ἰμον Ιρσᾶ υρ ἰαἰο {πα 

ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι 
ὉΡΡΟΙ τοοσζὰ, δηᾶ μον βίοοῦ δου βαρ ἴο ΠΈΡΟΝ 411 

αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι 
6. νῖαονβ δ Ξ)92} 615 ΕἸ οτοὶ ΘΧὨΔΟΙ ΩΣ 

χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα 
ΙΏΏΘΙ βασηθηΐβ δα ουΐζοχ βασσηθιί 885 ΤΏΔΩΝ δ5 

ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα ἡ δορκάς. 
5ὴ8 ψγ»85 πα κί Μιὰ ἰμθοὶ ὑείηπσ ἴῃ 6 όοχοδβ. 

4 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ 
Ἡδνίηξ ἰγαδί οαὐ ῬὰΣ ουΐδιᾶθ 811 ([6 7) .ῃ8 

Πέτρος καὶ θεὶς τὰ γόνατα 
Ῥαοίοσ δῃὰ Βανὶπσ Ρδσοα 116 Κῆθο5 

προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ 
ἢ ῥρχαυνϑεᾶ, δρᾶ πδανίῃ ἰυτηθρα ἰοννασάὰ [μὰ 

σῶμα εἶπεν Ταβειθά, ἀνάστηθι. ἡ 
Ῥοᾶν ἢ 58ϊᾶ ΤΔΌΪΠ8, βίδαῃπα τὉΡ. ἘΠ6 (Ομ 6) 

δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ 
δας οροηρᾶ Ὁ [441 ΘΥγ 65 . ΟΥ̓́ΏΘΥ, δβδῃᾶ 

ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισεν.᾽ 
πανίπδ ΒΕ6 ἢ τῃ8 Ῥοείοσ 586 Ξϑδί Πρ. 

4 δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα 
Ἐδνίηξ εἰνοα Ρμυΐ ἴο ΠΟΥ δΒαμᾶ 

ΑΟΊΤΒ 9: 836-41 

6 Βυδ ἰῇ 008 
[ϑγθ ψὰβ ἃ οοείδίῃ 
ἀϊβοὶρΙθ Ὡδιπθα Ὑ18011- 

ῥα, ΜΏΣΪΘΩ, ΨΏΘΩ 
ΥδΔηΒΙαὐοα, ΠΏ ΘΒ ἢ 8 
ΠΟΙ Ό85. ὅ.86 δροιημᾶαρα 
ἰῃ ροοά ἅερθᾶβ δὰ 
αἰ οὗ ΙΏΘΓΟΥ ὑπδῦ 
Β8Ὼ6 ὰ5 ΓΟ αδυῖηρ, 
871 Βυῦ ἴῃ ὕμοβθ ἀδῦϑ 
8026 Παρροηρᾶ ἰο ἴδ! 

510 Κ δηᾶ αἷθ. 50. {67 

Ὀαίμρᾶ ΠοΥ δηῃά. θὰ 

ὮΘΥ ἴῃ 80} ὈΡΘΟῚ Ομ δτ- 

ὍΘΙ. 38 ΝΟ 85 χα 8 
ΨὍ5 ΘΓ 900 8, ΜΏΘΙ 
[86 ἀϊβοῖριθ59 δϑαγὰ 

ταῦ Ῥοΐοσ 5 ἰῃ 
ἐμ αἷύν μον αἷ5- 

Ῥαϊοηρα ὕνο ἴθ ἴο 
ἰσὰ ἴο οηὐγθαῦ [ὨΪΠ1]: 
ῬΊΘασΘ ἅἀο ποὺ Ὠθϑὶ- 
ἰαῖθ ἴο σοζὼθ οἱ 835 ἴδ Υ 
ἃ5 05.᾽. 39 Αὐ μαὺ Ἐ8- 
16 Γ᾽ ΤΌΞ6 δῃᾷὰ ψϑοηὺ ΙΔ Ὲ 
ἤθη. δῃᾶ ΨΏΘΩ Ὧδ 
ἃυτὶνοα, μον. 1οα Ὠϊπὶ 

Ρ ἰἴο 6 ὑῦ᾽ῦὈέδτ 
ΟὨΒΙΔΌΘΙ; δηα 8411 [6 

ψίᾶάον5 ὑτοδθηΐθα 

ὑβουϑοῖνο ἤο Ὠϊηλ 

ψοορίηρ δηᾶ δχἱ1ῦ- 

ἴὩΡ ΤΏΘΏΥ ἴπΠῸῚ ρ81- 
ταθηΐβ 86] ΟὟΤΟΣ 987- 

ταθαΐ ὑπμαῦὺ ΠΟΙ ΌΔ5 

δορὰ ἴο πᾶκθ ΜῈ 

5ὴ6 5 ψιῦὰ (611. 

40Βι Ῥοίοσ μαΐ 

ονοσυροᾶν οὐὐβιᾶθ 

δια, ὑὉρῃάδϊΐηρ Ὠϊβ5 

Κῆθοϑ, ἢὯ6. ρεδγυϑᾶ, 
δᾶ, (τὴν ἰο ὑῃ8 

Ῥοάγν, 86 βεΐα: “18᾽- 

[Ὧ8, τἱ56 "ἢ 56 ορϑθῃθᾶ 

ΘΙ αὐὸς δηα, 8δ5 506 

σϑαρσῃῦ βἰσῦ οὐ Ῥαίευ, 

506 5αὺῦ ᾧρ. 41 αὶ ν- 

ἷρ ΠΟΥ ἢἰβ. Πι8ῃηᾶ, 



ΑΟΥΒ 9: 42---Τ1θ: 6 ὅ84 

ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ [Π6 ταὶββᾶ ΘΓ ὑρ, δὴ 4 
ἢ τῆδάδ βίβδπα Ὁ ὮΘΣ, Δαν βουησθά ἕοσ Ὀκπὲ 6 081106 1 [6 ΒοΙ͂ν 

τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν Οη65 δἃπᾶ με τίάους 
1086 ΒΟΙ͂ν (ομ65) δῃᾷὰ ἰῇ Ψψιᾶονβ [6 ργεβθηϊθα [6 Ὀτϑϑϑηΐρα ἢ 

αὐτὴν ζῶσαν. 42 γνωστὸν δὲ 
ἐν Ἰλνῖηρ. ἙΚηοννῃ 

ὅλης ᾿Ιόππης, καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ 
ΨΏΟΙ]Θ ΖοΡΡξ, ΕΤεζοὶ Ὀειθνοα ΤΩΘΔΩΥ 

τὸν κύριον. 438 ᾿Εγένετο δὲ 

ἐγένετο καθ᾽ |81ῖνθ. 42 ΤὨΪ5 Ὀδοδχης 
μυξ ἢ Ῥεσασηβ ἄονῃ!] καονσ ΤΟ σους 81} 

ἐπὶ ᾿ ϑορῬὍε, δῃᾶ τῖϑὴν 8. 
ὌΡΟΣ 1 Οϑ8 ὈΘΙΘΨΕΥΒ. ΟἿ (ἢ 

ἡμέρας ἱκανὰς Πιοτὰ, 43 ΕῸΓ αὐ α 
πο Τιοχᾶ, Ιὐ οσοιυστοᾶ υς ἅἄδυῦβα βαΐξβοϊθηΐ ἔθ αν Ὧ6 τϑιηδίηρα 

μεῖναι ἐν ᾿Ιόππῃ παρά τεινι Σίμωνι | ἰῃ ὅορῬα σῇ 8, (6. 
ἴο τοδὶ 1᾿ ὥορρα Ὀφϑιὰθ. ϑβοῦλθ ΘΙΤΩΟΩ | ἰδ ΘΙΤΏΟΏ, ἃ ὑϑιῆῃον. 

βυρσεῖ. ἢ 
ἸΔΏΏ ΘΙ, 190 ΝΟΥ͂, ἸῺ Οϑε5:8- ΟΝ ᾿ Ε : ΥΘἃ ποῖ ψὰ5 ἃ 
10 Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρίᾳ  οατῥαίηῃ τῆδη ὨδΙηγρ 

Μ816 ὑϑύβοιῃ 1 }}}} ΒΟΙῺᾺΘ 1ῃ [6 Ρ ε νυ -ἘῚ ΟοΥποῖΐτις ΔῈ ΔΤΤΩΥ͂ 
΄ ΄ ς ᾿ ΄ ΕΣ 3 ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ [οἴδοοσ οὐ {π6 Ιίαϊ- 

ἴο δ π16 . ΟΟΥΏΘΙ15, ζο15 21 5}} Ὁ 19} ουΐ ΟΣ] :2 ἢ ὈΔΙΩΩ͂, ἃ5 ἷΐ ΝΕ 
σπείρης , τῆς καλουμένης ᾿Ιταλικῆς, 6 811648, 28 ἄδνους 
Ραμα οὔ Ὧφ (οὔ 6) Ῥοίηδ οδι ρα Τἰδιλδ, ΤΘΩ 8η8 916 ἐβδσίησ 

2 εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν αοὦ ἰοροῦμοσ ἰῇ 
Ὑ7611- τον συ 118] δᾶ ΣΘΑΙ Ε1411 Πἰ5 ΒΟ ΒΘ οΙὰ 

θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, [δῃὰ Ππ6 τηθᾶβ τηθην 
αοα ἰοξοίμου ἢ 8} 15 Βουβοῃο]α οὗ Βΐτη, οἰδὲ5 οἵ ΤΊΘΓΟΥ ἰο 

ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ ἢ 
οϊηβ ἘΥΤΥνΝ ΤΆΘΥΟΥ ΤΆΔΩΥ ἴο ἴΏ 6 ρρορῖίθ δῃὰ [Ώ6 ῬΘΟΡΪ6 ΔΩ τηϑάθ 

ξ ΒΞ Ἂ ᾿ Υ ΒΡ ΟΙσαθΐϊοα ἰοὸ Οαοὰ 
δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός, εἰ Π 

ΒαρΡρ σας οὐἵο αοάὐ ἰπσοῦθῃ δ8}} [{ἰτη6],} ΟΟὨ 118 Σ. 8 σαδὺ 

8 εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ περὶ [ἅΡουῦ ὕπ6 ὨαΡΏ ΒΟ 
ΒΘ ΞΔ ἴθ νἱβίοῃ ταδὶ δ αροαΐ [οὐ ὑῃθ ἀδὺ Ὧδ6 κΞδῇΐ 

ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ θεοῦ ΡΙΔΙΠΙΥ ΓῊῚ οεξίμα αοα [3ὴ 8ρει οἱ ἀοὰ ΟΣ πἰηΐῃ οξίμο Ψ, ΔΏΒ6] 
ἴῃ 8. νἱβίοα 

εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα Ιοοτὴθ ἰῃ ἴο Ηΐτη δπά 
ἐλέει Ἦν ἊΝ λυ ῶς ἐμὰ Ν πϑνίῃ δ, 581 ΒΒ) ἰο δίχα: “ὍὉοτ- 

αὐτῷ Κορνήλιε. ὁ ὲ ἀτενίσας 3πς}» 
ἴο χα Οοτηρίίαβ. ΤῺΘ (οη6) πὶ Ὠδνίηρ βαζεα ὨΘΙΣΆΒῚ 4 ὙΤῺΘ ΝΣ 

Ἂ τ ἰς ΩΣ ᾿ , ἰϑαζρᾶ δὖ ἢΐϊπῃ πᾶ, 
αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν : . 
ἴο πὰ δά ἴῃ ῖθασ μανίηρ θθοοίχθ μ6 βαϊὰ μαι} ΘΟοσηΡ ἔγρ ὐθηθα, 

’΄ ᾿- » “ « ’ Ϊ ϑ᾿ ιν Ἷ Η 

ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῷ Αἱ προσευχαί 5818: “Ὑγαῦ 15. 1, 
5 Ὁ, Τιοχάῦ δ βαϊᾷ Ραυΐ ἰοὸ πη Τῆς ὑσϑσεῦβ ᾿ζοτα πρὶ κβαἰᾷὰ ἴο 

σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν Εἶπ: “ὙΟΟ ὈΓΆΨΕΘΙΒ 
οἔγοιθ αῃμᾶ πθ ΒἸΣίΒ οἔσθεσον οἶγοθυ ψεπῖαρ ἰϑηᾷ ροἱζίβ ΟὐἨ  ΠΊΘΤΟΥ͂ 

εἰς μνημόσυνον ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ" [δ δϑοθῃᾶαθά δ5 8 
Ε ἘΞ! ΠΡ τ " . - Υ̓ Ξ Ο δυσὶ ΤΈΠΟΒ δὰ τσ ἰονναχαά ΟΣ. ες ̓ σοάᾶ; ΤΟΠΊΘΙΩΥΒΠΟΘ. Βδζοξβ 

καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς ὄπτπην 
δᾶ πον ΕἾΣΤΕ ΤΩ816 Ῥϑύβοὴβ ἰηἶο 9όορρα Οοά. βἰδμν Ὄ ΟΥ̓ - ΩΡ 
᾿ ΄ ΄ ΄ ΜΙ Δ 

καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἀπθας ἀθτ 9 88. ἢ 
διά ΒΘΠΩ͂ ΒΟΤΟΒ5 ἘΠ ΌΣΩ ΒΟΙῺ6 Ψ080 [ 5ΒΌΠΗΠΟΩ ἃ. οογύδίῃ 51" 

ἐπικαλεῖται Πέτρος. ὁ οὗτος [τπορ ΨΟ 15 βυσηδτηαθὰ 
15 ὉΘ1Ω5 Ξυαχηδτηρα Ῥεῖοζγ; {15 (οὨ 6) Ῥοίοσ. Θ.ΤῺϊθ 288 

ΠΥ ΟΟΝΝΟΜΙΟΝΝΟΝΕΟΝΨΟΝΝΡΝΝΝΘΟΟΝΝΟΗΝΝΝΝ ΟΝ 

ΑΟΈΒ 10: -14 δ85 

ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι 5 Ῥοΐῃρ οηὐοτίδιηθαᾶ 

ι εἰ 5 ἰτϑαίβά 88 βίσϑῃξες Ῥοβϑίᾶθ βοῦβ που ᾿ὮΥ 8 σογίαϊῃ ΘΙΠΊΟΩ, 

σεῖ ἐστὶν οἰκία παρὰ θάλασσαν.[8 ἴδημθῦ, ὕπο ὨΒ8 

βυρστ ἰο Ώοα ἰ8 ἤοῦβα ᾿εβὲαᾶβ 568. 8. ἤοῦθο Ὁ ὑπ 588. 

᾿ς δὲ ἀττῆ ὁ ἄ ὁ ΑΒ ΒΟΟῺ 8δ5 ἴδ 8ῃ- 
Ν ἔ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ Ἷ 

Τ-ὡς το νοΐ ἀνὰ ἰδ ΔΏΆΒ6Ι ἐμ8 (οπθ) σ᾽] ὑμαῦ 5ΡῸΚ6 Ἢ 

ὑτῷ ή ἕ ὶ μαᾷ Ἰοὺ { 
ῶ αὐτῷ φωνήσας δύο ] ἰτα , ἃ 

λαλῶν. ἴο τα, Βεανίῃξβ βου ρα ΤῸΣ νο [ο]Ἱοὰ ὑχο οἵὐ Ὧ15 

ἐξ οἰκετῶν καὶ [οῦβα ξβθινδῃΐβ διὰ 

ΠΑ Βουδβα βοσνϑηΐβ δηὰ [8, ἀσνουῦ 5οΙ αΐἰο συ ἀὐτὰ 

Ἁ ᾿ ῆ ᾧ ὩΣ ἴμοβθ. Ψἷὺπο 
τ εὐσε τῶν ΔΥΔΟῺΣ 

στρα ον Ψ ΠΕ πο ΤῈ οὗ ἴῃς (ο.65) 1] χοῦ ἴῃ θρπβιδαῖ: ἜῚ 

7 τῷ ὶ ἐ : ἰοηᾶθησθα ὉὌΡΟΩ ὨΙχΏ, 
τερούντων αὐτῷ 8 καὶ ἐξηγησάμενος 

εἰπε τὰ το μῖτὰ 8ηα μανὶπρ Ἔεχοϊδίηθα [ 8 δὴ Ὧ6 ΤΕ ΕΘΝ 

ὑτοῖ ἀττέ τοὺ ἰ μὰς ἴο ὕζθῶ 
ἄ αὐτοῖ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς | ΘΥΕΙΥΌΏΙΔΒ, 

ἀπαντο ο ἐποτῶ 6 5οῃΐῦ ανϑὰν ἔπε ἰηίο [δῃᾶ αἰβοδιοθα ὑθθῖα 
411 ([} 185) ᾿ 
ἮΝ "Ἰόππην. ἰο ΦΟΡ ΡῬΡᾶ. 

ΘἿΏΘ τοχὺ οδὺ 85 1Ξ28 7οὈρδ. 
88 

9 Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων [ΔΕΥ ΨΌΙΒ φυτϑαϊηνσ 

το μα ρα ΠΊΟΥΤΟΥ, Ἰουγποσ {8611 ουΓΏΘΥ δὰ 

ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων [ γΕΓ6 ΔΡΡτΌΘΟΠΪαΡ 188 

οἱ ἴποβθθ (οθ5) δᾶ ἴο {ῃ8 οὖν ΠΌΣΕ ΕΙΣ οἷν, Ῥοΐοσ ποῦ ἃ 

ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα. [ἴο {886 Πουδβοίορ δρουῦ 

ψϑηΐ ΤΡ Ῥεΐεγ ὍΡΟΙ ἰμ8 πουξεῖορ ᾿ὑ886 5δἰχῦύῃ!. ΒΟΌΣ ὕο 

σεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην. [Ῥ»τᾶῦ. 109 Βὺὺῦ πὲ ὃ6- 

ρον ῬΥΘΆΥ δροχΐ ΒΟῸΣ βἰχίῃ. [οϑὰθ ΥΘΓΥ ΒΕ 

έ ὲ ό ἡ] δὰ ψϑηϊθα ἴο θϑδῦ. 
τ δὲ πρόσπεινος καὶ ᾿ 

" ἀπ ες ρυΐ ΝΟΥΣ ἈΌΏΘΤΎΥ δᾶ 16 6. 6 Γ6 αὐνε 

ἤθελεν γεύσασθαι: παρασκευαζόντων 1 ῬΆΤΙΗΒ, ὯΘ ἊΝ εὐνὰς 

δε ΜὰΒ5 ΜΠΩΝ5 ἰο ἰαϑδίθ; Ῥυθρδυὶὴβ « δῶοο 11 8 τ 

δὲ αὐτῶν ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστοσσις, 618 Ὠθάνθῃ ἀμτρΑν 

νυξ οἔίμετα οὐσουσγεᾶ ὉὌΡΟᾺ ΐτὰ φοβίαϑθϑ, [ἰδηα οὶ βού ὁ 

Ἡ καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν , γο5561 ἀδβοθηδίηρ 11 
δρᾶ Ὦφ 15 Ῥϑῃοϊαϊηξ 16 Ὠθάνθῃ ἃ στθαῦ ᾿μθῃ βῃδϑῦ 

ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός ᾿ μοίηρ Ιεὺ ἄονη ἈΨ 

δανίῃϑ ῬΘθῺ ορθρῃθᾶ ὼὉΡ ΕἾΤ οὐ ῤντὸν σον ν 6556} [5 ἴουσ ὙΠ ΗΝ 

ὀθόνην εγάλην τέσσαρσιν |;. Ὧ6. φατίῃ; 

ἀττ ὡς ΠΤΝ ἰδ ᾿ στοαὶ ἴἰο ἔοΌΣ 0165 ὍΡΟΙ [86 

θιέ ἐπὶ τῆς γῆς, 12 ἐν 12 ἢ ἰῦ ὑῆθγα 
ἀρχαῖ καθιέμενον ἐπὶ , Ὁ ἐ 

ἜΧΟΙΣ Ῥεϊὰς τὸ ἄονη ὕὑροὸθ 6 δβδϑτγΐῃ, ἴὰ [΄ΟΥΘ 811 5βοσγὺβ οὗ 

ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα Ἰουτ-Τοοϊεα. ογδα ατ65 

ΜΈΣΟΙ νὰ 5 811 τῆ6 Ζουτ-ξοοϊεα (155)  αῃᾷ οσγδορίηρ ὑ  η5 5 

καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ πετεινὰ [οἱ ὑπὸ εατὺμβ δηὰ 
Δ οτθορίωῃβ (ἰΠϊπρ5) οὐίμα βατθ δὰ Ὀἢὰβ ᾿υ: γᾷ οὗ πδϑύθῃ. 
τοῦ οὐρανοῦ. 18 καὶ ἐγένετο φωνὴ ΠΤ 13 πα 8. γοΐοβ δδχηθ 

οΥ ἴμ8 ἈΘΑΜ ΕΠ: ᾿ Δηαᾶ τριρδ ον Ὧν δὲ ̓ ἰἴὸ πα: “Ηἷξδ, Ῥε- 

αὐτόν Αναστά: έτρε. ὕσον δᾶ 

πἶ ἘἘδνίηξβ το ρ, Ῥείοσ, ϑοσίθδοῦα: διὰ ἈΉΉΗΣ ΡΝ Ἐς τ 

; ς ᾿ ͵ Ἂ οϑῦ! 
φάγε. 14 ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν Μηδαμῶς, ΗΝ. τἀ στύν, 

βαΐ, Ἐῆὸ Ῥαῤ Ῥεΐεν. εἰᾷ ΒΚ. πὸτηθβϑῇβ, 5816: ο ᾽ 
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πᾶν 
φνοσστὶηξ 

φωνὴ πάλιν 
ΔΈΔΙΑ 

ὅτι 
Ὀθοβϑιβα 

καὶ ἀκάθαρτον. 15 καὶ φω 
ςουσζλοη δηᾶ τἸΟΊΘ δῇ. Αμπαᾶ νοῖςδ 

ἐκ ᾿᾽δευτέρου πρὸς ἀὐτὸν ἽἋ, 
οιξ οὗ 5βεοοῃᾶ [ἰὴ 6] ἰονασζά πΐ Ἐμαΐ ((Ὠ1} 85) 

ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ 
1ὰ8 αοά οἸθδηβραᾶ σου ποῖ 

16 τοῦτο δὲ ἐγένετο 
τΤηὶϑ μΡαΐ οσουγτροᾶ 

εὐθὺς ἀνελήμφθη 
ἰχηταθαϊαῖθιν ννὰ5 ἔα κοῦ υὉ 

οὐρανόν. 
Ὠφάᾶνρη. 

οὐδέποτε ἔφαγον κύριε, 
ὭΘΨΝΘΥ 1 δῖα Τιοσᾶ, 

κοινὸν 

κοίνου. 
Ὀ6 ΚΟ τ ϑιςίηρ σΟΤΏΤΆΟΏ. 

ἐπὶ τρίς, καὶ 
ἀρὸ ἴδτοα ἔπη65, δηᾶ 

τὸ σκεῦος εἰς τὸν 
ἐδ νρ5561] ἰηΐο δα 

11 Ὡς δὲ ἐν 
Α5 5}}}} ΄ῃ 

διηπόρει ὁ Πέτρος τί 
νν»ὰϑ οΐηρ ὑποσΟΌ ὮΙ Ρουροχεᾶ 6 Ῥοῖΐοσ ννῶαὶ 

ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν, ἰδοὺ 
ἯΚΕΟΙν ψουϊὰ Ρ6 6 νι βίο ὉνΏΪΟΏ ὨΘ6 βᾶνν, Ἰοοκ' 

οἵ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι 
[18 6 ΤΏΔῚΘ ΡΘβοῦβ π6 (οὔ 85) Βδνίηβ ὈΕΘη 56ηΐ ΟΕ 

ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου 
ΌΥ 1τῃ8 Οοτηεδ 5 

διερωτήσαντες : τὴν οἰκίαν 
Ἀν] ποτοι ὮΝ αὐοϑίϊοποᾶ ἀροὰῖ 1τ΄ὴ6 ἤοῦ56 

τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, 
οὔἷῃε. δίχιοῃ βιοοῦ ὌΡΟΩ ἰῃ6 Βεῖε, 

18 καὶ ᾿φωνήσαντες ἐπύθοντο εἰ Σίμων 
8η4 δνίηδ βοαπαθα μον ἱπαυϊγεα 1 Βγηοῃ 

ὅ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε 
Ῥριηρ Βυστηδγηθαᾶ Ῥείοσ [22 13).:} 

ξενίζεται. .15. Τοῦ δὲ Πέτρου 
15 Ῥεΐῃ δ ἰγεαϊβαᾷ δ5 βίσδη 56 0. Οἔτῃῇς. θὲ Ῥοῖοσε 

διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν 
ξοϊῃξ [ΓΟ ΡῊ ἴῃ ταϊηα δρουΐ {π6 ν᾿βίοῃ βδϊὰ 

τὸ πνεῦμα ᾿Ιδοὺ ἄνδρες δύο ζητοῦντές 
τῃ8 ΕἸΦ}ν 81 Τοοῖκ! Μϑ816 ρούβοῶβ ἴνο ΕἸΞΙΞΣ Φ 0471) 

σε. δῇ ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ 
σοι; Ῥᾳξ Βανίηξ βίοοα ὉΡ 5ίϑθρ γοὺ ἄονυνῃ δῃᾶ 

πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν 
Ὧθ βοϊῃϑ τοσοίμου νυ χα ποϊμίη σ᾽ 

διακρινόμενος, ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα 
ἀουθίηρ, ῬὈδοββο Ι Βδᾶνθ βεηΐ οὔ 

αὐτούς. 21 καταβὰς δὲ Πέτρος 
ἴδογα. Ἑανὶηρ βίερρεα ἄοννὰ ραΐϊ Ῥοίοσ 

ἄνδρας εἶπεν ᾿ἰδοὺ ἐγώ εἰμι 
ΤΩΒΙΘ ὈΘΥΒΟΩΒ 581 ΤΟΟΚΙ ἋΣ ΕἸοοῚ 

ἑαυτῷ 
ὨϊΠ56 1 

[9] 
10}6 (ο΄ 6) 

πρὸς τοὺς 
τονατὰα [86 

19: ΤΏΓΘΟ, ΚΑΥΡυΡ; ἴνο, Β. 

δὅ86 

Ποτά, Ρβοϑῦβα ἤδγ. 
ΕΓ ὨᾶΥΘῚ οθαΐθη δῊγ- 
ἐπίηρ ἀβπ]θα δηὰ ὑῃ.- 
οΟἸθδη. ΙδαΑμα ἰῃς 
νοΐοθ [ΒΡΟΚΘῚ δρβίη 
ἴο δἰπι, ὕῃ8 ββϑοοῃηᾷ 
ἄχηθ: “ἴοι βἴορ 68}. 
ἴπρ; ἀφ] ὑῃ8 [ῃϊηρς 
αοά 85 οἱδϑῃβρά,."» 
16 ΤῊ5 οσουχτθᾷ α 
ὉὨϊγὰ ἰἰηϊ8, δῃὰ ἔῃ- 
τηθαϊδίοιν ᾧπ6 νβββϑὶ 
ΨΜῸ5 βοὴ ὋΡ ἰηΐο 
Ὠθδύθῃ. ᾿ 

11 ΝΟ ΜὮ16 Ῥρίοσ 
ψὰ5 ἴῃ βτθαῦ ὈΘΓΌΙΟχ- 
1ἰὺν ᾿γΔΥΑ͂ΙΥ ΟΥ̓ ψῇαὶ 
6 νἱϑίοῃ ἢὮ6 δὰ 

5665. Ιηϊσηῦ πῆθδῃ, 
Ιοοκ! [ῃ6 πῖθὴ ἀἱς- 
ρῬαϊοῃρα ὉΨΥ Οοσποὶίυβ 
δὰ χηϑᾶβθ - πα γος 
ἴοΥ 5',ΙΟΩ᾽ 5 Πουβ8 
δῃηὰ 5ἰοοά ὕμογθ αἱ 
ὑμεὸ ραύθ. 18 διὰ 
πδνῪ οδϑθᾶ ουὖῦ. δηὰ 
᾿παὰὶγοᾶ ψΏΘΟΏΟΣ 51]- 
ΟΠ ΜΏΟ Μὰ5 81- 

δηθὰ Ῥούῦθι νὰἃβ 
Ὀοΐησ δπηὐοτίδί θά 
ἴμ8γθ. 1945 Ῥοίεσ 

Μὰ Βοίηρ ΟΥ̓́Θ. ἰὴ 

μὶσ τὐἰθμα δρουῦ ἐπ 
νἱϑίοη, 8 5βρἰσγὶν 

βαϊᾶ: “ἼἼΟΟΚ! ΤΏγοο᾽ 

ΙΒ 816 βθβκίηρ γοὰ. 
20 ον υΌσ, σίϑο, 80 

ἀονηβύαϊτθ δῃηᾶὰ δ8 

ΟὮὨ ΥὙΟ ΜΓ ΜΠ 

ὕμβοια, ποὺ ἀουῤρίηξ 

δὺ 8411, Ἀθοϑιιβο Ἃ 

μΒανο ἀϊδβραύομϑά 
ὑμθηλ. 2150 ῬῬδίεσ 

ποῦ ἀονηδύδιτδ ἰὸ 

(8 θῇ δῃᾶ ίά: 

“ἼΟΟΚΙ! 1 8δῃλὺὰ {88 

πρτλκο τοσονσσσοονοοσσνυσ-σσυκο Ὄνουνοννσν πα στυμοριακινελοαν μα μενα κον 

ὅδ 

ὃν ζητεῖτε: τίς ἡ αἰτία δι᾽ 
ΜΠΟπὶ Ὑοῦ 816 βεεκίησ; ψῃαὶ ἰῇ σδιιβθ ἴσοι ἢ 

ἣν πάρεστε; 22 οἱ δὲ εἶπαν 
ΜΏΙΟΩ τοῦ 816 δοη 567 ΤΏὴ6 (οΏ 65). Ὀὰ βαϊά 

Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος 
[ΡΣ Ύ ΉΡΕῚ σοηςασίο, ΤᾺΔ]1Θ Ρϑσβοὰ Υἰσίθοιβ 

καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός 
«ἠὐὰ Ἐθδτιη ἴῖ8 Οαοά Ρεϊῃρ νιϊοσβαα δρουΐ 

τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ιουδαίων, 
«ἃ ὉΥ ὍΏΟΙΘ ἰῇ6 πϑδίίοη οὗ ἰῃ6 Ζενν5, 

ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου 
“88 αΑἸνΊ ΘΚ ἰη5ἰταοῖρα ΌΓΥ ΘΒ 61 ΠΟΙΥ 

μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ 
ἰο 50 η ἃ δΔοσόϑϑ. γοὰ ἰηἰο ἴλ6 ποιιϑὸ οὗ ῃΐτλ δᾶ 

ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 
ἰο θᾶσ - ΒΨ ΊΩΒΒ Ῥθϑὶᾶθ οἵ γοι. 

233 εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς 
Ἡδινὶηξ᾽, ΠαΙρα ἴῃ {πϑυθέοσθ [ἢ ΠΥ ΤΗΣ 

ἐξένισεν. 
86 ἰχθαϊεα 8.5 Ξί βΏθοσϑ. 

Τῇ. δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς 
Το μ6 [101] τόσσον Βανίπε βίοοα ἀρ 

ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες 
μὲ ψεηΐ οαὐ τοσεοίμου νυ ἢ 1π6 ΩΣ, δῃη ϑβοῃιθ 

τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ ᾿[όππης 
οὐδε Ργοίΐῃεβι:Ὗ: οὔτε (οὔθ5) ἔτομλ Ζορρα. 

συνῆλθαν αὐτῷ. 24 ἢ δὲ ἐπαύριον 
ψοης ν᾿ ὨϊτᾺ. Το [868 Ῥαΐ τ οστονν 

εἰσῆλθεν εἰς τὴν Καισαρίαν: ὁ δὲ 
86 δηἰοσϑὰ ἰῃμΐο 8 Οδθβασθα; ἴὼ6.. Ρυΐ 

Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς 
Οογπθῖῖις Ψ 85 εχρϑούϊ ποτὰ 

συνκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ 
Ἀδνίὴβ σα θα ἰοσοῖΐποσ ἰῃ6 ΤΣοΙαῖῖνοα. οὐ ῃἰπλ δηᾶ 

τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 25 Ὡς δὲ 
{26 ὨΘΟΘσΘΘσΥ γὶοηα5. Α5 1}: 

ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, 
οοσυχτοάα οὗ ἴῃ 8 ἴο δημίου 1520: Ῥϑείοσ, 

συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος πεσὼν 
Ὠδνῖηδ το ἴο τὰ ἐᾷ Οονηρθιαβ Πανίηρ Ζ8]1ς 

ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 26 ὁ δὲ 
ὑροθ ἱδμο ξζ- 11} αϊὰ ορείβαδῃςρ. Ἰῃ6 Ὀυΐϊ 

Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων ᾿Ανάστηθι: καὶ 
Ῥεῖθ γχαϊίβεᾶρΡ πὰ βαϑίηβ Θίδηαδ Ρ; δῃᾶ 

ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι. 21 καὶ 
" ΨΕΥ͂, (οΠ6) ΤΩδι Ι8τὰ. Απᾶ: 

συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν, καὶ εὑρίσκει 
ζοην ουβίῃηρ ἢ Ὠΐτη δ βηϊοσρα, δῃᾶ᾽ Π6 15 ΒΠαΊ 5 

ΔΟΤΚΝ 10: 22---2} 

ΟΒ τοῦ. 816 βϑοκίῃρ, 
δῦ 15. Ὅ)8 σϑδα ΤῸΣ 
ΨΏΪΟΩ ὑοῦ 816. ὑσϑδ- 
οὐδ 22 ΤΟΥ 5514: 
“ΟΟΥΏΘΙΠΙ5, 80 ΔΙΙΩΥ͂ 

ΟἸἤσοσ, ἃ πδῇ Υἰρῃ- 

ἴδοῦβ. δῃηᾶά ἔθασγίπρ 
αοᾶ ἅμ ψΜῸ1 τ{1ὸ- 

Ροτίθα Ὁ ὑβοεο ΨΜΏΟΙΘ 

Ὠδίϊοη οὐ ὕμπ ὕθῦϑξ, 

νὰ σίνθ αἰνίηθ ἴἢ.- 

δυγαούϊοη δὴ ὉΥ 8 

ΠΟΙ δῆ. ἰο βϑῃᾶ 

07 γοὺὰὺ ἴο σοπλα 

ἴο πὶθϑ οι86 δμᾷᾶ 

ἴο ὮδθδΓ 86 ὑπίηρβ 

γοὰ Ὦδῦθ ἴο 58γΥ.᾿" 

δῷ ὙΒΟΓΘΙΟσΘ πὸ ἰπ- 
νι οά πο ἰθ δηᾶ 

οηΐουίδιηθα ὑπθλ. 

᾿ ΤῺ6 ποχῦ ΟδΥ Ὧ6 
ΤΌΘ δδὴὰ νοῦ οϑ 

ψὶῦ θη, δα βουὴθ 

οὗὐ ὑὰθ ὑγούμουβ ὑμαῦ 

ἍΘΓΘ ΤΌΤ ΦΟΡΌδ. ψεηῦ 

ΜΠ Ὠΐγη, 24 ΟὨ ἰμ6 

δὺ δἴνασ ὑμαὺ Ὧ6 βῆ- 
[ογτϑὰ ἰπΐο Οβ865:8- 

Τ6΄.8. Οοσῃθιδ, οἱ 

ΟΟὕΣ56, Μὰ δχρθοῦ- 

ἴηρ θὰ δηᾶὰ δά 
σαΙοα ὑοροῦμοσ ἢΐ5 

τοϊαύϊνοθ δὰ ἰὐϊτηϑύθ 

ἔσθ ᾶβ. 25 .Α5 Ῥούδυ 

οηὐογοά, ΟΟΥ ΘΙ ἰ5 τθῦ 

ὨᾺ, 2611 ἄοψψῃ αὖ Ἠΐδ 
ἔροὺ δῃᾷ ἀἰᾷ οὔνϑίϑϑησα 

{το ἴω. 26 Βυαῦ Ῥεΐεγ 
ρα ἶσα Ρ, βδυϊῃρ: 

“ἜΪΞΕ; 1 ΤΆΥ5611 81 

8150 ἃ Τ18}.᾽ 27 Απμὰ 8.5 

ὯθΘ σοῃγοχεθα τ Πίσῃ 

Ὧ6 ποῦ 1ἢ δῃηᾷ ἔουμα 

22. γγ85 
ἤόνϑῃ, 718. 

Εἴνθῃ αϊνϊηθ ἰῃϑίσυοσίίοηβ, ΒΑ; νγὰβ βρίνθῃ ἃ σοζηγηδηᾶ οὗ 16- 



ΑΟΈΒ 10: 28---ὃ8 

συνεληλυθότας πολλούς, 28 ἔφη τε 
Ἀδνίηδ σογὴθ ἰοσοίθ Γ ΤΑΔΏΨ, βαϊὰ δηὰ 

πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς 
ἰονναχὰ ἐποπὶ χοῦ ΔΙΘ ΜΕ] Κπον 5 δ5 

ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίῳ 
τυὐϊαννῖα] 1 15 ἴο 1816 ὑϑύβοιι: εν 

κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι 
ἴο σπθ ΗὨἰτοβο ΟΥ̓ ἴο 6 οσοτηΐϊηξ ἰοννατὰ 

ἀλλοφύλῳ: κἀμοὶ ὁ θεὸς ἔδειξεν 
ΟἿΘ Οὗ Δηοῖ ΠΠ06; πᾶ ίοσθθ ἰἴῃ6 αοα 5βοννϑα 

μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν 
ὯΟ ὁπ6 ΘΟΙΏΧΏΟΙ, ΟΥ̓ ὉΠ ΟΙΘδα ἴο ΡῈ βασίῃβ 

ἄνθρωπον" 29 διὸ καὶ ἀναντιρήτως 
ΤΆΔΕ; ὙΜΏΘΥοούο απα νυἱϊμοαΐ οοη σδαϊ οὐ] 0 

ἦλθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι 
Ι σϑτθ δανίηρ ὈΘθα 5βραΐ ΔΟΥΌ 55. 1 δύὰ ἱπαυϊγίηδ 

οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με. 
ἐπουοῖοσα ἴονψας ψνόογά σοῦ β5θῃΐ δοχΌβ ΤΊ6, 

80 Καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη ᾿Απὸ τετάρτης 
Αμὰ [6 Οογηθι βαϊὰ ΕὙΟΥΑ Σουχίῃ 

ἡμέρα έχρι ταύτ τῆς ὥρας ἤμην τὴν 
ἥπερ ς καχῇ Ἰπιοὶ 5 τῆς ρῶς 1085 ἰδ8 

προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου, 
τα Σ ἴῃ τὴς δοῦξβα ΟΣ Τῇ6; 

ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν 
δῃᾶὰ ᾿ἰοοῖζ! σῇδ]6 Ὀθύβοῦ βδίοοῦα ἴῃ βίῃ: οἔτῆθ ἰὼ 

ἐσθῆτι λαμπρᾷ 91 καί φησι Κορνήλιε, 
ταϊπιθης Ὀσθοΐ δΔαὰ Π615 ϑασῖίηβ ΟὈΓΏΘΙ 5, 

εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ 
85 Προσχα νν μη οὗ νοῦ [δ6 ῬΓΆΨΕΥ δὰ ἴῃ6 

ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον 
Βεὶβ Οὗ ρστον οὔνου ὙὙΘΙΘ ΓΟΙΘΙοΥραᾶ ἴῃ βἱβῃξ 

τοῦ θεοῦ’ 32 πέμψον ᾿Τόπτπην 
οὐ ἴὴ6 ἀαοᾶ; βοηᾷ ἰμούϑίοσα ἰπΐο Φορρεα 

καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται 
δΔηᾷ. 6811 ΔΟΙΌΒΞ5 ΞΟ ΨΜΜῺΟ 15 ὈΘΙῺΡ Βυχηδγηθα 

Πέτρος: οὗτος. ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ 
Ῥεῖθῦ; [(ἢϊ5 (οῃμ6) [15 τεαϊθᾳᾷ δ5 βίσϑωθσοσ ἰῇ Ὠοιβα 

βυρσέως παρὰ θάλασσαν. 
ἸΔΏΠΟΣ Ὀεβίᾶθ 5864. 

ἐνάτην 
ἰδ τῃ [ΠπουΓ] 

καὶ ἰδοὺ 

οὖν εἰς 

Σίμωνος 
οὐ Βίχηοα 

83. ἐξαυτῆς οὖ ἔπεμψα πρὸς σέ, σύ. 
Δίομοθ ἱμούθῖοσαθ ἔβας ἰοννασάὰ σοι, γοὺ 

τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος. 
δὰ ΠΟΘΙ αΙὰ Πανὶ σοΙηδ ἰο Ὅς δἱοηρϑίᾶθ. 

νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 
Νον ἰμοσθίουθ 811 δ} ἦπ βῖίσῃξ οἔίμο αοα 

πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ 
818 διἱοῃββίαᾶθ ἴο θεαῖς 84} {86 (55) 

ὅ88 

ΠΊΘΏΥ ὈΘΟΡΙΘ 8ϑβϑιῃ- 
ὈΙΕΑ͂, 28 δηᾶὰ δ βαίᾳ 
ἴο ἔμπϑι: “ἕου ψ81} 
ΚΟΥ ΠΟΥ͂ ὈΠΙΘΎΙΙ κὲ 
ἰδ ἴ0Υ ἃ 967 ἰο᾽ Ἰοίῃ 
ΒΙΠ5917 [0 ΟΥΓ ΒΡΌΤΌΔΟΙ 
8 ΙΔ ΟΥ δῃοίῃρυ 
ΥΤϑοθ; 8π γϑὺ αοὰ 
Ὧδι5 ΒΏΟΨῺΏ Τὴ6 1 ΒΏΟ.]α 
081 0 τ8 αθθ]ρα 
ΟΥ ὑποϊθδη. 29 ρῃρθ 
Ὶ οϑηθ, τΘΔΙΠΥ τίζῃ- 

ουὔὺ οὐ]θοίζοα, ΨΏΘΩ 1 
ΨΔ5 δϑηῦ 2οΥ, ΤΏρΓο- 

ἴοτβ 1 ἰπαυΐτθ ἰῃρ 
ΥΘασο ὑμπὺῦ τοῦ ἤδγα 

δοηῦ ΤΟΥ π16.᾽ 

90 ΔΟσογαϊηρν Οογ. 

ὨΘΙΪὰ5 βδια: “ἘΌῸΣ ἄνα 
δθ5ο σοπηηρ ἔγΟΠ, 
[15 ΠΟΙΓΓ 1 γα ὈΓαγ- 
ἴῃ 5 ἴΏ ΠῚ Ὠσθ86 δὲ 
[8 Ὡϊηΐῃ Πουγ, ψΏΘῃ, 
Ἰοοῖκ ! 8. ταϑῖ ἴῃ Ὀτίρης 
γαϊτηθηῦ 5δἰοοα Βϑίογβ 
ΙῺ6 31 δηὰ 5αἱά, “σογ- 
ὨΘΙὰ5, ψΟῸΓ ὮΓΘΥΘΓ 
85 Ῥδθὴ ἔδνούδοὶν 
μϑαγὰ δῃηᾶ ὑνοὰγ σία 

ΟΥἨ ΠΛΡΘΓΟΥ ἤν Ὀθθη 

ΓΘ ΡΟ θα ὈΘἕογθ 
αοάᾶ. 32 Βοηᾷᾶ, ὑῶθσθ- 

ἔοσθ, ἴο ϑοῦρῬθα διὰ 

08}1 ἴον 5ίτηου, γ0 

ἷἰθ. Βυσηδιηρα Ῥρύρυ. 

ΤῺ πϑὴ 15 Ὀδίησ 

δρὐοτίδιηθα ἰῇ 8 

Ὠομδθ οὗ ϑίηοη, 8 

ἰ8θΏΠΘΙ, ὉΨΥ (ῃ8 588.’ 

33 ὙΒοσθίοτ 1 αὖ 
ΟὔΟΘ δϑοὴῦ ἴο γοῦ, 

δα γοὰ αϊά ψ6}} 

ἴῃ σογηΐηρ ΠοΓο. Αμά 

50 8ὺ [15 ὑἰπ6 ΜΘ 816 

811 Ῥγαβδϑηῦ Ὀθΐοσο αοᾶ 
ἴο Πϑδσ 811 {π86. ὑίηθϑ 

δὅ89 

κυρίου. - προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ 
Τογᾶ. μδνὶ δ ῬΘΘῷ σογηγηδηθα ἰονοαῦ ὉΥ δα 

34 ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα 
Ἡδνίηβ ορθοηθᾶ ἃρΡ ΡῈ Ῥοίοσ ἐπα τουτῇ 

εἶτεν Ἐπ᾿ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι 
«ὦ ὕγροη ἀγα τα Ι δῖὰ σϑορίνίηβ ἄἀονῃ ῃδὲ 

οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ θεός, 85 ἀλλ᾽ 
ποῖ 15 ΤΔΙΚΘΥ ΟΥ ἔδοθβ ἰῇες ἀοᾶ, Ῥαὲ 

ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν 
'Ϊῃ Θνθὰν παῖϊοθῃ {6 (ΟΠ 6) ἘΘΑΥΙΠΕΣ πἷχα 

καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ 
δῇ ὙΝΟΥΚΙΏΣ τσ θοῦ θϑα δοσθρίδ θα. ἴοὸ Ὠΐστὰ 

ἐστίν. 86 τὸν λόγον ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς 
Ϊ5. ἘΠπΠῸ6 ννόοτα [6 βρηῃΐ ξοτίῃ ἰο πΠ6Ὸ βοῦβ 

᾿Ισραὴλῤ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ 
οὗ ἴϑυδ8ὶ ἀεοϊασίη εἰ ϑοοᾶ πϑνν5 Ῥδδοθ 1328 ψ 91:15] 

Ἴησοῦ Χριστοῦ οὗτός ἐστιν πάντων 
Ζεβὺς Ομ σιϑῦ; {15 15 ΟἿ 811 (61) 

κύριος. 37 ὑμεῖς οἴδατε τὸ 
τιοτᾶ, χου. Ὦδνθ Κῆονῃ ἴμ6 

γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης 
δανίηδ Οσουτγτεα ΞΘΣ ΙΩΒ ἄοννῃ ΜΝ ΏΟΙΘ {3.0} 

᾿Ιουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ 
Ζααθρε, (86) δανίῃβ βίαγίρα ΤΓΟΥᾺ ἐμ 6 

Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ᾽ ἐκήρυξεν 
6δ.168 δὐίοσ 6 Ὀδρίϊβγα ὙΝΏΙΟΏ φῥσγεεβοῃρα 

᾿Ιωάνης, 38 ᾿Ιησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, 
Φοῆῃ, 7655 [88 (ομ6) ἔγοαυ ΝαζΖαχγϑίῃ, 

ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς πνεύματι ἁγίῳ 
85 δῃοϊηίϊθα ἢϊμ 6 αοά ἰο βοϊσις ον 

καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν 
δὰ ἴοροννοσ, Ψῇο ννϑηΐ σοῦ ψνουκίηρ ΜΝ611 

καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς 
δΔῃα ΣΉ ογ:} 81} 18 (οὔ 65) 

καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ. διαβόλου, 
ῬΘΙΩΡ τυ]οα ἄονν Όν ἐμ 6 Ὁ Θν]}, 

ὅτι ὁ θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 39 καὶ 
Ὀβοαῦθβα ἰῇ ἄἀοῦ Μὰ ΜΙ Ὠΐηλ. Απμᾶ 

ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν 
ΜΘ τυϊίλοϑϑοβ οὗ 81] ([155) οὗ ΨΏΙΟΒ 

ἐποίησεν ἔν τε τῇ. χώρᾳ τῶν ᾿ἰΪουδαίων 
Ὧ6 αἀϊὰ ἴχ δηα ἐῃ86 σουπίχν οὗ ἴΠ6 Φονν5 

καὶ ᾿Ϊερουσαλήμ᾽ ὃν καὶ ἀνεῖλαν 
δηά ΖοΓσαΊθτα; ΜΏΟΥΩ 8138 06. ἐπδν ἴοοῖκ ἃΡ 

κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 40 τοῦτον ὁ 
Βανὶηρ ΠΩ ἙΡΟΩ ψΜοσᾶ. ΤΏ15 (οΠ6) ἐπ6 

θεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν 
α΄ χαϊβρθα μρ' ἰο ἰῆθς {πϊτα ἄἀῶὰν πᾶ ἢ δβδᾶνο 

ΔΑΟῈΝ 10: 84---40 

γοὰ αῦθ Ῥθθὴ σοχῃ- 
ταϑηιαθα ὉΡ οΏονϑ ἢ" 
ἴο 88 γν.᾽᾽ 

ϑ4Αὐ ἰμἰσ Ῥοῦοσ 
ΟὨΘηΘΩ͂ ὨΪ5 τηου ἢ δρᾶ 
δια; “ἘῸΣ 8' σοσύϑιτν 
Ὶ ρμούοθῖνθ ὑπαὺ αοᾶ 
ἰδ ποῦ φδυ81, ὅὃ5 Ὀαὺ 
ἴῃ ΟΥ̓ΟΥῪ Ὡδύϊη ὑπ 
ΔΩ ἰπμδὺ ἔθϑυβ ΕἸΣ 
δᾶ ΜΟΥΚΕ τἱρηύθοι- 
ὮὭΘΕΚ ἰδ δοοθοίβοθ!θ ἰο 
ἢΐ. δ ΗΒ βοῃὺ ουῦ 
088 ψογὰ ἰὸ 6 50Ὴ5 
ΟΥ ΙΟΥΔΘῚ ἴο ἀρθοίασθ ἴὸ 
ῆθῃη πῃ ροοᾶ πδ5 
οὗ ρϑεϑδοθ [σουρῃ 96- 
5.5 ΟΕ σίὶδῦ: ὑῃ15 ΟἿΘ 
5 ΤΟΣ οὗἉ 811 [οὐ 6 γ5]7,. 
31 χοῦ Κῆαοὸον {86 50 - 
θοῦ ἰμαὺ νὰ ὑδιζοα 
δροαῦ ὑωγοισῃοαὺ 6 
ΨΏΟΙΘ οὗὐ σδπ: ἀσ6΄ ἃ, 
δὐθσυϊηρ ἔγοχῃ 8111:166 
ΔΙΟΥ ὑμβ Ῥδρύϊδια 
ὑπμαῦ Φοβῇ ρῥυθϑδοῃθᾷ, 
38 ὭΘΙΆΘΙν, ὅδθθαβ ΨὯΟ 
85 ἴσο ΝδΖ ΤΟ, 
ὯοΨΝ αοἃ ϑῃοϊηϊθα ἰτῃ 
ἱ ὨΟΙΪΥ βοϊσῦ δηά 
ῬονΟ, δὰ ὯΒ8 ψϑηῦ 
ΤΟ ΡῺ ὕδθ ἴθ ἄο- 
ἰὴ ροοα δΔηα θα] ρ 

411 ὕπόοϑ6 ΟΡΡγοσϑθα ὉΥ 

Ὁπμ6 ὭΘΥΪ; Ὀθοδῦδθ 

αοᾶ ψΜὰ5 ψι ἢ Ὠΐμι. 

39 Αηἃ ψὰὲ 8186 ψυἱὶὐὺ- 

ΠΟσσΟ5. οΟὗὐ 81} ὑΐῃ8 

ἰίησα Π6 αἰά Ὀοΐῃ ἴῃ 

[86 σον οἱ (8 

Φθ5 δῃᾷὰ ἰὴ Φογϑδ- 

τι; Ὀπὺ ΠΥ δἷϑὸ αἱὰᾷ 

ΒΡ ΜΕ Ὠἰπὶ ὍΥ 
Ὠϑησρ Ὠΐ ΟἹ 8 

δίδκο, 406οα χίδρα 
ἐπ ΟὯΘ ΠΡ οὔ {μπ6 
ὑγᾶ ἀδν δηαᾶ ρσσυϑηϊθα στ ον το νον τ δος τὴν α Π Αγ τ τῆς τ νγ γς ς Ποτ τυ τ τυ ΑΘ τος ΤΣ 

383: Φαμβονδῃ, 711|18;: τ1η6 Ιοτᾶ, ΝΒΑνΕ; αοᾶ, ϑν». 



ΑΟΥΞ 10: 41--4] 

αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι, 41 οὐ παντὶ 
τὰ ταϑηΐἦοσέ ἴο Ρδοοίηδ, ποῦ ἴοδι {86 

λαῷ ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς 
ῬΘορ]α ρϊ ἰο νι βϑαβ 1 6 (0165) 

Ε προκεχειροτονημένοις 
Ἀδνῖηβ 6 θη ὑσγονὶ οΌβὶν δορροϊληίθα [Ὁν ὀχίθηαςα Ὠ8η4] 

ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ 
ὮΣ ἴδε σοῦ, ἴο Ὧ5, δ. 290) αἰ Ἰοσοῖμπεσ δηᾶ 

συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν 
Μ ἀγδηὶς ἢ Ὠΐ αἰξίοσ π6 ἴο βίαῃη ἃ ἃ Πίστη 

ἐκ νεκρῶν: 42 καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν 
οὐδοῦ ἀραδὰ (ομθ8); δηᾶ ἢ ογασσγρα ἴο 5 

κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι 
ἴο ΡΥΘΔΟἢ ἴο ἴπ6 Ῥθορὶς δηᾶ ἴο Ὅθεν ἱποσοΟΌΡΗ νυϊίλθϑα 

ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος 
ἐμαὶ {ἐδπὶς 15 86 (68) δανίῃρ θεὰ ἀφᾶμημρα 

ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ 
. Ὁ. ἴ΄6 (Ωοα 7.58 ΟΣ Ἰἰνίηξ (ομ65) δῃηά 

νεκρῶν. 483 τούτῳ πάντες οἱ προφῆται 
δὰ (οῃ 45). ἼἸὸο ἰμ15 οπα 811 16 ᾧσγορῃϑίβ 

μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν 
ΔΙΘ ΕΔΓ Ρ̓ υυλίηδϑβ, ᾿οὐ  ΞΟΟΙ οὔϑίηῃβὀ ἰογχεοεῖνο 

διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν 
᾿ἀσοῦσ ἰὰς ΠδΙΩΘ οὗ χη δνϑύσοῦθ [τδ6 

πιστεύοντα εἰς αὐτόν. 
Ὀριονίηβ ἰπῖο χη. 

44 Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ 
» 61} ΒΌΘΑΚΙΩΕΙ ΟΥ [1π6 Ῥεῖοσ [121 

ῥήματα. ταῦτα ἐπέπεσε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
ΒΑΙΏΘΒ ἴηθρδθθο ἔθ] ρο ἰβ6 δρὶσς [ἴῃ 6 ἢοΙν 

ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 
ΡΟΣ 81 186 (ο65) ἩΘΔΥΒ ἴ1 6 νοχᾶ. 

46 καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆ μης 
Απα εχ διηϑζϑα [ῃ6 (0.65) οἷΐοΣ οἰτουχησίβίοῃ 

πιστοὶ οἱ συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ, ὅτι 
ΖΑ11}8}} ΨῆΟ οσαθ ἢ ἴθ Ῥεῖοσ, Ῥϑοδδθ 

καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη δωρεὰ τοῦ 
8150 Ὡρο ἰβὼς6 πδίίΐοηβϑ {6 ἔσθε τ οὐ ἢ 6 

πνεύματος τοῦ ἁγίου ἐκκέχυται" 
Βρἰτιδ ὁ {πῃ 6 ΒΟΙΚΡ ἢδ5 Ῥθϑθῃ ρουγορα οὔ; 

46 ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων 
ἴδον Ἔσο ὨΡΑΣΙΩΒ ἘοΥ ΟΥ ἴθι ΒΡΘΘΚΙΩΚ 

γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν. 
ἴο ἰοπδῖλθς5 δηᾶ ΤΑΘΒΏΣ δ τῃ6 ᾳοάᾶ. 

τότε ἀπεκρίθη Πέτρος 47 μήτι τὸ ὕδωρ 
ΤΏρὴ δηβνοσοᾶ Ῥοῖοσ Νοὺ ναὶ τῇς. ννυϑδίεσ 

δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι 
15 816 ἴο ξογθ1 ἃ δῆσοῦθ Οὗ ἴὴ6 ποΐ ἴο με Ῥδρίϊζϑα 

ὅ90 

τῷ [Εἴτα ἴο Ὀθοογὴδ Ἰηβῃ. 
1οδῦ, 41 ποὺ ἰο 
{6 Ῥξορῖίβ, μαΐξ ἐο ψῖς.. 
ὭΘσδοα δρροϊηϊθα Β6.- 
Σοῦ ηϑηα ὉΥ αοά, ἴα 
5, ΨΏΟ δθ δῃᾷ ἄγρης 
νι Ὠἰσὰ αἷζξοσ 
τἱδίρ ἔτοτα ὑπ ἀβδᾷ. 
43 Α1580, Ὧ6 οΥ̓οσϑὰ 
Ξ ἴο ῬΥΘΘΟῚ ἴο. (ῃβ 
ῬΘΟΡΙΘ δηᾷ ἴο ρίγε 
8. ὑμπούοιθῃ συ ϊΐζηρος 
μδὺ ὑῃὶ5 15 18 Ομ 
ἀβδογεθᾶ ὉΓΥ αοάὰ ἰρ 
Ὀ6 ἰ.ᾶρ6 οὗ ἐδ 
πνίηρ μα 6 ἀδβδᾶ, 
43 ΤῸ Ὠἰπὶ 811 ἐδ 
Ῥτορῃμ θὺβ ὍΘΩΣ νὴὶξ- 
Ὥθβθ, ἰμαῦ δνθσγοηβ 
ραθυϊηρ ἔδινῃ ἴῃ 
Βἰπὶ σοῦ ἔογρίγος 
Π655 ΟΥὗἨ 5105 σου Ρῃ 
ὯὨΐϊ5Β Ὠ8Π16.᾽ στο 

44 Ὴ116 Ῥαίδσ τὰβ 
γοὺῦ βρθακίὴρ δρουὶ 
0658 πχϑύξουϑ. (δ8 
ΟΣ δὶ [61 τῳ- 
ΟἹ 811 ἴμποβθ Ὦθδγ- 
ἴῃσ 8 ψογᾶ. 45 Απὰ 
Ὁ 6 ἔδϊθῃ τα! ΟἿ 68 
ὑπμαῦ παᾶ οοπῖα αἱ 
Ῥείθοσ ψο Ψψεῖα οἵ 
ὑποθθ αἰγχαυχηοὶδοα 
ΨΟΙΘ διηδζΖϑα, ὈΘΟϑΏ 58 

ὑῃ8 ἴτε εἰζὺ οὗ [ῃ8 

ΠΟΙΥ 5ρίσὶῦ 5 Ὀεὶησ 

Ῥουγοα οὐδ αἰδὸ ὺὕὉ- 

ΟἹ ΘΟΡΙΘ οΥἨἁ ὖδ8 
Ὠαύϊοαϑ. 46 ἘῸΓ ὑπο 

Ὦθωα ἔθ Ξρθβϑκ- 
Ϊῃ 5» ψιὺ ὑοηρῦθ8 

85 ἃ σἹογι γὴν Οαοά, 

ΤΏΘΩ Ροίδσ σγϑϑροπᾶ- 
εα: 47 “δ -ΔΏγΟΙΘ 
οσ θα ψδο 580 --(μδΐ 

{μ856 τηἱρὴῦ ποὺ ὃδ6 

τούτους οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαθον [ῬϑοὐἑΖε ἃ ψὯΟ ΒΔΥΒ 
8686 ὍΏΟ ἴῇζ6 βρις ἰδ ΒοΟΙ͂ν τεορινθα ἰ σϑοδνϑα 6 ΠΟΙ͂Ρ βρὶ τι 

591 

προσέταξεν δὲ αὐτοὺς 
ἘΦ οσοτασηδηαρᾶ ὼς {μὰ 

ἐν τῷ ὀνόματι ᾿[ησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι. 
ὰ ἰμ6. ὩᾶΤΩΘ οὔ ὥοϑθ ΟὨγῖθὶ ἴο 6 ὈδρέϊΖθα. 

τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ᾿᾿ ἐπιμεῖναι ἡμέρας 
τῆοα ἰΒ6 Υ χραυσείθα ἰπὶ ἰο γοσωϑίη ΡΟ αδν8 

ὃς - καὶ ἡμεῖς; 48 
48 8150 Μ6 

τινάς. 
5016. ᾿ ᾿ 

1 Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ 
. Ἠδδζα ριξ ἴθ ΔΡΟΞΙ]65 δὰ ἴμα 

ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν ᾿Ιουδαίαν 
ὑγοίῃειβ ἰδ (ομ65) Ῥεΐπα ἄοσῃ {πμ6 Ζυᾶξα 

ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ 
16 ννοσὰᾷ ΟΣ 61 

Πέτρος εἰς 
Ῥείθσ ἰῃίο 

ὅτι καὶ τὰ ἔθνη 
ἰ(μαὲ αἷϑο ἐμ. παίϊοῃβ δεοοερίβα 

ϑεοῦ. 2 Ὅτε δὲ ἀνέβη 
αοᾶ. λυ 41} οὴ ρυΐ νοΐ Ὁ 

᾿Ιερουσαλήμ, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν 
ΦΖοι 5 θη, πνεῖ σομπίοπαϊη ἰονασὰᾶ 5 Ππὶπὶ 

ες Οἱ "ἐκ περιτομῆς 8 λέγοντες ὅτι 
186 (ο65)  ουἱδοῖξ οἰτουτη ΟΊ 51 ΟῺ ΒΑΕ ἰδδαῖ 

εἰσῆλθεν ᾿ πρὸς ἄνδρας͵ ἀκροβυστίαν 
με ψοηϊ 'ῃ. ἰονναχὰ υάϑὶθ Ῥθύβοῦβ ὈΠΟΙΓΟΌΥΛΟΙΒΙΟᾺ 

ἔχοντα καὶ συνέφαγεν αὐτοῖς. 
ἐρθλας δρᾶ Ὧ6 δἷϑ ἰῇϑτη. 

4 ἀρξάμενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο 
Ἡδνίηδ βἰαγίεα ἰλε} Ῥείεσ τῦϑϑ βαίεηρ οὐἱ 

αὐτοῖς καθεξῆς λέγων ᾿ 
ἰο ἑδεσὺῦ δοοοσαϊηξ ἴο ΟΥΟΣ ϑδυτηδ 

δ ᾿Εγὼ ἤμην ἐν πόλει ᾿Τόπτπῃ. 
1 νγ 85 Εν] οἷν Ζορρα 

καὶ εἶδον ἐν 
απὰ 1 58 ΕΠ εἴ 

καταβαῖνον σκεῦός 
σοτηΐϊηδ ἀοννἢ ν65561 

᾿μεγάλην τέσσαρσιν 
ΒΟΙΏ8 ἘῈῚ 1 παρὰ οῖθοα : ετοαῖ. ἕο ἔουτ 

ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
βἰδιίβ Ῥρίῃβ οὶ ἄονα οὐοξ 1π6 ἤθᾶνθῶ, ϑδῃᾶ 

ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ 6. εἰς ἣν 
ΟΔΙῺΘ Ὁ00}} ΤΩ; ἰχῖο δ εν 0) 

ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ 
αν βαζεᾶ να τοϊηίης ἄοννῃ δηᾶ δὰ ἰδ8 

τετράποδα. τῆς γῆς καὶ τὰ 
ξουχ-Σοοϊοα (8155) οΥ ἴῃ 6 ΓΕ ἀοὴ δηᾶ τι 

θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ 
Πα Ὀδασὶ δὰ {μπῈ ὉΣΘΟΡΪΩΒ ἰΏ1Ὡ55 856 [π6 

πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 7 ἤκουσα δὲ καὶ 
Ὀϊγᾶ5 οὔθ πϑᾶνεβῃ; 1 Ὠρασὰ μὰ 8150 

φωνῆς λεγούσης μοι ᾿Αναστάς Πέτρε, 
Οὗ νοὶ βαδαυίῆσ.. ἰοσπα Ἐδνὶηβ κίοοα ἀρ, Ῥείοσ, 

προσευχόμενος 
ξοΣ ΦΡΆ2 021-2 

ἐκστάσει 
οαβίδϑυ 

τι ὡς ὀθόνην 

ὅραμα, 
ν βοῶ, 

ΑΟΥΝ 10: 48---11:}1 

ον 85 8 ανδὴ 
48 ὙΨ 1 ὑμϑῦ Ὧ6 οοϊῃ- 
τηδυιάεὰ ἰμθὶ ἰο 6 
Ῥαρῦλσοα 1ὰ 6 ὨΘΙΘ 

οὗὐ 9655 ΟὨχ σὺ, ΤΏΘΩ 
ὕδον γτοαποοίθα Ὠΐμα ἴῸ 
ΤΟΙ [ΟΥ̓ 5ΟΠΘ ἀδΥ8. 

11 Νοῦν [π8 δροβῦϊθβ 
δοα 6 Ὀγούμ Υα 

.(8ὺ ψοῖθ ἴὰ σα 68 
ποαχὰ ὑμπαῦ ρϑόορὶθ οὗ 
ἴ.6 ἡδύϊομβ δα 8150 
τϑοοιγθα [6 μψοζᾷ οὗ 
Οαοα. 2930... ψ θη Ῥοϑῦδε 
ΘΙ 5 ὉΡ ὕο. ΦΟΥΓΌΞΔΙΘΏΣ, 

8 [ϑυΡΡοσίθυ8] οὗ 
1 αἰγοπιχοϊδίοῃ Ὀθρδὰ ἴο 
σοηρηα ψὶῦ Ὠΐτα, 
2 Βα ὯΘ6 δᾶ βΌηῃθ 
ἰηΐο ἐῃπθὸ οιθθ. οὗ 
ΤΩΘῺ ποὺ ψόχθ τοῦ 
οἰτουχοϊδοα δηᾶὰ δᾶ 
οαύθῃ ψἰὺ ὑῆρα. 
4 Αὖὐ [15 ῬοΙΘΥ - οοΙ- 
πιοποθὰ ὅπ μοῦ 
ΟἹ ἴο δχριϑ [ὴ8 
Ῥαγύϊουϊατβ ἴο ὑΐθχα, 
ΒΘ ἸΏΡ: 

δ Ψψὰθ ἴῃ [6 
οἷν οὗ 2ΖορῬ ὍἈξα. ὑτϑυ- 
ἰῶρ, δῃὰ ἴῃ ἃ ἰτᾶῦσθ 
Ὶ 58. ἃ ν᾽ δίοη, ΞΟΓῚΘ 

βου οΟΥὗΥὨἨἠὨἁ ὠνγ65561 ἀδ6- 

βορῃαΐϊηρ |ὸ 8. συϑαῦ 

ΠΏΘ βῃθοὺ Ῥεὶπρ Ἰοὺ 

ἄονψ ὉΥ ἰΐ5. ἴουΣ οχ- 

ὑσοιγιζΐθ9 ἔσο ἤθᾶν- 

Θὰ, δῃά ἰδ σαλθ ΟΙΘΑΣ 

ἴο 6. 6 ϑυξηρ ᾿ἰηΐο 

ἀῦ,1 ταϑᾶθ οὐβουνδύϊοῃβ 

Δα. 55..)ἷ2 ὀ ἧ Ϊ;]οὐτ-Τοοϊρα 

ογθαύυσοβ οὗ ἴα βαυῃ 

δὰ ψἃ Ῥεαβδὶβ δᾶ 
ογθορίηρ ἰίηρβ δῃᾶ 

Ὀἰτᾶξ οὗὐ πᾶσα. 71 

8,150 ὨΘΑσζα 8. ψΟΙΟ6 5. Κ 

ἴο 126, Ἢὖδο, Ῥούρσ, 



ΑΟΥΒΚΒ 11: 8--.18 

φάγε. 8 εἶπον δέ ῥιηδαμῶς, 
δηᾶ οδί. 1:85 θα Ἐν ὯΟ ΤΏ6815, 

κύριε, ὅτι κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε 
Ιογτὰ, Ὀθοβυβα ΘΟΙΏΤΩΟΣ ΟΥ̓ ὈΠΟΊΘΔΏ ὭΘνΟΥ 

εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου. 
Θηϊοσρα ἰηῖϊο ἴζὼ6 το οἵ χπ6. 

δὲ ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐϊς τοῦ 
οὐ Οὗ δεοοοπᾶ [{1π|6] νοίσθ οα οὗ 16 

οὐρανοῦ ἽΑ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν 
ἤθανθπ ψηαδϊὶ (55. 6 Οοά οἸ]Θϑηβοα 

10 τοῦτο δὲ σὺ κοίνου. 
ψγοὰὺ ποῖ 6 νοῦ σδικίη σΟΙΩΧΏΟΏ. ΤῊϊ5 αὶ 

ἀνεσπάσθη ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ 
ΟΟΟΙΓΥΡΩ͂ ΡΟ ἰὮΓΘΘ ὑὐῆθθ, δῃά νν85 ἄγαν ὉῸΠΡ 

πάλιν ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. 11 καὶ 
θα 8411 ((Ὠἰη955). ἰΐο 6 Ὠθάνεη. Απὰ 

ἰδοὺ ᾿ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες 
Ἰ1οοῖκ! ουξς οἵ ἐπαί [Ποὺ] 29} ..-1:} ΤᾺΔ]16 ῬΟυϑΟ 5 

ἐπέστησαν. ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν. ἦμεν, 
βιοοα ὭΡΟΩ ἰῇ6 Ὠομθδθ ἰῇ ΨΜΏΙΘΏ 'νγ)6ὲ "νου, 

ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρίας πρός 
Ὠδνὶηρ θθθὴ βεηΐ οί ἔγοχῃ Ο,δθβϑασεα ἰοννατὰ 

με. 12 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν 
τηρ. διά Ρὰ ἰβξε. ρίστς ἰοτὰθ ἴο 5ὸ τ ἢ 

αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα. ἦὦλθον δὲ 
[521 } 9} ποίη παδνίὴρ ἀουθίθα. [6 7} |] μαΐ 

σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἕξ ἀδελφοὶ οὗτοι, 
ἱορρίμοσ ἢ τῇθ 8ϑδὸ {ῃῆ8 ὶκ Ῥσχγοΐμουβ ἔδμεϑδ, 

καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
«αηαᾶ νν8 βδηϊουθὰ ἰηΐο τὰ6 ἤοιβ8 ΟΥ̓ ἐπ 

ἀνδρός. 
ΤΩΔΙΘ ΡΟ ΒΟΉ. 

13 

θῦσον καὶ 
ἘΕΤΟ δ εζε.:) 

9 ἀπεκρίθη 
Δηϑινοσθα 

᾿Απήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν 
Ἠδ στρρογῖθα ὕδοῖκ Ραΐ ἰο 5 ον 6 βὰν τῃ6 

ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ 
ΔΆΒ6Ὶ ἷἧπ [86 ἤουβθ οὔ πίπὶ παν] βίοοα δῃηά 

εἰπόνα “Απόστειλον εἰς ᾿ἰόππην καὶ 
Βανί βαϊαὰ ϑ'ροηᾶ νοῦ ἔοσίῃ [ἴηΐο ἥορρε δα 

μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον 
ΒΘΏΑ ΔΟΙΌΒ5 ΞΟ {π6 (ομ6) θὴρ βιυπδζηρα 

Πέτρον, 14 ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ 

ὅ92 

ΒδαρΗ ΟΣ 8η4 δ!» 

8Βυδ Σ᾿ 5814, “Νοὶ 
αὖ 811, Τιοτά, Ῥθοϑιξα 
8 ἀΕΠΙΘα ΟΥ Ά ὉΠΟΙΘΔὴ 
τϊηρ Ὧδ5 ΠΘΥΘΡ θη. 
ἰοτϑᾶ ἰηὔο ΤᾺ Ἰηοαίῃ; 
9ΎΏΘ ϑβθοομᾶ ἰϊηγα 
86 νοΐοθ ἔγοτα Ὦθαγ. 
Θῃ ΘΒ ΕΓΘΑ͂, οι 
ΒΟΡ ΟΔΙΠΠ]Πὴρ ἀ6 6 
[588 ὑμϊηρα Οαοα Ὧδς5 
οΙθϑηβϑα. 10 ΤῊΪΝ. οὐ- 
Οαγτοα ἴοΥΓ ἃ ἰηϊτὰ 
πμηθ, δῃᾶ Θνοσυυΐηρ 
ψ88 Ρ.Π6α ἀρ δραίῃ 
ἰηΐο πϑᾶνθῃ. 11 Αἴδβο, 
Ιοοκ! δὖ ὑμαΐῦ ἰπϑίβης 
[ΘΥ6. ΨΟΙΘ ὑῆγθθ πγϑθῃ 
δθπαϊῃρ αὖ [6 Ὠσπξα 
ἡ ΜΏΪΟΩ ψ ψέζο, 
πδν Ὡδνίηρ Ὀδ6θὴ αἷ5- 
Ρϑίοῃεθα ἔγοια (869- 
8. 1Θα ἰο πι6. 12 50 
{μῃ6 βρίγὶῦ ἰο]ὰ ἴὴη8 
ἴο βὸο -ψν ἢ ὑμθη), 
ῃοὺ ἀουδύϊηρ δὖ 811. 
Βιυὺ ὕμθϑθθ βὶχ ῬὈσγοίῃ- 
ΟΥ̓ 8150 ψοηῦ πίῃ 
ΙΏ6, δῃᾷ ψὸ θῃηζογρᾶ 
ἴηο 6 ἤοθθθ οἵ 
ῃ6 τϑῃ. 

13 “δ τεροσίθα. ἴο 
Ὁ5 ον 6 58.) (8 
8δΏΡΘΙ 5ἰδηᾶ ἴθ ἰδ 
Ὠοθ56 δῃᾷ βᾶγ, “Ὡ]15- 

Ῥδίοῃ πιθὴ ἰο 9οῦ᾽ 

ϑδηαἃ 5θηα το ΞΙΤΊΟΣ 

ΨΏΟ 5. ΒΌΣΩΘΙ θα Ῥ6- 

(ογ, 1488 πὸ Ψ}ῃ] 

ΒΡΘΔ ὑμοβθ ὑμίηρϑ. [0 
Ῥείοσ, ἍΠΏΟ ΜΜῈΠ5ρΘακ βανίηρθ ἰοννδζα ψοὰ γοὰ ὉΥ ψηΐοΏ. ψοιΐ 

ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός δῃηὰ 411 γουγ ΠΒοιι56- 
ἴῃ ὙΒΙΟΒ ΨΜῺ1ι1ῸΘ βϑανρά νοῦ εηα 411 {π6 Βοιῖιδθ ΠΟΙΩ͂ πᾶ ρσεὶ ξδνδα. 

σοὺ. 1 ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί ΕἾ 15 " Ε Ἔ 
ΟΥ νου. πε εξ ἴο 1 8 ἐὸ ἘΙσ τε Ἐε 15 Βὰῦ ψηθῃ Σ ἐσ 

λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Ολα θεν ΠΠΡΟΙΟΥ 
ἴο ΒῈ βρθακίηρ 6 ἄροὸθ ἰὰθ βρίγιε ἐπ μον 50 110 161 ἀροῖ ὑμθ πῃ 

ἐπ’ αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ’ ἡμᾶς ἐν [ι8ῦὺ ὃδ5. 16 αἱά 8180 
ὌὌροα ἔπε δβ-θνθὴῶ αἷἰδο Ὡρὸ ᾧ5. ἱπί ΠΡΟΣ 08 πῃ [86] 

δ98 

16 ῥήματος ἐμνήσθην δὲ τοῦ 
ΒΑ Π5 Ιτουλθιροτθαά Ῥὰΐ οὗ ἴΠ6 

ἔλεγεν ᾿Ιωάνης μὲν 
ὯΘ νν85 Βα σ Ἰ5 Β[0) 2} δῬεἴο [τὐττοὶ 

ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε 
ἴο νναίϑσ χοῦ δας Ψ{{Π}Ὸ ὈαρϊΖοᾶ 

ἁγίῳ. 17 εἰ οὖν τὴν ἴσην 
ὮΟΙΥ. ΙΕ ἰμουθέοσθ ἴῇ8 δᾳ88] 

αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν 
ἰοίποιη ἰῃῇ86 αοαὰ 85 δἰθὸ ἴο υ85 

ἐπὶ τὸν κύριον ᾿ἰησοῦν 
ρου τὰς τογὰ Ζθ55 

τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι 
ΨΏῺΟ ΨΑ51 ρμοννοσέιϊ ἴο ἈΙΠάΘΥ 

ἀρχῇ. 
μεϑίπηλδ. 

τοῦ κυρίου ὡς 
οὐἶμεαε Ττοσὰ 85 

ἐβάπτισεν 
ἰχθλ θεν 

ἐν πνεύματι 
ἴὰ βρὶγιξ 

δωρεὰν ἔδωκεν 
το βῖς ξδνβ 

πιστεύσασιν 
μανίηϑ δ θνεα 

Χριστόν, ἐγὼ 
ΟὨσιβῦ, Ι 

τὸν θεόν; 
6. Οοάΐ 

18 ᾿Ακούσαντες 
Ηδνίηδϑ Ὠρασὰ 

ἡσύχασαν καὶ 
(Π6. βοΐ αὐἱοί δῃά 

λέγοντες ἔΑρα 
58 108 ΔΝ 

θεὸς τὴν μετάνοιαν 
αοά ἰὰᾷὰθ τσερρηΐίδῃςα 

19 Οἱ μὲν 
ΤΏ6 (ΟΠ 65) ἰπμαροα 

διασπαρέντες ἀπὸ 
μανία Ὀθθ αἰσρουβεα ΖΤΌΤᾺ 

τῆς γενομένης 
[π6 (Ομ 6) Βανι οσσυγτρα 

διῆλθον ἕως 
πον ψψνεΐ του ΡῈ τ 11} 

Κύπρου καὶ ᾿Αντιοχείας, 
οἔ Ουρύυβ δῃθα οἵ πίοι, 

τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον ᾿Ιουξαίοις. 223 Ἦσαν 
6 ψοστά ἱξ πού Οοὔν ἴο ὅδνν8. δ 3590} 

δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι 
Ὀὰξ βοπιὸ οὐξοῦ ἰμοπὶλ Γλ81Θ ΡΘύβοῦβ ΟΥ̓ΡΓΙΘΏΒ 

καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες ἐλθόντες εἰς 
Δη4 Ουστθηΐβϑῃβ, ΨΏΟ Ὠανίηϑ σοῦ ἰπίο 

᾿Αντιόχειαν ἐλάλουν καὶ πρὸς τοὺς 
Δητοοι ΕΙῚΕῈ 5ρθα Κίηβ 8150. ἰοννδχά [561:} 

Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον 
ἩροΙϑηϊβίβ, ἀθοϊδυὶηνρ 85 Βοοα θα π6 Τοχὰ 

᾿Ιησοῦν. 21 καὶ ἣν χερ Κυρίου μετ᾽ 
ϑεβαξ. Διηὰᾶ νν85 Βαμα οΥΤοτᾶ τυ ἢ 

αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸὲὸ ὁ πιστεύσας 
ἴἥθα, το δηᾷ προσ {μ6 Βανίησ Ὀβ]θνθα 

ὕδατι 

ταῦτα 
ἔμθξθ (155) 

τὸν θεὸν 
1΄6 αοᾶ 

ἔθνεσιν ὁ 
1η6 

δὲ 
μυΐ 

ἐδόξασαν 
{πον δ]οσ ρα 

καὶ τοῖς 
αἷἶδο ἰοΐῃθ πδίέϊουβ 

εἰς ζωὴν ἔδωκεν. 
ἀπο {1:6 ξδνϑ. 

οὖν 
{ογοζοσθ 

θλίψεως 
ἐϊθυ]αίοι 

Στεφάνῳ 
Ξίθρ θα 

καὶ 
δᾶ 

τῆς 
ἰῃ 6 

ἐπὶ 
ὉΡΟΩ 

Φοινίκης 
ῬὨορηΐξοία 

μηδενὶ λαλοῦντες 
ἴο πῸὼ οὔθ ρθαϊίησ 

ΑΟΈΝ 11:16--.} 

Ῥορίηπίηρ. 16 Αὖὐ 815 
Ὶ οδ!θα ἴο υαὐϊλα {88 
Βα οὗὐ ἰῃ Τιοχᾶ, 
ΟΝ 6 υϑρα ἰο 58, 
ΦοΒη, [Ι͂οΓὦἿὙΎ [ἰδ Ρϑτῦ, 
Ῥαρύϊσοα νὰ δ Ίρῦ, 
θυ τοῦ ΜῈ]: Ὀ6. Ὁ80- 
ὐσοᾶ ἰῇ ΠΟΙ βρ1γ]. 
1711, ὑμπογοίοσθ, αοά 
σαν ἰῃῇ6 βϑθ ἔγθα 
ΘΙ ἴο ὑπο δῷ ὯΘ 
8150 αἀἰάᾶ ἰο τι ψὯΟ 
Ὦδνθ μοιενθὰ τροῖ 
τὉ8Ὲ6 Τιοτᾷ Φοξὰβ ΟἸτΙβῦ, 
ΨΜῺΟ νὰ Σ ὑδαὺῦ ὲ 

ΒῃΟυα. 6 8016 ἴο 

Ὠϊηδοῦ αοαϑ᾽ 
18 Νον ψ θὰ {67 

Ὠρασὰ ἔμθθα ὑῖηρ5, 

ἐν ϑδοαιϊοβοθᾶ, δηᾶ 

(δ ν ρ]οχι θὰ σοῦ, 

ϑδυίησ: “00|61, {μθῃ, 

αοαά δ δυδῃῦβα τϑ- 

ρῬοηΐδῃος ἔοσ 886 ρυτῖ- 

ῬΟΒ6 οὗ ἰἴ6 ἴο ῬΘΟΡΙΘ 

οὗ 6 πϑύϊοῃϑ 8150. 

᾿ΙϑΟοηΒοαιΘΩΌν 
ἜοΞΘ ῆὴὺ δὰ ὑθϑῇ 

βοϑύϊοσοα ὃν 6 ὑ0- 

υἱαύζοη ὑμπαῦ δΙΌΒΘ ΟΥ̓ΟΣ 

ΞΘ ϑαῦ ΓΟ Ρ ἢ 

8ἃ5 Ι͂ δ5 ῬΠΟΘ- ἢ οἷ 

τα Ογταβ δα Αἡ- 

οσ, αῦὺ 5ρθακίηρ 

(86 ψοτὰ ἴἰο ὕὸ ΟἿΒ 

δχοθοὺ ἰο ὕεῶβ ΟὨΪΥ. 

29 Ἡοψνονοσ, οαὖ οὗ 

61 66 ΨἜΙΘ βουὰθδ 

θη οὕ ΟΥ̓Ότι5 δῃᾶ 

ΟΥΤΘῺΘ ὑπαῦ οδπλθ 

ἴο Δηύζοοῦ δα Ὧ6- 

ρα ὑεἰκίηρ ἰο ὑμ8 

ατοοὶκ -ρΘοκίΩρ Ρ60- 

ὈΙ6, ἀθοϊαγίτρ ὑπ ροοά 

ὭΘῸΞ οὗὐ {ῃ6 Τιογᾶ 

ὥἤθϑυϑ, 21 ἘΠΥΓΏΒΘΥΓΊΟΥΣΕ, 

6 δηᾶᾷ οὐ 968ο- 

νὰ" ψὰ5 ἰδ ὑπο τα, 

ΔΩ 8ὁ συϑδῦ ΠΌΣΏΡΕΥ 

{π8ὺ Ὀοσδχθ ΘΙ ΘΥΘΙΒ 
παν νοσοῦν ον ϑυσυισιννσυ, οὐ τυ σα σος 

21. Τοπόνδῃ, {17,8,18,15-18. {ῃὴ6 Τιοτὰ, ΒΑ. 



ΑΔΟΥΝ 11: 32---28 

ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον. 
ταγχηθα ὌΡΟΣ 1΄μ 6 1ογά. 

22 ᾿Ηἰκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς. τὰ ὦτα 
γὰβ θαιὰ μὰ ἰῇε. νοτάὰ πο ἰᾷ8 Θδὺβ 

τῆς. ἐκκλησίας τῆς οὔσης ἐν 
οὗ πε ΕῚ 1π6 (006) Ῥείπν 1π 
᾽Ἴ λὴ Ἀ 3 “-“ ᾿Ὶ 3 ᾿ 

ερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν 
ΒΊΞΕΕΥΟΙΦΝ δροιαΐξ. τςϑῖ, δηᾶ “ἰἢο ν βοῃΐ ΟΕ οἂὐΐ 

Βαρνάβαν ἕως ᾿Αντιοχείας: 28 ὃς 
ΒΔΥΠΘΌ85 ἘΠῚ} Απίΐζοςῃ;: νΏΟ 

παραγενόμενος καὶ ἰδὼν “τὴν 
Ἀδνὶλ εξ σοπλθ ἰὸ Ρ6 δἱοηββίαθ δὰ δνίηρβ 566 ἐπα 

. χάριν “ τὴν τοῦ θεοῦ 
πηᾶεεοσνεα Κἰηηθ55 186 (οΠ6) οἔ ἴῃ 6 αοάᾶ 

ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας 
Ὧφ τγϑ͵]οϊορά ΔΩ ὀ ὀ6ἼΒ6 ννβ βποουσϑβίηβ 411 ({π6γᾺ) 

τῇ προθέσει τῆς καρδίας 
ἴο τὴ 8 Ῥυχροσο οὗ ἴῃς πραχὲ 

προσμένειν ἐν. τῷ κυρίῳ, 24 ὅτι 
ἴο Ὀ6 γριηδίιηρ ἰοννασᾶ ἴὰ (6 Τιοχά, Ῥϑοβϑιβα 

ἦν ἀνὴρ ᾿ ᾿ἀγαθὸς καὶ πλή 
ὯΘ ννὰ5 ΤΩ 816 Ῥουβοι ξἙοοὰ δῃὰ πως 

πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη 
Οὗ βριυἱδ ὮΟΙν δδηᾶὰ οὐέδιίῃ. δπμα ννὰϑ δάᾶάρα΄ 

ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ. 2ὅ ἐξῆλθεν 
ογοψὰ βυξοιθης ἰἴἰο πθ Τιοτᾶ, Ἐζΐξ ννεπΐῦ ουὧΐ 

δὲ Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον, 26 καὶ 
μυΐϊ Ταυβὰς ἴο βορῖς ἊΡ Βδα],. δηᾶ 

Ξ ἤγαγεν εἰς ᾿Αντιόχειαν. 
Βανὶὴβ Σουμλά ὮΘ δὰ ἰπῖο ΥΕΡΔΟΝ 

ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ 
ε: οοσυχγοά Ῥυλ ἰοΐο δῃᾶ ψΘΩΓ 

συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησί 
ἴο ΜῈ 164 ἰοβοίμοσ ΄χ ΔΝ δροϊεειας 

διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι 
ἴο ἴδδοῦ ογοννὰ βιβοϊθηΐ, ἴο βίν]6 αἰνίπϑὶν 

πρώτως ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τοὺς αθητὰ 
ΒΙΒΌΙΝ ἴῃ Απίϊοσῃ 1161} ἀπο 

Χριστιανούς. 
ΟὨἸβεδ5, 

21] Ἔν 

εἰς 
ἰαΐο 

εὑρὼν 

ὅλον 
ἍΏΟΙΘ 

καὶ 
δα 

τε 
δηάᾶ 

ἐνιαυτὸν 

ταύταις 
ΤᾺ ἴλε56 

κατῆλθον ἀπὸ 
{πῈν σϑθβ ἄοννῃ ἔγοχῃ 

εἰς ᾿Αντιόχειαν: 28 
ἴηἴο ΑἸ οΟἢ; 

ταῖς 
68 

᾿Ιεροσολύμων προφῆται 
ΒΙΞ ΣΕ [-)οο Ῥτορῇῃθῖξ 

ἀναστὰ δὲ εἷς 
Βδνὶὴδ βίοοα ἢ» ΡΣ οὔθ 

ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Αάγαβος ἐσήμαινεν 
οὐΐοῦξ ἱμποὰ ἰἴἰο πϑδιηθ ΑΒαρις νὰ ΕΣ ΤΝ ΤΠΦ 

διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν εγάλην 
156} Χ0}}}52ε} {3.0 βρὶσιξ Ζαταϊῃθ 5 ΒΑΣΩΝ, 

δὲ έραι 
ρὲ ἥμερα ὲ 

ὅ94 

ἀὑχπθα ἰο {π6 Τιοτὰ, 

22 16 δοοουηΐ 
δροιῦ ὑμ6ηὶ σοῦ ἴο ἐπ 
ΘαΓ5 Οὗ ὑπ 8 σοηρτορα: 
ἀΐϊοῃ ὑπαῦ τταβ ἴῃ σόγῃ: 
ΒΆΪΘ., 814 μον ββης 
ουῦ ΒΑΓ Ώδ᾽ θ85.᾽ 88. ζδν 
85 ΔΑηύοοῃ, 28 ΠΕΣ 
Ὧ6 ΔΥΥΙνΘαᾶ 8ΔηΩ βὲῃ 
[8 ὑπαθβοχνθαᾶ Κιηὰ- 
655 οὗ Οοάᾶ, 6 τᾷ. 
7οἱσβᾶ δά Ὀδρδῖ ̓ἕ 
ΘΗΘΟῦΤαΘΘ ὑμθι 8} ἴ0 
σού ἰῇ {6 ΤΟχὰ 
ΨΙ ὨΘΑΓΥ ῬΌΓΡΟΞδ᾿ 
24ἴου Ὧ6 ψὰ5 8 βορὰ 
δ Θ᾽ 11 Οἵ ὨΚῪ 
ΒΡΙΓΙΌ ἅμα οὗ ἤδη. 
Απάᾶ 8 οοῃβίοσϑῦϊα 
στον νὰ δϑαρὰ ἰὸ 
ἴῆ8 Τιοχᾶ. 2530. Ὧ8 
νοῦ ΟΠ ἴο ΤΑΙΒῸΒ ἰο 
ΙΔ ΚΘ. ὃ ὑποζουρῇ 
ΒΕΔΡΟῺ ἔοτ 580] 26 δηά, 
ΔΙ Ὧ6 τουπᾶ Ὠΐτη, 
Ὧ6 Ὀχουσῃῦ Ὠϊτη΄ ἴἰο 
Απδΐοοῃ. Τὸ ὑμπὰ5 οαγὴθ 
δρουῦ ὑμαῦ ἔοσ 8. ΏΟ]6 
ΘΙ πον ρεαὐῃοσϑᾶ 
ὑορσούμου σι ὑοῦ ἴὰ 
[8 οοπρτδσαίύίϊοῃ αμᾶ 
ἰδαρῃῦ αὐἱΐα ἃ οἵοψα, 
διηα 1 ψὰ5 Εγϑὺ ἔῃ Δἢ- 
ἴϊοοῃ. ὑπαὺ ὑπ ἀἰϊϑοῖ- 

ΡΙ85Β Ψψεῖθ ὉΥ αἰνίῃθ 
Ῥτονίάοῃηοθ σδ]1168 
ΟἸὨ τ β 8})5. τι 

271 ΝΟΥ ἰῇ 8680 
ἄδυγβ Ὀσορηθίς οϑίῆθ 
ἀονῃ ἔγοὰ Φογ 5861 
ἴο Απὐίοοῃ. 28 ΟἿ οὗ 

ὑβθ δηθὰ ΑβΒ.8- 
ὍὈὼ5 ΓΙΟ56. 8πᾶ ὕτο- 

οοοαεα ἴο ἱπάᾶϊσδίθ 

σοῦρ ὑπ βρϊτὶῦ 
ὑμαῦ ἃ στθαὺ ζβϑιηῖηδ 

ὅθ 

ὅλην τὴν 
ἍΠΟ]6 τε 

ἐγένετο ἐπὶ 
οσσασσοῦ ὕὑρορ 

καθὼς 
δοσογαάϊη 85 

ὥρισαν 
ἴδον ἀδίοσσγαϊ:θα 

πέμψαι 
ἴο βοῃια 

᾿Ιουδαίᾳ 
Ζυᾶρδα 

ἐποίησαν 
1028. ἀϊὰ 

ἐφ᾽ 
ὍΡΟΣ 

ἥτις 

ἐλλειν ἔσεσθαι 
ἰο ΡῈ αρουΐ ἴο 5οὸ ἴο 6 

οἰκουμένην" 
νεΐῃδὶ μα Ιοα [ΕΑΥίΒ1; ψὨϊς ἢ 

Κλαυδίου. 23 τῶν δὲ μαϑητῶν 
Οιδυαϊαξ. ΟΥἐἴῇς Ὀυξ αἰβοῖριθ5 

εὐπορεῖτό τις 
“85 ΒΕ. 28 ΣΟ 6 δή οΟΩ 6 

ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν 
ΘΔ ΟὮ ΟΥ̓ ἴπεύὰ τΐο βεύνίοα 

τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ 
ἰο μα (0165) 1 ΔΌΣΙΣ ἱὰ ἰὰῃς 

ἀδελφοῖς: 8 ὃ ., καὶ 
ἰο Ὁτοίμευβ; ΨΏΣΟΩ αἶβο 

ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους 
μανὶηδ βοηΐ ΟἿ ἰοννασζά πῃ 8 ΟἸΑ͂ΟΥ ΠΘῺ 

διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου. 
το ἤδη οὔ Βδύηβϑρεαβ δῃὰ 548}. 

1 Κατ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν 
ον ταὶ νῬαΐ 1ὴὼ6 δρροϊηίθα {τλ6 

ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας 
ἘΠΕΡΙ ὭρΡοΩ ρτοα ἰδ8 κἰηδ ἐπ ἤδηᾶβ 

κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 
ο ἐτοδαὶ Ὀ8Α1γ βδοΐὰβ οξίμεβ ἔγοϊω ἴῇες εοο]Ἱαβίϑ. 

2 ἀνεῖλεν δὲ ᾿[Ιάκωβον ἀδελφὸν 
δ ἴοοῖκ ἃν 1117 ΝΕ 9215} Ῥχοίμου 

᾿Ἰωάνου μαχαίρῃ. 3 ἰδὼν - δὲ ὅτι 
οὗ ϑοῆῃ ἴο β' Μοσγα. Ἐδνὶηθ Βθοθὴ Ρδαΐ ἰμαὲ 

ἀρεστόν ἐστιν τοῖς ᾿ἰουδαίοις προσέθετο 
ΡΙθαϑιης 1015. ἴοτπ6 Φεννβ π6 δααϑὰα 

συλλαβεῖν καὶ Πέτρον, ἦσαν δὲ ἡμέραι 
ἰο ἰδκὸ τὰ α6[5ὸ Ῥροῖοσ, γοσο Ραΐ δ 5 

τῶν ἀζύμων, 4 ὃν καὶ 
οὗ ἴὩ 8 ὉΠΙΘανε ηθα (σ8 65), Ὁ ΒΟΤΩ δῖδὸ 

πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, 
Βανί Ια] πο] οὗ Βοραΐ ἱπίο ῬΥΒΟΙ, 

παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις 
δδνὶηξ εἰνεῃ Ὀ6βϑίαᾶς ἰο ἔουσ βϑίβ οὗ οῈΓ 

στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος 
Οὗ Ξο] 1 5 ἴο Ὀ6 συ ταϊηξ ὨΤῚ, τ Ἰ 1 η5 

μεὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ 
αὐ [6 ῬὈδϑϑονοσ ἴο Ιδϑδὰ ὉΡ τα ἴο {π6 

λαῷ. ὅ ὁ μὲν οὖν Πέτρος 
ῬΘΟΡΙΘ. ΤῊ6 ἐξ εζοιογοτο ἐμοσθξουα Ῥοϑίοσ 

ἐ ἐν τῇ φυλακῇ" προσευχὴ δὲ ἐτηρεῖτο ᾿ 
ψ85 Βεϊῃϑ ορβοσνεᾶ ἴθΞ ἴβ86 Ὀγίϑο; ὈΓΆΨΟΣ Ῥυΐ 

τὸν 
τὰς 

ἣν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας 
Ψ85. ᾿πίθηϑει"ν Οσσυχγσ. ὉΚΣ 168 εὐοϊθϑδία 

πρὸς τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ. 
ἴοννατάὰ ἰῇὼ6 Οαοἂὦὐ αροιδ δίμῃ. 

ΔΟΥΊΒ 11:29---Ἰ1ῶ: δ 

5 δοαῦ ἴο ΟοΟΙΘ 
ὌρΟΩ 6 δῃξσο ἴῃ- 

Ὠδρίζοα δαγίῃ; ΨΜΏΙΟΏ, 

ἔοσ ὑπαὺ τη, αἰα 

ἔβκ ὉΪ8ο8 ἴπ ὑδ6 ὑ1π6 

ΟΥ ΟἸΙϑδυαάΐαβ. 2950 

ὑμοβθθ οὗ ὕμ αἰβοῖρ]θ5 

ἀοίοσιηϊηθα, βϑοὸ οὗ 

πὰ δοοοσγαϊηρ 85 

ΒΏΨΟΙΘ σου]ᾶ αἰζοτστᾶ 

ἢ, ἴο β0ῃᾷ 48. τεϊίοῖ 

τηϊἰσδυσαύϊζοη ὑο. {88 

Ῥσγούῃοιβ ἀμ ὴρ ἴῃ 

σα ἅθ8;. 30 ἀπ {18 

6} αἱά, ἀϊδραιοῃϊηρ 
0 ἴο [6 οἹΑθΥ' τ6 

ΡΥ ὑμα δεῃᾶ οἵ δ. - 
8. 0845 δῃὰ 5,8}. 

Τ2 Αροὰῦν ὑμαὺ Ρ8:- 

δου αν ὑχθ ἘΘῚ- 
οὦὐ ἐπ κΚίῃρ δρριδὰ 

ἢ διά ἴὸ χηἷδ- 

ὑχθαύϊηρ, βοίὰθ οἵ ὕοβα 
οὗ μθ6 σοπρτοραίίϊοῃ. 

2Ἐ 5 αἰᾶ νὰν ΜΙ ἢ 

ὅαηθα ὑ6 Ὀτοίῃοσ οἱ 
ὔομηῃ ὉΡ ἴμ 5νοζᾶ. 

9κΑ5 ὯΘ6 δα ἰὺ ΨΜὰ5 

ῬΙθδδίηρ ἰο μ6 68, 
6 ψοηῦ οἱ ἴο δζγδϑῦ 

Ῥούοσ δἷϑδο. (ΑΚ 1 85, 

{οϑθ Ψοσο ἀδν5 οὗ 8 

πῃζξογιηθηὐθα ο8(95.)} 
4 Αῃᾶ Ιανίῃρ δοιὰ οἵ 
μι, Ὧ86 Ραῦ Ὠΐι ἴῃ 

Ῥυΐδοῦ, ὑσηΐϊὴρ τὰ. 

ΟΥ̓ ἴο ἴοι 5} 15 

ΟΥ ἴΟΌΣ 50] 5 σῇ 

ζο βυαδτὰ Πὶπὶ, 85 
Ὧ6 ἱ᾿πἰομαθα ἴοὸ ὕτοὸ- 
ἄποθ Εἰ [ΙῸΓ ὑῃ8 

ῬΘΟΏΙΘ δέῦοσ ὑῇ6 855- 

ΟΥ̓Σ. ὅ ΟΟΒΘαΌΘΩΌΙν 

Ῥοίου ψῶβ Ῥεΐηρ ἱκορῦ 

ἃπ μα ρσχίβοη; δα 

ὈΓΆγΟΥ ἴο αοᾶ ἴον Εἰμὶ 

νὰ Ὀθὶαρ οδετθα ΟἿ 

ἐπίθΞ ον ὉΥ 6 σοῶ- 

στορεύϊοι. 



ΔΟῚΒ 19: 6-10 

6 “Ὅτε δὲ ἤμελλεν 
θη δ πὸ νγ»δὰϑ βϑίηρ δρουὲ 

αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν 
1} 42} {δ 8 Ἡοτοῦ, ἰο [Ὡς πϊρῃΐξ {πα νν 85 

ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο 
ἔπ 60 Ῥεῖοσ ΕἸΟΥΟ ΟΣϑ όταν ῬὈούνθοῃ ἵἴνο 

στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν, 
ΒΟΙΊΟΥ5 Βδνὶησ Ῥθθη θουπΠα ἴοὸ ἤδη 5 ἔννο, 

φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν 
ΒαδταΘ δὃπηᾶ μεΐογ. ἴθ 6 ἄοοτ ἌΝΟΥΟ ΟὈΒΟΥΝΙΩΚΞ 

τὴν φυλακήν. 7 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου 
τὴ 8 Ῥυΐβοι. ᾿ΑΒΩα Ἰοοκ! δῆδοὶ ΟΣ Τιογᾶ 

ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι" 
βίοοα Ὡροῦ, δηά ρὴῤ βῇοῃθδ ἰὰ ἰῇ6 ἀν οι πρ; 

πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου 
Ὠδνίηθ ϑυϊτΐορα πὲ ἰμ6 5146 οὗ ἐμ Ῥείον 

ἤγειρεν αὐτὸν λέγων ᾿Ανάστα ἐν τάχει" 
Ὧδ6 χϑϊβρα τῷ 9114} βαρ ϑίδῃα Ὁ ἢ δϑίε; 

καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν 
δηα 16}} οὐέ οἵ τὰ 6 οδμαὶηὴβ οὐδοῦ ἰῃς 

χειρῶν. 8 εἶπεν δὲ ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν 
Ὦδῃηάαβ. ϑαῖὰ αὶ ἐπ ΔΏΒ6Ι ἰοννασαὰ ἢϊτὰ 

Ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά 
αἰὰ «μα Ὀἱηα ὑπο τῃ6 ΒΑ Πα 415 

ἐποίησεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει 
ἢ αϊὰ . 1} {τ05. Αμὰ [15 5δσ 5 

Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ 
ἸΏγχον ἀτοῦπῦ πὸ οὐΐου βασθθαὶ οὔνγοιι δῃηᾶ 

ἀκολούθει μοι’ 9 καὶ ἐξελθὼν 
ΡῈ Ζοπονῖηξ ἴο τὴ; δῃᾶ Βανίης βοὸπα οὔ 

ἠκολούθει, καὶ οὐκ ἤδει ὅτι 
6 νν8ϑ5 Το] νυνί, δά ποῦ ἢ δα Κκῆοχ ἰμδί 

ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ 
ἐχὰθ ἷ5 τὴ6 (ἰπθ6) οσσυγγίηβ [Ὠσοιθὴ ἰῃ6 

ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. 
ἮὯδ ννδβ [ἰηκίηρ θὰ νιϑίο. ἴἰο Ὀ6 βθοίωρ. 

διελθόντες δὲ φυλακὴν 
Ἡδντδ ΒοὴΘ σοῦ ΜΡ Ἐχείὶ σιεατγα 

καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν 
δηᾷ ΒΘσομα ἴον οαῶθ Ὡροὴῦ ἴῃ 6 σδαΐθ {5.0} 

σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις 
ἸτΟΩ 'μ6 ὈΘΑΣΠΣ ἰπίο τῃἢ6 οεἰΐν, πο 

αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς, καὶ 
561 -δοιϊϊησ' 85 ορθηξα Ὁ ἴο ΤΠ 61, δηᾶ 

ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ 
αν ξοπ6 οὖὐδ πον νομΐ ξουί ξίγσοοῦ οὔθ, δπᾶ 

᾿ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος 
ἰγτητηβαϊδίοῖν βἰοοα ΟΕ ἔσογη ἰῃ8 8ΔΏ56]Ι 

προσαγαγεῖν 
ἴο 16Θεᾶ ξοσίῃ 

σου" 

οὗ γοι; 

αὐτῷ 
ἴο ἴση 

ἀγγέλου, 
8. 956], 

10 πρώτην 

2 32 

ἀτ 
ἔγΌΤΩ 

ὅ96 

ΟΝο ΜΉΘ Ἠδσγοὰ 
ψ͵85 ϑροὰαῦ ὅο Ῥγοάϊμιορ 
Ὠΐμα, ὑμϑὺ ηἰρῃΐ Ῥοίδῃ 
Μὰ5 5]6βρίαρ Ῥομηα 
νὰ ὕνο ομδίηβ Ὁ. 
ὕνθθῃ ὕνο βοϊάϊου 
δι βαθγα ὈΘίοτα ἐῃο 
ΑοοῦΥ ψγ6τ8 Κοϑθρίηρ 
8 ρσγίΐϑοῃ. 78Βᾳΐ 
Ιοοῖς ! Ψοῃονδδ  5᾽ 80. 
561 5βἰοοᾶ ὉΥ, δῃᾷ ἃ 
πρὴῦ ΒΏΟΩΘ 1ἴἢ {ἢ 
ὈΤΙΞΟΩ 6Ε]], ϑυυκίηρ 
Ῥαϑίοσ οἱ ἰῃ8 κἰᾶθ, ἢ6 
τοῦθ Ὠΐ, βϑγϑίηρ: 
“Ἔϊ86 αΟΣΟΚΙγ"" Απᾷ 
Ηἰθ ΟἸΔΙΩΒ 611 οἵἵζ 
Ὠΐ5 Ὡϑησᾶβ. 8 ΤῺΘ δη- 
561 κβδἰᾶ ὕο αἰμ: 
“Αἰτὰ γουγϑοι  δηὰ 
μηὰ γοΟὰΓ 58 ηαβ]5 
οὨ." δ αἰάᾷ 50. Εἰ- 
Πδῖν Ὧ6 βδϊᾶ ἴο Ὠΐγη: 
“Ῥιῦ γον οὐΐδσ ρδτ- 
τηθηῦ οὐ ἃπαά Κθερ 
Το] ]ονηρ πι6." 9 Απὰ 
86 ψϑηὺ ουὔὖ δῃὰ Κορὲ 
ξοΙ]ονίηρ Ὠΐπ, ὑαῖ 
6 αἰα ποὺ ον ὑμπαὺ 
να 5 ὨΔΡΡΌΘΏΪΩΡ 

ὑγΓοῦΡῺ 6 ϑδῆρι) 

85 γ68]. Τῇ ἔβοῦ, Ὧ8 

ΒΌΡΡοΟΘΘα ΒΘ ψὰ5 566- 

ἴπρ ὦ νἱδίοῃ, 19 αοίηρ 
ῬΏσΤοΟασ ὑμ6 ἔἰγϑὺ 

ΘΟ 81 συδτα δῃὰ 

ῃ6 βϑοοῃᾶ πον μοῦ 
ἴο 8 ἴτοῦ ρσαύβ 168ᾶ- 

ἴὴρ ἰἴο ὑπ οἱΐν, δηᾶ 

[15 ορθῃβδᾶ ἰο ἔμεπι 

οὗ ἰΐ ον δοσοχά. 

Απα δἵδοσ μον ὑϑηῦ 

ον πεν δαἀνδμῃοθά 

ἄονηῆ ΟἿΒ8 πσὐγθοῦ, 

δη4 τ θαϊδίοιν ὑμ8 

ΔΏΡΘΙ ἀδρασχίθα ἴσοι 

75 σομοναἢ᾽ 5, 91,8,18,16-8.. {η6 ΤΟΥ 5, ΒΑ. 
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ἑαυτῷ 
Βἰγαβοὶὲ 

οἶδα 
Ινο Καονἢ 

κύριος τὸν 

Πέτρος "τοῦ. 11 καὶ ὁ 
αὐτὸ Ῥείοσ δῖτα. Αμὰ ἐπ Ὰ 

μιν εν ομα τ θοὸς ποτα, ον 

ἀληθῶξι ἡ ὅτις "ἐξα ς τε ΛΑΙ, «ὃς ἩΚθΙοΒ. τὸ 

ἄγγελον αὐτοῦ τοὶ ἐξτν οὖν. μὲ οὐζοι Ἰβαπὰ, 
Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προοδοκίας, τως 
λαοῦ τῶν ᾿ἰουδαίων. 
ρβορῖβ οὗ ἐμβ εν. 

12 Συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν 
Ἡδνὶπδβ ΞΘ ἰοσείμοῦ δῃα ὯΘ σϑύλβ ὉΡΟῺ τὰ68 

: " Ἂς τ συ Σ 
ἰἱκίαν τῆ Μαρίας τῆς μητρὸς ᾿Ιωάνου 

ἐἰβτο ΤῚΣ 8 Μδυν 15 τοίου οἔ Φοβῃ 
Σ 5 δν 

τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν 
{ὰ6 (ο8) ὑείῃξ Βυαγ δ θα ΜΑΣ, ΨΜΏΘΥΘ ΨΕΥΘ 

ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ 
«αρβοϊοπὶ Βδνίπς Ῥθθη οσοννα δα ἰοβοίμου δῃάᾶ 

οσευχόμενοι. 13 κρούσαντος δὲ αὐτοῦ 
Τρ ἐξαθε οὸ Ἡδνίηξ Καοοκοᾶα ας ΟΥ̓ τα 

τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθε 
{π8 ΟΟΓ οΥ 188 Ξαΐονναν οδγὴ8 ἰοννϑχα 

παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι όδη, 14 καὶ 
βουνδῃΐῦ 51ΤΊ ἴο ΟὔΘΥ ἴο παῖ ἘἈποάβξ, δρᾶ 

ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ 
βαύζαα Ὑρδοξαῖσοα 186 νοΐςθ οὔδίμπε Ῥεΐεχ. Ἐγοτῃ 

ῆ αρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, 
μι ΧοΡς ᾿ ῃοὲ 5 ορεῆεσᾶ ἃρΡ ἰῃᾷε δβδϑίενγαν, 

εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν 
απ κοί πίῃ ἴῖΏ Βα 516 τορογίεα 89 ἴο βίϑμπα {20} 

Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. 1 οἱ δὲ 
Ἐείως πρδυΝΣ 1 6 μαΐθνναν. Τῆς (ομ65) ὑαΐ 

πρὸς αὐτὴν εἶπαν Μαίνῃ. ἡ δὲ 
Πιζησιν ἘΣΗ 54 Ὑοῦ δῖε τηδάᾶ. Τμα (ο 8) Ῥυΐ 

διισχυρίζετο. οὕτως ἔχειν. 
ΣῈ] τσ εν, ἘΈΕΙΣ 58 1:2 1π5 ἴο Ὀ6 ανὶηξ. 

οἱ δὲ ἔλεγον Ὃ ἄγγελός ἐστιν 
Τῆς (ομ65) Ὀαΐξ νγϑτα βασίηβ ΤῺ ΔΏ561 . 15 

αὐτοῦ. 1 ὁ δὲ Πέτρος ΛΕῚ 
οὗ Ὠΐτα. ΤΏΡ ὈᾳᾺ.ζ Ῥεῖ νψ»ὰ8 ΓΕΙΏΘΙΠΙΏΒ ὈΡΟΏ 

κρούων᾽ ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτὸν 
Κποοκίησ; δανίηξ οὁρεποα αρ Ρυΐ θυ βὲ:" δἰτὰ 

καὶ ἐξέστησαν. 11 κατασείσας 
δα ψψοΓΟ αϑἰοηϊϑηθᾶ. Ἡδνίηδ τοονεᾶ ἀοννανγετζα 

δὲ αὐτοῖ τῇ χειρὶ σιγᾷν 
Ρυξ ἰο ἼΟ το Ν ἨδηΩ͂ ἴο Ὀ6 β]θηΐ 

ἐν. 
ΤᾺ 

ἐπέμενεν 

ΑΟΥΝ 12:11---ὖ 

Εἷπι. 11 Δηᾶὰ Ῥαούοσ, 

σοϊηΐϊὴρ ἰο Ὠἰηγ)ϑοιῖ, 

5οϊᾶ: “ΝΟ 1 δοῦμδὶ)- 

ΙΥ Καον ἰδαὺ ὕθ8ο- 

νϑ βαεηΐ ἢΐθ 8861 

ἔοσ μη ἀε)ϊίγογθα 

τ οὔὖὐδ οἵ ἘτΙοΩ͂Β 

Ββδαῃᾷὰ δπὰ ἔτοῃ 8} 

ἐμαὺ μ6 ρρορῖὶβα οὗ 

86 σον ψοῖθ οΧχ- 

ρΡεούηρ." 

152 Απμα αἵδε 88 

σομδίαρτοα ἰὖ, 88 

ποῦ ἰὼ ῃ8 ἤοῦβθ 

οὗ ΜϑΙΥ͂ ὑμ6 πταοῦμοῦ 

οὗ ὥοῆη 0 Μὰβ 

ΒΟΌΣ μδιαθα Μδσκ, 

ΜΏετΘ αυϊὲ 8 [6 

ἍΟτΘ ραύμοσοα ἴο- 

ΒΟΟΣ θὰ ῥγϑυϊῃρ. 

13 θη π Κηοοῖοα 

αὖ 6 ἄοοσ οἵ ὑπ 

σοΐοναν, ὃ βϑουνϑηὺ 611] 

ποιχρα Εμοᾶδ, οἂπια ἰο 

αἰζοθᾷ ἴο μθ Ο8]], 

145, ὕὑροὸὰ τϑοοθ- 

εἰδορ ὑπ νοΐοβ οὗ 

Ῥρίεσ, ουὺ οἱ ΟἽ 518 

αϊᾶ ποῦ ὀρθῷ ὑπ ρδὺθ, 

Βαὺ τὴ ἰηϑίαθ δηα Τ6- 

φροτίβα ὑμδαὺ Ῥαῖθσ Ψὰβ 

βἰαμαϊηρ Ὀδίοτθ [ῃ8 

σαϊοπαῦ. 15 ΤΏΕΥ βδϊὰ 

το θτ: “ὙἯου 8186 

ταϑα." Βυῦ 8516 Κθορὺ 

ΟἹ ΒΒ ΧΟΡ βου 5 

ὦ 85 850. ΤΏΡ Ὀ6θ8Ὲ 

ἰὼ 580: “Ἰὖὸ ἰ5 δ15 

ΔΏΡΕΙ." 16 8πὺ ῬεῖεΣ 

τοδὶ Π664 ἔμογθ πος 

ἴῃ. θη ὕδμον 

ΟΡοηθαᾶ, 6 Υ 5810 

Ἡΐ δῃᾷ ψοῖθ δεύθῃ- 

Ἰμδᾶ. 11 Βαὺ Ὧ6 τῶρ- 

ἰοηρα ἰο ὑμααὶ ψἱ 

Ηΐβ Βδῃᾷ ἴο ὍὯ6. βρη 

115 Ζομβονδῇ, {11.8,13,16.16.16. (οῦ, 71; [86 Τυοχᾶ, ΒΔΑ. 



ΑΟΈῈΒ 12: 18---22 δ98 

διηγήσατο αὐτοῖ Ἃ ἦ ς πῶ ὁ κύ 8ῃ ΐ ἐπ ἘΠΟΓΤΟΌΒΗΙΥ τοϊαίεα ἰὸ ἐβουὰ ἤδωα 1π8 ἐγ σεῖς ἐμῇ ΕΡΣΕΣ τῷ αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆ εἶπέν 1 Ὀτουρη Βίπη οὐ ἈΠῚ δὰ ἔοι. οὐδοῦ ἐπ. υἐλρόλω με τοῖα [8 ρυίδοῃ, δηᾶ Ν τε ᾿Απαγγείλατε ᾿Ιακώβῳ καὶ 
δηά  Βεδροχὲ γου Ρβεοὶς Ρς ἕο ϑδιθϑ δῃηᾶ 

τοῖς ἀδελφοῖς 
ἰο (ἢ6 Ὁχοίμοχε, ὑμΠθ5 ἴο σαπ)θ5 βηὰ [88 Ῥχοίμοῖβ." γῆ ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθ - ἐ ἡ [πὲ ἢ ἴβεβε ([81π65) . Αμα Βανίηρ βοπο οὐ. “Ὁ ἐμδιν. Ἰουτηνεα, Ὧν ει εἰς ἕτερον τόπον. 1666 εὴ 

Η͂ 

Ῥ ῳ 
ἰηο ἀϊδῥογοηξ ὉΙδοΘ. 

18 Γενομένης δὲ 
Ἐαλνίηρ σοσηο ἴο μα Ραὲ 

οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώται τί ἄ ᾿ Ε ' ἄ τοι . Ἀξ|ς ἴῃ. {6 ΒΟΙαΊΘΥ, Ω ψνῆδὲ τρις ἘΟΡΗΥ 19 πώϑορταθ οἱ 
ὁ Πέτρος ἐγένετο. 19 Ἡρῴδης δὲ | ἀἰΠρδηδ ᾿5θδσοῃ. οὶ {πὸ Ῥ : 2ο ἐπὶ δίεσ δὴ ἐσ θ6. Ἡδτοα. Ῥαΐ πὰ ΘΠ, ψΏΘη ηρὶ 

ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρὰ Ππάϊηρ Ὠΐτη, Ὧ6 δχϑχη. βιανῖπα βουβῃέ ροῦ Βἰπὶ ἀπά καὶ μανηρ ἐδαπά ἰμθά ΕἼΕ δυο ὰβ δηᾷ 
ἀνακρίνας τοὺς φύλακα ἐκέλε ΠΟΙ Δ ΠαΘα ἐῃθ) ἐδ ἀρώμν πον ἔριν {86 φυακας ΗΘ ἐαδ τς ὙΣὰ (8 ἰΝ ΟἿ [ἴο ρῥυηΐξη.- 

απαχῦηναι, καὶ ᾿ κατελθὼν ἀπὸ τῆς 350]; δῃηὰ Ὧθ ψοηὶ ᾿ δ. ΟΡ, δηὰ Βανὶηδ᾽ σοπλο ἄοννῃ πόμα τὸ βΑμδΑ ἔτοτα ὅπ- θα ἰο ουδαίας εἰ Κοαϊδαδὶ 8.65: ἃ ὙΘ Δα βρϑηὶ 
δπάεα, ΑΝ Σ ΒΩ ἐασαριαν ΠΣ ὙΠ ὙΜΕΙ͂Σ ᾿ 

ιέτριβεν. ΟΥ̓ Π6 νψγᾶβ ἴῃ ἃ 
ἈΘ νγ}88 βρθηάζηρ [{ἰπη6] σου ρῇ. Ἡρβύϊηρ. τἡοοῦ δϑαϊηδὶ 

 φ Ἂ ᾿ ᾿ ἴῃ8 ΡθΟρὶ 6 29 Ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ ϑιηάᾶ ΚΡ ἘΝ ἼΣ ΣΙ ἘθΘ ὑν85 Ῥα Τηθη ἴδ 1}ν Βδμιὶηρ ἰο Τνυυίοης δηαᾶ 

ὁ διδοηϊεῆο; ὕκο τολοασαιν δες ἐνὸν παρῆσαν ας 
ἐοίατα προ χὰ Ἔποιμως ΗΝ πο πθ τον 
1πα ἴθπ6) ὥρη ἰδῶ μκριξῶνος, τοῦ βϑϑι τος 
ἐμον σετο βίος; ὀπὴν. δὰ τὸ 

ψΊ ομ6 δοοοχὰ πδγ 
ΟΘΙῚΘ ἴο Ὠΐτη 8η8, δἷ- 

ἶ Ἐ185- 
ἰὰ85, γο ψὰ5 ἴῃ 
ΟΠδῦρθ οὐὁἨὨἁἠ ῴἐπθ δρά- 
ΟἸΘΙΏΡΕΣ οὗἨἁὠἰμ6 Κίπρ' 
[εἴτ Ῥαρδῃ. ΒΠΩΡ ΤῸΣ 
Ρθϑοθ, Ῥϑοϑβθε {πμοὶγ 
Οὗ Μὰ ΒΌΡΡΙΘα 
ΙΔ Τοοα ἔγοσῃη ἐπὶ 
Οὗ ἴῃ κΚίηρ, 21 Βαϊ “βασιλικῆς, 21 Ἁ 

Ο [ΟΠ ἃ κοῦ δν Ἡδγοὰ 
τακτῇ - δὲ ἡμέρᾳ τον: [οομῃηέγν]. ᾿ Το οτάεσϑα Ρυΐ δ [2.0 οἸοίῃθα Ηΐτηβθὶῦ ψΠΗῊ ἐββοσυ τυ, ἐνδυράμφος, ὀἐσθῆτς τογα ταῖαιςαν ὅτὰ ἐαρρδνς, ων βϑ δα, ὀἐπὶ, τοῦ Ἰθάμαρ κεαϑ ἐπα δε δδΡ ας μά ηρηχέρσι ὡς, ΦρὸΣ, αὐτούς. Βυδι᾿ φϑδεεα σῆρτς 

22 ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει Θεοῦ ΜΗ͂ΚΟΣ ἀπῖς Ἢ δ. η ϑε τὰ 
ΠΕ τὰ Ἢ « ὙΠ: ὁ Ῥυδις τναβ δουπαϊπρ προ ΟΕ σα ΜΟΣΟ6 [1Ὡρ: “Α ροαΞ γοΐοσο, 

17" “εμονδῃ, 971,8; τῃ6 Σιοσᾶ, ΒΑ. 

ὅ99 ΔΟΥΤΞ 12: 38--.18: 8 

καὶ οὐκ - ἀνθρώπου. 23 παραχρῆμα δὲ [ἀῃὰ ποὺ ἃ 1185} 
αὐ ποΐ Οὗ πλϑιι. Ιαβίδ Ἵν "Ῥαΐ 28 Ττηκύδτν 6 8η- 

ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου ἀνθ᾽ ἰ[μρεὶ οὗ σεμονδῃ" βύσαοὶς 
5σζαοία ἩΪΤᾺ 8Ώ95561 ΟΣΤοχά . ἰπιξίθδα οὗ] ηΐγη, Ὀδοϑιιϑα π αἱὰ 

ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ ποῦ ροίνα ὑῃ8 βίοιγ 
ψρῖοῃ (55) ποῦ Ὥθρανθ ἴῃ ρίουν ἰοίμδε ἰἰὸ αοάᾶ; δῃηὰ ἢ Ρ6- 

θεῷ, καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος [σϑῖδ Θαύθῃ ὦρ ἢ 
αοῦ, δηᾶ Βανίῃς Ὀθοοσὴθ δαΐθῃ ὉΡ ὉΣ ὙΨΟΓΙῚΒ [ ΜΟΤΊΩΘ 8ΠΩ͂ ΘΧΡΙτΤΘα. 

ἐξέψυξεν. 24 Βυὺ ἴῃ σψοσὰ οἵ 
με ἰεξ οὐξϑοι!. 3 ᾿ ᾿ μονα ποηξδ οα 

24 Ὃ δὲ λόγος τοῦ κυρίου ηὔξανεν ἰρτονίηρ δῃᾶ βργϑδά- 
Ἰὰθ Ρυξ νψοσὰᾷ οὐἵῃθο τοχὰ νν85 5το 5 ἴηρ. 

καὶ ἐπληθύνετο.. 25 Α5 ἴογ ΒΕΙΏΘ- 
ὦ νννδβ Ὀθίὴ δ τα Πρ 1164, μα5 δρᾶ 5.8], 5767 

25 Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν ῃμανίης ΓᾺΠῪ οαετίδά 
10} α ᾿ ἐς 

Βτλλρθεν ἐϑρ: ὅ58 Σιυνος Βυὺ τὴ οαὺ ἴπ6 τοιοῦ χηϊηΐδ- 
εἰς ἐερουσαάλημ πληρώσαντες ν [ὐταθίου ἰῃ σογιβαῖθσα, ᾿ ᾿: ΝῊ ; 
"ἢ , Ζοχυβαῖοια τενδηο ἐξανο ἡμΩ ᾿ {πὲ 70 τοίυτηθα ἀμ 

ιακονιαν, συνπαραλαβοντ ὠὡάανη ἰοοκ ΒΙΟΩΚ ψίς ἐμθιὰ 

ἷ ἱ ἴ Φοῆα βΕΣνΊος, μανίῃξ ἀπε δῇ δος μὸν ΕΥΡΕ Ὁ σομα, ἐπθ οὔθ βυ- 

τὸν ἐπικληθέντα κον. 
[Ὧ6. (οὔθ) ἤανὶπξ ὈΘΘ᾿ Βυσπδιηεαῦ Μδυκ. ὨδΙΩΘα ΜΆΤΙ. ᾿ 

13 Ἦσαν δὲ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κατὰ τὴν Νον ἴῃ ΔΗδ- 
ει μαυαὲ ἴῃ Απίίοςμ ἄοψῃ ἰῃς |“ ΟΟὨ μεθ ΨΈῚΘ 

οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι ] ΡΙΟΡ οὔθ δια ὑθϑο λυ 5 
[12 21 Θςοο]οβῖα Ῥτορῃθίβ δῃὰᾶ ἰφδοουβ ἴὴ 8 Ιοῦ8] σοσ- 

΄ ᾿ ν ς ἐ δυγῷ οὟ 
ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ ϑτοδαϊίοη, Βαγἃ ὯΔ 8 
[δ δ Βδσπθαρῶ. δι ϑστθθοθῦ ἰδξε (ομθ) [85 ΜΙ 85 5υηχε- 

καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, 95 ΜῺΟ ΨψῈ5 ΟὨΠΘά 
Ρεΐῃβ σα ιθὰ Νίροσ, δηὰ Το ἰῃς Ουσχθηίδαα, ᾿ΝΙΡΟΣΙ, δηᾶ Το 5. οὗ 

Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου ] ΟΥ ΤΘ6, δπά Μϑη- 
Μδηδθα δηᾶ οὗ Βεγοά 126 ταίγασο ἢ 8.65 ΨΜῺΟ ψΜὰ5 θ6άϊι- 

σύντροφος καὶ Σαῦλος. οαὐορα ψῦ Ἡδτοα {μ8 

ΟἿΘ πυχίαγοα ἰορείμοσ δῃάᾶ 5881]. αἰδύσιοῦ ΤΌ]ΘΙ, 88ᾶ 

2 Λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ 8581. 2.Α5 μεν) Μ6ΓΘ 
Ποΐηξ Ρυ 1 μοῦ ας οξίμοα ἰοΐπα Τιογτᾷ 1 ΡΠ] ΟΙΥ τϊηϊδύθσϊηρ 

καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον [0 ϑεβοναῖμ" δηα ἔαδῦ- 
διὰ ξαβίϊησ βείᾷ ἐπα βρίσις. ἰῇ Ποῖν [ἰθ5, 8 ΠΟΙΪΥ βρίσιῦ 

᾿Αφορίσατε: δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ 5818: “ΟὐἨὨ 811 ῬΘΙΒΟῺΒ 
Τἰγηῖς ΟΕ χοῦ δοίην ἴοσθ ἰῇ ΒδΥΏΔΡ85 δῃά οὐ ΒαύΔ θα ϑῃᾶ 

Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι ΞΘῸΪ δραῦῦ [ῸΓ πὶ 
ΒΘ Εἰ ψ1Ὲ ψ ΟΥΚ κἀν ο ἡ Ὦενρ σ8116 8 ἰονϑτᾷ ξου {π6 τοῦ ἰο ψῃΐσῃ 

αὐτούς. 3. τότε νηστεύσαντες καὶ » 
τῆλε ἐν 1} Βανίηξ ξαϑίθα δῃὰ 1 δΒᾶνθ οδ]θα ὑμθτα, 

προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας 5 ΤΆΘΩ ὕπῈν ζδδίθα υ ι ὶ β 
Βανὶησ ΕδοιλῚ δα Βανίηρ ρα ἀρὸὰ πῃ πδηᾶβ δρᾶ Ῥγαγϑθὰ δηῃᾶ ἰδ 

αὐτοῖς ἀπέλυσαν. ὑμϑῖν βδηᾶβ ὍΡΟΣ ὕπϑα 
ἰο (θὰ ἐπον τοϊθαβεᾶ. δα Ιϑὺ ὑποη ΡΟ. 

23. ΤοΠονδῇ, 01.3,18,15-18. τὴ6. Τιοτά, ΝΒΑ. 240 Τοῆονδη, 51.8;: (οῦᾶ, {11,18 
ΞΥΡΝΑ; {ῃ6 Τιοτᾶ, Β. 235 ΤΖοποόονβδῇ, 01.8,13,16-18. {ηὴ6 Τιοχᾶ, ΒΑ. 



ΑΟΈΤΒ 18: 4--τὸ 

4 Αὐτοὶ 
ΤΠΟν 

μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες 
ἰπάρεὰ ἐμοσυθίοσθ Πανῖὴξ ΕΘ βοηΐ οἂΐ 

ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος κατῆλθον εἰς 
ὮΣΨ ἴῇ6 δΒοΙν βρὶσις μον νοῦ ἄονν ἰπΐο 

Σελευκίαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς 
Θδιθιοΐα, Ζτότὴ ἴἤοσο δηᾷα ἐμὸν 58116α αὐναὰν ἰπἴο 

ἱζύπρον, ὅ καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι 
Ονρτυαβ, δια δνὶηδ σόα οὸ ΡῈ ἰἢ ΞΘ τ 5 

κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ 
1λὸν νν το ΡΌ 55. {μα ννοτα ΟΥ [6 αοα 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν ᾿Τουδαίων᾽ 
ἴῃ 1΄8 68 ΞΘ ΒΟΘΊΙ65 ὮΣ ΜΝ541} οννδ; 

εἶχον δὲ καὶ ᾿ἰωάνην ὑπηρέτην. 
ἴθ. ΟΥΘ πανί μὰς 8150 ΖοΟΏΩ βιρογαϊηδίο. 

6 Διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον 
Ἡανίὴβ ὅοπα τοισρ ΡΣ ΨΏΟΙΘ ἴῃ6 ἰϑιδηά 

ἄχρι Πάφου εὗρον . ἄνδρα τινὰ 
τ 1} Ῥδρῶο τῆν Ζουμα ζχταδὶθ ὈΘΓΒΟῺ ΕἸΣ ΗΤΟ 

μάγον ψευδοττροφήτην ᾿ἰουδαῖον ᾧ 
Τηδδίδἢ Ζ8156 ργορῃϑί ον ἴο ννβοσὴ 

ὄνομα Βαριησοῦς, 7 ὃς ἦν σὺν 
Ἄδταδ Βαι-θβαβ, ΨΏΟ ψ͵ὰθ ἰοβοίμου ] 

τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ ἀνδρὶ 
τὰ 8 ῬΤΟσΟΏ58] ΙΎΞΣΡΕῚ ῬϑΞ Τλδὶ6 ΡΟΥΒΟΩ 

συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος 
ἰητοΙ σθηῦ, ΤῊϊ5 (ο8) μανίηρ οδΙ]αα ἐοννδΊα Ὠἰγβο] 

Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον. ἐπεζήτησεν 
ΒΘ αι 5 Δα 5881 Ὧθ βοιρῆϊ ὉΡΟῚ 

ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ: 
ἴο Ὦθδν τὰ 6 πνοτὰ οἴ 6 αοὰᾶ; 

δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας ὁ μάγος, 
1ὴ6 τδρίδῃ, 

8 ἀνθίστατο 
τν85 ορροβίῃβ Ῥαΐ ἴο πθ ἘΠΝΤΩΔ5 

οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 
185 ΤΟΥ ἰδ Ῥεΐῃρ ἰγαηϑιαϊρα 6 Ὥδὴθ οἱ ΤΩ, 

ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆ 
Βοοκίῃσ ἰο ἴαχῃ ΤΠχου ΘῈ 16 φὈγόοσοῦθα! ἔγογα ἰπ6 

πίστεως. 9 Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Ποαοῦλος, 
Σα. 5ΔῈ] ῬΡαΐ, {πὸ 4150 Ῥδα], 

πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας 
δδνὶὴρ Ὀ6ρὰ ΠΠ1ορᾶ οὗ βρισιὶΐ ΠοΙ͂Υ πΠανὶπδ Ξαζθοα 

εἰς αὐτὸν 10 εἶπεν Ὦ πλήρης παντὸς δόλου 
ἰαΐο Ὠϊπ Βοϑβϑαιῖᾶ ὁ 0} οὗ 81 ἔτγϑυᾶ 

καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, 
δὰ οἵ ΟΝ ΤΟΔῚ ἀοὴθ δοῖ, 50 ΟΥ ἅον!!, 

ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ 
ΘΊΘΙΩΝ ΟΣ δ} τ θουξηθεβ, τοῦ νοὰ 1} σθαβα 

διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου τὰς 
ἰαταϊησ σοῦ 6 νψὰῦϑὲ οὔ ίμο Ττιοτά ἐπε 

600 

4 ΑΟΟΟΤΑΪΏΡῚν ἰῇ 55 
θη, βθηῦ ουῦὺ Ὀν [ἢ 
ΒΟΙΥ 5ρισγιῦ, ψθηΐ ἀοχῃ 
ἰο Κ6᾽]1Θυ οἶδ, δη4 
ἔΥΌΠΣ ὑΏΘΓΘ 6 Ὁ 56 Πρ 
ΨΘΥ ο ΟΥ̓Ῥτα9 
ὅ ΑΠα ΜΏΘΩ [Π6Ὶ ροὶ 
ἴο 8 ἰῇ 5418 της 
{μϑν Ὀδρβϑῃ ῬΟΟΠΒΗϊην 
8 ψοτᾶὰ οὗ ἀοὰᾶ ἴῃ 

[88 ΞΥΠΘΘΌΡΊ65 οἵ ἔῃ 
7θνν5. ΤῺΘΥ δᾶ ϑοῆῃ 
8150 85. 8ὴ δὐϊθηάδης, 
ΘΠ ὑοῦ ἢβὰ 

Βοηθ ὑγοαΡ ἢ {ἢ 
ὙΨΏΟ]6 ἰβΙθηα 8.5 δῦ 85 
ῬαΌΏΟΒ, ὕμον τηρὲ ἋΡ 
ΜΙ ἃ οοχύδϊη τηβη, 
ἃ ΒΟΓΟΘΥΘΥ, ἃ ζἤαδϊβα 
Ῥτορῃθῦ, ἃ 6 ΜΏοβα 
ὭθαΘ 85 ΒΑΓ- “6 05, 
Τὰ Ὧ6 ψὰ8 ψἰῃ 
ἴῃ ῬγοοΟ5} Θουσὶι5 
Ῥϑαϊαπ, δὴ ἰη δ σοης 
δ. ΟαΠσ ΒΑΓΏΔ- 
Ῥὰ5 δῃηά 5811 ἴο Ὠΐπι, 
[15 ἴΏϑη ΘΘΥΠΘΕΒΟΥ 
Βουρῃῦ ἴο ὨΘΔΣ {ῃ6 
ψοτὰ οἵ Οαοᾶ, 888 
ΕΠ 85 6 ΒΟΓΟΘΙΟΣ 
(ὑμαῦ, ἰῃ βού, ἰ ὑ88 
ΜΆΥ ὨϊῸ Ὡϑῖη6. ἰ8 
ὑσχϑιϑιαῦθα) Ῥθρϑῃ ορ- 
ρῬοβίησ ὑμϑῶ, βροκίῃρ 
ἴο τ 6 Ῥτοσοῦϑ} 
ΘΑ ἴτοῦχ [86 ζαίζῃ, 
9581, ψῺΟ ἰ5 8150 
Ῥϑαὶ, Ῥθοοχαΐηρ ΠΠοᾶ 
ψὶ ΠΟΙ 55ρισγὶ, 

Ἰοοκρᾶ οὖ ἴσῃ 1ὐθ 
108 5818: “Ὁ χπδῇ 
11] οἵ δνϑὺῦ δοτύ οἵ 
ἔχουσα δηᾷ δυὐϑῦν βού 
οἵ ν]δίην, γοὰ βοι οὗ 
[86 ΤΘΥΪ, γοὰ ΘΩΘΠΙ͂ 
οἵ δνουγίμίηρ τίρῃ- 

ἔθοιβ, Ψ1Π ψοῖὰ ποὺ αὐἱύ 
ἀϊδιοτϊρ ὑμ τσὶρῃῦ 
ῶγ75 Οἱ δομονδῆῦ᾽ 

105 ΤΘμόνδῃ, 017.8,13,15-186. τὴ6 Τιοτᾷ, Εἴ ΒΑ. 
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εὐθείας; 11. καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ 
ΜΈΣΗ Αῃα ποῦν Ἰ0ῸΚὶ! Βαπὰ οὐ ᾿οσά ὉὩΡΟῚ 

σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν 
γοῦ, δπὰ σοὺ ΨΠ106 ὈΜΠΪπα ποῖ ἸΟΟΚΙΏΒ δὲ τ8 

ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα δὲ 
“8 ὉΠ: δρροϊηῖρα {ἴτας. Ταϑίδητ ναΐ 

ἔπεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ 
Ξ2 1 ΡΟ ΐϊπὶ {Π1ΟῸΚ ταϊδὲ δῃμα ἀδσκηθθς, δηᾶ 

χειραγωγούς. ἐζήτει 
Ὠδηὰα ἰθδάθυβ. 

περιάγων "ἢ 
6 Ψ85 βϑθϑιῃὩ δ βοϊπϑ Διουπμαᾶ 

12 τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ 
ΤΏΡ αν ΒΟ 86 ΡΥοσο51}1] {86 (ἰἰη5) 

γεγονὸς ἐπίστευσεν 
μανὶηϑ οσσυτγτοᾶ ἢ ὈῬεϊλονεά 

ἐκπληττόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ. 
υοΐπ8 βίσαοϊς ουἱὐ (οἵ 15 νυν 115), ὑροὸὰ ἰῃβαε ἰθδοῦ 

τοῦ κυρίου. 
οὗ (ὰ 6 Τιοτᾶ. 

18 ᾿Αναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου 
Ἐδνίηρ ὈΘρὴ ΙρσᾶυρΡ Ρὰϊ ἔτοχ ἰἴῃ6 Ῥϑρῆοϑ 

οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην 
(6 (ολ65) δροιυϊΐ Ῥϑὺ] οαῖῶθ ἱπίο Ῥϑύξα 

τῆς Παμφυλίας: ᾿Ιωάνης δὲ ἀποχωρήσας 
Ῥιξ ανὶπε νἹΠατανν 

εἰς Ιεροσόλυμα. 
ἰηΐο ΦοΥ ΒΔ σὴ. 

διελθόντες ἀπὸ τῆς 
Βανῖηξ σοῺΘ6 ἱπσο ἢ ἔσο {Π6 

Πέργης παρεγένοντο εἰς ᾿Αντιόχειαν. 
Ῥξοῦρα ἴδον οδτὴσ ἴο 6 δἱοηββδιαρ ἰπῖο Απτοοἢ 

τὴν Πισιδίαν, καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν 
ἰὴ6.  βἰάΐϊδη, δρᾶ πανί οσοτλθ ἰηΐο 6 ϑυηδροσιθ 

τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν. 
το ἴῃ 8 αν ΟΥ [1 8 Βα δ 5 {πὸ δὲ ἄοννῃ. 

15 μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ 
Αξίοσ Ῥὰξ {π6 ΣΘ δαὶ θ᾽ οὗ ῃ8 

προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ 
Ῥτορῇῆδθίβ βρῃηΐ ξοσίῃ 16 

πρὸς αὐτοὺς λέγοντες 
τον αγὰ 119 Ξε} ΒΆΊΩΒ 

εἴ τις ἔστιν ἐν 
ΔΝ 15 1Ὰ 

πρὸς 
ἰονασχα 

οὔθ Ῥδιωρησ δ; Τοῦ 

ἀπ᾿ αὐτῶν ὑπέστρεψεν 
ξοχο) 6: {ποῖ τε γηδα 

14 Αὐτοὶ δὲ 
ΤΏΘΥ μυὲ 

νόμου καὶ 
18 ὅπὰ 

τῶν 
οὗ ἴῃ 6 

ἀρχισυνάγωγοι 
ΒΥΠΑΘΟΒΞῸΘ ΓᾺ]ΘΙ5 

Ἄνδρες ἀᾷξδελφοί, 
Μδ16 Ῥρύβοῦβ Ὀσοΐῃουβ, 1ἰξ 

λόγος παρακλήσεως 
ψοτὰ οὗ δῃησουχαβογαθας τὰ8 

λέγετε. 16 ἀναστὰς δὲ 
Ὀ6 τοῦ βασίηνρ. Ἡδϑνίηρ βίῖοοα ρΡ ὑπ 

ὑμῖν 
χοῦ 

λαόν, 
ῬΘΟΡΙΘ, 

Παῦλος 
Ῥδὺϊ 

Η 
τον 

215 Τρῆονδῃ’ 5, 
ἘΒΑΝ ΕΞ νν. 

ΔΟΥΤΒ 18:11---τὸ 

ΕΠ ΜΕ, μα, ΙΟΟΚ' 
Φομονδ ἢ 5 Βδηᾶ 18 
ὌΡΟΣ γοὰῦ, δῃ νοι 
Μ11 08 Ὀϊϊηᾶ, ποῦ 5686- 
ἴῃ. [6 βρης ἔοσ 
ἃ Ῥογϊοά οἵ ἐϊπι6.᾽" 
Τηβύϑη ν ἃ ὑοῖς ταϊδὺ 
ϑηα ἀδΥθ6 55 16} ὑρ- 
ΟἹ Ὠΐτη, δηᾷ π ψϑῃῦ 
ΒΟ α δϑοκίηρ τ 
ἰο Ιθοᾶ Ὠἰπὶ ὉΣΥ ὑ8 
Ὠδηᾶ, 12 ΤΏΘΩ ὑδ8 
ὉΣΟΟΘΟΏΞ1, ὩΡΟῺ βϑοίηρ 
ψῶδὺῦ θὰ μϑρροθηθᾶ, 
ὈΘοδΩΘ ἃ ὈΘΙΘΥΘσ, ἃ 8 
ὯΘΒ Ψψὰ5 δοίοιπαθα δὖ 
6 ὑρδορίηρ οὗ σ6- 
Ὠον8." ᾿ 

18 Τα πϑῃ, τορϑί;- 
ΕΓ ἢ Ῥδ1, ΟΝ 
Ῥὰῦ ουὔῦὔ ἴο 568 ἔτοηλ 
ῬαῬΏΟΚ δῃᾷ δἵτίνοα 
εοὖὺῷ Ῥεοῖρᾶὰ ἰῃ Ῥβϑὼ- 
ῬΏΣ11:8. Βαὺ 908) 
ψὶυμᾶστον ἴσο {πῃ θ 1 
Βα τούσηθα ἴο σ61- 

Βϑίθια. 14 ΤΟΥ, μον - 
ΘνΟΡ, ψοῶῦ Οὐ {τῸ1ΠῚ 

Ῥοῖρᾶὰ δὴ σϑὴβ ἴο 

Αὐὐίοοῃ ἰὼ Ἐ1᾽5141:8 

δα, ροΐῃρ ἰωΐο [8 

ΞΥΠΔΡΟΡῸΘ Οἡ δ 580- 

Ὀϑύῃ ἄδγ, ὑΐθν τοοὶς 

ἃ 5θαῦ. 15 Δέοσ [88 

ὈΒΌΙΙΟ γτοϑδαϊὴρ οἵ 

08 δὴν 9θῃᾷᾶ οἵ 8 

ῬΙορῃθῦ [08 ρργρϑιά- 

ἰῆσ οἾσοῦς οἵὔὐ ἰῃ8 

ΞΥΠΘΡΌρτιΘ βοηῦ οἂὖ- ἴο 

θη, βοϑγίῶσ: “Μβθῇ, 

Ὀγοΐηρυβ, 1 ὑπο ἰβ 

ΘῺΝΥ ψόοσὰ οὗὐ ΘῃσοῦΣ τ 

δϑθιηθηῦ ἴῸΥ 6 ρϑο- 

16 τὺ τοῦ ὮδϑΥθ, {611 

0. 1650 Ῥδϑ1 ΤΌΘ, 

91|16,1τ18; ΤῺΘ Τιογά 5, ΒΑ. 120 9ϑῃονδῃ, “7.8; {π6 Τιοχᾶ, 



ΑΟΥΝ 15:17---Ξ.Φ.3 

κατασείσας 
814 πανίηρ τιονεϑα ἀονναννατα ἴο ἐμ 8 

᾿Ισραηλεῖται 
Μδ16 βρϑύβοχβ 

φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε. 17 ὋὉ θεὸς 

λαοῦ τούτου ᾿Ισραὴ 
οὔθ ἤᾧθορὶθ 

πατέρας ἡμῶν, καὶ 

Δ ἐξελέξατο τοὺς 
[2 ὩΣ. ἐῃε 

ἴδ. Ῥρϑορῖθ ρυϊ μἰρῆῃ ὺΡ 

Ἵ [ Αἰγύπτου, καὶ μετὰ 
φῇ τοϑίαθῃσα ἴἢ θδσίῃ 

βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξή ὑτοὺ ρ χχῖο ς ον ξήγαγεν αὐτοὺς 

ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον 

ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν ἐρήμῳ 
ὈΟΥΘ ΓΒΏΣΘΙΒ ΟΣ ἀθβοϊδίθ [Ὀίδος] 

Ὠανίηξ ἰδίζθη ἄοννῃ 

κατεκληρονόμησεν 
6 δϑϑϊσηξα 85 ἰδ ουϊίδηςσθ 

τετρακοσίοις αὐτῶν 20 ὡς 
ξουν πυπάᾶγρα 

πεντήκοντα. 
᾿ ἐν. 

ς ἔδωκεν κριτὰς ἕως 
Απμα δαἴξοσ. ἔμοβα ((1π 55) πὸ βαᾶνθαὸ ἡυᾶρθξ απο] 

Απα ἔτγουι ποτ 

βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ 
πον δεκεα ΤῸ Σ δια ἢ βάν ἴο θα ἐπ 

θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κείς, 
505. ΟΥ ΚΊΞΏ, τω816 ρΡούβϑοῇ οὐΐ οἵ 

μείν τεσσεράκοντα: 
ΟΥ Βοη͵7)7δχΆΐῃ, 

μεταστήσας 
8ηΩ Ὠδνὶηξ δοΐ βόζοξβ 

Δαυεὶδ αὐτοῖς 
ἴο ἴἄθα ἱπίο 

μαρτυρήσας 
- ἈΑνΙῺΒ ὈΟΥ6 νι 6 55 

6 Γαϊβθα ἃρ ἔμπα 

εἰς βασιλέα, 

186 [5ο}] οὗ 88 

τὴν καρδίαν. μου, 

ΤΏΘΙΘ ῬΟΣΞῸ δοοοσγαϊῃδβ ἴο 

ὃς ποιήσει πάντα τὰ. 

[155 ν Π6α 

ἀπὸ τοῦ σπέρματος 

Οἱ [815 (οἱ 6) 

ἐπαγγελίαν 
δοςοοσχαϊηξ ἰο 
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διὰ ταούϊοηϊη, 
Ηὶβ δῃᾶ, ἢ8 πα 

“ΜβΩ, Ιβτδ δ ἴεβ δηὰ 
τοῦ [Οὐ 6.5] ἰδὲ 
ἔθασ αοά, Πθ6δ8γ. 17 ΤῺ8 
αοα οὐ ὑδΐβδ μθο.-. 
ΡΙΘ 5186] οὔοξβθ οἱ 
ζογθίδίμοσβ, δῃηά. ἢβ 
οχαιϊθα 8 ῬΡῬθορὶ]β 
ἀαγὶηρ ὑΠ 6 ΙΓ 8116 τα. 
ἰάθη ἰῇ ὑπ Ἰδηᾶ οἵ 
Εργρὺ δῷ ὑγοῦρῃς 
ἔμοιι ουὖὖὐ οὗ ἰὁ ψἱΐῃ 
8 ἘὈΡΠΙ θα ἄγῃ, 
18 ΑΠα ἴον ἃ Ῥδσίοα οὐ 
δροιυῦ ἔοσὺν γΘδΥ5. Ὧ6 
Ρυῦ ὦῷ νι ὑπμοὶν 
ΤΑΒΏΏΘΥ οὗ ϑοίίϊοῃ ἰὴ 
ἐῃ6 ψΠάΘγΏΘ55. 19 Αἵ- 
ἴεγ αθϑύγονίηρ. βόυθῃ 
Ὡδύϊοηϑ ἴῃ [Π6 ΙδΔπηᾶ οὗ 
σϑτιαϑη, 6 ἀἰϊβίσὶ- 
πἰρα {6 Ἰαπα οὗὨ {πθῃ 
ὉΥ Ιοῦ: 2081 {δαὶ 
ἀυτίὴρ δροὰῦ ἔοι 
Βυπαγροα δῃάᾶ εἰν 
ΥΘΔΓ5. ᾿ 

“Αηὦ αἵΐοσ {δθβα 
ληρα ὯΘ6 σᾶνθ {ῃθῖ 
πᾶσ ὙΠῸ] Θδηχαθὶ 
[ῃ6. Ῥχσορῆρθῦ. 218 
ἴστοα ἤπθρῃ οἡ ἰδ 
ἀεογηϑηαθα ἃ Κίηρ, δηὰ 
αοα βᾶὰνθ μοι 5881] 
80ὴ οὗ Κίβῃ, ἃ τῇδῃ 
ΟΥ 8 ὑσὶρθ οὗ Βθῃ-: 
ἡδιηῖΐῃ, ΤΟΥ ἔοσῦν γθ 8 Ὑ5. 
22 Αηὰ δέοσ γϑιλουίησ 
Ὠΐη, ὯΘ Ταϊβδϑα Ρ ἴοὸῦ 
ὕμοηι νυνί 85 Κίηρ, 
Γοβρθούϊσ. ψο [8 
Ῥογα τἰΐηθϑθ δηᾶ 5ϑϊά, 
Ἱ δνθ.. ουπμα Ῥϑνὶά 
{π6 βοὴ οὗ ὕθ5Έ6, 8 
γταϑῦὶ ΔΡΤΘΘΔΌΪΘ ἰο ΤΩ 
Ὠραγί, ψὯΟ Μ1Π ἄο 8}} 
[86 ἰπίηρβ 1 ἀἰβϑίῖσα. 
22 ἘτοσΣ ῃ6 οΥ̓βρτίηθ 
οὗ [ἰδ [18 δοοοχᾶ- 

ἰῃρ ἴο μὲξ ῥσοχηΐβ αὐοα 

6008 

γαγεν τῷ ᾿Ισραὴλ σωτῆρα ᾿ἰησοῦν, 
ἤγονα ἰο 6 Ι5τβ8ὶ ΒΑν ΟΣ “6505, 

24 προκηρύξαντος ᾿Ιωάνου πρὸ 
μανὶῃδ ρσυθδοῆςξα Ῥϑέοσα ΒΥ [9)9}} Ῥρζοσα 

προσώπου ᾿ς τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα 
ξαςθ οΥ ἰῃ 6 ΘΕΪΧΥ οὗ Σ᾿ Ῥαρίϊϑυα 

μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ ᾿Ισραήλ. 
οἱ ταρε ἴϑῃσθ ἰο 8} 6 ΦφῬθΟΡΙΘ 15186].΄. 

45 ὡς δὲ ἐπλήρου ᾿Ιωάνης τὸν δρόμον, 
Α5 Ὀυὺ ννγὲ5 ξ]Π]Π1ὴ5 ΦοῆΩ ἴθ οσοὔυχγδρ, 

ἔλεγεν τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; 
Ὧ6 Μ͵ὲ5 ΒΑ ΙΏΒ ταὶ τὰθ 8:6 τοῦ βρροβίῃϑσ ἴο Ρ6 ἢ 

οὐκ εἰμὶ ἐγώ" ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾽ 
μοὺ δῖ ᾿ Ῥυξ Ιοοκ' ομβ δ σοσηΐηδ. δέΐοσ 

ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα 
τ οὐ νο οὶ 1 δὴ ἙΟτίῆν πὸ Ὀουπᾶ υὑηᾶθὲ 

τῶν ποδῶν λῦσαι. 
οὐδ 8 1δεῖ το Ἰοοξϑθῶ. 

26 ᾿ἴΑνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους 
Μδ16 ὑρϑυύβοῃϑβ ̓  Ῥχοΐμουβ, ΒΟ. 5 οὗ ταςθ 

᾿Αβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι 
οὐ ΑΡρταμϑδίω δῃᾶ {ῃθ (ομ65) ἴθ τοῦ δ ΣΦ γ41:4 

τὸν θεόν, ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας 
186 ἡ αοά, ΡΣ «τς ψογά οξίῃῇῆε βδινδίίοῃ 

ταύ ἐξαπεστάλη. 21 οἷ γὰρ 
δι νγ)85 βϑηΐ οἷξ οαΐ. ὙΠῸ (οΟΠ65) ΤΟΥ 

κατοικοῦντες ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες 
᾿π δ οϊ 5 ῖἷὰ Ζούτυσαιοσὶλ πᾶ ἴπ6 ΥΈΙΘΙΒ 

αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς 
οὐ ἔβοσα ἐμὶβ ί(οθα) πμανίηβ ποῖ Κα ἃπᾶ 1ῃ6 

φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν 

γοϊοεβ οδίῃθ ὑτγορῃθοῖβ ἰδμε (Ὁ; 65) ἄοννῃ ονοσν 

σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες 
ΒΑΡ αῖἃ Ῥεΐηρ τοαὰ Βανίησ Ἰπαρσοα 

ἐπλήρωσαν, 28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου 
ἴδον ξΣ18}16ἅ, δῇ ποῖ οὔθ οαϑα οὗ ἀραΐῃ 

εὑρόντες ἠτήσαντο Πειλᾶτον ἀναιρεθῆναι 
Βανίησ ξουπὰ ἴπον δϑκεᾶ Ῥηδῖα ἰο Ὠ6 ἰϑί θῇ ὑὉὉὃὉ 

αὐτόν: 29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ 
ἈΠῸ; 48 Ραΐ {πον επᾶεα 8. 186. (155) 

περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, 
δρουξ ΒΙΠ Βανίηϑδ Ὀθοα υυχιϊίρῃ, 

“καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς 
δανίηρ ἰβκοὴ ἀῦννῃ ἔγουσα {πα τνοοῦ ἐμὸν ρας ἱπίο 

᾿μνημεῖον.᾽ 329 ὁ -δὲ θεὸς ἤγειρεν 
ΤΛΘΙΏΟΥΊΘΙ ἰοτα Ὁ. Τὴ6 μΐ αοὰ ταὶϊβϑα ὑὉρ 

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν: 381 ὃς ὥφθη ᾿ 
Βα οὐξοῦ ἄσδα (ὉΠ 65); ψὯῸ βοΐ ἰο Ὀ6 βεεῇ 

ἐπὶ έρα πλείους τοῖς 
ὌΡΟΣ ἤμερς ὲ ΤΟΣ ἰο μα (οἕ 85) 

ΑΟΈΤΚ 18:24---Ξῷ 

Ὧ85 ὑὉτουβηῦ ἴο 5188] 
ἃ βαγίογ, ὕθϑ5, 24 δἷ- 
16. ΦοΏΏ, ἰῃ ϑάνβϑῃοθ 
οἵ ἴδ ον οὐ τῃϑὺ 
Οὐδ, δᾶ ριϑδοῃθᾶ 
ῬΌΡΠΟΙΥ ἰὼ 8411 ὑμ8 
ῬΘΟΌΙΘ οὗ Ι[57861 {π6 
Ὀαρύῦίσσῃ οὐ ὕποβθ τὸς 
ροηϊίηρ. 26 Βαῦ 85 
δομῶι 85 ΓΒ Πρ Ὠΐδ5 
ΘΟΌΓΕΘ, μ6 ΜΟΙ] 58}, 
“ΜΏδὺ ἄο τοῦ ΒΌΡΌΟΒΘ 
Ὶ δχὺ 1 δῖ ποὺ 8. 
Βιυΐῦ, ἸοΟΙς ! ΟὯ6 15 σοῖα- 
ἴῶ 5 οἴϊοῦ τὸ [8 585.- 

ἄδ]ϊ9 οὗ ψῇοσα ἔθοῦ 

ΣΟ τὰ τοῦ ψοσ Ων ὧο 

ὉΠΌ16.᾽ : ᾿ 

26 “ἽΜοΏ, τού 6 Υ8, 

σοῦ 5015 ΟἵἱἩ [86 5ύοοκ 

οὗ Αὔγϑϑδηι δηα ὕοϑ6 

[οὔθ 15] δσοῃρ Ὑοῦ 

ΨΜΏΟ ἴοθα αοᾶ, ὑπ 

ψοτχα οἵ 15 βαϊνϑῦϊοῦ 

Ὧδ5 Ὀδθθὴ βρηῦ του Ὦ 

ἴο 5. 21 ΕῸΣ ἴῃ ἴῃ- 

μδρινθηΐβ οὐ σοτυβδ- 

Ιλ δηΩ ὑπο ΤΌΪΟΥΒ 

ἀ1Ἰὰ ποὺ Κηον ἰδϊ5 
Οὔρ, Ὀαὺ, θη δοῦ- 

ἱὴσ 85 π.ᾶρθ5, ὕπ6γῦ 

ἔ11116ἃ μ6 ὑμῖηθ5 

νοϊσρα ὮΡ ὑμ Ῥγορῇ- 

οὔβ, ψὩΐϊοῃ Ὠΐηρδ 816 

τοδα διουᾶ ϑνϑῦν. 58Ὁ0- 

Ῥαΐῃ, 28 δῃᾷᾶ, διὐπουθὰ 

ὑοῦ 1ουμα ὯΟ οδϑι86 

ἔῸΥ ἀφραΐῃ, ὑμον ἀδ- 

τηϑηᾶραᾶ οἵ Ῥί]αἴα. ὑμαῦ 

Ὧ6 Ὅ6 οχοσαίαᾷᾶ, 

ΟΜ ΏΘΣ, ΠΟ, 87 

ἨΔ ϑδοσοιῃρ! !ϑηθὰ 811} 

ἰῃ6 ὑμπίηρα υϊῦῦθῃ 
ἐδ ροιὲ Ὠἰπι, ὑΠ 8 7 ἰοο 

μἰχὰ ἄονχιι. ἔσο [δ 

δίδκθο δηῃᾷ [δὰ Ὠϊηὶ 

ἴῃ 8. ΤΊΘΙΠΊΟΙΆΙ ἰοΣ Ὁ. 

08 αοα τϑῖβϑρᾶ 

Ὠἰὰ ῸὉΡ ἔστοσὶ ὑπ8 

ἀοδᾶ; δ᾽: δηὰ ἴον 

ΙΔ δῦ 86 Ἀ6- 

ΟΘΙῺ6 ΨΙΒΙΌΙ6 ἴο ὑοϑθ 



ΔΟΈΝ 18: 832--..-59 

αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
μὰ ΖΥΟΤΩ {6 [ΕΡΉΕΓΤΞῚ 

οἵτινες νῦν εἰσὶ μάρτυρες 
ὝΏὨΟ ὯὭΟΝ ἂἃσχγὲὰ νυ λοσϑο5 

λαόν. 
ῬΘΟΡΙ͂Θ. 

ἡμεῖς 
ΜΕ 

συναναβᾶσιν 
Βανίηβ οθθ Ὁ νυν 

εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, 
ἰηῖο Φογαβδίθχη, 

αὐτοῦ πρὸς τὸν 
οὗ τὶ ἰοννασα ἰδα 

82 Καὶ 
Αὐμά 

εὐαγγελιζόμεθα 
ΜῈ ἀὺῸ ἀδοϊδυιηρ 85 βοοῦ πθνν5 

΄ ΕΣ ΄ ΄ σ 

πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην 388 ὅτι 
ἔδίμουβ Ῥτοχωΐβα Ὠανὶηξ σοχηβ ἰο 6 ἰδδι 

ταύτην ὁ θεὸς ἐκπειτλήρωκεν τοῖς τέκνοις 
{15 165 Οοα 85 ξι 18 }Π6α ουὐὐ ἴο [Ὧ6. οὨ]άτγοῃ 

ἡμῶν ἀναστήσας ᾿Ιησοῦν, ὡς καὶ 
ΟΣ δανὶῃρ πδᾶθδ βἰδηα ἃ Ζ6βι, 853 8150 

ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ 
ἰὰ ῇὼ 6 ρβαίχη Σὲ 85 Ῥθθὼ ψνυϊ θα ἰοὸ ἴῃ6 βεςοῃᾶ 

Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά 
Ξοὰῃθ οΟὔτηθ δαχθ σου, ἰοᾶϑνυν ὦἤδνϑο σοηρσγαίθα 

σε. 384 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ 
γου. Ἰδαὺ θὰ 6 δὰδ βίδηα Ὁ δἰ οὶ οὗ 

νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν 
ἀρδὰ (οὔθ5) πποΐ γοίΐ Ῥείη δροὰξ ἰο ΡῈ σοί σὴ 

εἰς διαφθοράν οὕτως εἴρηκεν 
ἰηΐο τοσταρσῃ, 185 ὯὨδ6 [85 βαϊα 

Δώσω ὑμῖν ὅσια 
1 5.8} δῖνα ἴο τοῦ Ἰονϊη σιν Κιλα 

Δαυεὶδ -. τὰ διότι 
οὗ ανὶα [ῃ6 (155) ΖΑ] 8]. ΤὨχουδἢ ΝΟΣ 

καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Οὐ δώσεις 
4ῖβϑο ἰὼ αἰξογθηῦ (οΠ6) ὯΘ ἰ5 βαυῃξ Νοὺ νοῦ Ψν 11] εῖνα 

τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν: 
ἰδ (ομ6) ον δὶ οἔ νοι ἴο 566 σοΥγα ΟΣ; 

306 Δαυεὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ 
θᾶν!ὰ ᾿λᾶθρα ἔοτ ἴο οὐνῷ ΒΘ ΘΥΔΌΟΣ, 

ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ 
Ἀδνὶπβ δοϊρα ξαροσάϊμαία το 8 οΥ [88 αοά 

βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς 
ΘΟΌΏΒΟΙ 61] αϑῖθερ' δῇ ννῶὰβ δεαὐἀαθρα ἰοννατάὰ ἰδμ6 

πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν, 31 ὃν 
Σαΐμουβ ΟΣ ΐηι δῃα 6 δὲν σογχυρίίοῃ, δ.,2212}9.] 

δὲ ὁ θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν. 
ννξ ἰὰὼθΘ (αοα ταΐϊθθοα ωαρ πού ἤθϑαν σογτερίίοι. 

ὑμᾶ 
[10] τ 

πρὸς τοὺς 
{- 

τὴν 
ἰονατὰ 16 

[9 ἘῚῚ 

τὰ 
16 (1165) 

πιστά. 35 

88 Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες 
Ἑηονὰ ἰπμογϑέοτο Ἰοὺ 1 6 ἴο τοῦ, 2816 ῬυΞοὴ 5 

ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις 
Ὀγχοίμογβ, πὶ ἰπτοΡ ἰδῖσ (ο 6) ἴο τοῦ [οὐ σὸ ΟΕ 

ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται, 39 καὶ 
οὗ 5105 15 θη δ ποι ρα ἀούνῃ, δὰ 

“- 
οτι. 
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ἍΠΟ δὰ ΡΌΠ8 Ὁ δ... 
Ἀἰὰὰ ἔτοτα 681" }:]66 
ἴο ΦΘΡΌΒΘΙ ΘΠ, ΜΜῺΟ 8γ8 
ΠΟΙ͂ πὶ ΜΙ ΏΘσΒοα. τὸ 
{ῃ6 ῬΘΟΡΙΒ. 

82 “Αῃᾶ 50 ὍΔ 8γα 
ἀροϊδσίηρ ἴο τοῦ ἰῃς 
βΒοοᾶ πϑδ8 8θοιυζ 
ὑπ ρυοηλῖδα τηϑᾶβ ἰρ 
{μι ξοσγϑζυμογβ, 8 ἐῃδὲ 
Οοα 85 ΘηΟΓΟΙΡ ἔῃ]- 
ΒΠ6α τὸ ἴο 5 .ϑ [Πρὶν 
ΟΠ αγθ ἰπὰ ἰμαὲ ἢ6 
Τοϑαγτθοίθα σ65115; δγ- 
6 δῷ ἰὑ 15 πισιθίθῃ ἰὴ 
[86 π5ϑοοῃᾷᾶ. 581}, 
“Χοὰ 816 ΤΩ β0ῃ, 1 
ὮδνΘ ὈΘΟΟΙΘ γΟᾺΣ ΒᾺ. 
ὍΠΘΙ [15 αδὺ. 34 Δηὰ 
ὑμαῦ ἔδοῦ ὑμαὺ Ὧρ 
Τοϑυστθοίθα Ὠΐτη ΖΥΌΤΩ 
0:6 ἀξδα αἀθϑυ ρα τὸ 
ΙΔΟΥΘ ἴο ταύχσ ἕο 
σοτγαρύϊοη, Ὧ6 Ὧδ5 
δἰδίεα 'ἴπ (ῃϊδ ΨΔΥ, 
Ἵ ΜἘΙ|Μ ροἶνα σοῦ ρθο- 
ΡΪ6 ἴῃ ἱἸονϊηρ-κίηά- 
Ὥρσϑοα ἴο δνα ἐμαὶ 
86 {10 111. 85 Εδησα 
ὯΘ 480 β8ὺϑ5 ἴῃ δηοίῃ- 
ΘΓ Ὠβδϑὶῦ, ὝὙοι ΜῈὶ1 
ποῦ ΘΙ1ΟΝ ΥΟΠΥ 1ογαδὶ 
ΟἿΘ ἴο 566 σΟΥΓΙΡΟ ΟΣ, 
90 ΕῸΓ Ὀδνία, οὐ ἐμ6 
ΟὯΘ πδῃᾶ, βουνϑα 
[186 ΟΧΡΥΘο9. ΜΠ οὗ 
αοα ἰῃὰ ἰδ Οὐ ρθῃ- 
ογϑύϊοη δηα 1611 5600 
[1 θα] δηᾶὰ ν88 
1581ΔῸ νι Ὠΐθ ἴογα- 
Σαουα δῃᾶὰ αἱᾷ 868 
οογγρίίοι, 831 ΟἹ. {88 
οἴοσ Ὡϑηα, ἢ6. ψΏοῖα 
αοἄ ταϊδοα ὉΡ αἱὰ ποῦ 
566 οογτυρίίοῃ. ἡ - 

38 “οὐ Ὁ ὑδθτθ- 
ΖΟΥΘ ὯΒ8 Καον ἰο τοῦ, 
Ῥσούμοσβ, ὑοῦ του ρἢ 
(15 ΟἿθ ἃ ζοΥΡΊΘΏ6535 
οὗ δἷπβ ἰ5. θϑίηρ ρῃΡ- 
Πδῃθα ἰο σου; 39 δῃδὰ 

"Ὡσοτσσο τσ οὐ τ. στον τπ΄ΨΠἘἌἐΡνινσ:οθ..0...5.............. 
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ἠδυνήθητε ἐν 
ὙΟὉ ΟΙΘ ΔΡ16 ἴῃ 

ὧν οὐκ “πὸ πάντων 
οὗ ψὩϊο ποὶ τόσα 811 (8155) 

νόμῳ ἱψβωυσέως δικαιωθῆναι ἐν τούτῳ 
ΙΔ οὗ ἴοβεβ ἴο Ὅ6 7υδιιῆθοα ἰὰῃὰ {815 (ΟΣ 6) 

πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται. 
ἘΝΕΓΣΟΩΘ ἴῃ 6 Ῥαοϊϊονις 5 Ῥοίηδ 15.186. 

40 βλέπετε οὖν ἐπέλθῃ 
Ἐ6 τοῦ Ἰοοκίηῃρ ποσγσϑίοσθ οΐ βῃροι ἃ σοσῖθ ἸΡΟῺ 

τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις 
{μ6 (115) ανίηϑ θεθ βαϊᾷ πὰ [86 Ῥτορῆρῖς 

41 “ἴδετε, οἱ καταφρονηταΐ, καὶ 
ϑεο του, ΕΡΕΥ̓ΞῚ ΒΟΟΥΘΥΒ, διὰ 

θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον 
ψΟπᾶοσ χοῦ δηα νϑδηΐβῃ χοῦ αν, Ὀθοδῦθα ΟΣ 

ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον 
ἃτὰ ΜΟΥΚΙΏΞ 1 ἰπ {δπ8 ἀδυ5 οὔὗγου, ψουῖς 

ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις 
Μὰ ποῖ ποῖ τοῦ νου]Ἱα Ὀε] να ἱξανοσ ΘΟ Θ 

ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 
ταῦ τοδί ουΐ σου σι ἴἰὸ τοῦ. Σ 

42 ᾿Ἑξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν 
οἴη οαῦ αὶ οὗ ἔπϑὴ {πὲδν νοῦ θα σθδίη δ 

εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς 
ἰηῖο ἰᾷ6 Ρεοΐνβθρη ϑϑρρϑαίῃ ἴο 6 βροκϑὴ ἴο ᾿μ6ῃὶ 

τὰ ῥήματα ταῦτα. 48 λυθείσης 
16 βασίηρσθ 1656. Ἡδνῖηξ Ὀθθὴ αἰδβοϊνεᾶ 

δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν 
ουΐ οὗ ει ϑυηδβοσιθ Ζοϊϊον θα Ταϑον οὗ [8 

Ιουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων 
Φεν5 84 οὔίῃθ νϑηθυδίηξβ Ῥτοβϑισνίε5 

τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ, οἵτινες 
ἴο ἴῃ 68 Ῥϑδὰὶ δὰ οί ΒΑΓΏΒΘΌΔ5, ἌΠΟ 

προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον 
βρϑδκίηβ ἰονν τα ἴμοχα {πὸ οσθ ροχβαδαϊηβ 

αὐτοὺς προσμένειν τῇ 
Τθσῃ ἴο Ὅ6 τϑυχδίηῖηβ ἰονν Τα 1.6 

χάριτι τοῦ θεοῦ. 
υπάοεεσνϑᾶ Κἰλάμθϑδα οὐ ἴθ ἀοά. 

4 Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν 
Το ἰῇ 6 Ὀυΐ σΟΙΏΣΩΞ ἘΣΤΟΝ) ΟΣ 541 διἰσηοϑδὲ 

πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν 
8} ἴοεο οἷν ννᾷβ]οᾶ ᾿οσοίθοσ ἰο θ8 ἰδα 

λόγον τοῦ θεοῦ. 45 ἰδόντες δὲ οἱ 
ψοτὰ οὗἴβθςθ ἀἄἀσοάᾶ. Ἡδνῖ5 βοὴ Ὀπ| {δ6 

᾿Ιουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου 
Ζοννβ {6 οτοναθ {πον βοὺ Β)1οα οὗ 76 ϑ]οῦθυ 

καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ 
δη ἕπον νοσο σοπ σδσίοξίη σ᾽ τὴς (165) Ὄν 

ΔΟΤᾺ 18: 40--45 

ἰαῦ ἔσοῃη 811 8 
55. ἔσο ΜΏΪΟΩ 
χοῦ σομἹᾶ ποὺ ὍὈ6 ἀ6- 
οἰαγθὰ ραλ!ῦ]οδ5 ὉΥ 
ΙΏΘϑ5 Οὗ {8 ἰὸν οὗ 
ΜΌΞΘΚ, δυο ΜΏΟ 
Ῥ6Ιῖονο ἰ5 αἀροϊασθα 
ρα θη ὉΡ ΤΘϑῺ5 οἵ 
ἰηἰ Ομθ. 49 ΤὨΏετε- 
ἴοσα 866. ἰὸ ἰὺ ὑδδῦ 
ΜΡ 5 δἰ ἴὰ {8 
ῬΤΟΡοῦσ ἄοθϑ Ὡοῦ 
σολΘ ὩΡρΟοΩ τοῦ, 
41 “ΒΟΠοΙὰ Ὁ, τοῦ 
ΒΟΟΥΏΘΙΒ, δηἃ ΜΟΜΑΘΓ 
εὖ τὖ, δα νη 8 ΔΙὟΔΥ, 
Ῥϑοϑῖῖδθο 1 81 ΨΜῸΣΚ- 
ἴῃ5 ἃ ψοῖκ . ἢ ὙΟᾺ 
ἄδνγβ, ἃ ψΟΥκ ἰῃδΐὺ 
τοῦ Μ}Π ΡΥ 0 ΘΔ 85 
ὈΘΙΙθν ὄὐθ 1 δὴγ- 
ΟἿΘ τοϊαίθα ἰὑ ἴο τοῦ 
ἑῃ ἀθίβὶ." 

Δ ΝΟ ΜΏΘη ὕμδν 
ΟῚ ρσοΐϊὴρ οὐδ, ῃ8 
ὈΘΟΌΙΘ Ὀοσϑθ δαύγϑαῦ- 
ἰὴ ἴοῦ [6556 τηϑύνοσα 
ἴο ὍΘ Βροκθὴ το ὑμθηὶ 
ΟἹ ἰδ ζοϊ!ονὶηρ 580- 
Ῥαΐῃ. 438 350 δίΐεσ [8 
ΒΥ ΩΘΡΟΡΙΘ ΘΕΒΘΙΛΌΙΥ 
ψὰ5 αἰββθοινθα, ΧΊΔῺΥ 
Οὗ ἴθ ὕον5 ῃᾷ οἵ 
ἤὍ 8 ὑτοβοινύία 0 
ΜΟΥ οα [94] ἴοϊ- 
Ἰονοὰ 81 μα 
ΒΓ ΒΘ. ὍΔ5, ΜΏΟ ἴῃ 
Βορακίαρ ἴο ὑπθπὶ Ὀ6- 
σϑὴὺ ὑὐρίὴρ [θη τὸ 
οοηθιθ ἴθ 6 υ- 
αἀθϑοσνρα Κἰλάμιθδς οἵ 
Οοά. ᾿ 

44 ΤῺ πδχύ βαρ ϑίἢ 
ὨΘΑΤΙΝ 81 {μπ6 οἱἷΐν 

σαϊηθσοα ἰοροίμοσ ἴὸ 
ΠΘΑΡ 86 ψογὰ οἵ 36- 
Ὠον8." 45 ΜΘ ὑμ8 
ὅον5 σοὺ 5 οὗ {86 
ογοναβ, 6 ΨΜ6ΓΒ 

ΠΕ νὰ οϑιοῦϑν 
ΔΩ ὈδραῸ 0185- 
ῬΏΘΙΔΟΌΞΙΥ οοῃἰγδαϊοῦ- 
ἴὼν [6 ἰμπηρα Ροϑίηῃρ 

43. πὸ ψοσξῃϊροα (οαγρᾶ) (οᾶ, ὅυρ; ὙΠῸ 1οατοᾶ δομοόνδῇ, 918, 
Βονϑῃ, 71718πιατε ας {ῃ6 Τιογᾷ, αι; (οᾶ, Βϑυρ. 

445 16- 



ΑΟΥΒ 138: 46--Ὁῖ 

Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντε 
Ῥ8}] ἕο ((μΐπρ5) οί ΒρΡοΚοῶ ἡ Αἰ μεν σὸς Ἐν 

46 παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ 
δ ν1η8 Βροϊςθὴ ὈΟΙΟΙΣ πα ἢ 6 81] δπηᾶ ἐπα 

Βαρνάβας εἶταν Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον 
Βδτθαραασ πον σα τόνου ἰἔα πΟΟθϑϑδΥΥ 

πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ" 
ΒΕχϑὶ ἴο Ὀ6 ΒΘΡοκοῶῦ (6. ΨΨψογχὰ οὔίῃε σοῖᾶ; 

ἐπειδδὺ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους 
βίῆσθ ὑοῦ ΡΌ5Η ἀννδῦ 1ι διὰ ῃού νοσίην 

κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, 
γοῦ 816 υἀρίηξ βεῖνεβ οἵ ἰῇ ονουϊβδϑίη δ Ιἰξδ, 

ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη: 41 οὕτω 
Ιοοκ! νν ἃ γα πο {π6 πδίίοῃϑ; τὰ:5 

γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος Τέθεικά 
ΤΟΣ Ὧδ5 οπ]οϊπο ἃ ἰοὺ ἰῇ6 Ιιογά [πᾶν Ρπΐ 

σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς 
ψγοὰ ἰηΐο Ἰσῃξ οὗ παίϊΐοῃβ οὐίῃο ἰἴορο σοῦ ἰἱπίο 

σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆ ἧς. 
βαϊνϑίίοη 11} 1δ5ὲ [ρασὶ] οὗ τὰ ΜΑΙ 

48 ᾿Ακούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον 
Ηθασίθβ Ὀὰΐ ἰῃ8 παίϊοῃβ ἵνεσα σϑ]οϊοϊης 

καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ 
δηα ἴον ΨοῚ6 β]ου νπε 6 ψοχα οὐ ἐμ σοά, δᾶ 

ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι 
Βεοιθνθα 851 85 ΨΕ6τΘ πανίηϑ Ὀδθη ἀϊβροβεα 

εἰς ζωὴν αἰώνιον: 
ἰηῖο 116 Θνου]αϑιϊη δ; 

48. διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ 
νν85 Ρεΐη δ ῬοΟΥᾺΘ σου Ῥιΐ πὸ ψοτα οἵ {π6 

κυρίου δι᾽ ὅλης τῆς χώρας. 50 οἱ 
τοσγὰ ἰἰπγοισβοαξ ΟΙΘ ἐπα ΠΡ ξεν τὴς 

. Ὁ δε ΄ ς . δὲ Ιουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας 
ρα 7ονν8 το οἡ τς νοποσδῦηδ, 

γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους 
νοῦ ἰδῇ ᾿ ΤΟΡαΐΔΡ]6. δῃὰ {π6 ἢγδὶ [χ6}]} 

τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν 
οὗ ἴῃ 6 αἱἷν Διά {πον ταὶδθα ὰἃρ ΡΟ Ὀουβθου 0 

ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν, καὶ 
ὌΡΟΣ 1ῃ48 Ῥδὺ] δρὰ ΒΔΙΏΦΌΔ85, δηᾶ 

ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων 
{πον ἰἄτον οαὲ [21:19 ΖΥΌΤΩ 1τη6 Ῥουμᾶδγῖθβ 

αὐτῶν. 51 οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν 
ΟΕ ΤΏοτα. ἘΠ6 1515) Βανὶηξ Βῆμα θα οὐδ ἐπα 

κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ᾽’ αὐτοὺς ἦλθον 
αἀυκὶ οἔἵβο ἔρος ὍΡΟΣ ἴμοπὶ {πον σϑιὴθ 
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ΒΡΟΚΘΩ Ὁ 8] 
46 Απὰᾶ 50, ὑαΙκὶὴρς 
1 ὈΟΙάηθδθ, Ῥϑῃῇ 
8 ηα ΒΑΡΓΏΔ᾽ 85. 58: 
“Ἱὖ Μὰ 5 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ [ρὸν 
{π6 ψογτὰ οὗ ἀοά (0 
Ὅ6 βροκθὴ ἢγϑβὺ ἴο γοὸυῃ 
5ίησθ σοῦ δῖα ἐῃγαξες 
ἴὴρ 1 ΔΔΥ ἔγοπιὶ χοῦ 
δᾶ ἄἀο ποὺ ἰπᾶρρ 
γούγϑοιγα σψοσίην οὐ 
Θνοσιδϑύίηρ 1116, Ἰοοκι 
ΜῈ ὕχση ὕο ἐπ 
πδύΐοηβ. 471 ἔβος 
Φομονϑῆ μ85 Ἰαϊά 
σοι ηαηθηῦ ὌΡΟῚ 
5 ἴῃ ὑπθθ6 ψοσάᾶξ, Ἵ 
Ὧδνθ δρροϊηὐθα ψοὰ ἃς 
8 ἸΙρὴν οἵ παύϊοῃβ, ἔοτ 
σοὺ ἴο Ὀ6 8 δϑδϊνδίίοῃ 
ἴο ὅπ οχύσγασα νυ οἵ ἐῃ6 
οασίῃ, " Ἑν 

48 ἜΘ ὑμποϑθ. οὗ 
186 πούϊοηβ ἤρασχᾶ 
5, ποὺ Ῥαρᾷῇ .ἴο 
ΓΘ͵οῖο6 δηα ἴο δ ἹΟΥΣ 
[Ὧ6 ποτά οὗ σθδονβῃ, 
δ ἃ 8411 ἴμοθβθ ψῶο 
ΘΓΘ στρ αἰδροκξδὰ 
ἴοῦ ουνουϊαϑύϊηρ 178 
Ῥοοϑῦθ ὈΘλΊΙΘνΘΣσΒ. 
49 ἘΠΙΣΌΠΟΙΙΊΟΓΘ, (ἢ6 
ψοΙα οἵ Φε6ῃον 8" 
νοῦ οὔ Ὀδίηρ σΔΥΤ ΘΑ 
«Ὠσοιυσμοιῦ ἴῃ6. ΏΟΙ]6 
σουηύτν. δ50Βπὺ {π8 
ον δυἰγγθαᾶ ἃΡ {ῃ8 
ΤΟρΡαῦδ 16 πνοηθ ΨΏΟ 
ψουϑηϊροα [6οἀ]ϑ 
δηἃ π6 Ὀσχϊίμοιρδὶ 
6 οὕ ὑπ οἱγν, 
δὴ ὑπον γαῖσεα ἃ 
8, Ῥογβδουίίοω αρϑίηδὺ 
ῬΡΔᾺΙ δηὰ Βεσ' πδ- 
Ῥαβ διηῃᾶ ἰῆσον ὑπ6πὶ 
ουΐδίάθ ὑπο Ῥουπᾶ- 
Α͵ΐο5. 53 ΤΏΘΞΘ. 5ῇοΟΚ 
{86 ἀπιὺ οὗ ὑμϑὶγ ξεοὺ 

αρεϑϊμπιδῦ μοι δηᾶ ψοηῦ 

47ιν Τοῆοναῃ, 571,8,1| 
Τοτᾶ, παν; 

ϑνν. 
(οῦ, ΒΡ ϑν». 

ἴηθ Τιογχᾶ, ΒΑ. ἄβὺ᾽ ΤΖομόνδῆ, 01.8,13,15- Ἰϑιβαταῖπ. [Π6 
49: Τομονδῆ, 717.8,18,16-18, 

δ0ρὶ γὙπο ψοτγβηϊροα (φαγρα) Οοά, ϑυρὶ ΨΟ ἔρασρᾶ σομονδῇ, -11.3.18. 
[μῃ6 Ιιοσᾶ, Βανε 
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εἰς ᾿Ικόνιον, ὅ2 οἵ τε μαθηταὶ 
ἱπῖο Ισοηϊ τη, {π6-- διὰ αἰδοῖ 65 

ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου. 
μοῖα θείῃ 516 ΟΕ 7ῸΥ δὰ ΟΥ βοΐσιξ ΠΟΙΓΡ. 

1 4 Ἐγένετο δὲ ἐν ᾿Ϊκονίῳ κατὰ τὸ 
τὶ οσουχτεᾶ μὰ ἱὰπὀὀ [Ισουϊθ ἀἄονὴ [ῃ6 

αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺςὨἨ εἰς τὴν 
γε (15) ἴο δΐε δτα ἰπίο 1868 

συναγωγὴν τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως 
ὁ δοσ6 Οὗ ἰῃ6 Φενν5 ΔΑ ἴο βϑρθδὰὶῖς ἴμυβ 

ὥστε πιστεῦσαι ᾿Ιουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων 
45-8 8 ἰο ρειῖθνα οὗϑονβ δῃᾶ δῃᾶὰ οἵ αγϑοκβ 

πολὺ πλῆθος. 2 οἱ -δὲ ἀπειθήσαντες 
πὰ ταυϊχίααα. τὴς μυὺ ανὶηβ αἰδορευϑά 

Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς 
2 ν 5 τουξδεᾶ ἃ δπᾶ ἔδῃον ὑβάϊν δξεοϊεα. [18 

ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. 
5001 οξέμαε. παίίοηβ. ἄονψῃ οθ ἰῇ ὈχοίμΕΓΒ. 

4 ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν 
Θυρθοίθηῖ ἱπάθοα ἰμεγεῖοσθ ἰτθ ἴδμον βρεῃΐ 

παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ .- τῷ 
βρθακίηξβ ὈοΙάΙν ὭροΟα ἴ6 Τοχὰ ἰδ (οΠ6) 

μαρτυροῦντι λόγῳ τῆς 
θυ Δ 1655 ἴο ἴῃ 8 ννοτὰ οὗ ἴδ 68 

χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ 
υπάοοογνοά Κἰπᾶπθϑα οὗ τη, δίνη οἰ'θὰβ οπῃὰᾶ 

τέρατα σγίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν 
φοτίθφηίϊ ἴο Ὀ6 Οσσυσυίη ἱπσοσρῃ {μ6 Πδηᾶβ 

αὐτῶν. 4 ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς 
οὗ ἴθ πη). 75 5ρ1Σ Ρὰξ {ἐπα τάς ΟΣ ἰῃ 6 

πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν 
οἷν, δηῃᾶ ἴδθ (οπμϑϑ) ἰμάεθοα ψοχο ἰοβσείμου νἱ ἢ 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις οἱ δὲ σὺν τοῖς 
ἰδ Ζον5 ἐὴ6 (οπθϑ)ὺ) Ῥαΐ ἰοροίμοσς ἢ τῆς 

ἀποστόλοις. ὅ ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν 
8ροϑίἕϊεβ. Α5 Ὀαυΐ οὐσουττοᾶ χυβηϊηβ Οὗ ἴΠ6 

ἐθῶν τε καὶ ᾿Ιουδαίων σὺν τοῖς 
Ὠδίίΐοηβ δῃηᾳα δῃὰ Ψονν5 ἰοποίβον νὰ ἰμς 

ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι 
Τοῖς οὗ ἑμθῃλ ἰο ουὐΐΐαδο δῃᾶ ἴο σον βίου ϑϑ δἷ 

αὐτούς, 6 συνιδόντες κατέφυγον εἰς 
ἴμογῃ, αν ίΩδ 5οοὴ τὴ πον Βοα ἄἀονὴ ἴπίο 

τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ 
ἤθε οἱίος οὔ Ιὑγοδοηΐα Ιυγϑίσα δηπᾶ 

Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον, Ἴ. κἀκεῖ 
Ῥοσθθ δῃηᾶ ἰδ σουππάδρουΐ σουηΐσν, δηᾷ ἴῆθσο 

εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν. 
ἀδοιδυῖησ βοοα πονν5 μον ΜΈ Γα. 

ΑΟΥΒ 18: δ2---.14: 

ἴο Τ᾿ οσο λ᾽ πᾶλ. 52 Δηᾶ 
[6 αἰϑοῖθ!θ5 οορυϊη θα 

ἴο Ὀ6 ἢ]1]οα νι ἴον 

8Δηα ΠΟΙ βρϊσὶῦ. 

1 ΝΟ ἴῃ Τ᾿ ΟΣ ἢ 

Ὧν οηϊοχοα ἰοὸ- 

βού ἰηΐο [16 5υγῶδ- 

δορὰδ οὗ πὸ ὅθ 5 δῃᾶ 

5ΡΟΚΘ 1 Βιο 8 πη8ἢ- 

ὩΘΥ ὑμαῦ ἃ στεϑῦ λυ] ΐ- 

{πᾶ οὗ Ῥούῃ ὅονβ δᾶ 

ατθοῖκα Ὀθοϑίθ 6 Ι1αν- 
ΟΥ5. ΦΒυὺῦ [88 σὕ6 5 

ἰῃαὺ αἰ ποὺ Ὀδιῖθνα 

ΘΟ αὶ ἂρ 8η4 ΨΤΟΣΘῚΥ 

Ἰδασηορά ὑμ6 5015 οὗ 

ὈθΟΡΙῈ οὐ ὑπ86 πδίϊοῃϑβ 
δοδϊηδῦ 6 ὈσούΏΘΥϑ, 

3 ὙΠΟΥΘΙΟΥΘ ὕπεν βροηῦ 
σοηϑίαονθ!] 6 ὑἱπλθ 

βρθακίῃὴρ πὶ ὈοΙᾶ- 
ὯΘΕ5 ὉΥ ὑῃ6 διυύμοτιῦ 

οὗ σοβονδῃ, ΧΟ ῬΟΙΘ 

αἰΐθθα ἤο ἴη6 ψογὰ 

οὗ πἰβ υπμάαοδουυϑθα 
κίηᾶηθεβ ὉΥ̓͂ φυδηθηρ 

βὶρῃ5 δῃᾷ ρογύθηΐβ ὕο 

Οὐ ὑωσοῦυθ ὑοῦ 
Ὠδηᾶβ. 4 οννανοσ, ὑὯ6 

τὰ ᾶθ οὗ ὍὉ6 οἰΐν 

Ἅ85 5010, δηά 5οῦλα 

ΜΈΥΘ ἴοὸσ ὑῃ6 σον Ραὺ 

ΟΘΓΒ ἴῸΓ ὑὯ6 δροβί]θϑβ. 

δΝΟΥ͂ ΜΏΘΩ ἃ νἱοϊοηῦ 

αὐϊααιρὺ ὕοοϊς ὈΪδο8 ΟἹ 

ἴμ6 ρει οἵ Ὀούῇ Ῥθο- 

Ῥ16 οὗ ὑπ ϑύϊομϑ δηᾶ 

ον ψ ἢ ὑμοὶσ ΓΌ]ΘΙΒ, 

ἰο ἐσϑδὲ ὕδοία 1 βοϊθοῦ- 
ἸΥ δηᾷὰ ρεὶὺ θα ψΊῈ 

5ῦοῃθϑ, 6 θυ, οὐ Ὀδὶῃρ 

ἰουζηθα οὗ 10, Β6α το 

[16 οἰδίοβ. οἱ Ττῦο’ 8:0΄- 
ὯΪ: ἃ, [85 τϑ δηα 6 - 

Ὀ6 δηῃάᾶ ἰῇ σου τ 

τουπα δροαῦ; 7 8δηᾶ 

{μογτο ὑμπον ὑψοῦ οὐ ἀ6- 

ΟἸασηρ [8 ροοᾶ ὨΘΎΥ͂Β, 

8. Τομόνδῃ, σ1.8,1118. ῃ6 Ιιοχᾷ, ΒΑ. 



ΑΟΥΒ 14: 8-.-Ξἰὃ 

ἀδύνατος ἐν 
ἁγαροίθηξ 1᾿ 

χωλὸς 
Ἰατὴθ 

ἀνὴρ 
ΤῊΔ1Θ ῬΟΙΒΟῺᾺ 

8 Καί τις 
Απὰ ΒΟΊΘ 

Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, 
ΙΤνϑῖσγα ἴἰο {π6 ἔθει ΠΘ ννἃ8 5 υρ, 

ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε 
οὐδ οὗ οδνν οξτγηοΐμεοσ οὐ πίζη, ννῇο ἐπ 2:2 5 

περιεττάτησεν. 8 οὗτος ἤκουεν τοῦ 
γυναι κοα δρουῖ. ΤΠ15 (6) ννᾶϑ φαχίπ Οὗ ἴῃ 

Παύλου λαλοῦντος: ὃς ἀτενίσας 
ῬΔῈ] ΒΡΘΑΚΙΩΒ; ψὯὴῸο Βανίῃρ Ἰοοκϑᾶ 1ἰθ Εν 

αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν 
ἴο γα δῃρα Βανῖηδ βοθὴ {μα [6 15 πανίηβ δ: 

τοῦ σωθῆναι 19 εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ 
οἵ {ῃ8 ἴο 6 βανοὰα Ὧ6 βαϊά ἴο στϑαῖ νοΐοο 

᾿Ανάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός: καὶ 
5ἰδηασ ἢ ἀροῦ ἰὴ6 Ζοοί οὔ γοι εγϑοῖ; δηὰᾶ 

ἥλατο καὶ περιεττάτει. 11 οἵ τε 
ὮΘ 5Ρυϑὴ  ὉΡ δῃα Π6 νγ)ὰ5 ϑνδικίαρ αρουῖ. ΤῊ δπὰ 

ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Παῦλος 
σγονν θ δανίηρβ βρη ΨΏΪΟΒ αϊὰ Ῥϑὰϊ 

ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ 
Ἀξίθαυρ ἰᾷ6 νοῖοθ οὔ μοὶ ἴῃ Τυγοδοηΐδη ἰοα σὰ 6 

λέγοντες Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες 
Βα 5 τὴς Βοᾶβ Βανί θοῇ Ποηδα 

ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς, 
ἴο 6 αδιθ ἀονν ἰοννατὰ 5, ᾿ 

12 ἐκάλουν τε τὸν Βαρνάβαν Δία, 
ΠΟΥ οΥῈ σϑ! πη «ἃθα ἰῇ 6 Βδύθαρθασ ΖΘαδ, 

ε 
τὸν δὲ Παῦλον ἙἭ ρμῆν ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ 
τὰβἨ. ΡὰιξΨ] Ῥδὰὺὶ Ἐθυτθ5 5ϊ1πῸ6 Β6 85 186 

ἡγούμενος τοῦ λόγου. 33 ὅ τε ἱερεὺς 
Ἰδδάϊῃ 5 οὴῦθ οὔίμθ. ψοχά. ΤΡ δηὰ τυῖοϑὲ 

τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως 
οὐἴμθ Ζθὺβ {πθ (σμ6) Ὀεϊηρ Ῥεΐοσθα {πὸ οἷν 

ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας 
ὈΜ8115 δα Βατὶδπμαϑ ὭΡΟΩ ἰπ6 Βεῖθς 

ἐνέγκας ᾿ σὺν τοῖς ὄχλοις 
Ὡανὶηξ Ὀὑτουρῃξ ἰοξοίμου νυν τ 168 στον ἂς 

ἤθελεν θύειν. 
ννε5 ἀοϑί ΙὩ5 ἴο ὍΘ ϑϑουξβοσαξ. 

14 ᾿Ακούσαντες δὲ οἷ ἀπόστολοι 
Ἡδνίηξ θρασὰ Ραϊ 1τμ6 ΔΡΌΟΒΕΙ65 

Βαρνάβρας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ 
ΒΔΙΏΕ ΔΒ πὰ Ῥϑμ], Ὡδνΐῃσ ΓΙρΡ ΘΩ͂ {6 

ἱμάτια ἑαυτῶν ἐξεπήδησαν εἰς 
Οὐἕοσ σαυηθοΐ ΟΣ μοβεῖνοβ ἐμὸν Ἰοφϑρεα οοὖὐ ἱἰηΐο 

τὸν ὄχλον, κράζοντες 15 καὶ λέγοντες 
μ8 στουνά, συ ίὴρ οὐΐ Δ ηα ΞΑΨΊΩΒ 

ἤλνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; 
ΝΜ816 Ῥϑύξοῶϑ, Ὼν ἰῆθεο ({π]ῆ55) 816 τοῦ ἀοίπ δῦ 
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ΒΝΟΥ͂ ἰῇ Γνϑ σα 
{πϑῖθ 5 δἰυρ 4 
οογίδϊῃ τηϑ ἀἰββ θα 
τι ὯὨϊ5 ἐδθύ, δ 116 ἔτΌγ) 
Ὧ15 Σοῦ Γ᾽ 5 ΜΟΙΏΡ, 
δὴ πὲ δαὶ, ἤθγον 
γαῖ κθα δὖ 811. 9 ΤΗϊς 
τ ΨΜῈ5 1δίθηηρ ἰο 
ῬΘᾺΪ σρθδξκ, ψΏοΟ, οἡ 
Ἰοοκίὶπρ' δὖὺ Ὠΐσὰ ἱπἰοηϊ.- 
ΙΥ δια βϑοῖῃρ 6 ἢδᾷ 
Ζολτῃ ἰο 6 τλϑᾶβ Ὑ6]], 
18 5818 τι 84. Ἰουά 
γοῖϊσα: “βίδηᾶ ὉΡ βσϑοὶ 
Οὐ γοῦν θοῦ." Απᾶ δ 
Ἰθαρϑὰ 0;Ὁ δηα Ὀδρϑῃ 
τυϑικίησ, 1 Δα {δα 
οτονάᾶβ, βϑοίῶρ δὶ 
ῬϑᾺΙ δᾶ ἄοῃθ, ταϊβθα 
ὑποὶγ νοΐσθϑ, βϑυηρ ἴῃ 
086 Τἰγο 8 ο΄ πὲ" Δ ῃ 
ἰοῶσιθ:; “ὙὋῺ6 ρμοὰᾶξ 
πᾶν Ῥθοοσηβ 1 ἢὰ- 
Ιϑη5 δῃηα ἤδνθ σοϊηθ 
ἄονα ἴο {5} 32 Αηὰ 
ΠΟΥ Ψψοηὺ ΟΔ]Π[ὴρ 
ΒΔΓ 8. 845 Ζοθυ5, Ῥαΐ 
ῬΔᾺ1 ἩΘΓΎΊΩΕΘ5, 5166 Ὧθ 
5 ὕμπθ οὔθ ἰαᾳκίησ 
Ὁπ0 Ἰοδα 1 βρϑδκίῃρ, 
13 Αηα [6 Ὀχϊθϑὺ οὗ 
Ζριι5, ψΏοσα [{θ 016] 
ψὰθ Ὀθίοτθ ὑπ οἱδν, 

Ῥγτοιρῃῦ Ὀ1}15 δᾶ ρὰγ- 

δας ἴο [8 ρβαΐθϑ δᾶ 

85 ἀθϑιῦῖηρ ὑὸ ΟΥ̓ΟΣ 

ΒΘΟΥΙΓΙΟΘ5. ΜἰῸῺ -[6 

ογονᾶϑ. ᾿ 

14 ῈἘἸΟΟΥΟΥ, ΨΜΏΘ6 

[88 δροβῦθϑ ΒΑΓ Ὧδ- 

ΡδῈ5 δῃὰ Ῥβδὰ1] Ὠθαχγά 
οὗ ἐδ, ὕμϑν σἱρρρά 

ὑμϑὶστ οὐδοῦ σϑττηθηῦδ 

854 Ιραρρά ουῦὐ ἱπίο 

πῃ σαγονᾶ, σγνίηρ 

ουαὐ ἐἰδεαπᾶα βίῃ: 

“ΜΘΏ, ΜῺΡ δῖ τοῦ 

ἀοϊῃσ ὑμ856. ὑμέπϑδῦ 
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καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν 
Αἷξο νὰ ΟΥ "ΚΘ βυξευηθβ ΜῈ ΔΓ ἴο γοῦ 

ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ 
ΤΆΘΩ, ἀθοιδυῖηρ Βοοα 6 Ὸ 5 ἴο γου ἐκ ψ9)441 

τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν 
ῃεβθὸ ἰὰθ νδῖῃ (1055) ἰο μ6 ἰυτηΐησ ροὰ Οοά 

ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
ἡν 5 ΨΜὮοΟ χτηαϑάβ τς ἤθᾶνθῷ δῃὰ ἐπε 

ἣν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ 
οααΐῃ ἂμ ἐμ 588 δηὰ 8411 ἰδ6 (1 π65) 

ἐν αὐτοῖς: 1 ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις 
ΗΠ ποῖα; 0 ἰὰ τῆς Ὠδνίὴξβ Βοη 6 ὉΣ 

γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη 
βεπουϑοαβ Π6 ρϑγγαϊ θα 8} 16 ῃϑίϊομβ 

πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν: 17 καίτοι 
ἰο 6 δοίΐωθαιἀ:: ἰοίβαο νγαὰγσ8 οἶτποτα; δἰ μου σἢ 

οὐκ ἀμάρτυρον αὑτὸν ἀφῆκεν 
ποΐ τνυῖϊλουῦ νυν τ 655 Ὠΐγη5618 ὯθΘ οἱ δὸ οἱἔ 

ἀγαθουργῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς 
ψοτκίηξ δοοα, ἔτγοσῃ ἄθανθ ἰο γοῦ σϑίηϑ δὶντὴ 

καὶ καιροὺς καρτοφόρους, ἐμπιπλῶν 
ἃ δρροϊηϊθα τπλ65 Εγυ - ὈΘΘΥΙΏΒ, ΒΙΠΩ 5 

τροφῆς καὶ εὐφοσύνης τὰς καρδίας 
τροδ ον αὐ οΣ νοὶ] ἀθηθθθ (ῃς Βρασχίβ 

ὑμῶν. 18 καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις 
οὔ γου. Απα ἔμποβα (155) ΒΑΣΙ ΒΟΘΧΌΘΙν 

κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους - τοῦ μὴ 
πον τοϑιγϑαι θᾶ 1ῃ8 ογονν ΟΥ [88 Ὡοΐ 

θύειν αὐτοῖς. 
ἰὸ Ὀ6 5βϑδοσιβεϊησ ἰο ἔλετ. 

1. ᾿Ἐπῆλθαν δὲ 
ΤΟΥ σαὴθ προ Ὀιὺ ἔτοτα. 

ἀπὸ ᾿Αντιοχείας καὶ 
Αὐὐϊοοἢ δα 

᾿Ικονίου ᾿Ιουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς 
Ἰοοηϊοπ Ζώον5, δε πανὶηβ Ρρουϑυδαφρα ἐμ 

ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον 
ογονναβ δηά αν ηϑ βιἰο θα 156 Ῥδ8μ] 

ἔσυρον ἔξω. τῆς πόλεως, 
ἴον ΕῚΘ ἀγασσίηδ οὐἰπίαᾶς οὗ ἴῃ 6 οἱΐν, ᾿ 

νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι: 
[0)5} 2 8 21:2 Ὠϊτὰ ἴο ᾶνθ ἀϊθά. 

20 κυκλωσάντων δὲ τῶν μαθητῶν αὐτὸν 
ἘἩδνηρ οηοϊγοιθσα θὰ οὔθ ἀβο]ρ 165 Ἀσὰ 

ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. καὶ 
Βανίηρ βίοοά ὡρ. δ φηἰθεεᾶ ἰηΐο [6 οἷν. Δπὰ 

τῇἪγ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ 
ἰο ἴ 8 ΤΩΟΥΣΟΥ μα ψεηΐ οοαὐ ἐοσοίμον ἢ ἐπα 

Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην. 
ΒΑΥΏΘΡ85 ἱπίο Θοσρθ. 

21 εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν 
Ἡδνίης ἀφοϊατοα βοοᾶ πον ἰο δ ἰμ8 σον 

ΑΟΥΞ 14:16---2} 

6. δἰϑθδὸ δῖ ΒυπΊϑῺ5 
Βανίῃρ ὑῃ86 βϑϑδ ἴῃ - 
δΥγαλθα ἃ5 τὸῦ ἅο, 
δὴ δ΄ῖ6 ἀδοϊαυὶηρ [Ὧ86 
Βοοά θὰ ἴο τοῦ, 
ΙΟΥΓ χοῦ ἴο ὑστὰ ἔγοπι 
[656 ψαΐῃ ὑδίηρα ἴο 
6 Ἰνίησ αοά, ΨΟ 
τηϑδᾶθ ὕο Ὠδαύθ δᾶ 
ὑῇὼ6 φαγί! δῃα ὑπ 
5868, Θηα 411 ὑπ ὑῃϊησ5 
ἴὰ μοῦ. 1610 {ῃ6 
ραδὺ ρϑηθγίοΩβ ὯΘ 
ρου θα 8}1 π8 Ὧδ8- 
ὑἰοὴ5 ἴο ρΡῸ Οἢ ἰῃ 
[θὲ ψαγϑ, 17.81- 
ὑποῦρ, ἱπμάρρα, [8 
αϊᾶά ποὺ ᾿Ιφᾶνγθε ἢἰη)- 
5611 ψιουῦ τ ἰθοϑ 
ἴῃ ἰῃαὺ Ὧθ6 αἰᾶᾷ ροοᾶ, 
αἰνίηρ τοῦ ταΐϊηδ ΓΟ, 
Ὦρωνθὴ δὰ ζ{γῪ10{ὰ] 
ΒΘΘΞΟΏ5, ΠΙὴρ σοῦ 
πραῦΐ ἴὁ τζ6 ζ1}} 
ψι ἴοοὰ δῃᾶ ρμοοᾶ 
ΟΠ Θεγ. 18 Αῃμα γϑὺ ὉΥ 
5 ρ χθθβα ἰῃϊηρβ 
[ΠΟΥ ΒΟΘΓΟΘΙΡΥ 16- 
δύσϑδιθα ὑὰθ οχοναβ 
ἔσομι βϑουϊ οὶ το 
16}. 

19 Βιῦ σοϑ ύτῖνθα 
ἔτοα ΑὩὐΟΟἢ 8ηὰ 
ΤΙ ΟΟΣ πὶ δηά ρϑῖ-- 
βυαδᾶαορα 6 οτοναάξ, 

δια ΤΟΥ 5ἰοηθα Ῥ8Ὲ] 

διὰ ἀταρραα Ὠἰγ οιἷμἦὖ- 

5'ᾶθ [86 οἱΐγ, ἱπ8.61}- 
ἴῃ ὯὮ6 ψ5 αδδᾶ. 

29 ἨἩονουου, ΜΘ ὑπ 

αἰδοίριθα ϑυσχομυπηαθρα 

ἩΪτη, Ὧ6 ΤΙῸ56 ὋΡ 88ᾶ 

δῃξογοα ᾿ὐο ὕδ6 οἱύν. 

ΑΔ οὐ ἰΐβθ6 τοχὺ 

ΟΣ Ὧθ6 ἰοὺ ἢ 

ΒΑΓ ΏΔ᾽ ὍΔ.5 ἴον 1)6Γ΄ - 

06. 21 Δδῃάᾶ ἴοι 

ἀθοιασὴρ 6 φβοοῦ 

Ὥρα ἴοὦ ποὺ οαἱΐν 



ΔΟΤΒ 14: 22--- 

ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς 
ἰ)αὲ βῃα Βιανίηρ ταβᾶς ἀϊβοὶρ]οβ βυβηοϊοηΐ (ο0165) 

ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ εἰς 
Ἐπὸν τεϊασηθα ἱἰπίο ἔμ 1 γϑῖσα δὰ ἰπίο 
3 , ᾿ ᾿ 3 Ζ [κόνιον καὶ εἰς ᾿Αντιόχειαν, 
Ἰσοιλυτ δηά ἱκῖο Απίοςδ, 

22 ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν θητῶ ᾿ ο μαθητῶν 
ΒΥΤΩΙ͂Σ Πχὶης 16 5δοὺϊβ οἔίμα ἀἰβοὶρ]θβ, 

“παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει καὶ 
Εῃοουχαϑίηβ ἴο Ὀ6 ΓΟΥΛΘΙ ΠΏ 'θ ἴῃ6 ξαϊΐ δῃαᾶ 

ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ 
ἴδαὲ ἰσουρῃ τάδ ἀυϊρυϊαίίοηϑ 1 15 ΠΟ Θ ΒΘ Υν 

ἡμᾷς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
:.5. ἴο Θφηΐθοσ ἱπίο ἴῃ 6 ᾿ κιηράογχγ οζίῃο ἀοά. 

28 ᾿ χειροτονήσαντες ἣ δὲ 
Ἡδνίηξ δρροϊῃ θὰ [Ὅν οχιθηαϑα μαμὰ ῬῬαΐϊ 

αὐτοῖς κατ᾽ ᾿ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους 
ἴοτῆθηλ δοοοσαϊπε ἴο ΘΟΟ]65ῖα ΟἸἹΑΘΥ τ ἢ 

προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο 
Βανίηρ ὑγανϑὰ νὰ ξαβϑίϊηδβ πον ρΡὰΐ θθϑιᾶθ 

αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. 
ἴβοία το 6 Ιοτὰ ἰηΐο ποσὰ {μον μά Ὀε]θνεά. 

24 Καὶ διελθόντες "τὴν Πισιδίαν 
τ Απᾷα Βοῖϊη δ [σοῦ ἢ τῃ8 Ῥιβιαᾶϊα 

ἦλθαν εἰς τὴν Παμφυλίαν, 
ἼΠΘΚ σδτὴθ αΐο 88 ῬΔΙΩΡΉΨΗΒ, 

25. καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ ᾿ τὸν λόγον 
δηἃ δανίῃβ Βροκθῶ ἃ Ὀουρα τὰ6 ψοτὰ 

κατέβησαν εἰς ᾿Ατταλίαν, 
ἴμπον βίθρρϑαᾶ ἄοννῃ ἰπΐο Αἰίδ]ϊα, 

26. κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς ᾿Αντιόχειαν, 
δηα ἔτοσζῃ ἴπθσα ἴον 58116α ΟΥ̓ ἰηΐο Αἰίἰίοςῃ, 

. ὅθεν ἦσαν. παραδεδομένοι 
ΒΥ ΥΟΣΟΥ ΠΟΥ  ἴπ6γ ννοσα. Βδνἱηβ Ὀ66ὴ ξίνθη θ6βϑῖᾶθ 

τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ 
ἴο ἰῇ υπᾶρβεσνϑα κΚἰημάηθθ οὐ ῃθε Οαοά ἱπίο ἐπα 

ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν. 
ἌΟΡ ΨΈΐΟΠ {π6γν ἐ]18}6ᾶ. 

21  Παραγενόμενοι δὲ καὶ 
Ἐδνὶηδ σομ8 ἴο 6 δ]οη δία Ῥ»υΐ δηᾶ 

συναγαγόντες τὴν. ἐκκλησίαν 
᾿ανίηρ 1εᾶ ἰορείμοσ ἴῃς ᾿φοο]οβία 

ἀνήγγελλον͵ ὅσα ἐποίησεν 
Ἴδπον ὑνόγα τθοοιητηρ 85 τῆϑὴν (55) 85 ατα 

ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν 
9. ἀοᾶ. νὰ ἴποῶ πᾶ δαί 6 ορθηβαὰρ 

τοῖς: ἔθνεσιν θύραν πίστεως. 
ἴο [88 πδεϊοπβ.. ἄσοσ ΟΣ ξδιτῃ. 

285 Τομόνδη, σ18),15,16. ἐῃ6 Ἰιογᾶ, ΒΑ. 2850 νγογά, 
«Π7| γγογὰ οΟΥὨ ἐπα Τιοτᾶ, βάν ρϑυν. 
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δια τηδκίηρ αὔἰΐα ἃ 
ἔθ αἸΒΟΣΡΙ65, ΤῊΣ 
τοῦυγηθα ἴο Ινγϑίτα 
δηὰ ἴο Τ' ΟΟ΄ ὩΣ: χη 
δηὰ ἴἰο Δῃύϊξοοσῃ- 
22 βισθηριμοηΐηρ ἐπ 
5015 ΟὗὨ [86 ἀαϊδβοὶ- 
ΡΙ6885, Θδηῃσουγδρίηρ 
ὕπο ἰο τϑηδῖη - ἴῃ 
[6 ξδιῃ δηᾶ ἴβαγ- 
16}: “Ὑ»ἷὲὴ᾿ χηυδὺ βῃ- 
ΘΓ ἰπο ὑμ8 Κιηράοχῃ. 
οὗ ἀοᾶ ΤΟΙΡῊ ΤΏΒΩΥ 
ὑἹυ ]δύϊουβ.᾽" 28 Μόγγας: 
ΟΥ̓́ΘΙ,᾿. [Π6Υ δρροϊηϊρᾷ. 
ΟΙΑΘΙ ΙὩΘη ἴο οβῆρε 
ΟΣ ὑὭθιῃ ἴἢ [26 οοῃ-. 
Βτεραύϊοῃ δηα, οἴδεγίηρ 
ῬΓΆΥΘΥΙ ΜΙ [αβυϊηρα, 
ὉΏΘΥ σοχηπλ θα - [Πρχη; 
ἰο Φοῃμονδὴ" 1 ΜΏογη 
ἴΘΥ ΔΩ͂ Ὀδοομηθ Ρ8-. 
1ΙΘν Υ5. ξοσσις 

24 Απὰ {μὲ ὺ μοὶ 
ΣΟ ΡῺ Ῥὶ "541: δὰ 
οϑὴθ ἰηΐο Ῥϑη:Ὀην}.-" 
1.8ϑ, ἐδ δῃα, αὔξοι 
βρθακίῃρ - ἴθ᾽ τογαρ 
ἴῃ Ῥόγρα, ῃθγΥ.- ψϑηὶ 
ἄοσθῃ ἰὼ Αὐἴ8. 33. 
209 Αῃηὰ ἴἔγοῃη ὑμοῦρ 
ἴπον ϑα!]θα οὔ ἔοσ 
ΑἸὐοσ, ψΏΘΥΘ ὑ86Υ. 
δᾶ Ὅθθὴ δηὐγιβίβα. 
ἴο ὑπὸ υηδδδοσγρᾶ 
Καλάμθϑα οἵ. αὐ: ζοχ᾽ 
ὍΘ ΜΟΥΚ μον. δὰ 
ΠΥ ΡΟΥΙοσιθᾶ.. 

27 ΜΏΘΩ ἐμόν. δᾶ. 
δΙγῖνθα δῃηᾶ ϑᾷ -σαίῃ- 
αγθα ὑμ8 σοῃρυθρδίίοῃ. 
ἰοσθίμθσ, ἔμου .. ὅτο- 
οοθαρα ἴο γχρίαΐθ. [8 
ΤΘΩΥ ὑμπίηρα. αοα δᾶ, 
ἄοπθ ὉΥ τθϑὴ85 οἵ 
ἴθι, πᾶ ἰδαῦ. Β6- 
δᾶ ορβηῃβδᾶ ἔο ὑπ8 88-- 
ὑϊοῃβ ἐῃ8 ἄοοτ ἰο ζαϊξ,. 

ΒΌ; ψνοσὰᾶ οὗ σϑδουδπ," 
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» 2 , 

οὐκ ὀλίγον διέτριβον δὲ όνον 
28 ἃ Ρ χε ποῖ ἽΜΠ16 στον οσα βροπαϊηρ Ρς χὰ8 

σὺν τοῖς μαϑηταῖς. 
ιοσείμει ἢ {π8 ἀϊ βαρ 165. 

1 ῆ Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς 
Αὐᾶὰ βοΐῖθ δΒανίηδ σογὴθ ἄον  Ξ ἔτοσι ἰπ6 

"Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι 
Ζυᾶδα 61 ἰθδοῆϊηβ 166 Ὀστοΐμοσβ ἰμπδαὶ 

Ἐὰν μὴ ἶ περιτμηθῆτε τῷ 
ἢ 7: 29. ποΐ τοῦ 5ῃου]ὰ μ6 οἰγουσηοϊθεά. ἰο [88 

ἔθει τῷ βωυσέως, οὐ δύνασθε 
εὐβίοτα ἴο ἰῃ6 (0Π6) οὗ Μοβθβ, ποῖ ὑοῦ 818 8016 

σωθῆναι. 2 γενομένης δὲ στάσεως 
(ο 6 ἕνα; Ἡδνίηρ οσοσυγτοα. Ὀυΐ Οὗ βΒίβ 15. 

καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ 
«απ οὗ βρεκίῆε ποῖ 6  ἰοϊθ ῬὌῬδ1 δῃὰ 

τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτοὺς ἔταξαν. 
.οίΐαο Βδύθδρθδαβ ἰονδσγαᾶ [1 «ὙΞ1 69] 188» δυγσγϑδβϑα 

ἀναβαίνειν - Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας 
{0 Ὀ6 βοῖπε ὑὉὉ Ῥϑδὰ] δ ἃ Βδύῆδραβ δῃᾷᾶ βοῖλδ 

ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους 
οἴμοῖθ οὐδοῦ πε ἰονασά ἰδ ΔΡΟΘΊΙ65. . 

καὶ πρεσβυτέρους εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ περὶ τοῦ 
δηδὰ οἹᾶφθυ τὰθ ἰηΐο Φεγυβαιθσα δρουὰξ 88 

»: τὲ Ψ χῶν 

ματος τούτου. 
μὲ βουσῃϊ 115. 

3 Οἱ μὲν οὖν 
ΤΏ (ΟἿ 65) Ἰηἀθρα ἰὰουθέοσο 

προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας 
βανίηβ Ὀ6 θα βοΐ Ῥεζοσα [ἢ τὰ 6 ΘοσΙοϑῖα 

διήρχοντο τήν τε Φοινίκην καὶ 
ἐπον τνεσα βοίῃρ ἰμσοῦσηῃ 6 δῃᾶ Ῥῃορηϊαίβ δηα 

Σαμαρίαν ἐκδιηγούμενοι - τὴν ἐπιστροφὴν 
ϑαιωδσία σοϊαϊπρ ἱπγοαβῆοας ἰπμ6 ταὶ 5 ἈΡΟᾺ 

τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐποίουν χαρὰν 
οὗἴμο.. πδίϊοωβ, δῃᾷὰ ἴδον 6.6 τη 5 ἀολ 

μεγάλην ᾿ πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. 
δτοαὶ ἴο 8}} 18 Ὀτοΐίμουβ. 

4 παραγενόμενοι δὲ εἰς ᾿ ἱεροσόλυμα 
Ἡδνίηξ οοτηα ἰο θ6 διοῃββίθ Ρυΐ ἴἴο ΘΙΌΏΞΘΙΘΙΑ 

παρεδέχθησαν ἀπὸ 
{λον “οτο τεσοϊνεα δοησϑιαα Ζτοσχῃ. 

ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν 
ὁοοϊαϑίβ Δ οξίμα ϑΘροβίῖθς 804 οἕἕΘ 

πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε 
ΟἸΩ͂ΘΥ τθ, ἔδυ τεσοουῃῖοα διὰ 

ὅσα ὁ θεὸς ἐποίησεν μετ’ 
85 δὴν (ἐπ 55) 85. ἰδμ8 αοᾶ [οντε} δ δ 59. 

αὐτῶν. 5 ᾿Εξανέστησαν δέ τινες τῶν 
ἴπϑω. 5ἰοοῦ αἃρ οαὐ Ραξ βΞοὴβ οὗ ἰΠ6 (0865) 

δ 

1 6. ἀϊδοῖρ]65. 

ΔΟΥΒ 14: 28--ΑΟΕὧδ: ὅ 

28 5ο. ὑμπὸν ϑρϑηῦ τοῦ 
64 16 πὸ στ 

1 Αμπαᾶ οοτίαϊη τθ ἢ 

᾿ σϑῖθ ἀονγῃ {ΤΌΤ 

σα θα δηᾶ δρῶ ἰο 
ρα ἐμ ὑσούῃογε: 
“1885 σοῦ σοῦ οἱγ- 

Ἴ σαμηοϊβοα δοοογαϊηρ ἴοὸ 
[86 συδίοτα οὗ Μόοϑθ5, 
χοῦ σδημποὺ Ὧ6 ϑαγθᾶ,᾽" 

2 Βα ΜΏΘΩ ὕπο δα 
ΟὐΟσαστρα ἢοὸ 0016 αἰπ- 

ΘΟ Δα αἰδθ  ηρ 

ΟΥ̓ Ῥαὰ] δηᾶ. ΒΑΓ Ὠδ- 
Ρὰ5 σι ὑμθηι, ᾿ὑον 

Διττδησοᾶ ἴοῦ ῬδῺΣ 

διά ΒΑΓ ΏΔ᾽ 85. δηὰ 
ΒΟΙΩΘ ΟἰΠΘΓΒ᾽ οὗ ὕμθῖι 
ίἰο δὸ ὺἃρ ἴο 86 
ϑροδϑὺϊοα δηᾶ. οἹΑ͂ΘΓ 

ΤΏΘΠ ἰῇ ΦΟΓΒΔΙΘσ Τ6- 

βαιάϊηρσ ὑῃ18 αἰδραΐθ. 

8 Ασσοταϊηρῖν, αὔδα σ 

Ῥοίηρ ὁοοηῃάιοίεα ρᾶγὺ 

ΨΥ. ὉΥ δ οοῆρτο- 
θαύϊοπ, ὕμθϑδθ 6 ἢ 

σοηὐϊηιοᾶ οὐ ΘΕῚΣ 

ΨᾺΥ ὑμγουρὴ Ὀοΐῃ 

ῬῃοΘ ἢ οἷα δαὐᾶ 58- 

τᾶτ 8, τοϊαύϊηρ ἴἢ 

ἀδίδι ὑπ σοηνουβίοα. 

οὗ. Ῥϑορῖὶθ οὐ [ῃ8 

ῃδίϊομβ, δῃ ἃ ὑΠ 6} 6 1Ὲ 

οϑιιβίηρ; βτθαῦ ἴον ἴο 

811 ὑπ6 ῬὈγούμεγβ. 4 ΟἹ. 
αυσϊνίηρ ἰπ δογβϑιθῖα 

ἴον ψοῦθ Κἰηαν Γ6- 

οοῖγοά Ὅγ - 86 οοπ- 
στοραύϊζοη δῃὰ ὑμ8 

διροβϑῦϊοα δῃᾷ {π6 ΟἹ 6 Γ 
ΙΏΘη, 8Π4 ἴον τὸ- 

σουπηξεα ἐμ ἸῺ 

ἰῃΐηρα αοα πο ἄοτῃθ 

ὉΥ τλϑϑὴβ οἵ ἴθι. 

δ Ὑοῖ, βοζὰβ οἵ. ὑζοϑξβ 
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ἀπὸ. τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων [οὐ ῃ6 δεοῦ οΥ ἰῃς ἔγοσα {6 βεσέὲ ΟΣ (6 ῬΒδγίβεαβ [ῬΏδυθθο ὑῃϑὲ δ 
πετιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ Ὀθθνβα τόβ8 ἋΡ ἔτοχῃ Ἀανίη 5 Ρεϊανεᾶ, ΒΑΥΠΒ ἐμαὶ 1|Ὶ5 πϑοδββασν  ὕμθ βϑϑΐίβ δῃηᾶ δδϊα: 

τε [ὖ 15. ΠΘΟΘσϑδΥν 
δηᾷᾶ | οἰγουμχοῖθθ [Ὠθχα δηά 

ΟἸδῦρθ ἴθ ἰὸ οῃ. 
ΒΘΙΥ6 [Ἂἢ6 ἰᾶὰζν οὗ 
Μοϑ65." 

6 Απά ἔμ ϑροβί]ες 
δῃηὰ [86 οἱάβ χγρῃ 
ϑαύμοσθα ἑορϑίῃθῃ ἴο 
566. δρουῦ ὑμὶβ δἰζαίσ, 

περιτέμνειν 
ἴο Ὀ6 αἰτουχηο βίη δ 

τηρεῖν τὸν 
ἴο Ὅ6 ΟΡβοσνίὴΒ τὴς 

αὐτοὺς παραγγέλλειν 
3215} ἴο 6 σῃβαύρίῃδ 

νόμον Μωυσέως. 
ΙΔ ΟΥ Μοβϑϑ. 

θ. Συνήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι καὶ 
ἵν εσε 1εα ἰορείμοσ δηὰ {πὸ ΔΡΟΒ.165 δια 

οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου. 
ἴὴ8 οἸἹάδθυ ἤθη ἴο 5ε6 δροὰδ ἰῇες ψοτσζά 1815. 

1 Πολλῆς δὲ ζητήσεω γενομέν 
Οὔτ Ρμυΐ οΥ τῶ Βανϊοβ ἐυϑο ΟΥΡ ΝΟ ΨΈΏΘΩ ΤΟ 
ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς ] ἀἰδρυύίῃρ, πὰ ἰδκθῃ Βανὶῃρ βίοοὰ ἢ; Ῥεΐδγ βοϊὰ ἰονατὰ ἐμαί [ὈΪβ0β, Ῥαϑύει. στΌῸ58 δῃηὰ 
Ἄνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι | 58. ἴο ὑπ6πὶ: “Βτοίῃ- ΜΜΑῚ6 ρΡθυβοὴβ ὑσοίμπθυβ, χοῦ 8176 ΨΕῚ Κηομνίωρ ἐμαὶ [ ΘΥ5, χοῦ ψ6}} Κηον 

ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ |ὑμιδὺ ἔτογλ. ΘΑΙΙΥ ἀδγβ ἔτοὰ αδν5 ΟΥΒΙΩΔ] ἴῃ τοῦ σἤοβο (6 αοα τηϑδᾶθ ῃ86 ομοΐδε 
θεὸὲς διὰ τοῦ οτόματός μου ἀκοῦσαι [δοπς γΥοῦ ὑπαὶ αοά ἰπτοῦρῃ πὸ τοοὰθ  οἔθ ἴομθον [ὑὨΤΟΡῺ ΙῺ ΙΠΟΘΙΓΗ 
τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ [ῬΘΟΡΙΒ οὗὁἨ ὑμε παίϊοῃς ἐδ πϊοῃβ ἴα. ψοζά οζίβο βοοᾶ ποὺβ δηῃᾶ 5801 ΠΘΔΥ {ῃ6 ψοχὰ 
πιστεῦσαι, 8 καὶ ὁ καρδιογνώστης θεὸς οὗ ἴπ6 βοοᾶ πθῶβ δηὰ ἰο Ὀε]ίενο, δὰ ἰβα Βααγί-κπονίηβ ἄἀοὰ [Ἀ6]|θγ6; 88πᾷ Οοά, 
ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς τὸ πνεῦμα ΚἵΠηο Κηονθ 8 Ἡθατῦ, δοὺς 
Ῥοτ νη 655 ΒΡΙΤΣ [ΌΟΤΘ ΜΠ] ΏΘ55. Ὁ. βἰνίησ ἴο ποτὰ Βανίηβ εἰνθη ἰδ 

τὸ ἅγιον καθὼς καὶ ἡμῖν, 9 καὶ οὐθὲν [ὕπεπλ ὉΠ6 ὨΟῚΥ βρ τὶ, ἴδ ΠΟΙΡ δοσογάϊῃβ 85. 8150 ἴο Ὁ5, Δα ποίμιηρ 1.ϑ8ὺ 8ὃ5 ἢ6 αϊᾶ ἴἰο 
διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, 05 8150. ϑΑηάὰ ἢθ Ἀ8 ἀϊδιϊπραϊθμθά Ὀδίνγεθη 8 δῃὰ δῃηῃὰ ἰπεπὶ, Ἰη8Ὧθ ΠπΠῸ αἰδιϊποίξίοῃ 

τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας ] 8ὺ 81 Ὀεύψεθη. 8 δηὰ ίο 6 Ζδάτῃ Βανίηδ ρυΣβΒροα 5 {πὲ Ὠρασίβ ὑπο, θα ρυγίτιοά 
αὐτῶν. 10 νῦν οὖν τί πειράζετε ᾿ὑμείτ Ὠθαγὺβ ὉΥ Ζαϊτῃ. οὗ ἴπθηι, Νον ἰμθγοῖοσθ ΜΡ τὰ υοῦ ἐεϑέηρ 10 ΝΟΥ, ὑμ σ οσρ, ΨΥ 
τὸν θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν [816 Υοῦ ταβκίηρ ἃ ἐμ6 σοί, ἴο Ρᾳᾷ ἀΡΟοᾺ ΝΟΣ ΤῸ Ὅροῦ δε  ὑδδὺ οὔ αοά Ὁγ ἐπῃη- 
τράχηλον τῶν μαθητῶν ὃν οὔτε οἱ [Ῥοδβίῃρ ὑροῦὶ [8 Ὥθοκ ΠΘΟΚ ΟΣ ἴμ8  αἰβοῖριεβ ὑνηΐομ. πριμπεσ πε] οὗ (8 ἀἰβοῖρ]θβ 8 ν᾽)... 
πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν ὑμδῦ πθιῦμθυ ΟἿ ἔοτθ- Σαίμουβ.. οὔἵυβ ῸΓ ψΕῈἪἝ ὄνοσο βίσοῃρβ Θῃο ΡΒ ] βίου ὯΟΣΓ 6 ΨΜΟΙΒ 
βαστάσαι; 11 ἀλλὰ διὰ τῆς [Θαρδὺῦϊθ οὗ ρδυὶπρ 
ἴο σϑΙτν 7 Βαΐ ἐπσου ἢ ἴ6 1 [86 σορίγϑν, 

χάριτος τοῦ κυρίου ἰΪησοῦ) 8 ἐγιδῦ ἰο ροὺ βανεὰ Ὁπαθββεσνοα κΚἰ ηπθβ5 οὗ [ῃ 6 Τιοτὰ Ζεβθὰβ ᾿ΓΟΌΡῺ 6 ιτᾶ46- 
πιστεύομεν σωθῆναι καθ᾽ ὃν τρόπον ] 5θ:νβά Κἰηᾶηθοβ οὗ ὑμ8 ἍΘ 86 θεμονὶπρ ἰο 6 βανεὰ ἄοψῃη ΜΏΪΟΒ τηδηπονὶ ΠΟΤ ὕδθ ἰῃ, ἐδ 

κἀκεῖνοι. ΒΒ ὯῸΔΣ 85. ὑμῃοϑα 
δῖσο ἴῃοβα. ῬΘΟΡΪΘ 8150. .. 

618 ΔΟΊΤΘ 15: 12.---20 

12 ᾿Εσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ! 12 Αὐ ὑπαὶ πὸ δ- 
ΒΘόϑτ θη ὰΣ 41 ἴῃ του ϊπαθ, δηὰ γα χα πᾶθ θθσαχπθ 

ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου | 516 ηὔ, διὰ ὕπο Ῥθρϑῃ 
ΜΈ, ἈΘΔΥΙΩΒ ΟΥ̓ ΒΑΥΠΑΡ85 δηα ΟΥ̓ΡΔᾺΙ [ἰο Ἰ1ἰσίθδη ἰὸ ΒΑ Ὧ8- 

ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ 085 8ῃη Ῥϑὰ] σεϊδίβ 
τοῖα οὐδ 85 Ώδην ((Ἀ1 ἢ 55) ἃ5 αἴὰ ἴῃ8 16 ΤΏϑΥ 5ἰθη5 δηὰ 

θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν ᾿ ρογτίθηὐθ ὑπαῦ αοά ἀἱα 
αοά Βίξὴ5 διῃά ρμοχίεηϊβ ἃ ἴῃ πϑίϊουβ | {ὨΤΟ ΠΡ ὑμθτ διοηρ' 

δι αὐτῶν. 13 Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι {86 παίίομβ. 13 Αἴΐοι 
[σου ἐμ θιη. Αξίοσ. Ῥὰΐ {π6 ἴο Ῥβοογὴβ 5116) Ὡθν ααϊ βρθβιίηρ, 

αὐτοὺς ἀπεκρίθη ᾿Ιάκωβος λέγων ἔαΑνδρες [ϑίαθα ΘηΒΜΕΓΘα, 58 .- 
8 δϑδηϑβυνεσθα ϑάτηεβ.. βαγίπβ Μ81Ὲ Ρϑύβοῦβ.,ηρσ: “Βγούμοσθ, ἤδδαῦ 

ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου. 4 Συμεὼν τὴ6. 14 ϑγιηΈ ΟΣ ΔΒ 
ὑτοίμϑυϑβ, Πδδῦ τοῦ οΥ ταβ. 5ηθοῃ [γοϊϑῦθα ὑποσοῦρ 

ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ θεὸς [(δοΐχ᾽ αοά ἴοτ ἴπ6 ἢγϑὺ 
τεϊδίβα ουξ ϑοςογάϊπθ 85 ἈΤΒΕΙΥ ἘΠ|8 τρα ἔπι ἐπσηθα Ηἰς αἰΐθα- 

ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸδφ τῷ ἰμοῃ ἰοὸ ἐπ παίϊοηρ 
Κοά προὰ ἴἰο ἰδ ουὐϊοῦ δύο ῬΘΟΡΙΘ ἴο ἐπ 

09 Ὁ [ο ἰδκθ οαὧὖ οἵ ὑπ 
ὀνόματι αὐτοῦ. 1ὅ καὶ τούτῳ : 
παρα οὗ Βὲτα. Αμὰᾶ ἰο (πῖ5} 8 ῬΘΟΡΙΘ ἔοι Ὠϊδ ΠΆΠΊΘ, 

συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, ] 15 Αῃά ψῖῦα (815. [Ὧ6 
816 δουῃαϊηρ ἰοσοίμοῦ ἐμ ψοσάβ οὗ 6 Ρῥτορμεοίβ, | ψοταβ οὗ ὑπὸ Ῥσορῃρίβ 

καθὼς γέγραπται 16 Μετὰ  αρῦϑθρ, ιϑὺ 85 ἰ ἴ5 
δοσοσαϊηδ ἃ5 1. Ὧ85 Ὀθθῶ υυυι θη ΑΕΟΣ πτιθίθη, 16 ΑΙΟΣ ὑΏ 658 

ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω | ῃΐηρε 1 5281} τϑίσται 
1 5181} ση ρΡ δἃῃἃ [588]} ΘΟ 118 

τὴν πεττωκυῖαν καὶ 
[8956 ([Π11|55) 

τ εξ δα τορι] 6 Ῥοοίῃ 
τὴν σκηνὴν Δαυεὶδ οὗ Ῥενια ὑμαὺ ἰ5 1811}- 
ἦε ες οὔ θϑανια ἐπα (οθ6) Ὠδνίηξ 8116 δηὰᾶ ἃ Πτῇ 

τὰ κατεστραμμένα αὐτῆς δὰ ἄονῃ; 8πα 1 588 
{6 (55) πανί θθθη ἐυχηρα ἄονναι οὔτ [το ]ἃ 5 ταϊὴθ δῃᾶ 

ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν, δῇεοῦ Ὁ δραίῃ, 17 Ί1. 
Ι 5881} σα ρα Δ ἃ [15818]] Ἔγεοῖ δϑϑίῃ 1, Ιοχάᾶσοσ ἐμαὺ ὑποσθ ψΏΟ 

1 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι | χροτηϑίῃ οἵ {π6 τπθἢ 
80 (μα ἨΚΘΙΥ 5ῃοῦ]α 5θεὶκ οὐὐδ ἰῃ6 Ἰοξίονου Οὔ 65 ΠΛΒΥ͂ ΘΘΓΏΘΘΟΙΥ βθεῖς 58- 

τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ΗΜ : 
οὗ ἴμ8 ἀπντα 16 [οτὰ,, πὰ 81 {μὸ βΟῦϑΠ,, ὑοβθῦμοσ ΜΠ 
ἔθ ἐφ᾽ οὗς ἐπικέκληται τὸ ῬΘΟΡΙΘ οὗ 811 πὸ Ὧ8- 
ἔϑν ἐ . 
ΠΟΙ ἀροὰ ΠΟ [85 Ῥεθῃ σα! Πθᾶ ἄρὸθ. ἀἰμ6 ὕΐο 8, ῬΘΟΌΪΘ ΨΏΟ 816 

ὄνομά μου ἐπ’ αὐτούς, λέγει Κύριος ὁ8116 4 ὈΥ ΤῈΣ ὨδχΩΘ, 
ΠδΘ οὔπθ Ὁροῶ τθχὰ, ἰβ Βα συ 5 Ιοτὰ 585 σοῆονθῃ,, 0 

ποιῶν ταῦτα 18 γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνος. [ἰ5 ἀοΐϊηρ ὕμεβθ ὑμίηρϑ, 
ἀοΐηβξ ἰεβα (8185) ΚκΚαον ἔγοτῃ αθϑ. 18 ΚΟ ἔχοι οἵ οἷά. 

19 διὸ ΕΝ γ ΚΡΙΟ ἱἢ 19 Ηδθπισα τὴν ἀδοϊβίουυ 

ρα ὐονὰ ̓ς - ταῦτα 8 Ε »θνῷ Ϊϊ5.. ποῦ ἴο ὑσοῦθθ 
παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ᾿ 
ἰο Ὀ6 ΟΧΘΉΘΣ ἰο 8 (ὁπ65.) ἔγοϊω ἐδ παίϊοῃβ ᾿ἴΒοδθ οἰὸς μεν 8 

ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν, 20 ἀλλὰ 5 Ο 816 ὑχτῺ- 
ἐὐτηϊη5 ὌΡΟΣ ἐπ αοά, Ῥαὲ ἰἰρ ἴο αοᾶ, 290 

111 Φομποναῃ, {108,11-38,. {ἢ6 Τιογᾶ, Κβα. 11» “6 ῃονδῇ, {7.6 τι8,30.. τῃ6 
Τογᾶ, ΒΑ. 



ΔΟΥΒ 15: 21--9ὅ 

ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι ᾿ 
ἴο ἀϊθρδίοῃ ννοσὰ ἴἰο θα οὗ ἴῇὰ 6 ἴο ΡῈ δϑίβι πη 

τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς 
οὔτ Ῥομαο ΟΣ (6 1ᾶο!β δοα οὔίμα 

πορνείας καὶ πνικτοῦ. καὶ τοῦ 
Σοχαϊοδοη 8ῃὰά οἱ ἐπίὴρ βίγδαη θα δηοᾶ οξίμε 

αἵματος: 21 Μωυσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν 
ὈΙοοῦ; Μόοβοβ ΤΟΥ οὐδοῦ δβοπογδίίοηβ 

ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς 
ΟΥ̓ΞΊΙΆ] δοοοταϊηξ ἴο οἷν 1μ6 (ο 65) 

κηρύσσοντας. αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς 
ῬΥοδοῆίη Ὠϊτα Ὦρ 15 Βανί τι τὰς 

συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον 
ΒΥ ΆΒΒΟΒΊΙΘ5 ἄοννῃ ΘΥΟΥΥ ἘΠῚ 9) ΟῚ} 

ἀναγινωσκόμενος. : 
ΘΙ χτϑϑᾶ. 

22 Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς 
ὙΏΘΩ 10 ββεπιθά ἰοὸ ἴῃ 6 δροβί]θβ δὰ {πα 

πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ 
οἸᾶθσε πλθὰ ; οἰ ορεῖδογ ἢ ψνΏο 6 τὴ 8 

ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ 
Εςο]αβίβ. ΒΑν] 8 ΠΏΟβοα ΤΩ816 ῬΘΥΒΟΏ 5 ουΐ οἵ 

αὐτῶν ᾿ πέμψαι εἰς. ᾿Αντιόχειαν σὺν 
1 ἴοβεῃἃ ἱἰηΐο «Απίϊοοῃ τοβείμοσ στῇ 

τῷ Παύλῳ καὶ - Βαρνάβ, ᾿Ιούδαν τὸν 
ἴμθ ῬΒῺ απά ἰοὸ Βαχπάραδ,  Ταάδδ: (6 (οῃ6) 
καλούμενον Βαρσαββᾶν καὶ Σίλαν, ἄνδρας 
ῬϑΙαρ οΘ]1οα Βδυβαῦρα5 δηᾶὰ 531185, 

ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 23 γράψαντες 
Ἰθϑαάϊηξ ἷπ ἰῃς ῬγοίλοΥβ,. ἩΣΡΨ τυυιτίθῃ 

διὰ - ᾿ χειρὸς αὐτῶν 
ἀητοῦ μδηὰ οὗ θη 

«τ Οἱ --ἀπόστολοι καὶ 
πεν. ΑΡΟΒΙ65 δῃα 

ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν ᾿Αντιόχειαν 
Ὀχοίμθιβ ἰοΐϊῃο ἄονῃ ἴῃς ἈΠΈΧΟΝ 

Συρίαν καὶ ᾿ Κιλικίαν ἀδελφοῖς ᾿ ᾿ τοῖς 
Ξ τα δαᾶ [ΟἙῸ ΕἸ ἴο Ῥχοΐμοσβο ἴο {πὸ (ὁ π|65) 

ἐξ ᾿ ἐθνῶν χαίρειν. 24 ᾿Επειδὴ 
ουΐ οὗ ἘΣ ΕΥ ΟΣ ΦΕῚ ἴο 6 τϑ]οι οἱ Ρ. - ΚἸπσα 

ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐτάραξαν 
βοχζὴῆθ ουΐὲοξ 5 δϑιϊαϊοα 6 ποασα ἰμαΐ 

ὑμᾶς. “λόγοις ἀνασκευάζοντε υχὰ 
χοῦ ἴο νψοτὰβ. Εν : ρ ΝΣ 

οἷς οὐ διεστειλάμεθα, 
ἴο ΠΟΙ ποῖ 6 Εᾶνθ 5 ΓΟ. ΟΙ 5, 

20 ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν 
10 5εβεωθρά ίοιιβ πανί Ρθοοὴθ ἈἘΠθ-τηϊ θα ]ν 

ἄνδρας πέμψαι πρὸς ἐκλεξαμένοις 
Πᾶν. 5 σμοσθα ΤᾺΘ16 ὈΘΥΒΟΩΒ ἴο 5βδβδηὰ ἐονγαζὰ 

Τλαὶθ ΡΟΥΒΟΩ5 

πρεσβύτεροι 
ΟἹάΘυ τσ 

καὶ 
Εν εζοὶ 

οἷ 
τὴ8 

τὰς 
18 
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ὧο νέιϊΐθ ὑπο ἕο 
αρϑίδίη ἴσο ἰῃϊηρα 
ΡοΙ]αὐοᾶ ὉΥ ἰάοΙ5 δηὰ 
ἔσο ἴοτηϊοαϊζοῃ. δηὰ 
ἔγοὰ ψῇδὺ ἴ5 δίσδῇ- 
σιθα δηὰ ἔγοτῃ Ὀϊοοῦ, 
ὩΙ ἘῸΣΓ ἴτοῃη δηοίθης 
1π|65 Μόβο5 Ὧδ5 Ὠδὰ 
ἴῃ ΟἿΌΥ Ιου οἷν [ἤοβα 
ΨΏῺΟ Ῥγθϑοῃ πη, Ρ6- 
ΟϑΌ 56 6 15 τϑδὰ δἱουὰ 
Ϊὰ [6 ΞΥΏΔΡΟΡΊΌΘΕ οἡ 
ΘΟΥΘΙΥ δϑΌ δίῃ.» . 

22 ΤὭΘη [ῃ6 δροβέϊες 
δᾶ [86 ΟἹάθΥ Ἰηρῃ 
ἐορϑύῃμεσ. ψιῦμ τὴ 
ΜΏΟΙΘ σοηρτορδύϊοη ζὰ- 
νοτεα ᾿ βοῃάϊηρ οἤο- 
56 ἼΘῺ [ΓΟΠῚ. ΘΙ ΟηΡ 
τ ἤο Απύϊοοῃ 
ΘΟ αἰϊ Ῥ8Ὲ1 δηὰ 
ΒΑΓ Ὡ8 085, ΠΘΠΊΘΙΤΚ; 
συᾶδθβ ῺΏΟ ψὰ5 οδ] δᾶ 
Βα ΒΘ 865 84 51188, 
1ϑϑαϊηρ ΓΘ ΘΠΊΟΙΣ 
[Ὧ6 Ὀτούμεοσβ; 28 δῃὰ 
Ὁ ὑπϑὶῦ Βαπᾶ (6 
ψτοΐθ: Ἣ 

“ΦΤῊΘ ΔΡοβίϊθβ. πὰ 
ὑὯ6. οΟΙΑΘ ὈΣΟΠΘΙΒ.. ἰο 

 οβ6 Ὀγούμθῦβ ἢ. Αη- 

ἰἰοοῦ δηᾶ ϑυτία δηά 
ΟἹ οἷα Ο 8.6 ἔτοτὰ 
ἴῃ6 ῃϑίϊοῃθ: αἀτσεβθῦ- 
ἴῃ5858! δά 5ίποθ ψ8 

μανθ Ὠϑδαιὰ ὑμδί. βόϊὴθ 
ἔΥΟΤᾺ ΘΏΊΟΩΡ ἃ5 ΠδΥν6 
σϑαβοα ὑοῦ ὑγοῦθ 18 

αἰ ΡΘΘΟῦΘσ, ὑσὶ 

ο βαργοχὺ σοῦ 80815; 
ΘΙ ΠοΟὰΡ μὰ αἰᾷ ποῖ 

Εἶγθ ὑπθὰ 8 ἰη- 
δ σι 0 η 5, 25 τὸ -ΠδΥδ 
σοθβ ἴο. 8 ὑηδηϊ- 
Οὰ5 ϑοοογχᾶ-: δῃὰ 

δῦ ἑδνογθαᾶ “σῃοοϑ- 

ἰὼ θη ἴο βοπᾶ ἰο 
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τοῖς ἀγαπητοῖς 
188 Ἰονεὰ 

καὶ -Παύλῳ, 26 ἀνθρώποις 
δα ἴο δ), ἕο 6 

τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ 
580 ]15 οὗ ἔβεῖη ονοσ ἐπ 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

ν 

συν ἡμῶν 
ἐοσείμοσ ἢ ἴο ὺ5 ὑμᾶς 

σοῦ 

Βαρνάβᾳ 
ἰο ΒΑΙΏΘΌ85 

παραδεδωκόσι 
ἘΡΕΣ εἴνθη ὑεβϑάθ ἰπθ 

ὀνόματος τοῦ κυρίου 
ὭΔΥΩΘ οὗ ες Τοχὰ οὔυβϑ 2655 Ομ στ ϑί..: 

21 ἀπεστάλκαμεν οὖν ᾿Ιούδαν καὶ 
7. Ὧδνο βθηΐ οὔἕ 1 οτοέοσο Φυᾶδβ δηα 

ίλαν καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου 
Σιν ̓ δρᾶ μοι ζσουρῃ ψνοτὰ 

“παγγέλλοντας τὰ αὐτά. 28 ἔδοξεν 
λό ΔΑανὰ Ῥδοκ 1ὴ6 νεῖν ([81Π65). Τὸ βθοχηθα 

γὰρ τῷ. πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν μηδὲν 
ΤῸ ἰο ἴῃ8 ΕἸΣ ἣὴ {ὴ6. ΠΟΙ͂ δηᾷᾶ ἴο ὕὉ8 ποίη] 5 

πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τούτων 
ᾶοσστθ ἰοραρυΐ ρου ὕοῦυ Ὀυχάδῃ Ὀθϑίαθ5 πε58 

τῶν ἐπάναγκες, 29 ἀπέχεσθαι 
[86 (185) ΟΣ Ἀϑορϑϑιῖν, ἰο 6 δρϑίδιῃϊηρ ἔγοσα 

εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ 
(ἰὨἰλ55) βϑοσιβοβᾶ ἰο 14.015 δηᾶ οἵ ὈΙϊοοα δῃηα 

πνικτῶν καὶ πορνείας" ἐ 
οὐ (ἰἰμ 65) βίσαμβιε ἃ πὰ οἱ ξοχταϊοδοη; 

ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς 
ΨΜΏΪΟΒ. ἐμοσγοισην Κοθρὶηβ 56 1ν 65 

πράξετε. Ἔρρωσθε. 
τοῦ ὙΠΙ] Ῥαχίοσσω, Β6 τοῦ ἰῃ βοοᾶ πρδϊΐῃ. 

8 Οἱ 
ὙΠῸ (ο65) ᾿πἀθορά 

ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς 
Ὡνίηξ Ῥθβῇ τειθαβϑᾶ τυοαῦ ἄοννῃ ἱπίο 

συναγαγόντες τὸ 
Βανίηξ ᾿Ἰοὰ ἰοσείμοσ 1τὴ6 

ἐπέδωκαν τὴν 
ἔπον βάν ὩΡΟῺᾺ [Πμ84] 18 

81 ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν 
βανίηρ τοαά πὶ {μεν το]οϊοεά 

παρακλήσει. 32 ᾿Ιούδας τε καὶ Σίλας, καὶ 
βηοουσαβοζαθηΐ. συᾶο μπᾶ δῃηά 51145, 8150 

αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ 
τ ἐν Ῥσορῃβείβ. Ῥείῃρ, ἰσουθῃ ψοτὰ 2190 εἷ 

παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ. ἐπεστήριξαν" 
Θῃησουγζαβεα ἐμ Ῥσγοίμειβ. δηῃᾶ ἐμὸν σομβστωθᾶ; 

38 ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν 
Βδυϊηβ ἄοὴθ Ὀυΐ πὴ 8 {μον Ψοσα τοι αβθᾶ 

2 ΄ 2 »τ " Ε} “ Ἀ 

μετ᾽ εἰρήν ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς 
δ Σιλοῖ θτν ἔΥΟΤῊ, ἐμ Ὀχοίμοσϑ ἰονναγά 

τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς. 

ἴδε (οπμ 65) Ὠανίηξ βεηΐ ΟΕ. {μθπι, 

ε 
ουῇ οὗ 

εὖ 
Ἅ61 

,, οὖν 
122 ὙΞ το. χε] 

᾿Αντιόχειαν, 
ΔηδοοὮ, 

πλῆθος 
ταυαΐααα 

ἐπιστολήν’ 
. ἸοίξοΥ; 

ἐπὶ τῇ 
ἄροη ἰῃ8 

μὲν 

καὶ 
δαῃηᾶ 

ΑΟΥΤΒ 1δ: 26---398 

χοῦ ἰοροίμου ψἱἢ ΟἿἹΓ 
Βοιογοα Ββ8ιἢ 8. 85 
δρᾶ Ῥδ}], 25 δ ὑμδὺ 
Ὧδβνθ ἀοινοσοα ἂρ 
ὑπο δοὺϊθ ἴῸΓ 8 
δ οὗ οὔὖὐ Τοτά 96- 

505 ΟἸγίϑυ. 21 8 δῖ 
{μογοίοσθο αἰδβραύσῃ δ 

Ζυᾶδ5 δῃᾶ 51165, ὑμαῦ 

08} δαἷϑδο δ. τϑροτῦ 

{86 βϑθ ὑπίησθ ὈΥ͂ 

ψοτα. 28 ΕῸΣ 6 ὨΟΙΥ 

δρὶχὶῦ δὰ ψ οὔ- 

βοῖνεβ ὕδνθ ἰαγνογθᾶ 

δαάϊηρ ὯῸ ἔασον ὈῈΓ- 
ἄρῃ ἰο τοῦ, δχοθοῦ 

{π656 οθοϑασν ὑΏΙΠΡΒ, 

2οἴο Κϑὸρ γΟΌΓΒΘΙΥΟΝΣ 

ἴτοα ἔσότῃ ὑῃὶηρβ 580- 

τἰδορᾶ ἴο [ἀο]5 δῃὰ 

Τγοῖὰ Ὀϊοοᾶ δηᾶ ἔτοηι 

φμίηρα βίχϑηριθα δῃηᾶ 

ἔσο Τογηϊσαίζοα, ΤΙ 

τοῦ ΘΒΥΘΓΏΠΙν ΚΟΘΡ 

ψοῦγΒοΙνο τόση ὍΘ 58 

ὑμίηρδ, τοῦ ΜΠ ὑτοβ- 

Ῥογ.. αοοά πραια ἰο 

χοῦ 

839 Αοσογάϊησιν, ΜΘ 

{1656 Ἰζθ Ψ6γΘ Ἰοὺ 80, 

106 70 νοῦ ἀοχῃ ἰο 

ΑἸθοσΏ, δηᾷ ὕδῈν 

σούποτορα. ὑῃθ πα ὶ- 

ἰμἄρθ ορούμοσ δῃᾶ 

μδηᾶρα ὑμθαι ὑμ6 1δὺ- 

εχ. 31 Αἴΐοῦ σϑϑαϊῃρ 

ῦ, [Ὧ6} τοϊοϊοθα ουὸῦ 

(86 ϑιησουσζδδοιμθηῦ. 

32 Δῃᾶ συᾶδ5 δῃᾶ 531- 

185, δίποθ ὑπον ὑπθηλ- 

56 Ιγο5 ψ6ΙΘ 4150 

Ῥσορῃοῖ, θῃοουζαρθᾶ 

0586 Ὀτούμου δὶ 

ΤΑΘῺΥ ὃ ἀἰδοοῦῦδα 

Διά π5ὐγτοησυμοηθαά 

ἔμοα. 3350, ψ ΘΠ 

{πὸ δὰ ΡῬϑϑϑθᾶ βοϊῃδ 

ἀαθ, [6 7ὺ ψόγα Ἰϑὺ 

ρὸ ἰπ ρξεϑὸθ ὉΥ [88 

Ὁγούμουβ ἴο ὕβοβα ΨῈΟ 

δᾶ βοῶὺ ἰχθαχ Οοαΐ. 



ΑΟΥΝ 1δ: 84-.-.41 

35 Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας ῬδὰΙ μαΐξ δηὰ ΒΑΙΏΔΌδ5 
διέτριβον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ διδάσκοντες ἍΜ οΥΘ Βρεηαὶηρ [ἐπ 6}] ἰῇ Απέίοοῃ 1 τω Ὲ } 27:2 

καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ δῃᾶ ΘΟ] ΠΕ’ 85 σοοΩ πθνν5 δ 215} 8150 
ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου. αἰεσθαξ (ΟΠ 65) ΤΏΔΩΥ. (886 νψνοζγᾷ οδίῃε Τιογᾶ. 

36 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Αἕοσ Ῥαξ βοζὴδ αδ.)8 5814 ἰονγασγα 
Βαρνάβαν Παῦλος ᾿Επιστρέψαντες δὴ ΒδΙΏΔΡα5 Ῥϑὰ] Ἡδνὶπξ τοϊασηοεὰ οἱ 81 τῆϊηρ5 
ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν 1ϑὲ τὶ Ιοοκ ὭΡΟΙΣ 16 Ῥτοίῃουβ ἅοννα οἱΐν 
πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν ΕΝΕΡΥ ἴῃ ὙΝΏΪΟΙ (ομ65) ψ16 ΔΗΠΟῸΠΟΘΩ͂ ἀο ἐδ 
λόγον τοῦ κυρίου, πῶς ἔχουσιν. ὑνοτγτὰ Οὗ {π6 Τιογὰ, ον ἴδον ἂύθ βανίηξ. 
31 Βαρνάβας δὲ ἐβούλετο ἘΔΥΛΑΡα5 Ρεΐ νν85 νν βῆ 5 
συνπαραλαβεῖν καὶ τὸν ᾿Ιωάνην τὸν ἴο ἴβκ δΙοὴβ νὰ 8150 16 ΦΖοΏη {6 (οῃ 6) 
καλούμενον Μάρκον: 38 Παῦλος δὲ Ῥεοΐηρ σ8116α Ματκ; ῬΔΕ] Ῥυΐ 

ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ὑγ88 ὑπ Κίηρ τνοχίην, τῆ 6. (οῃ 6) Ἀδνὶηξ' βΒἰοοῦ ον 
ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπὸ Π αμφυλίας καὶ μὴ ΣΓΟΓΙῺ ποι ΤΥΟΤα ῬδΙΡ σα διὰ ποΐ 
συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ Ἀδνὶηβ Βοθθ ΙΗ 1πϑτη μγίο ἴῇ 86 ννοσκ, ποὲ 

συνπαραλαμβάνειν τοῦτον. 39 ἐγένετο ἴο Ὀ6 ἑακίη διοὴρ ἢ {Π15 (οὔ 6). Οςουγτραᾶ 
δὲ παροξυσμὸς ὥστε ἀποχωρισθῆναι ρυΐ ῬΦΥΟΧΨΞΙΑ δ5-8 6 6ΌΘὍϑΌὕΟ ΘΟ βεροζαίεα 
αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων, τόν τε Βαρνάβαν 19 ἸΕΥ οὶ ἤγτοση οὔθ δηοίμεσ, ἰῇ πὰ Βδύπδθδβ 
παραλαβόντα τὸν Μάρκον ἐκπλεῦσαι εἰς ΠδνὶὴΡ ἰδ ΘΙΟΩ5 ἰΐῶθ ἍΜδγκΚ ἴο 5811 οὰἑ ἰπίο 

Κύπρον. 40 Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ΟΥΌΣΊΙ5. Ῥδο] Ῥὰ Βδνίηρ βεϊθοΐρα 51185 
ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ 6 ννεπὲ ουαἱ Πανὶ β ῬΘρὴ βίνθῃ δοοδ ἴο ἰῃς 

χάριτι τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν πἀπάσβευνεα Κἰχᾶπιοε. οἱ 8 Τιοτὰ Ὄν τπ 8 
ἀδελφῶν͵ 41 διήρχετο δὲ τὴν Ὀγοΐμοχϑ, Ἦδ νγὰβ βοὴ ἐῃὨΤΟΌΡΗ Ῥυξ 1ῃ6 

616 

ῬδᾺ] δηἃ ΒΔΓ Ὦδ8.}.ὦ 
[279) πὴ δφ 1} {τοὶ 5 θηδίῃ 
{ἰπῖ8 ἰῷ ΑΗ ΘΟ ἔθϑοῃς 
ἴῇρ δῃηὰ ἀβθοϊδχγίῃ 
ΜΊΡΗ ΤΏΘΏΥ ΟὗΠΘΓΒ 8150. 
ὑμ8 βοοά πθῦβ οὗἉ [ῃρ 
ΜΟΓΑ͂ οὗ Φοπονδῃ.» 

36 Νον ἴον ΒΟΙῚ8 
δ ῬΔῺᾺ] ὶα ἴο 
ΒδΙ ὯΔ᾽. 85: “ἌΡονΘ 81] 
ηρδ, ἰοῦ Ὃ5 ΤΘ 
δηα νἱϑὶῦ [Π6 Ῥγοίῃργς 
Ϊῇ ΟΥΘΥΥ͂ ΟἿΘ οὗ [8 
165 ἴῃ ΜΏΪΟΗ ΓᾺ 
ΡῈ 5ηθα ἐπ6 ψοχὰ οἵ 
ϑθῆονδη ἴο 5θ6 δον 
ΤΏΘΥ͂ 8.6. 37 ἘῸΣ Ηὶς 
Ῥδτῦ, ΒΑΥΏΘ᾽ Ὀ85 τὰς 
ἀαίθγυι: θα ἴἰο ἴδκα 
ΘΙΟΩΡ 8150 σοῇη, ψῈο 
85 ΟΔ]16 ἃ Μδϑτκ. 
38 Βα Ῥδ1 αἱά ποὺ 
ὉΠΙΠΚ 1Ὁ ῬΓΌΡΟΙ ἕο Ρ6 
ἰδ κίηρ᾽ [15 Θὴ86. 8Ιοηρ 
ΜΙ ᾧΏΘΤΩ, βθϑὶπῃρ 
ὑμαὺ Ὧ6 δᾶ ἀδραγίθα 
ἔγομι {61 ἔτότ Ῥϑιηῃ- 
ῬΏΥΠ1 8. δηα δᾶ ποὲ 
ΒῸΠ8 ΜΠ ὑῆθχη ἰὸ 
ῃ8β Ψοσκ. 39 Αι ἐηΐ5 
ΠΘΙΓΘ ΟσΟσυΓΙΙΡΩ͂ 84 
ΒΏΘΥΡ Ὀυχϑὲ οὗὨ ΘΏΡΘΥ, 
50 Ὁπϑὲ 6. βορδζαιθα 
ἔγοη ΘΘΟῊ ΟὐΕΓ; δηὰ 
ΒΑΔ ὍΔ5 ὕοοῖς Μδτκ 
8ΙΟῚΡ δα 58:16 αἰ ΑΥ 
ἴο ΟΥ̓́Ρτι5. 4θῬαι 
Βϑιθοίθα 511δ5. δηὰ 
Μεηΐ ΟΥ̓ δἴξοσ: ἢ6 δᾶ 
Ῥθθῖι θηὐγιιβίθα ὉΚ (86 
Ὀχσούμου ἴο ἐπ πὑἢ- 
ἄθβοσνθα Κίημηθθ οὗ 
ΦΟΒονΔῊ. 4ΙἹΒπαὲ 
Ὧδ6. νοῦ ἐβγοῦρῃ 

845 ΤῊΪΒ νουβθ 15 οχηϊ θα ἴῃ {η6 ννεβίοοϊέ απᾶ Ἡοτχὶ ΟΥΘΘΚ ἐοχέ. 8.50 76- ὨονΔΠ, 111,18. τὴ Τιογᾷ, ΝΒΑ; Οοᾶ, Ξγν,. 389 ΤΕ Βόνδϑῃ, 617,8,1τ,18.. [ῃ6 ΤιοΓᾷ, ΝΈΑ; αοὰἁ, ὅν», 4θ4 ϑομονδῃ, σππ|18. τη6 1ιογᾶ, ΒΔΌ; αοἅ, Ψνείο θῶ»; 

ΑΟΥΚΘ 16:1-- 

Βύτ θη οΐϊηρ [π8 
[019 41:92 4- ΣῊ ΘΕᾺ 

611 

᾿ ᾿ ΕΝ 
Συρίαν καὶ τὴν Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς [5'0Στῖθ δηὰ ΟἹ 11 οἷδ, 
ὍΡὰ διὰ ἰῃ6 ΟἰλΙολα φΟΠΗΣτα ἢ 5 [32 

ἐκκλησίας. 
ΓοὨ ΡΥ ΘΒ 8 [100}5. 

’΄ Ἂς ἊἈ ΕῚ Φ Ἧς εἰς 

ατήντησεν δὲ καὶ εἰς Δέρβην καὶ : 
16 κα παρὰ Ῥαξ 8ἷδο ἰπίΐο Ὡεσρε δῃὰ [ἴηΐο 

Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν 

ΞΟ Π6 δὐγίνθα δὖ 
ὈΕΓΌ6 δῃᾶ 8180 

εὖ Τυϑχα. Απᾶ, ἸοοΙ! 
8, οοχίδίη αἰδοῖα 5 
{ογ ὉΥ 86 δχηδ οὗ 

τϑῖα. ΑΑπᾶ ἰοοκ αἰβοῖριβ 506. ὙΨΨΆ88] γον, ῃ6 80: οὗ 
"κεῖ ὀνό Τιμόθεο υἱὸς γυναικὸς ἃ ὈεΙϊονίηνρ ὕον ἢ 
κει γέκμ μον τικοιανο! 505 ΟΣ ΜψΟΤΆΔῺ [ ἡχοχήδ θα Οὗ 84 ατθοκ 

δαί ῆ ὸ ὲ Ὕλληνος : ίας πιστῆς πατρὸς δὲ ὝἭ ᾿ 
οὐ ον : ἐαπμένῖ ΟΥ Ταῖΐῆθσ Ὀαΐ ατεςρκ, 

ς ἐ ἢ ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις ἕ ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν 
β Ονὸ ΠΕ," κοσ  τὐῤνθαρε δρουῦ Ἣν πῃ ἴῃ Ιϑίγα 

ΤαῦΘῦ, 2 δᾶ 6 ΔΒ 
Ἧ6:1 γχορογίθα οὔ. ὉΚΥ 
[6 Ῥχούμουβ ἰῇ τυϑ'- 
ἰσχὰ δα Τ'ΟΟΏΪ 111. 
3.'᾿Ῥαχμϊ εὌχργθϑδθα ἰῃ8 

80 οιῦ ΜΙ ὨΪΠ, δια 
ὯΘ ὕοοῖκ Ὠΐϊμ ηᾶ οἷτ- 

αἱ ᾿Ικονίῳ ἀδελφῶν: 8 τοῦτον ἠθέλησεν ] ἀοπῖγα ἤὸσ 5 τϑ ἴο 
Κὶς Ἰοορΐαταη Ὀτοίμουβ; ἰῃ 15 (οΠ6) νυ Πρὰ Ὰ 

ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ 
{88 Ῥϑυὶ ἰοσείμοῦ νὰ Ἀϊὰ ἰορβοοῦυῖ, 8δηα] ΘΟ Οἰσοα ὨΪ ὈΘοδι56 

Ν ᾿ ΑΝ ἃς 
αβὼν περιέτεμεν αὐτὸν δι 

ἀν {ακθὴ [ἢ οἰγουχησϊδροα πὰ σου {π6 
, Ν ΗΝ : Ἄ ἐποῖς 

᾿ ιου τοὺς ὄντας ἕν τοῖς τὸ 
᾿ο σ 3 ἰῇς (ο65)) Ῥϑίῃβρ ἴθ ἰδ8 ῬΊΔσΟΘ5 

- 

ί ἤ 5 ἅταντε ὅτι ἐκείνοις, ἤδεισαν γὰρ ἅ " ς 
ε 

[μὰ οϑ6, Τὰ νυ δα αοννὰ ΤΟΥ͂ ἃ Π 

ἕ ν ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν. ς 
ΞρδΝ {μ6 ξαΐθοσ οὗ Ὠΐτα ν 85. Δ5 

ὲ διεττορεύοντο τὰς λ 
τὰ τον νεύα βοὶῃξ ᾿ὨγΟΌΡῈ 1ῃ 8 οἰ(165, 

᾿ “ΠΑ β ᾿ 
παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσει 

ἴ8 6 υ ἐὐπένα εἰνὶὰβ Ὀθβίᾶθ. ἴο ποῖ ἴἰο ΡῈ Ξυδγα 8, 

ό ὸ Ξ ὑπὸ τῶν ατα τα “κεκριμενα ὑπ 

μον {1068 πανὶ Ρερα ἡυᾶϑοα ᾿ολὲ 
γῇ Σ 

ὰ 6 ὶ ἔ τῶν ἐν οστόλων καὶ πρεσβυτέρων 
ἩΣΣΣΆΝΗΝ δῃᾶ οΟΙα6σ θὰ τὰς (οΠ 65) 

᾿Ιεροσολύμοις. ὅ 
κ 

ἷ μὲν οὖν 

τοὺς [οὗ [μ8 ὅοῖνβ ὑπαῦ 6.6 
Ϊῃ [μο8586 ρίϑοθϑ, ἴῸΓ 
ΟἿΘ 8ηᾶ 81} Κῆὸνν ὑδαὺ 
ὨΪϊα ζαΐμο ψ889 8 
αΥθοκ. ΑἸΝῸΝ 85 8 Ὁ 

ται] ὑγσανϑιθὰ οὐ ὑῃγουΡῺ 
6 οἱνδθϑ ὑμπον μοι! 
ἀρὶλίνοσ ὅἤο ὕξοϑβθ 

" ΒΏΟΒ πόλεις, ἴβεῖθ ΙῸΓ ΟὔΒθῦν 
[6 ἄθογθθ ὑωδαὺ δᾶ 

τὰ [θη ἀθοίᾶρα ὌΡΟῺ 
{πὴ6 [ὉΥ ἢπ6 δροβϑῦϊθα δηᾶ 

ΟΙΑΘΥ ἤθη ΨῺΟ ΜΟΙ 
{μ6 [ἰἴὰ σου ϑδΊθτα. ὅ ΤΏΘτΘ- 

ἔογθ, ἱμᾶάθθᾶ, ὑμ8 

ἡ ] σοηρτοσαίύίοης σοηὐη- 
ι:οἡὐ ἤὍο Ὀ6 886 

“οσυϑϑίθσω. ἐς ἐπαςερα ἐδβουοἔοσο {ἰπτ ἰῃ 6. ἔαϊῦῃ 

ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει 
ΘΟΟΙΘ 5185 ὙΈΙ6 δίῃ Γηϑαᾶς οι] ἰο {π6 ᾿ 

ὶ ἐπερί ῷ ἀριθμῷ και ἐπερίσσευον τῷ 
ΔΩ πον νοσο δρουπαϊηβ ἴο ἴῃ 6 ὨΌΤΩΡΘΧ 

καθ᾽ ἡμέραν. 
δοοοτγαϊηβ ἴο αδγυ. 

Θδη ἃ ἰο ἰποχθᾶθθ ἴῃ 
ξαὶϊῖϊὴ ΠΌΣΟΙ ἔτομλ αδὺ ἴο 

ἄδν. 

6 ΜΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, ὑμδν 
ψψοηὺ ὑμτοιυρ ῬΏγσγνσ'- 
18. δῃἃ ῃ σου Υῦ 

ὲ ὴ ΐ 1101 Οαϑ8.18΄01:8, ἈὈ6- ῆ δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ 9 
᾿ πον ΠΡΑΒΕ Ῥαΐ ὯηΣ Ῥηγυθῖα δρᾶ] οαῖῖθθ 6 Υ οΓΘ ἴοτ- 

Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὑπὸ | οἰδᾶθη ὉΥ ὑπ ὨΟΙΪΥ 
[ἘΣ ΕΥ̓ ΣΈ σοιυηῖσν, ανίηβ ὈΘΘη ξοσθιδάθη ὌΝ 501 Ὃὺῦ ἰὼ 5ροὰκΚ {μ8 

᾿ με ἃ 5 ἐν] Μοσά 1 μ6 [αἀϊδύσιοῦ ἌΝ ύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν ἢ ὰ 
τεῷ Ἔν, ἰῤῤκο ττὶ 9 ἴο ΠΣ τὴ5Ξ μψογζτά ἰμ 101] Αβδίβα. ΤἘῈΕἘῚῸπ᾿:᾿: 

τῇ ᾿Ασίᾳ, 7 ἐλθόντες 
ἐπα Αϑίβ, Βανίηρ οοσῆθ αὶ ἄονῃ (6 ΜΜιυ βία 

δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν [8 Σ, ΜΉΘ ρΡούϊϊηρ 
ἀοσχ ἴο ΜΥ5΄ 18 



ΑΟΥΒ 16: 8---1:4 

εἰς τὴν 
ἰαῖο τῃ68 

εἴασεν αὐτοὺς 
Ῥρττηϊ ρα μθπὶ 

παρελθόντες 
ΒΑΥΊΣ 5 Ξο6 διοηροίαα 

ἐπείραξζον 
ΠΟΥ ψεσα αὐϊουαρ ϊη 

πορευθῆναι καὶ οὐκ 
ἴο βῸὸ δᾶ ποῖ 

πνεῦμα ᾿Ιησοῦ: 8 
ΒΟΪσιὶ ΟΕ ΨΦο55; 

τὴν Μυσίαν κατέβησαν 
188 Μυϑῖα ἴδον βΞίθερρϑα ἄοννῃ 

9. καὶ ὅραμα διὰ νυκτὸς 
Δρᾶ νἱϑίοθ σου πἰσηΐ 

ὥφθη, : ἀνὴρ δλακεδών 
85 θϑ6θῆ, τῇδ]6 ὑροσθοὸχ ΜδσἼοραοηίδη 

ἑστὼς 
πανίῃβ βίοοα δηΐά. 

ΤΩΝ Διαβὰς 
Ἡδνὶη βίο θα σοι σἢ 

βοήθησον ἡμῖν. 10 ὡς 
Βῖνα γοῦ 6!" ἴουβι. 5Ξἂἂξ 

εἶδεν, . εὐθέως 
ἨΘ βαῦν, ἱχωτηθαϊαίοὶν. να ξουδῃϊ ἰο δοὸ ουἂΐ 

Μακεδονίαν, συνβιβάζοντες ὅ ἔ Οτι προσκέεκ 
Μαοβαοηία,, Ριβαξ ἣ βασκεκ πτοῖ 

τὸ 
168 

δὲ. 
[6}}1} 

Ύτοῦϑ. 

Παύλῳ 
Ῥϑὰ 

ἦν 
ἣν85 

ἰπἴο 

τῷ 
ἰο ἴῃ 8 

ετις 
ΕΣ 

εηΐχϑαδίϊ Ἀϊπὶ 

εἰς 
πο 

δὲ 
ῬΡυΐῖ 

Μεςοράομία 

τὸ 
1τῃ6 

ἡμᾶς ὁ θεὸὲ εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 
᾿Ὁ5. ἴἢ6 αοαἂ ἴο ἀφροϊατα σοοᾶ πανν ἴο ἐτῤθας 

11. “’Αναχθέντε οὖν 
᾿Ἤδν!ηΒ Θοὴ δὰ ὰπρ ἐπεσγοζοσο ἔσο ΤΎΟδβ 

εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην τῇ 
Ὑγ6 σϑ βίγαι ἢ σοι ἰηΐο ξ ζοασονι αὶ ἀρϑλ γον ᾿ 

δὲ ᾿ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν, ΡΌ 115, 
μπὲ 5 σσορα δ [ἀΔΥ] Σπῖο Νεϑβᾷ ῬΟ]]5, 

12 κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, 
ϑηα ΠΌσα ποτ ἰπΐο ῬΈΔΠΙΡΡΙ, ΨΈΪΟΙ 15 

πρώτη τῆς μερίδος Μακεδονία 
Ἐγβὶ ΟΕ τὴ 6 Ῥαγί οΥ Ἀκαςοδορῖὰ 

κολωνία. Ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ 
ΠΟΙΟΩν. ε ψοῖθ Ῥιὲ ξὸὰ ἰμϊβ ἰῇ οἱΐν 

διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. 13. τῇ 
β5ρεμαϊη δ τ Δ᾽) 8 Ξοτὴθ. - Τοίδο 

ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆ 
αν οξίῃμθ “βαρ ϑίῃβ φπ: ψεπὲ δας ἐς ἊΝ 8 

πύλης παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζομεν 
ΒΕαΐα ἤριὰς πίνδε, ὙΞΘΓΟ ᾿ ζ ιν 

προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντες 
ῬΓΆΨΕΟΥΙ ἴοῬο, πᾶ 

ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις. 
ΜῈ ΟΥΘ 5 θακὶπ δ ἐο {(Π 6 

γυναιξίν. 14 καί τις γυνὴ 
ὙΜΟΤΙΆΘ.. Δηα ΒΟΙΏΒ ὙΨΌΘΕΝ 

Λυδία, πορφυρόπωλις “τόλεως 
Τιυγαϊΐα, 5ΘΙΙΟΥ ΟἿ ΘΌΧΡΌΙΘ ΟΣ οἷν ΒΥ Δα 

ὅραμα [8ὸ ζοτίῃ 
ἰ ς σΊβῖοι 6. ἀΟϊ:8, ἀγα ψίηρ ἐμ 
ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν. εἰς [ σομοϊαδίοη ἰῃαῦ. αοὰ 

ἰἸηῖο [84 Βιμητηοηθα 5. ἰο 

τοδκίηδ 5ὸ Ψι ἰμαὺ 85 ο4]16α ἰοννατά  ἐο {ῃοχη. 
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Βιθυνίαν [ὑμϑνὺ τιδᾶθ οῇἴοσγίς ἢ 
ΒΕ νπία Ϊ ρῸ ἰδ ὦ ἰπΐο Βὲ" ὑπγηΊ: 

Ὀὰὺ (8 βρ:ῦ. οὗ κω 
55 α'ἷά ποῦ Ῥϑυτῆξ 
ὑπθηι. 8 50 ὕΠ6ν Ῥϑββθὰ 
ΜΥύ51:8. Ὁ 8Π4 οϑηβ 
ἄονῃ ἴο ὙΓΤΟ 85, 9 Απὴ 

εἰς Τρῳάδα.  ἀυτίηρ -6 πἰρηξ. α 
ΨΊΒΙΟῺ ᾿ΔΡΡΘασθα ἰρ 
Ῥδα]: ἃ οογίδαϊη Μβο. 
Θ᾽ ἀΟ 8η 28 τὰς 
δἰδιαϊηρ δηα οηὐγοαϊ. 
ἴὴσ Ὠΐπι δῃᾶ ϑδ ηρ: 
“ΘἴΘΡ ΟΥ̓́ΟΣ ἰηΐο Μϑο. 

καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων |6- ἀο΄ 8 ἃπα 6] 
Δα ΒΘ ΠΕ] 115. Ὁ 

Μακεδονίαν [85 Π6 δὰ 866 ἐῇῃρ 
10 ΝΟ 88. “βοοῃ 

νἱβίοη, 6 βουρῆϊξ: ἰὼ 
ἰηΐο Μδϑο- 

ἄθοϊατθ 8 βοοᾶ Ὥρῃβ 

11 ὙΠουθίοσθ σα ρὰςᾷ 
οαὐ ἴο 568 ἔἴσοτῃη ΤΟΣ 

ἀπὸ Τρῳάδος  ἰδῃᾳ σϑηθ νΣ ἢ 8 
αἰσθσῦ στὰ ἰο ᾿ϑδην- 
οὔῶχδοθρ, θὰ ΟἹ {ῃ8 

ἰο ἐλ ᾿ ΖοΠοίησ ἀδὺὺ ἰο Νἕδι 
12 δηα΄ ἔγοη) 

ὕβοσθ ἴο ῬΗΣ ΠΡΌ, ἃ 
ἥτις ἐστὶν [ σοΙοηγ, ΨΏΪΟΗ ἰδ. [86 

ὈΥΏΟΙΡΑΙ οἱύν οἵ {ῃ6 

“πόλις, | αἰδυτιοῦ οΟΥ Μδο' 6. ο΄- 

οἷν, [ηἰ8. Νὰ οοπύϊηπρα 

τῇ πόλει [πῃ ὑῃῖ5. οἷν, βρεπά- 
1ἸΏδ᾽ 5016 ἀδυ5.. 13 Αηὰ 

τε [οὐ ἴῃ βαρρϑίῃ (87 
πα ψοὴηῦ ον οἱὲ- 

5δ'αθ 6 ραΐθ Ῥϑβίαβ 
Εἶν, ΜΏΘΙΘ ὰ 

ΟΥΘ ὑμἱηκίηρ ὑῃ6 γα 
νν 8 ψγΕσῈ ΟΡ ΠηΕ Δ 8, ὈΙᾶσ6 Οὗ ὈΥΔΥΘΙ; 

ϑδῃα ψ βδδὺ ἀόοψῃ 
Βανίηξ βεαίβα βεῖνεβ βη Ὀδῦϑὴ ϑρθακίηρ 

ἴο ἰδ. ψοιηθη΄. ἐμ 
Ἀανὶηδ᾽ οοτηα ἐοσεῖμοσν [δα βου ]οα, 14 Απὰ 

ὀνόματι [8 σοτίϑίη ψΟΠΊ8 ἢ 
ἴο πϑπια [ Ὠϑηθα ΚΑΊ: 8, 8, 5611- 

Θυατείρων ΟΥ̓ οὗ ῬΌΓΤΟΌΙΘ, οὗ {86 

ΟἿ οὗ ΤὨνγ 8.118 
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εβομένη τὸν θεόν, ἤκουεν, ἧς ὁ 
τ ποτδῦπα ὴεὲ Οοά, ννὲ5 βεαχίηϑ, οὐ ψβο ἰμ8 

ἥριο διήνοιξεν τὴν καρδίαν 
κύρια» οΡεηβα νγἱ88 188 Πρασὲ 

προσέχειν τοῖς λαλουμένοις 
δῖ 5ΒΡΟΚθα ἰο Ρὲ ρδϑίῃβ αἰζεπέίοθ ἴο ἐμ8 ((μ1η 55) 

καὶ ὑπὸ Παύλου. 15: ὡς δὲ ἐβαπτίσθη 
ὈΥ͂ Ῥδαὶ. Α5 Ρυΐ 586 νγ85 δἰ Ζεα δᾶ 

ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα 
(π6 Βουβο ΒΟ] ΟΥ̓ θυ, 886 δηἰτοαίεα ΒΑ ᾿ΏΒ. 

Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ 
τοῦ ᾶνε ἠυάποᾶ τὴθ ζΖδιῖ 1 ἴο 186 ΙΤιοσᾶ 

εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου 

ἴορε, Πδιανίηρ βαίθσθα ἰηΐο 6. Βοιϑδθ οἶτηβ 

ένετε" καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 
με υαοῦ τοιχδίῃϊ δ; δηᾶ 586 οομπδίγαϊπ δα 115. 

160. ᾿Εγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς 
1 οσοσυγσεαὰ ὑυΐ  ΘΟΪΏ οὗὖυβ [ἰηΐο 

τὴν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν 

(16 ῬΥΆΨΕΙ δϑεσνδῃηΐξ 511] ΒΟΙῺΒ Βανι 

πνεμα πύθωνα ὑπαντῆσαι. ἡμῖν, ἥτις 
βρϊγιῖ οὗ ρυίδοῃ ᾿ ἐρ ταθοῖ ἴο 8, νΏΟ 

«ἐργασίαν πολλὴν "παρεῖχεν ᾿ τοῖς 

ψουκίησ [ΡτοΆ}] ΤΌ Οἢ νν85 ξαγἰσμίηβ ἰο [68 

ἣ»" » ἷ ᾿ - 

κυρίοι αὐτῆς μαντευομένη: αὕτη 
ὙΜΗ 5 οἵ Ὧδσ αἱνταίηδ; {15 [511] 

κατακολουθοῦσα. τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν 
ΟΠ] ΟΜ ΊῺΒ5 ΔΕΟΣ ἴο ἴλ8 Ῥανὶ δᾶ ἴο 5 

ἔκραζεν λέγουσα Οὗτοι οἱ 
8π6 νγ)ὲὰ5 οὐύυλὴδ οὐδ 5 Δ 6; ἸὯΏθ58 τὰ8 

ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου᾽ 

ΤΏΘΩ αν οὐίδε ἀοά. ἰᾷς Μοβὶ ΗἸβῈ 

εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν 
ἴον ᾶἂῖε, ψῆογ 816 δαπουποίηρ ἄοννῃ ἰο γοῦ ΜῈ 

σωτηρίας. 18 τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ 

οὗ βαϊναίζοι. τ ὶβ Ῥὰΐ. 5ῃῆ6 Ψνὰ5 ἀοίῃ β: ὕὑρὸΐὰ 

πολλὰ ἡμέρας. διαπονηθες δὲ 
μέρ ἐτεν ἐδ ο τα Ἡδνίηβ Ρθθὴ νεασῖιθα. Ῥαΐ 

Ποῦλος. καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι 

Ῥαὺὶ δηὰ Βανίηρ ᾿ὰτηθα προὰ ἴο 186 ἡ βρὶσιν 

εἶπεν Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι. ᾿Ιησοῦ 

6 5αἰἃὰ 1810 ομδυρίηρ ἰο γοὰ ἴθ ὨΘΙΩΘ οὗ 655 

Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς: καὶ 

᾿Οηγσίπέ ἰο σοτὴθϑ οἂϊ τόσα Δοτ; δηθὰ 

ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 
᾿ δα οαὐὐ ἰοὸ νεῖν (86 Πουτ. 

ΑΟΊΥΝ 16: 1ὅ---18 

οὐ 8. ΨΟΣΒΏΪΡΟΙ οὗ 

αοᾶ, νψὰ8 ᾿ἰδυθηΐῃρ, 

δια ὕορονδα οροπθαᾶ 

ὯΔ ρατὺ ψ]ᾶθ ἴο ΡῈ. 

αὐδοιύίοη ἴο τὴ8 ὑμίηρ5 

Ῥδίηρ βροίζθῃῃ ὉΥ͂ Ῥϑὰὶ!. 

15. Νον ψΏΘΩ 586 δᾶ 

ΘΙ Ππουβομοιὰ μοῦ 

ρϑαρυὑϊχσοᾶ,. 8ὴ6 Βαϊά 

αι οπὐτοαὺν: “11 

χοῦ θη δᾶνθ ἡπᾶαρϑᾶ 

Ὼ8 ἴο Ὀ6 ζαϊῃξα! ἴο 

σοθονβῃ, οηΐοσ ἰηΐο 

ΤΥ Ὠσιδδ δῃᾶ 5ίδν." 

Απᾶ 586. δὲ τηδαᾶθ 15 

σΟΙΆΘ. 

16 Απᾶ. 1 Ὠδρρθηρᾶ 

ἐἰπδαῦὺ δ να ψετ6 βοὸ- 

ἰὴ ὕο μδ΄ ρῖδοθ. οἵ 

ὈΓΘΨΟΥ, ἃ σοτύϑίη 561" 

νϑηῦ οἷα] 1 ἃ βρ τὶ, 

4ι.(. ἀορου οἱ αϊν!ηα- 

ὑἱοι; πιοῦ τι5. 56 υδοὰ 

ἴο ἔυτϊδ ΠΘῸΓ τη85- 

65 ΠῚ το σαΐῃ 

ὉΥ͂ Ῥτγϑούϊοϊηξ ὑπ τύ 

οὗ γτραϊούϊϊοη, 117 ΤὩΪσ 

[ΡἾ11 Κορὺ τΟΠοσ αν 

ῬΔῸ] δηὰ τ15 δηᾶ οἵγ- 

ἴθ οὐὖῦὐ ὶ ὕΠ6 
ψοτάσ: “ὙἼΏ656. ΤΡ 

ΔΙῸ βίαν οἵ [6 Μοβῦὺ 

ἘΠΡῚ αοῦ, γὴο 816 

Ῥυ ϑϊηρ ἴο σοῦ [Ὧ6 

ΨἍῸΥ οἵ κδινδύϊοι, 

18 ΤῊϊ5 5.6 Κορὺ ἀο- 

Ώ5 ΤΟΥ ΙΒ αδυ5. 

ἘΪΏΆΦΙν. ΡΘΔᾺΙ μοῦ 

ἐεἰχοᾶ οὗἩ ἰῇ δπᾶ ὑυτηθᾶ 

διὰ κσεἰὰ ἴἤο ὑπ 

σρίσιῦ: Ἵ οτᾶθτ σοῦ 

ἴὰ ἴθ δὴ οὗ ὅ8- 

ρὰ5 ΟὨγτίδῦ ἴο σοχθ 

οὐδ οὗ δεν." Αμᾶ ἴ 

οϑὴθ οὖἷὖὖὐ ὑπαῦὺ ὙΨΟΥ͂ 

ὩΟΌΓ. 

Ὄπ ΔΉ οτος ποτ τος τευ ωσιξουυς φὐξωις ες ἐπξϑεεξβέξεσοας 

145 Τομόνδῃ, σ91.8,1τ18. {πῸὸ Ἰογᾶ, ΒΑ. 150 σεβοναῇ, 578; 1π6 ΤοΓᾷ, 

ΒΑ; αοᾶ, Ὁ. 
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19 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι| 1976, ΜῈ Ἡδνίηῃρ ββθὴ πὰ ἔβα Ιοχὰβ οὗ δὲ ἐδμδὲ [ χηρϑίθυς ΜΑΤΝ βΘξος εἰς 
ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν |ΟΡ6 οὗ ραίῃ δά [δε οδια οὐδ ἐπθὸ ορε οὔίμθ ψοσκίηρ [τ 6 Ὲ] ΟὗἉἨ ἐπϑτ 

ι : ᾿ ΠΟΥ͂ Ι61ἃ ΠΟΙά οὗ Ρϑαῃ 
ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν 8η6 51185 δια ἄγαρρρῃ Βανίηξὶ ἰδίςκθη μοϊά οὐ {ῃ6 Ῥϑιαὶ Δηά [ῇ6 51165 [χὰ ἰηΐο {Π6 τηδτϊκος 

εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ΡΙδοβ ὧο {ῃθ τυϊοχς πον ἀτασσθαά ἰπΐο ἐπ6 ταδσκοίριδοθ ὑρὸὰ ἔπ6 |9Ὸ 86, Ιοδαϊηρσ ΠΥΡῚ 
ἄρχοντας, 29 καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς ἃν ἰο ἐμ6 ΟΠ τηϑ- ΤΌΙΘΥΒ, δᾶ Βανὶηξ Ἰφα ἰονγατὰ ἵπθῖὰ ἰβύταίθθ, ὑμδν 5814: 
τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν Οὗτοι οἱ [“Ἴμδθ6 Ἰηθῃ αἴθ εἰς. ἴο ἰὰ6 Ῥταρίοσβξ ἴδον β81α ὙΠ656 [88 | ἐσ ηρ Οὐν οἷἐν γεν 
ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν [τὰ], ὑμενὺ Ῥοίης τθῃ 816 δριτίαϊτ:σ οαξ οὔτι [88 [ὕονβ, 21 δῃὰ ἐμὸν 818 
πόλιν ᾿Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες, 21 καὶ [Ρυ ΡΠ 5Π1η5 οαδίοχης οἷν ὅενν5 εχιϑιηδ, δα [ἰῃδὺ ἴὖ ἴθ ποὺ ἴδῃ- 
καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν [[Ὁ} οΥἡ ἃ5 ἰο ἔβκρ ἴδπον δῃηοιῆςα ἀἄοννῃ οὐπίοχηβ ὙΨΏΘΗ πο {15 Ἰαυν ὰ] ὮΡ ΟΥ̓ ργχϑοίίϊοθ 568 , ἰς ς “ ᾿ 

“ ἡ ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν [ἰῃ85 6 δ΄ῖ6 ΒΟΣΏ8Ώ5,» ἴουβ ἴο Βα δοσϑρίϊαρ ϑιοηρϑίθ ὯΟΥ ἴο 6 ἀοίης| 22 Αηᾶ [86 οτονψαᾷ ΤΌΒα 
Ρωμαίοις οὖσιν. 22 καὶ συνεπέστη ὁ [ὉΡ ἰοβϑθίῃεσ. δρϑίηβι  Ἐοπιδης Ὀείηδ. Απά 5Βίοοά ἂρ ἰοβείμεσ ὑπὸ} ἔπθχλ; δ8ῃα ἐδ οἷν! 
ὄχλος κατ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ [πιϑἰπύχαῦθθ, δἵξβδ ἡ σονα ἄοννῃη οὐ ἵμπειω, δμᾶᾷ ἰδ Ῥταβθίοσβο [ὑθϑυϊηρ [Ώ6 οαΐοῦ 881- 
περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια Ἰηθηΐβ οὔὗ πηι, βανγα Βανίηρ ἴοσχα ΟΕ ΟΣ [μετὰ ἐφ Οὔΐεῦ βασγηθηΐβ [Π6 σοΟΙΤηΘηα ἰο αὶ 3 Γὰ 

ἐκέλευον ῥαβδίζειν, ὑμθὰ 1 Τοάβ, {πον όσα σοχχη δ 15 

28 πολλὰς δὲ 
ΤΙΆΘΩν 

ἔβαλον 

ἴο ὍὈ6 Ἀϑϑδίϊηρβ ννιτῃ τοάβ, 

ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰ 
Ῥαλ Βενίπε ᾿ταροβθα ἴο ἐμοὶ Ὀϊοὺς 5 

εἰς φυλακήν, παραγγείλαντε 
πον τον 1ηΐο ῬΥΪβοΏ, : ἐπ τινος ὃ 
τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶ τηρεῖν 

ἴο 6 σιατα οὗ θουπηα οὔθ 5 πρδηκοιν ἴο Β6 ᾿Αρας ἘῊΝ 
αὐτούς: 24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην ἔμθσα; πο {ΡΥ γε] ἘαθΗς 

"λαβὼν. αὐτοὺς τὴν [γον [141-69] ἰηΐο ἐῆθ6 
αν τϑορίνρα [35 ἘΞ) 2} ἐμ | ΠΟΥ ὈΓΊΞΟ 8ΔΠ6 χηϑᾶθ ἐσωτέραν ι τοὺς πόδας ] ὑμοῖσ ἔβοὺῦ ἔδϑὺ ἴῃ {πὲ 1ΔΏΘΥ ΡΥΪΒΟᾺ 1ῃ6 Ἐεοὲὺ |βῇοοϊκα. 
ἠσφαλίσατο αὐτῶν λον ᾿ ἢ χηϑᾶθ βθοσθ οὗ ἐῃϑῃγ οὐαϑὲ Ζ5 ἘΠῚ ΑΡΟΠΙ, λας Τα16 οΟΥὗἨἁὨἁ (μ6 ηἰρῃὺ 25 Κατὰ δὲ τὸ ῬΔᾺΣ δῃηᾶὰ 51185 ψοτα 

28 Αἴξοσ θυ μαᾶ ἰη- 
ΠΙοϊθα ἸΏΘΩΥ δ χῖροα 
ἸΡΟῺ ἔθη, πον ἑὭτεν 
ὕπθι ἰηΐο ὈΓΙΒΟῺ, οΥ- 
ἀστὴρ (6 8116 ἰὸ 
Κααρ ὑῃ8ΠῚ βΘΟΌΓΕΙΨΥ, 
24 Βοοδῖιϑθ 6. ροὶ 
ΒΌΟΗ δὴ ογάθσ, δ 

εἰς 
Ἰηΐο 

ἔβαλεν 
δ ἴῆσον 

φυλακὴν καὶ 
δηᾶ 

εἰς τὸ 
ἰχῖο ἐμ 

μεσονύκτιον Παῦλος καὶ 
ον πὲ ἰδ6 Τα] ἀϊ σς Ῥϑμϊ 8. τανὶ ἃ Ὁ , Ξ σ Ξ 

Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν ῬταγιηΒ 8Πα Ῥγϑὶδ- 
5185 ΧΆΣΩ Ὑ 6.6 ᾿σαιβίηρ ΠΏ Ἡντηβ 5 Οοά ψῖ βοηρ; 
τὸν θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ [735: Π6 ρτίβοι- 
1886 αοα, μέγα θδυίηρ ροθῦ Ραξ οἔ ἐβεὰ {86 [6 15 ΨΕΙΘ Ἀθϑυΐηρ : δέσμιοι: 26. ἄφνω δὲ σεισμὸς [ὑμδῖῃ. 26 Βυ  Α6 0} 
ΟἸμα (0165) ; βαδαάθηϊν Ῥεξ [βαρ αυδκο [ ἃ στϑοῦ θατύμασακα 
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ΟΟσΟυΓΧΘα, 50 ὑξμδύ 
[5816 Σουπαδβύϊοῃβ οὗ 
[8 811 ψοΥθ βΏδθ. 
ΜΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, 8}1 88 
οοβ ψΟΙ6 ἰδύδὐν 
ΟΡΘΩΘα, δηα ὑμ8 

Ῥοηᾶ οἵ 81] ψοσα 

Ἰοοϑθῃρα, 27 ΤῊΘ 1411- 

ΕΥ̓, Ὀοίὴρ δινϑκοηρα 
οὐνδ οἱ 5166}; δηᾶ 

Βοϑῖῆρ 6 Ὀσυΐβοι 

ἄοοῦ5 ΜΌΓΘ ΟΡΘΩΏ, 

τον Ὠἰθ 5νοσά δηᾶ 

85 δροιιὺ ἴο ἅο 

ΔᾺΥ αἰ Ὠἰμηϑο]ῖ, 

Σδριηὴρ ὑμαῦ 6 

ὉΓΙΒΟΏΘΥΒ θα οϑοδηοθᾷ. 

2 Βιιΐ Ῥδιὶ οδ]]θᾶ 

οαὐ νὶύῆῇ ἃ Ἰ]Ἰουᾶ 

νοΐσθ, βδαγίῃησ: “0 

ποῦ Ὠαγὺ γοῦτϑοιῖ, 

ἴογ Μ͵Ὸ 816. 811 Ὠθγθ!" 

2950 ἢ6 δϑκθᾷᾶ ἴον 
Ιἰσαΐα ϑηα ἸΘΔΌΘΩ 

ἰῇ δῃηᾶ, εοἰίζεα ψ] ἢ 

ΥΩ Ὁ] Ρ, ῃἢ6. 161] 

ἄονῃ Ὀεΐοτο 81] 

ϑΘηα 5165. ϑ80Δλιῃὰ 

Ὧ Ὀχοιρῶῦ ὑθ οιὖ- 

5'άθ δῇῃᾶ βαϊᾶ: “ΙΥ5, 

ψδῦ τηυδῦ 1 ἄο ἴο 

σοὺ βανϑᾶϑ᾽ 2391 ΤΟΥ 

βο!ᾶ: “Βοῖονο οὐ 6 

Σιογζὰ “655 δηᾷ γοῖ 

ΨΜῺι0 σοῦ βανεβᾶ, νοῖὰ 

8διηαἃ γΟῸΣ ὨΟΙΒΘὨΟΙΑ.᾽᾽ 

ΔΑ ὕὑῃου 5Ρ0ο0κ8 

26 ψοχᾷ οἵ 268ο- 

γϑ" ἴἤο Ὠϊ ἰοροίῃ- 

ΕΓ ὙΠ 811] ῃμοϑθ 

ἴῃ δὶβδ ποιβθα. 33 πᾶ 

Ὧ6 ἤοοκ ὑξϑῖὰ 8105 

ἷῃ ὑπαῦ Θὰ οἵ ὑδ8 

ὨΙΪσαῦ δα Ὀϑδύμϑα 

σαλευθῆναι τὰ 
ἴο ΡῈ Ξβρῃ 0] 

δεσμωτηρίου, 
Ὀΐξορ οὗ Ροιυπηᾶ ΟἿΕΒ, 

παραχρῆμα αἱ θύραι 
1ϑίδητΙν 6 οοΥ5 

πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. 
411, δὰ οὔδβδ 16 Ῥομαβ ννᾷὰϑ [δΐ βὸ ὑρ. 

21 ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ 
Αννακρηθᾶ οἷ Οὗ 516 Ρ Ρυ δνίηβ Ῥθοοσὴθ ἰδ6 

δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν 
φαδτά οὗ ὈοχΠα ΟΠ65 δηᾶ δνἱηβ 5ροὰ 

ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς 
μανὶπε Ὀθθ ορεηθσὰ 6 ἄοοῦβ οὐίῃθ ρχΐίβοῃ 

σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἤμελλεν 
μανίῃξ ἄχανντὰ 16 βυν τά Ὧθ νν88 δἀροιυὲ 

ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς 
εἰσαβοῖξ ἰο θ6 ἰβκίηξ τΡ, ορἱϊὴρ ἰο αν Ηρα ουὐ. ἰδ 

δεσμίους. 28 ἐφώνησεν δὲ Παῦλος μεγάλῃ 
ρῬουπᾶ ΟΠΘ65. ϑουηάρα οὐδ Ὀθὺΐ ῬδᾺ] ἴο στοαῖ 

φωνῇ λέγων Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ 
νοΐσα βδαϑίὴβ Νοίδιηβ σοι 5ῃομια ἀρ ἰο ψγοιγΞοΙ 

κακόν, ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε. 
μὰ ([μϊη5), 4}} οΥ 6 86 1 ὭΘσΘ. 

29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ 
Ἡδνὶπδ αϑκρὰ ξοὸσ Ῥυϊ Πρ ῖϊς 6 Ιραρρᾶ ἢ, δῃὰ 

ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ 
ἐλ ἐλμα αὺς Πανϊῃρ Ὀφσο6 Ὦφ 16}} ἰοννασάᾶ τῃ8 

Παύλῳ καὶ Σίλᾳ, 80 καὶ προαγαγὼν 
Ῥϑμὶ δηα 511885, δη αν 8 ρα Σοσν ζᾶ 

αὐτοὺς ἔξω ἔφη Κύριοι, τί με 
ἴθ πὶ ουϊδᾶς Π6 βαϊὰ Τιοσχάβ, ΜΏΔς πι6 

δεῖ ποιεῖν ἵνα 
115 ὨθσθσσϑΎν ἴο Ὀ6 ἀοτὴξ 1η οτάφχ ἰμδὲ 

σωθῶ; 31 οἱ δὲ εἶπαν 
1 5ῃου]α Ὀ8 βανϑαᾶϑ ΤῊ6 (ΟΠ 65) Ῥαΐ 8581 

καὶ Πίστευσον ἐπὶ ᾿Ιησοῦν, 
ΒεΙθν 6 ὭΡΟΩ {π6 Τιογὰ 7655, Δα 

σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. 
γοὰ 1] 6 βϑανθαᾶ ψγόοὶ ῃα ἰῇ ΒοΟυΞΘΠΟΙα ΟΥ̓ νοι. 

82 καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ 
Αὐᾶὰ ἴδον βροκθεο ἴο ῖ ἔῃ τοτά οξίῃο 

θεοῦ σὺν πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ 
αοα ἰορσοίμου ἢ 411 ἐδθ (οὩ 65) ἰὴ ἰ{ῃ6 Βουξο 

33 καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν 
οὐ Πίτη. Αῃᾶα Βανίῃδ [βοῇ ΔΙῸ 5 {μὰ θλ δε 

ἐκείνη τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ 
ἐπεὶ ἐπ βοιχ οδίῃθ ᾿ἷρσῃξ [ἢξδ Ὀεἰμεα ἔτοχα 

ὥστε μέγας 
85-δηᾶ 

ἐγένετο 
Υ δτθαὶ οοουττοῦ 

θεμέλια τοῦ 
του 005 οὗ δε 

ἠνεῴχθησαν δὲ 
διῚ μαρρ ει οὶ Ρ δυϊ 

τὸν κύριον 

αὐτοῦ. 

ὃ2. Φοπόνδῃ, σ1.8,1τ,18, τῃ6 Τιοτά, ῬΡΔΌΘΥΡσυΡ; αοά, δ Β. 
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τῶν πληγῶν, καὶ 

622 

ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ [ὑποὶν 5έχίρϑϑβ; δα, Οῃς τ 6 ὈΊονν5, 8η ἃ Πα Ψ885 ΡαρίζΖοαᾶ “Ὁ 8δηᾶ | 53η4 811, 6 δῃᾶ 
᾿ οὗ -- αὐτοῦ 

1π6 (0165) οὗ Ὠϊτη 

84 ἀναγαγών τε 
Ὠανίηβ 16 ἢρΡ δηά 

ἅπαντες παραχρῆμα, [ψατα Ὀδρ ϊζοα ψιίποις 
81 Ἰρδίδη!νγ, [ἃδ1αγ. 84 Δπὰ 9. 

αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον  Ὀγουρῃξ ἐῃθηὶ το 
Ὁ Ἰροὶ ἴαΐϊο 6 Βουδβε οι δηὰ βοὺ ἃ ἐϑθ]8 

παρέθηκεν τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο | Βαΐοτα ὕμθι, δ). Ἢ 
δὴ ᾿ 

ΒΘ ρυΐ δοηρδίαθ ἴΔΌΙ6, - 

πανοικεὶ πειτιστευκὼς τῷ θεῷ. 
ΜΙᾺ 811 βουδα δΒανίωσ θβθνοα ἰο 16 ἀοα. 

3856 Ἡμέρας δὲ 

δε εχ θα | χρ]οϊσθα Ετοϑῦν σίζῃ 
811 Πὶβ ὨΟΠΞΘΠΟΙΑ πὸν 
δῦ 6: δᾶ ῬδΙθνρὰ 
σοά. γενομένης ἀπέστειλαν ΟΣ ἅᾶὰν ὑυξ Βανίηδ ὁσουγγοα βαπὲ οδὲ 35 θη 1Ὁ ᾿ὈΘοδπη 

οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες | ἄ8 7), ὕπα ΟΝ" τηδρὶς. 1μ6 ἘΡΑΘΕΟ ΝΣ 1ῃ8 τοῦ Ῥφδτουξ. ΒΑ |ὑγαΐθα αἰβρασηρα [Π8 ᾿Απόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. [ ΟΠ ΒύΘ Ὀ16 5. ἕο 58: ΒΘΙΘδβο ἐπε ΤΏΘΕ ἴμοβα.  [“ἜΘΙΘαθθ ὕμποβα χη.» 36 ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς [θ68ο ὑπθ ἰδβὲ]αῖ τε. Ἐδροχίρα θβοὶς αὶ ἐμ ξυδτὰ ΟΕ Ῥουπηα ομ65 ἔπε | θοχίθα ἐποὶν ΜΟΓαΚ ἴο λόγους πρὸς τὸν Παῦλον, ὅτι ᾿Απέσταλκαν ] Ῥαμ]: “ΤῊ ΟἸνΗ τηδρ- ννοχᾶβ ἰοννασὰ ἰῃς Ῥδα], ἐμαΐ Ἐδνο ξοηΐ οὔ ἰδύγαϊεβ ἤδνθθ ἀϊς- οἱ . στρατηγοὶ ἵνα Ρδίομθά παθὰ ὑπαὶ τῇς Ῥταθίοσβ ἴῃ οσγάδσ πὶ ᾿Ὑοῦ [70] πηΐρηϊ᾽ Ἔ8 ἀπολυθῆτε: νῦν οὖν᾽ [Τα]εαβθᾶ. Νον, ἐμδσο- γοῦ ΒΒοι]ᾶ 6 γϑιθββϑᾶ; 

ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. 37 ὁ 

Ὧονν ἴμθύθξοσο [ ΦΌγΘ, οοῆθ οαδ 8ηᾷ 
80 Υοῦᾷξ ΨᾺΥ ἴῃ ρθβοβ,; αν της σοι ὁὰΣ θὲ βοίῆρ ἰπ Ἂρϑβοβδ. ΤΏ] 837 Βυαῦ ΘᾺ] 5ϑία ἰὸ δὲ. Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτοὺς Δείραντες [ὑμθτι: “ἼὙΠΕΥ δορροὰ Ὀᾳμᾳ δὰ] κβαϊᾶ ἰονψασζὰ {μείω Ἠδνῖπε Παυγϑα [5 ὈῈΌΠΟΙΥ ἀποόῃ- ἡμᾶς ᾿ δημοσίᾳ. ἀκατακρίτους, [ ἀεπηηθα, ᾿Π6 ἢ ῺΟ δΓβ ἊΞ ἴο ΡαΙς [Ρ18ς6] ἀποοπαδχηηθά, | ΕΟΙΏΘΗ5, 8Π64 [ΧΟ 18 ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν [πο ῥτίδοῃ; δη8 ἃζγδ ΙΏΘΩ Ἐοταδηβ εαχιϑέϊην, μὸν ἴσαν [ΠΟΥ ΠΟΥ Φῆσχοσίηρ εἰς φυλακήν: καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς [8 ου 5Βεογβὶγ} ΝΟ, ζαίο Ῥτίξοῃ; 8 πον βθοσυθῖν 5. [ἰηᾶθρα! Ραξ δὲ ἐμϑ ἐκβάλλουσιν; 

ΤΟΥ ἂσο ἐμχοννίηρ ον 

ἐλθόντες -᾿ αὐτοὶ 
Βανί: 5 οοπΘ. ἐπον 

38 ἀπήγγειλαν. δὲ 
Ἐδρογίθα Ὅδοκ Ῥυΐϊ 

ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα 
Τοῦ ὈΘΑΥΘΥ5 86 ᾿ΒΒΣΊΏΡΞ5. 

τοῖ στρατηγοῖ οἱ 
ἴο ΠΝ ρ ὙΘῚΒ 

ον 656; ἐμὸν ξΊανν ἔθασἕα] 
δὲ ἀκούσαντες ὅτι - Ῥωμαῖοί εἰσιν, . 39 καὶ 

οὐ γάρ, ἀλλὰ | οι ὑμϑίλβθῖνοα 8η Νοΐ ἔοσ, Ραϊ- {[ὈΓΙΩΡ ὰ5 ουἱ.. 38 50 ἡμᾶς - ἐξαγαγέτωσαν. [88 οσπῃδίθθ]δ5. στϑ- 
ἐπε ὺ ἜΣΘΩΝ Ἰοδὰ ἐπι Ρογίθα ἐμθβὸ ΒΒ ΩΡ5 

ἴο. Π86 ΟἷΥῚ] τηϑρὶ5- 
ὑγωΐθα. ἸΤῆθβθ ΘΊΘΟΥ 
ἔβα] ψΏρη: ΠΟΥ 
Πϑαγὰ ὑμαῦ ἰμ8 χηθῃ 
ΈΙΓΘ ΠΟ 80,5. 39 σοη- 

6 ὈΣΑΘΊΟΥΒ 1π 8 

ταῦτα ἐφοβήθησαν 

θυ  Βανίηρ μεαχὰ ἐῃῆδὲ Ἐοχηδηϑ 1πον ἃζο, 86 [ ΒΘΟΑΌΘΩΠΙΥ ἐν σδη)6 ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ 8δηᾶ δηϊγααίθαά ἐμθῖη ῬΑ ΤΒ σοθ . {πον δηῤγθαίοα ἵμθση, δια} 8ηα, διΙοσ ῬτΙη σης ἐξαγαγόντες . ἠρώτων ἀπελθεῖν [ὑμοα οὐδ, ὑπο τὸ- Βανίηρ 1οα οαὲ δον ψεσα γθατιθϑίϊωσ ἴο 8ο οΚΥ [πδοίδα ἐμθηι ἐο ἀδρατὶ ἀπὸ τῆς πόλεως. 40 
τότ ἰδ οἷν. Ἐάν σοτὴθ οὰξ Ραΐ. τόσα 

ἔσοσὰ [ὯΔ οἱΐνγ. 40 Βα ἐξελθόντες δὲ. ἀπὸ 
ΘΥ σδὰθ ουὐὲ «Οὗ 

628 ΑΟΤΒ 1}7:1-- 

φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν Λυδίαν, Ἂ [88 Ῥυβοῃ δῃηὰ ψϑοῦ ἴο 
ἐς Ῥυίβοι. . ἴμον νϑαΐθ ἰοννασάᾶ ἱπαὸ ἸΤγάϊα, [[η)6 Βοιηθ οἵ 1.5»αΊ. 8, 

΄ . ᾽ ΑῚ ΠΑ 58, Ὁ] 
ϊΪ ἰδό παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς [ δηἃ ΜΏΘΩ 

Καὶ ἐν τουτεοις ὸ μμρκφρι εϑϑ ἴῇ8 Ῥχοίδϑιβ [6 ὈΓΟΙΠΘΙΒ ὑπῸῈν οα- 
Ἵ: : οουγασοα ὑπθη δηᾶ ὶ ἐξῆλθαν. 
Κῶ "- ἀμόων ουΐ. : τε τερ , : 

᾿ : τ δὲ ὴ ΘΥ͂ ὨΟῪ Ἰουγ- εὔσαντε: : δὲ τὴν ι 
17 Ἠδνΐπα ὭΙΟΡ {ΠΣ ὑπεν [του Ρἢ Ῥαὲ τὴ 6 1 Ἷ Ὡδυγθα τὩΣοΟΙΡἢ 

ὐϑεεν ω. ͵ ΑΥΔΡΡΗΙΡΌ δ δῃᾶ ἊΡ- Ν τ ΩΣ ᾿Απολλωνίαν ἦλθον ῬΏΣ ᾿ Ἀμφίπολιν τα ΝΙΝ ΑΡο]Ποπΐα μον οδύὴθ [01.101 8 δηᾶα σδγλθ 
ί ὴ ὙΏΘ65.58 1οΟ ὩΣ 68, εἰςο Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν συναγωγὴ 9 

πο ἸὙΒοϑβδιοηΐίοα, . ΨΏΘσΟ νγ 88 βυπαϑοσὰρ | ΘΙ ὕθθσ8 ὌῚ "Ὁ 

᾿ : υτὸ δὲ ΕΝ 5ΒγΥηδδορσία ὧν ᾿ ν. 2 - κατὰ δὲ τὸ. Ἶ 
Βα εἰ τὰ ὉΠ Ἀρροτγάϊηβ ἰο Ραΐ ἐπα (ἐπ 5) “6 8. 2 5. δοοογάϊηρ ἰοὸ 

“ Ί ἰσῇ σι σὴ ῬδῈ}5. συδύοσα Ὧ6 ϑηῦ ἰωθὸ " τῷ -Παύλῳ εἰσῆλθεν “ πρὸς [Ε8ὺ 
δὲ τσ τὸ ἐπ Ῥαυι ἢ6 σδὴθ ἢ ἴονγασζα 546 ἴο δ, δηᾶ 

ζ ΐ Η ἴοῦ ἴπτθο βαρραίῃβ Ὧ6 τοὺ ὶ ὶ σάββατα τρία διελέξατο Ὁδδ 
αὐτοῦν Ἡρτὸ [3:3 Ὁ ΡΡΟΣΟ ἄϊπες 6 τεαϑοηθα ) γδαᾶβϑοηδαὰ ψἱ} {πρὶ 1ε1-)ε9] 

Σ Ἂ Ω ΠΤ 8 οΘοσιρύυχος, αὐτοῖ ἀπὸ τῶν. αφῶν ' : 
το ΩΣ ᾿ ϑυτ : {88 - Ἐὐγο τω 3 ὀχριδἰηΐηρ πᾶ ΤΟΝ 

3 διανοίγων ἡ καὶ παρατιθέμενος [128 ὉΥ͂ ΤΘζΕΓΘΏΟΕΒ. τιον, 
ΟΌΘΏΪΩΒ ἊΡ ΤΠΟΥΟΌΡΩΙΣ δὰ ρυϊεηρ ΔΙουββίαο) ἢ ΨῸ5 ἀναμευνϑε 5 Σ 

ὅτι τὸν. χριστὸν ες ἔδει παθεῖν καὶ [88 ΓΝ ἀνῇ ἐν τηὰ 
διαὶ τὩς: Ομγθ ἱξνναβ Ὠθοθοθαυν ἴο Βυβοσ δηᾶ Ἡρ, [. ἐρὴ ΓΑΙ ς 

9 “- ν σ΄  » Γ ΔΙᾺ - ἢ ἐ νεκρῶν καὶ ὅτι οὗτός ἄδθα, : 
ἫΝ ἐγ αββλοτς οαΐ ΟΣ ἄεθδάα ὍΠ65), δηὰ ἰμαὺ {πὶ 1 ΚΤΪΒ 15 ἢὋπ6 ΟὨγιϑὺ, 

ὅ δ“: ῦ ὃ ἐψὼ [ἷἰξ Φ65ὺ5 ΟΣ, 1 8 ὁ. ὁ ᾿[ησοῦ ὃν ἐγὼ μον 
ἐστι ὧς Χριστοῦ 16 πεν Ὑν Βοσα 1 [Ρυθ]1ϑηΐϊηρ ἰο του. 

᾿ ἢ ὲ ὑτῶν[ 4 Δ5 8 τοβϑαϊῦ βοιλθ. οὗ έ ὑμῖν. 4 καί τινες -ἐξ. αὐτῶν : ΟΣΘ. 
ἀαταύγτληος ἴο αρλη ἈΠπα βοῆς οὐἵοῦ ἰμοῖχ | {81} τρβασ εν τῆϑοναι 

᾿ τρῖ 5 διά διϑβοοίδ, Θ1- ἐτγεί καὶ προσεκληρώθησαν Δα. Θ,550 1 
ἀοτα ἀρὴν μέ ΜΝ δᾶ ἐόν γετὰ διϑϑιβ:ιρα Ὁν 1οῖ ] 56 ῖνο 5 ἱ ῬΔῈ]1 δηά 

ὶ Ἂν ΐ Ὦ 5845, δηὰ ἃ ρυρδαῦ δ Ἴ καὶ τῷ Σίλᾳ, τῶν τε Ἕ 
ἐπῆε, Ϊ τῳ ἀπ ἰοίῃθ 5145, οὐέμβε δηα) τηυἹυϊύαᾶθ οὔ ἐμ 

᾿ ῆ ὺ ῶν ΟΥ̓Κ ο ψουϑῃϊροα ἔ ᾿ ή ; πολὺ γυναικῶν : 
σερομένον Ελλήνων πη ς ΤΑ ἢ Ἂς ψόσαρη [ [04] δηα ποῦ. 8 ἴθ ΤΕΥ ΓΈ ΠΟΙ 5 ν ΑΘ ηρς Ἢ 

τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. Ν ὩΣ ὑπ ἘΠ ΡΟΒΕ μὰν 
διὰ οὔΐῃε δγβθὶ (οπμ65.) ὕοί δον. τ 6 σιν Ρὰ ΥΣΣΣ, 5}: 

ὅ Ζηλώσαντες - δὲ οἱ - Ιουδαῖοι] - Ἐϑ Θ ἀν ὭΣ 
- Ἐν 5 ὈΘσΟχὴΘ 76 θοῦ δαΐ ᾿ 8 “εν ὑϊῃρ δα ΟΣ, εἰδῶ 

καὶ - -προσλαβόμενοι - τῶν | [61 ΘΟΠΊΡΘΩΥ Ὡ ες 
διὰ Βανίης ἰδ κθὰ ἰοννατζά ἐμουβεῖνοα σοὔίδε υς ϑαῤ᾽ ρβις : ἡ νδν 

ἕ ὃ ὺ ἡ} παυκούςριδοβ... ἀ ΐ ἄνδ τινὰς πονηροὺς καὶ : 
πα ῖκος Ἰάϊεις χτηδὶθ Εἰ αρος ΗΝ βοὴ νυϊοκοα ϑδηά αὐτὰ τλτ ς δον ἰϑὸν τὴς 

᾿ 3 κα ΤῸ: Ἵ 

ὀ ῇ ἐθορύβουν : Ῥτοσθθαθα ἴο [Ὦτ 
ἰχλοπ ἐξὸν Σινα φ τε νη μον οσο ἱπσοΟν 5 ἰἴο ὈΡΤΌΟΔΥ ΩΝ ΓΟΕΤΑ τάν πο λε μϑ 

΄ (Ὶ ἈΝ ΡῈ ἡ [-λ 8.55 
ὴ 6 ὶ ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ ᾿ ; 

τὰν πΟῊΝ ̓ ἀπα Βανί Ξἰοοῦ προ ἰπμθ. Βουβα ὨΟ586 οὗ Φα' Ο δῃᾶ 
"τοὺ ἣ οὐ βοοκίηρ ἴο ἤδᾶνα ᾿1ά ἐζή αὐτοὺς προαγαγεῖν | 566) , 

ἐς ἐβρδος Του ἀεῥους ἘΗ ἐήδτοΣ ἰο 1688 ἕοσίῃ 1 ὑ8πὶ Ὀσουσἣῦ ἔογύῃ. 
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εἰς τὸν δῆμον: Θ μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς 
Χο (86 ρΡυθιίο; ποῖ Ππανίῃρ ξΣουμα ΡῈ τΏοτὰ 

ἔσυρον ᾿Ιάσονα καί τινας 
πον ννοσο ἀγαρθίησ ζβϑοῦ δηᾷᾶ ΒΟΙῺΘ 

ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες 
Ὀτοΐμευβ ρὸὰ {88 ῬΟ ΣΑΣ ἢ 5, ΟΥΙΩΒ διουά 

ὅτι Οἱ τὴν οἰκουμένην 
[5.1 ὙΠ6 (οπ65) 1μ6 ἱμδλαρθιϊθα (Θασγίἢ) 

ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε 
Ἀδν]Π5 ἀρϑβοῖ 18 638 8150 'ὰ ὮΘΥΘ 

πάρεισιν, 7 οὗς ὑποδέδεκται 
8.16 δἰοηββίαθ, ΨΏΟΙΩ ἢδ85 τϑορῖνϑα ὑπαᾶϑγ [ΤΟΟΕ] 

᾿Ιάσων: καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν 
δβοῆ; δῃῶῦ. ἐμθβα 811 ἰὰ ορροϑβίθίοῃ ἴο [86 

δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι, βασιλέα 
ἄθοσθοβ οὗ Οδοϑασ 816 ἀοῖηξ, Κιῃ 

ἕτερον λέγοντες εἶναι ᾿Ἰησοῦν. 
αἰξέοσοης ΕΑ 2.21: ἴο Ὀ6 ὥεβαξ. 

8 ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ . τοὺς 
᾿ ΤῊΝ δδβιϊαϊεα μὰς ἰδ6 οχοννὰ δὴ {π8 

πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα, 9 καὶ 
ῬΟΙΑΥ ἢ 5 Ἡθδύΐηδ ἴῃ 656 (165), διὰ 

λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ 
ΠανΊηρ'ὶ ἰακθὴ πῃ βιυδοφηὶ (125) Ὀεδϑιαθ οἵ ῃ8 

᾿Ιάσονος καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν 
αβοχ 

αὐτούς. 
᾿ἼΒοα. 

:0 Οἱ 
ΤΏ 

νυκτὸς 
τρῶς 

Σίλαν 
531185 

δα οὔίμο ᾿ϑξζονοσ (ο65) ἔπον γϑιθαβοα 

δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ 
Ῥιΐῤ ῬὈγχοίμπθουβ ἱπιηραϊεαίοιν [ὨΓΟΌΡἪ 

ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν 
δον βοΐ οὧὖὐ 6 δῃὰα Ῥϑμ] Δα τῆς 

εἰς Βέροιαν, οἵτινες 
ἱπίο Βότορδ, δυ 2 400) 

᾿ παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν 
αν ὶη 5 οοΥὴρ ἰο θ6 δἱοηρϑίαθ ἰηΐο ἴῇ 6 5νπαθοσὰθ 

τῶν Ιουδαίων ἀπήεσαν: 11 οὗτοι δὲ 
οὗ ἴῃ 6 Φθνν5 πον ννεῶΐ ΟΕΩ͂; ἴβοϑβθὸ μῃΐ 

ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν 
νΕΥΘ ΟΥ ϑίζοσ γϑοα οὗ ἰῆ68 (ΟΠ 65) 1 

Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον 
ΤῊρβϑδιοηΐοσαξ, ν8ο τεοςοοίνοα τμ68 ψννοχὰᾶ 

μετὰ πάσης προθυμίας, τὸ καθ᾽ ἡμέραν 
δ 2) ε 811 ΤΩΑΘΩΪΔΙ γοϑαϊηθϑο, π6 ἄοννῃ αδν 

ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι 
[3. ΦῪενετεθῦ 61:2 ἐῃ6 Βϑουιρίασχε 1 [{ ου]ᾶ αν 

ταῦτα οὕτως. 12 πολλοὶ μὲν οὖν 
[656 (58) ἐμ5. Μϑδὴν ἱπαθοϑα μογϑέοτο 

ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων 
οὐδ ΟΣ ἰποῖὰ Βϑηθνρά, δηα οὐἵμπα ατγεοίδα 
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ἴο ἐμ8 ΓΆΡΌΙΘ. 6 ΥΏδῃ. 
ὑπὲν αἰ ποὺ πὰ ἔβγῃ 
ἴον ἀτγαρσοα Τα βου 
8 ἃ σογίαϊῃ ὈΓΟύῃρυ5 
ἴο ἴμθ οἷν συΐοῖε 
οὐγίπρ οὐδ: “ΤΏΘβα 
τάδ ἰμαῦὺ ἤδνθ ογρὺ- 
ἰασηθα 086 ἰππδρίξεα 
Θαγσῦύἢ 816 ὑτδβθης 
ΘΙ 8δ᾽8δο, 7 δηὰ 04'. 
500 Ὧδ5 ταορίνρα 
ἔθ ψιἢ Ὠοθβρ  αξν, 
Δηα 81 μεθ [160] 
δοῦ ἴῃ ορροδίψίοη ἰὸ 
ῃ8 ἄθοσβθβ οἵ Οβεβδυ, 
βαρ ὕποσα 15 δηοίῃ- 
ΕΓ Κίῃρ,, 96 5115.᾽ 8 ΤΟΥ 
ἰπηαθρᾶ δριαϊθα ἰῃ8 
στοὰ δηὰ [6 οὐ 
ΓΌΙΘΥΒ ΜΉΘ ὕῃδυ 
Ὠρατὰ ὑπθβθ (ῃἱηρ5; 
ϑδηᾶ ἢχβδὺ δέξο ἰδκ- 
ἰῃρ βυ τοῖος κϑομὰ- 
ΓΥΙΪ ἴτοτη ὕϑβοὴ δηὰ 
[56 οὔθ ον [δὲ 
{θη Κ9Ὸ. 

10 1πηδαϊαύθιὶν ὉΥ 
πἰρὴῦ 6 ὈΓοΟύΠΘΥΒ 
βδοηῦ Ῥοίΐῃ 81 πὰ 
5185 ουῦ ἰο ΒΘ: ΤΌΘ, 
ΘΔ ἴμθϑβθ,. ὩροΟ 8- 
εἰν ηρ, σοηῦ ἱἰηΐο 
[6 5υηδρορῖθ: οὐ [88 
ὕθβ. ΤΠ ΝῸΝ {μ6 1δὕ- 
8. ΨΟΓΘ. ΤΌΣΟ. ὩΟΌΙ6- 
τιϊημ θὰ δὴ ἐμοβα 

ἴῃ ἸΠ65:58.10: 168, 

ἴοῸΓ ὑῃδν τρορὶνθα {86 

ψοτα σὰ [Ὧ6 στοϑῦύ- 

οϑῦ ΘΑΘΘΟΓΏΘ655 Οὗ τϊηά, 

ΟΔΥΘΓΆΙΠΨ οχϑιητηΐηρ 

6 Βουιρίασος αδὶ- 

ΙΥ δὃ5. ἴο ψΏΘΙΏΘΓ 

ἴποεσθ ὑπ’ ὴρ5 ΜΟΙΘ 80. 

12 ΤΠΏΘγοἤοσο ΤῺ Οὗ 

[θαι ῬΘΟΒΠΊΘ ὈΒ]ΘνΌσΒ, 

84 80 α1ἃ ποὺ ἃ ἔθ 

οὗ [π6 τοραΐαρ!α ατεοὶς 
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τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν 
οὗ ἰᾷς τορυϊδθ]Θ 8150 οὗ 816 ΡῈσξοῦβ 

13 Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς 
ΑΞ "Ρυΐ κηεν ἰὴ6 ἔτγτοῃ ἴθ 

᾿Ιουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ 
76 νν»5 ἰμαὶ 8150 ἰῇ ἰῃβς Βδσοθα 

ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ λόγος τοῦ 
αι ἰῃῇξς νψοζὰ οὗ ἴῃ8 

ϑεοῦ, - ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ 
αοά, ἐμὸν σϑῆθ δᾶ ίμοσα βμδκίησ ρ. 888 

ἄσσοντες τοὺς ὄχλους. 14 εὐθέως δὲ 
τὰ ππδξίηα 3 1:6 οτονάᾶβ. Ιταταθαϊδίοιν Ῥαΐ 

πότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ 

ἰεα. ἴπ8 Ῥϑῃὶ βοΐ ΟΕ οὔΐ 16 Ὀσοίμουβ 

πορεύεσθαι ἕως τὴν θάλασσαον᾽ 
ἰο Ρ6 βοΐϊπ ὉΠ ὭΡΟΩ ἴμ68 568; ᾿ 

ὑπέμεινάν τε ὅ τε Σίλας 
τοι θα ὈΘ πα δηᾶ τὴς. 8δηὰὶ 5165 

όθεο ἐκεῖ. 1ὅ οἱ 
Τιβοιτοο 1 6γο. ΤῊΘ (0165) 

θιστάνοντε: τὸνξ Παῦλον ἤγαγον ἕως 
Καὶ μαοης 3 τ 68 ΡῬΔᾺ1 πον ἰοὰ ἔπ} 2151} 

᾿Αθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν 

τηνι δᾷα Βανίηςρ γοοοὶνοα σοιητηδπασηθας 

πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα 
ρον πὸ 5115 δμπᾷ ἰῃ6 Τιπιοίην ἰῃ ογᾶδρσ ἰμδὶ 

ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν 
αϑ ταοβὺ αὐἱοκὶν {86 βῃου!άᾶ οουχβ ἰονατὰ Ὠΐη 

γυναικῶν 

ΜΟΤΆΘΙ 

οὐκ ὀλίγοι. 
ποῖ ξεν. ὁ 

Θεσσαλονίκης 
ΓὈΞΕΞ ΤΌΣΟΣ 

ατηγγέλη 
“ὰς Ραμ εα. ὉΚΡ [3,11 

ΕΣ Ἀ 

ἐετι 

Ν ε 
καὶ 0 
δά τὰς 

δὲ 
να 

ἐκδεχομένου 
Αἰἴμεὴς Ὁ ΘΛΛΊΩΒ ἔοΥ 

παρωξύνετο τὸ 
τναϑ Ροὶῃρ συ ταϊθα ἰδ6 

δὲ ᾿Αθήναις 
ραΐ 

τοῦ Παύλου, 
οὗ 86 ῬϑΌΙ, 

αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντος κατείδωλον 
οὗ ἴτω ἢ ἰτα Ῥοδοϊαΐηρ Ζ11] οἵ 14015 

τὴν πόλιν. 17 διελέγετο μὲν 
{ῃ6 οἱἷἵν. Ἠδ νγδ85 τρασδοηΐϊηβ ἰηᾶάθοα 

“-“ “- “ 3 ΄ 

ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς ᾿[ουδαίοις 
ἴῺ ἰδ βυῆδροβσὶθ ἰοἐπ8 1ενν5 

τοῖς σεβομένοις καὶ ἐν 
[86 (οΏ65) ΤΟΥ ΟΠ; δια 1π 

ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν 
ταδυϊςοίρ]δοθ ἄονγαὰ ΘΥΕΥΥ ἄδν 

τοὺς παρατυγχάνοντας., 
ἴ86 (ΟἿ 65) Βαρρϑηΐηςξ (ἴο Ρ6) δ᾽] οηϑϑιάςθ. 

δὲ καὶ τῶν Ἐπικουρίων καὶ 
θὰξ ε'Ξὸ οξίβε ἙἘρισύγεδα δῃᾶ 

φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ, 
ῬῃΠοσορῆθτα ψοτθ ἑμσονηβ ἰορο μεσ ἴο Ὠΐπ, 

ταῖς 
{π8 

16 Ἐν 
1Π 

αὐτοὺς 
ἴθτα 

πνεῦμα 
ΕἸ.) ᾿ 17 

οὖσαν 
θείη 

οὖν 
ἐποσθξοσα 

καὶ 
δηᾷ 

τῇ 
12 1:] 

πρὸς 
ἰοννατά 

18 τινὲς 
ΞοΙ6 

Στωικῶν 
δΒίοῖς 

καί 
τὰ 

ΔΟΥΒ 11: 18-.--|8 

ΜΌΣΩΘῚ 8:48 οὗ [68 
τάθη. 18 Βα ψΏΘ ὑῃ6 
Φοννδ ἔσοτλ ΤῺΘ5 58.10- 

πη οἃ Ιδαγηθᾶ ὑμαῦ [86 

ψοτὰ οὗ αοα ψ85 ρὰθ- 
5:64 8150 ἰὴ Βε- τοθ ἃ 

ὉΥ Ῥδὰ1, λον οϑιῃθ 

ἰζοσθ αἷϑὸ ἰοὸ ἰηοὶΐα 

ϑηα δριίδαὶθ 6. π1855- 
65. 14 ΤΟ. ὑπὸ Ὀχοίῃ- 

ΟΙ5 ἱπητηθαϊδίοιν βοὴ 

Ῥϑα οΥ̓Ἠ ἴο. ΡῸ 8ἃ5 [8 Σ 

85 δ 568; Ὀαὺ Ὀοΐῃ 

5185 δηα ΤΊΤΟΙῺΥ 16- 

ταϑ θα θα {6 76. 

15 ον ον σ, ὑμοϑθ 

οσοπμαπούΐηρ 8] 

ῬὈσουρῶῦ Ὠἰὰ 8ἃ5 [ῖ8. 

85 Αὔμθηῃβ δῃᾶ, αἴνοῦ 

τοοοϑϊγίηρ ἃ οοπιαιϑηα 

ἔοσ 51125 δπα τὐγούΩν 

ἰὼ ὁοῃθ ἴο πίῃ 88 

αὐ ΟΚΙΥ 85 ῬΟΒΒΙΌΙ6, 

μον ἀδραχίβά. 

16 Νὸν ΜΏΠῸ6 δὰ] 

ψα5 Μολθαρ ἴοσ ὑζθστα 

πὰ Αὐῆθηϑ, [μἷ5. βρίσιῦ 

αἰ ΐϊῃ Ὠἰπὶ σϑλθ 

ἰο 6 ἰγτγίῥαϊοεα δὖ 

ὈΘΒοΙαϊηρ ὑμαὺ {πμ6 

οἷν νὰ5 {1]] οἱ ἰάο15. 

11 σου ϑοαῦθ ν 8 

Ὀδρδὰ ἴο τϑᾶβοὰ ἴῃ 

ᾳ-ὼ6 5νῃβδροσιθ ψ ἢ 

ἐὼ6 σοῦ δῇ 8 

οὗθσ. Ῥθορῖὶα Ψγὲπδπο 

σψοσβϊροα [αοα] δῃᾶ 

ΘΟΥΟΙΥ ἅἄὰν ἴῃ ὧδμ6 

τοδύκοὺ ρῖδοθ. ψ ἢ 

ἐποϑθ ψὯΟ ΒδρΡΘθα 

ἴο ὯὍ6 οὐ Βαῃηᾶ, 18 Βυΐ 

οογίδϑίῃ οὔδα οὗ οί 

(886 ἘΡ 1 σα το δηᾶ 

{6 Β5οϊς ρΡῃΐϊϊοδο- 

ῬΏΘΥ5 οοκ ἴο οοῃ- 

νούδίηρ νι Εἰτα 

σομ γον υϑί γ, δηά 



ΑΟΥΝΒ 11: 19.--Ὁ8 

τινες ἔλεγον Τί ἂν θέλοι, ὁ 
βοζθὼθ Ψψοσο βου αὶ ᾿ἰκοὶν νοῦν} τμ6 

σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ, 
56ϑα Ὀἱοῖτ ον 1Ώ15 το δα μα πεῦ ἼΤῈ6 (ο0165) ναξ, 

Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς 
ΟΕ ἔοσεὶθη ἀδιθοῦβ 615 ΒΘουὶ ΠΕ ΟΡ ΒΠΘΥ 

εἶναι" ὅτι τὸν ᾿Ϊησοῦν -. καὶ τὴν 
ἴο Ὀς6; Ὀρθοβδιιθα 188 Ζ651:15 δὰ {88 

ἀνάστασιν - εὐηγγελίζετο. 
ἐγ ΞΕ κα τ Σ 6 ννδ8 ἐδ τῶ 85 Βοοῦ θ5. 

19 ἐπιλαβόμενοι δὲ αὐτοῦ ἐπὶ . τὸν 
Ἡδνὶηβ ἰδικθ Ποῖ θὰ οὔθ Ὡρὸθ [88 

"Ἄρειον Πάγον ἤχάχον, λέγοντες Δυνάμεθα 
ἌτΥαβῃ. Ῥδϑοβ Θὺ 16 ἃ ΞΑΥΪΩΚ Ατὸ ννα 80᾽:|6 

γνῶναι. τίς ἡ καινὴ. αὕτη ἡ . ὑπὸ σοῦ 
ἴο πον ψῆδὶ ἰδὲ πον 1:5 6 ΡΥ σοὺ 

λαλουμένη . διδαχή; 20 ξενίζοντα 
ὈΘΙ πε ΒΡΟΚΘῚ ἐθβοβτη δῦ Βεοΐηρ βίσδηβο (8155) 

γάρ- τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς. 
οῦ ϑβϑοΐῶθ σοὺ 816 ᾿τρουθης ἰηίο ἰζθ6 θδυΐηδ5 

ἡμῶν' βουλόμεθα οὖν γνῶναι 
ΟΣ 5; 6 816 ΨΊΒΏΙΩΒ ἸΠΘΥΘΙΟΥΘ ἴο ΚΗΩΟΥ 

. τίνα θέλει ταῦτα εἶναι. 
δὲ (155) 15 ΨΊΠὴ5 {8686 (ἰμ1π|65) ἴο Ὀ6. 

21. ᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες 
ΑἸποαΐδὴβ πὲ 811 Διά 86 ΒΟΖΟΌΧΕΣΩΝΒ 

᾿ ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον 
ΟΥΘΙΞΏΘΥΕ ἰπῖο ὩΟΪΏΙΩΒ αἰϊξέοτοης 

᾿ ηὐκαίρουν ἢ λέγειν 
ἴπλον Ὠδϑαᾶ 1διβυχο ΠΝ 85 ἴο 6 βαυνῖπη8 

τι ἢ ἀκούειν ᾿ς τι καινότερον. 
ΒΟΙΆΘΙ ΙΩΒ ΟΥ ἴο Ὀ6 Πδδυίῃρ βοσμθίῃὶ δ Πουνοσ. 

22 σταθεὶς δὲ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ 
Ἡδνίηρ βἱοοῦα πὶ Ῥϑδυὶ 1 τοϊα 16 οὗ {π6 

᾿Αρείου Πάγου ἔφη 
Ατδδὰ ῬΆΒΟ5 Ὦ6 5ϑϊἃ ΜΕ 

Ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς 
ἄοννῃ 811 (ἐμ 55), 85 

θεωρῶ: 

Μ816 ὑῬοσβοὴβ. Αἰμθηϊδῃδ, 

δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς - 
ΤΆ ΟτΟ ἀρχηοι-ἀχϑδαϊηρ χοῦ 1 δὰ ῬεΠοΙάϊηρ; 

28 διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν. τὰ 
Ἑοϊηξ σου 2οσ δὴ Ῥϑῃοϊάϊησ Ὁ ἴδε 

. σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν. ἐν 
ΟὈ͵εδοῖβ οἔ νοποτγεϊίοα οἵου 1 ΣΟΙΠΩ͂ 8150 δἰΐϑσ ἰδ 

ᾧ ἐπεγέγραπτο ᾿Αγνώστῳ. Θεῷ. 
ΒΡ τι μΒδᾶ Ῥθϑὴ νχϊτίθη πρὸ ΤῸ Κοννα (οά. 

οὖν . ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, 
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506 Μοῦ] 587 
“ΧΔαῦ ἰ5 ἘΒΙς 
ομδύϊεσεσ σου Ιἶκρ 
ἴο [6119 ΟΥΠΘΙΓ5: “Ἣδ 
566 Π|5 ἴο Ὀ6 8 Ρῃῇ- 
ΠΙΒΏΘΓ οὐ ἴογοῖστι ἅ8- 
1065. ὙΠῚ5 ᾿,85 
Ὀθοϑαδθ 6 ΨΜᾺ5 ἀ6. 
οἰδιίησ [86 σοοᾶ ἤθε 
οὗ 7655 δῃηὰ ἴῃ ζχρ- 
αὐτϑούΐζοη, 19 350 πον 
1414 μποϊὰ οὗ Ὠἷταὰ βηὰ 
16ἃ ὨΜᾺ ἴο {86 -Αὐ- 
Θ΄ ΟΡ Δ΄ 55, 5ϑδγίηρ: 
“Ο8Ώ. ψὲ μοῦ ἰο Κῦον 
ψὨδὺ ὑπὶβ ὩΘῪ ἰδδοῦ- 
ἴῃ. 1 ψΏΪΟΒ ἴδ. 5ρο- 
ΚΟΩ ὋΣ γοιχῦ 20 ΕῸΡ 
γοὰ δῖ ἰηἰτοάμοίηρ 
Βοχὴ8 ὑπῖηρα ὑμαὺ 818 
δσδρθ ἴὉ ΟἿἹΓ ΘδΓῆ, 
ὙΏογοΐοσθ ψ͵ὸ ἀρϑίσο 
ἰο σοὺ ἴο ΚΗΟΥ ψΏὨδὶ 
0656. ἐν Ῥυχροτί 
ἴο Ὀ6." ΖΙΤὴ ἔἴδοϊ, 
8} Αὐπμρηΐϑηβ δηᾶ ὑῃθ 
ξΟΓΘΙΡΏΘΥΒ. ̓  Βοϊ]ουτηΐηρ 
θῦθ σψουϊὰ γεγο: 
ὑοῦ Ἰοίθυστο ὑὐγὴθ δἱ 
ποίησ θα ὑθ]ην 
βου θῦϊὩΡ ΟΥ̓ 1ἰϑίθῃϊηρ 
ἴο ϑομπιθύῃϊῃηρ ΠΟΥ, 
22 ῬΔᾺ] ΟΝ 5ἰοοά. ἴῃ 
06 τα ϑὺ οὗ 6 ΑΥ6- 
ΟΡ΄δ΄διτι5 δῃᾶ βϑαίᾶ: 
ΓΜΡΘῺ οὗ Δίμρθηξ, 1 

Ῥθροιὰ {μᾶῦὺ ἰῇ δ 
ῥμίηρθ Ὑοῦ 5θ6βαλ. (ὅ 
ὍΘ ΠλΟΥΘ ρσίνθῃ ἴο. [88 
ἔραν οὗὐ Ὅπ6 δι ϊοϑ" 
ἰ8ὴ οΟΥ̓ΘΙΒ 8416, 
28 ΒῸΓ ἰηδύίδηοθ, ΨΏ18 
Ὀϑϑϑῖηρ ἃ διὰ 
ὈΔΥΘΙΆΙΥ οΟὈΞΟΥν ηξ 
τόσα ομ͵]θοίβ οἵὗὐ ἀ6- 
νούΐοη 1 δἷῖδο ἴουπά 
8ὴ ΔΙ. οὐ ψΏϊοῦ 
Ὡδᾷ Ὀδθθὰ ἰμβοσιροὰ 
“ΤῸ δὴ ὉηΚηοσῃ (δά 
ὙὨδυθίοσθ ψῆδὺ τοῦ 
816 ὈΠΚΏΟΜΙΠΡΙΥ σἷγ- 

ὙΜΈΙΟΣ ἐμβεγεέοσα Ῥείη ἱρποσϑηΐ τοὺ δ νϑπουδίίηρ, 1πρ ΡΟΟῚΥ ἀσδγούϊοσι δ, 

225 δεισιδαιμονεστέρους (ἀδὶ- 51: ἀαὶτνο Ἠ6. 8 6 ὙΟν8), ΒΑ; 
Ὁρσαοοβ νοῦ ἐπουρῆΐ ἴο Ὅ6 .ἀρἰτθα, ποὶ ᾿αἰβοουσίθουβιν, ἡ δὲ ΟΥ̓68, ΝΕ. 

δι. Ὁ67-δι1-13:0' 
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ὑμῖν. 24 Ὁ καταγγέλλω 
Τπμ6 

τοῦτο ἐγὼ 
δῖα δηῃ ποι ολης ἀονν ἴο πλοῖ (15 (125) ὉΘὃΘὃϑᾷΣᾷΔ 

θεὸς ὁ ες ποιήσας τὸν κόσμον καὶ 
αοὰ [ἴδε ί(ομ6) μανίην πϑᾶθ ἢ 6. ψοσὶὰ δῃηὰ 

πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ 
41 δα (155) θ {, (μ5 (Ογ 6) οὗ φανφῃ 

καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν 
δᾶ οὗ βφαχίῃ [55 4) 2.41: ΙΤιοτὰ ποὺ “1ἢ 

εἰροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ 
μαπαχιδαᾶς αἰνιια δ λϊβίξοηϑ 15 ᾿ππδοϊησ 

25 οὐδὲ ὑπὸ 'χειρῶν ἀνθρωπίνων 
ΏΟΥ͂ ΌΡ Βαμα Βτηδα 

θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, 
15 Ῥοὶη δ δἰἰθμαδα ἰο βανὶὴρ ξυΣΊΏΘΙ Ὠδρα οὗ δηνίης, 

αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ 
1: ιν ἴἰο 8411] 116 δὴ ἃ Ὀγχραίΐῆῃ δῃὰᾶ 

τὰ πάντα 26 ἐποίησέν τε ᾿ ἐξ 
(ὴ6 (165) 811}; ἢ6 Τηδᾶθ 8ηἃ οι οὗ 

ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ 
ΟὯΘ Θνϑὺν Ὠδίΐοῃ οὔ τάθῃ ἴο 6 ἀννελ! τη β ὌΡΟΣ 

παντὸς προσώπου τῆς γῆς͵, ὁρίσας 
81 ΖΔ 8 . ΟΣ ἴῆθ φαχΐῃ, μανῖπβ ἀεδηρα 

προστεταγμένους καιροὺς καὶ. τὰς 
Βᾶνμθ ὈΘ θὰ 5εῖ ἰονγασᾶ δρροϊηίθα ὑἰσπθ διὰ. ἐπ 

ὁροθεσίας. τῆς κατοικίας αὐτῶν, 
Ἰχηῖῖβ. τι οὗ ἴῃ 8 ἀνθ τ οὗ [6 1, 

τὸν θεὸν εἰ ἄρα γε 
τΓ6ὖ αοὐ [ξ τστρϑϑὶὶν 1 ἔδοϊ 

αὐτὸν καὶ “εὕροιεν, 
[εἘ} 91 διὰ {πον τιϊσῃί Βπᾶ, 

μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου 
ἔσχοσηῃ ΟὯ6 6 

αὐτῷ γὰρ 

2 ζητεῖν 
ἴο 6 βεβκὶπϑ 

᾿ψηλαφήσειαν 
πον σηϊσῆΐ σ’ῸΡ6 Ζοὸα 

καί γε οὐ 
δηα ἰὴ ἔαοὺ τοῦ ἸΟΩΒ ἴνν85} 

ἡμῶν ὑπάρχοντα. 28 ἐν 
οὗυδ. εχιϑίϊηξ. Ιῃ 9 8},.} ΟΥ 

ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς 
6 ΔΥΘ Ἰἰνίπε, δα ΜῈ 8:6 τωονίὴβξ 8ΠΔ Ὑγ6 816, ὃἃ5 

καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν 
4.530 βοῶ οὐ ἴΐε ἄοννῃ σοὺ ρΡοοίβ Βδν δαία 

Τοῦ ο γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 
ΟΣ [86 (ΟΠ 6) ΦΟΥ 8150 σὺ 6 δζϑ. "Ἂς 

29 γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ οὐκ 
- σα ἰποσαῖζοσθ οχιβηρ οὔίῃα αοα ῃοὶ 

ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ 
Ε 8.6 οὐηρ ἴο 6 ορί πὴ ἰο ρμοιἃὰ ΟΥ ἰο ΞΙΊΝΟΥ ΟΥ 

λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ 
ἴο βίοπα,. ἴο βοι!ιρίαχοα (1165) οἵ ατί 8ῃα 

ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι 
ΟΥ σοηίγίνϑθθσθ οὔθ, (πῃ αἰνίπα [6155] ἴο 6 

ὅμοιον. 380 τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς 
Ἶκρ.. ἘΒ6 ἱπᾶρδοα {μπούοίοσθ - {ἰπθὸβ. οὔ τῃ6 

ΔΟΈῈΝ 17: 24---80 

ΤΏΙ 1 τ ΡῈ] 5 ϊὴρ; 
ἴο γοῦ. 2άΤὨ6 Οοῦ 
ὑμαῦ. τῆϑάθ 6 ψοχ]ά 
ΘΏα 811. [ῃὴ86 ὑῃίηρβ ἴῃ 
10, Ὀοίηρ, 85 ὑῃ15 Οὐδ 
15, Ἰιοτὰ οὔ Ὠδαγνθὰ 
δηἃ οαγίῃ, ἄοθϑ τοῦ 
αν] ἢ Ἐδβηδχηθαδ 
ἰθιΏ 165, 25 πϑιῦοσ ἰς 
Ὧ6 αὐϊθῃάθαά ἰο Ὃν 
Ἀθη ἤδη 845 ἰξ 
Ὧ6 πϑοᾶξα ϑδῃηγσίίηρ, 
Ὀθοδῖιδθ 6. ὨἰΤΏ561Ὁ 
σῖναβ ὅο 41} [ΡΘΥΒΟΙΒ] 
116. δῃὰ ὑὈγχθαύῃ δηᾶ 
811 ῃϊηρ5.. 26 Αηὰ Ὧ6 
ταϑᾶθ.. οὧὖὖ Οὗ οὔθ 
[Ππ18}}} ΘΥΘΥΥ͂ Ὠδύϊοη οὗ 
θη, ἴο. ἀν} ὉΔΟῚ 
ἴθ δύο βυσίδσο. οὗἉ 
ῃ8 φαγί, δη ἢ 
ἀθοσθϑα ἴῃ6 δρροϊῃ θα 
ΒΘ ΘΟ δα (6 δὶ 
ππὶΐα οὐ ὑπ ἀνθ ϊηρ 
ΟΥἨ [Π16}}, 27 ἴοῦ ὑμθυ 
ἴο 566 Κ ἀοά, 1 [6 
χτηϊρηῦ ρτΌρΘ. ἴον Ὠϊΐτὰ 
δα τον διὰ ἈἸΠ), 
ΔΙ ὨουρΏ, ἴῃ δος, Ὧ6 
Ϊ5. τοῦ ἴα οἵ. ἔτοῖα 
ΘΔΟὮ ΟἿ6 οὗ 1.5. 28 ΕΌΓΣ 
ὮΨΥ Ὠἰ ψ δνο 116 
δηα. ον δρᾶ οχίϑῦ, 
ον 85 σουίδίῃ ΟἿΘ5 
Οὗ ἰτὴ6 ργρορίβ. δοησ 
ὙΟῸῦ Ὥδνθ βαϊα, “ΕἘῸΣ 
ΘΟ ΔΙ6 8150. .Ὦ15. ῬΓῸρΡ- ἐπ Ὁ 

29 “5ροίηῃηρ, ὑμβδσϑ- 

ἔογθ, ἰαῦὺ 6 816 

188 χορῶν οἱ αοῦᾶ, 

6 οὐρῃῦ ποὺ το᾽ ἱτὴ- 
δρΊῆ6 ὑπ8ὺ 6 Ὀϊνὶπ 
Βαῖηρ ἰβ |Κ ροϊὰ οτἵ᾽ 
ΒΊΟΥ ΟΥ̓ βίοπθ, {31 
βου βου ρίατοα 

ὉΡ ἰὯ6 αὖ δῃᾶ οοῃύτὶ- 

νϑ06 οὗ τηϑη. 30 ΤΊῸΘ, 
αοὰά δ5 ογϑυϊοοκροα 



ΔΟΥΊΒ 17: 81---Ι8:2 

ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ θεὸς τὰ 
Ἰρροτάποβ ΘΝ] Ονου]οοκοα {ῃ6 Οαοα {πΠ6 ([πϊη 55) 

νῦν ἀπαγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πάντας 
ΠΟ ἨΘ 15 τϑρουζίηρ ἴο ἴῃ 8 ΤΩΘᾺ 8}1 (61) 

πανταχοῦ μετανοεῖν, 31 καθότι 
νου οσθ ἴἰο 6 χρη ηρ, δοοοταϊηρ ἰοὸ ΨΏΣΟΣ 

ἔστησεν ἡμέραν ἐν ἣ μέλλει 
6 τλδᾶβδ βἰδῃά ΟΟΥ 'ἶπ ψΜΏϊΟ ΒΒ 15 ερουΐϊ 

κρίνεν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ 
ἴο Ὀ6 }υάξίηβ ἴῃ 6 ἱῃαοἰ ρα [δασίῃ ] ἰ᾿ τσ θοῦσ 55 

ἐν ἀνδρὶ Ὰ ὥρισεν, πίστιν 
1ῃ ΤΩ816 ὈΘΥΒΟῚ ἴο τ δ6 ἀφρδβηρᾶ, ΒΕ Τ59) 

παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας 
Βανί ξαΓἸΒὨ ΘΩ͂ ο 81] Ὠδνϊῃρ τδᾶθ βίϑηα σὉ 

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
Ὦπ οἷο ἀδδα (065). 

32 ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν 
Ἡδνίηξ πραγὰ Ὀαΐϊ γοϑυχσθοίίοῃ οὗ ἀδδᾶ (οτ 65) 

οἱ μὲν ἐχλεύαζον οἱ δὲ 
106 (οὔ658) ἰηάθοᾶ ννϑσο τηοςσκίηρ ἐπ (ομ65) δαϊῖ 

εἶταν ᾿Ακουσόμεθά σου περὶ τούτου καὶ 
5814 - Ἧ7ε 5811 Πρ οἶνοι δρουΐ {15 8150 

πάλιν. ὃ8 οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ 
δΒδῖῃ. ΤᾺὰ5 ἰῃ8 Ῥδμ Τηδα68 οχὶδ οι οὗ 

μέσου αὐτῶν: τινὲς δὲ ἄνδρες 
γηϊάα]θ ΟΣ ἔμοχη; ΒΟΙῺΘ Ρυΐ ΤᾺ816 ῬΕΥΒΟῚ5 

κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, 84 ἐν 
ὨἈανίαρ θεθὴ β]ιυ θα ἴο Ὠῖχα ἐδον Ρεϊἰενεᾶ, 1 

οἷς καὶ Διονύσιος ὁ ᾿Αρεοπαγίτης καὶ 
ΨΏΠΟοΩλ 8150 Ὠϊοηνδίιβ. ἐπδ Δτιροραριῖθ δηα 

γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι 
Μοῦ ἴο πϑθ ᾿διηδιὶβ δηᾶ αἀἰξοσγθηΐ (ο 65) 

σὺν αὐτοῖς. 
ἰοσοίμοσ ἢ θυ. 

18 Μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς 
ΑΥ̓ΕΥ ἰδμθβα ([Πἰ 55) Βδνΐμλϑσ 6 βορααιθα 

ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον. 
οι οὗ ἰπ6 Δἰμθη5 Ὧθ σϑῖὴθ ἱἰπίο Οουίητῃ. 

2 καὶ εὑρών τινα ᾿Ιουδαῖον ὀνόματι 
Δηα Ὠδνιρ Σου ἢ δβοζὴδ σεν ἴο παύλθ 

᾿Ακύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως 
Δαῦῖ]α, Ῥοπίϊβδῃ ἴο ἴῃ 6 Τϑςο, ΤΟΟΘΏΤΙν 

ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας καὶ Πρίσκιλλαν 
Πμανιὴξ σοὰθ ἔσοπὶ {δ 1ῖϑ]ν διὰ Ῥυίβολ]α 

γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι 
ὝΜΟΓΩΒΘΙΕ οὗ τ {τπγοῦσὴ ἐπε ἴἰο δνθ οσάθσθα 

Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς 
Οἰδυαϊαβ ἰο ΡῈ βοραγβῦϊτῃδ μογηβεῖνοϑ 8 18 

᾿Ιουδαΐους ἀπὸ τῆς Ρώμης, προσῆλθεν 
Ζονν5 γογὰ ἴπ6 ἘοτΙηΘ, 6 σδῖὴβ ἰοννασὰ 
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ὑῃ6 ὑΐηεθ οὗ βῇρῃ 
ἰθΏΟΥΔΏΟΘΘ, γοῦ ΟΣ "ἪΝ 
1ἴβ 6111 }0 ταϑῃκΚ]ηὰ 
ἰπμαὺ ἔον 5δου]ᾶ 
ΘΥΘΥΥΜΏΘΓΘ ΤΘΡΘης 
31 Βθοδῖιβθ Ὧ6. Ὧδ5 βρὲ 
8 ΟΔΥ 'ἴὰθὰ ΨΜΈΙΟΘΗ ἢ 
ῬΌΓΡΟΘΕΒ ἰο Ἰπᾶρα ἰὴ 
ἸὩΠΒΘΡΙ ΘΩ͂ δϑαυΐῃ ἴῃ 
ΤΙΘΗὐΘΟυ ΘΠ 655. ὉΓ 4 
τὰ ΜΏΟΙΩΏ Π6 ἢδς 
ΔΡΡοϊηΐθα, δηα ἢ Ὧδ5 
ΓΟΓἰΒΗηΘα 8, βυδγϑηΐβα 
ἰο 81 τΙῃϑθῃ ἴῃ δαὶ 
Ὧ6 85 σϑϑυσσθοίρα 
τὰ ἔσο 6 ἀρϑά,." 

32 ΝΥΘ6Ι1, ψΏΘῃ 1721} 
Ὠθδσὰ οὐ 8. σϑϑυσγθο- 
ὑϊοὴ οὗ ὑπ6 ἀθδᾷ, βοζηβ 
Ῥαρϑδῇ ἴο ἿΟΟΚ, ψΏΪ 
ΟΘΙΒ 5814: “Ὑγὰὺ σὲ} 
ΘΑ γοὶ δοῦν {ἢ 5 
ΘΥΘἢ ΘΠΟΥΏΘΣΥ ἐϊη6," 
ϑ ΎΠι5 Ῥ8Ὰ] πρϑηΐ 
οὐ ἔγοῃλ ὑθ τ τηϊαβὲ, 
Ὀπὺ Βοηηβ τη Ἰοϊηρὰ 
ὑπμθυσθινοα ἴο Ὠἰϊπηὶ 
84 Ὀδοϑῖηθ ΘΙ γοΊΒ, 
84 ιηοηρ ΜΏΟΠῚ 8150 
ΕΓΘ ὈΣ᾿ Ο ὩΥΒΊῚ 5, 8 
παρ οὗὐ μ6 οουτί 
οὗ ἴῃ ΑΥ̓ΘΌΡ΄ 8 ΡΊ5, 
8 ηἃ ἃ ΜοϊήδῺ Ὡϑιηθδα 
Ὁϑγ ἃ αἶβ, δηα οὐμοτβ 
Ὀθϑιᾶθς ὑμϑτ. 

Ὶ ὃ ΑΥ̓οσ (ῆθ58 ὑῃίηρα 
6 ᾿αἀδρασίθα ἔτγοτα 

ΑὐΏΘΩ5 8δηᾶ οϑῖὴθ ἰὸ 
Οοτϊηΐηῃ. 2Αμᾶ 6 
ξοιιηἃ ἃ οογέϑίῃ ΘῈ 
ὩδΙΛΘΑ͂ ΑαἼ1:18, 8 88- 
ἀνθ οὗὐ Ῥοηΐιβ ΜῈῺΟ 
δά το 7 ΟΟΙΏΘ 
τούὰ Τύϑ]ν, δηᾶ Ῥ͵ΐδ- 

οΟἰ118 Ὠΐ5 ψίῖα, θθοδιϑ8 

οὗ {π8 ἔδοῦ ὑμαὺ ΟἸδι- 
αἰὰ5 δα ογαδσγϑα 811} ἐμ8 

Φοΐδ ἴο ἀδρατὺ ἔτγοτῃ 

Ἐοτηθ. 50 ἢὯ6 σεῦ ἰο 

629 

3. καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι 
δηα. ἰωσοῦρῃ ἰμ6 5.ΓΛ116Ὺ ἴχααθ ἕο Ὀ8 

παρ᾽ αὐτοῖς καὶ 
ΞΕ} 06 {| [1,21 δηᾶ 

ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ 
ἴμον ψεῖθ ἔοσγ {222 92: }. 45} 6] 

διελέγετο δὲ ἐν τῇ 
δ ννἃϑ σθδϑδοηϊηβξ δι ἱὰ ἴμ6 

κατὰ πᾶν σάββατον, 
ἄοννα ΘνῸσν ΒΑ δίῃ, 

τε ᾿Ιουδαίους καὶ Ἕλληνας. 
ὅενν8 8η 4 ἄατεοῖϑ. 

ἀπὸ τῆς 
λον ψνοηΐ αἀοννὰ Ζγοσα 16 

τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος, 
δα ἰῇ Τιιοίῃν, 

τῷ λόγῳ ὁ 
ψ85 ΒοΙάϊηρ Ὠϊτηβο} ἰοσοίμο ἴο 8 6 νοσχὰ 1τ΄ῃ8 

Παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς ᾿ἰΪουδαίοις 
Ῥδ1μ1, Ἐπογοῦρ ν Μλθϑϑίης ἰο ἴη6 ον 5 

εἶναι τὸν χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 6. ἀντιτασσομένων 
ἰιιὃες ἴ΄ᾷὩ6 Ομγίβί Ζεβαβ, ΟΣ (Ομ 65) ορροβίῃξ 

δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος 

αὐτοῖς, 
ποτὰ, 

ἔμενεν 
μ6 Μὰ8 τεσαδί τ 

ἠργάζοντο, 
[ΠῈ} ΜΘΙΘ ΨΟΥΚΙΏΡ, 

τέχνῃ. 4 
ιο (8868 ἐζγϑάβ. 

συναγωγῇ 
Υ ΔΘ ΟΘ 6 

ἔπειθέν 
μ6 ῖἸν85 ῬΡευβυ αι δῃά 

δ Ὡς δὲ 
ἈΔ5 [6}»}} 

Μακεδονίας ὅ 
Μδοοάοημία ἰῃ6 δῃὰ 5:165 

συνείχετο 

κατῆλθον 

νυὲ οὗ πεῖ δῃᾷ ὈὈΙδθρῃθυαΐηρ Πανὶηβ Βῆδκρῃ οἂΐ 

. ε ΄ “ 3. Ψ»" » 

τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς Τὸ 
ἴῃ8 δαὶ δαὶ αρηῖς ἢ βεῖᾶ ἰοναῖάὰ πολ ἘὙΠ6 

- ε - ν ὦ » . ε ΡΝ 

αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν 
ὑπερὰ Οὗχοῦυ ὕροπ ἐπ6 Πρδὰ οἴνου; 

καϑαρὸς ἐγὼ: ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη 
ΠΌΡΟΣ 1: το ἴθ πον ἰηΐο {86 ὩΘΏΟΩΒ 

πορεύσομαι. 17 καὶ μεταβὰς 
1 5081} δο. Δῃὰα Βανῖξ βίο α ΔΟΥῸ 55 

ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς 
ἔγοτα 16 Υ6 ὯΘ σϑλθ ἰηΐο Βουϑ6 οὗ Βοσῆθοπθ 

ὀνόματι Τιτίου ᾿Ιούστου σεβομένου τὸν θεόν, 
ἰο δῖ Τί υπίαβ ψοηοσαίησ ἰδ αοᾶ, 

οὗ ἡ οἰκία ἦν ᾿συνομοροῦσα τῇ 
ΜΏοβΘ ἰδθ οσῦβα νναβ. ανίαρ Ἰοἰπὶ Βουπᾶδεν ἰο ἴδ 6 

συναγωγῇ. 8 Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος 
ΞΘ ΞΟΡΊ6. Οτῖθραβ Ὀυδ [2Ὡ6 νυ ΠΘΒΟΡῸΘ ΓΌΪΘΙ 

ἐπίστευσεν τῷ κυρί σὺν ὅλῳ 
ρεηθνεα ἴἰο 28 τιοτὰ ἰοσοίμεοσ ἢ νΟΙς 

τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν 
[6 Βουβε (Ὠο14) οί, δδῃᾶ ΤΆΒΩΥ͂ οὗἩ ἴπ6 

Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ 
σον θη 5 ἘΣ κε ογ ὍΟΙΟ ΒΟ νὴ δῃα 

ἐβαπτίζοντο. 9 Εἶπεν δὲ ὁ κύριος 
πον νοσο Ὀοίηρ ΡαρἐΖοϑᾶ. παῖ Ῥὰαΐξ 6 Τιοστὰ 

ἐν νυκὶ δι’ ὁράματος τῷ Παύλῳ Μὴ 
π΄ πἰρηξ του νἱβῖοι ἰο 6 δὰ Νοΐῖ 

ΔΑΟΤΒ 18: ὅ-9 

Το δδηα ΟἹ 80- 
οσουῃΐ οὗ Ῥοίηρ οἵ ὑῃ6 
5816 ἰγϑᾶθ ἢ βἰαγρᾶ 
οὖ ὑπο Βοηθ, δῃᾶ 
(Π6Υ ψογκθρϑά, ἔοσ πον 
ΨΟΓΘ δηλ κοῦ ὉΥ 

τάρ. 4 ονονοῦ, ὯΘ 
ψΟσΪα οἷν ἃ ἰδ1κ ἴῃ 
106. ϑυμδροσθ ΘΥΘΙΥ 
5 ρα ἢ δὰ μπὸομᾶ 
Ῥούβιδθ σὸν 5 δῃᾶ 
ατθοῖπ. 

ὅ ΏΡΩ, ον, Ῥοίῃ 
5115 δῃηὰ Ὑτἰιοῦαν 
οδθ ον ἔσόοτ Μῖ80- 
Θ- ἀΟΣ:8, 81 Ὀδρϑ1 
ἴο 6 ἰηύθηβοιν οὐοὰ- 
ΡΙἱεαὰ πιῇ ἰῇ ψοτζᾶ, 

ψιμθοδῖαρ ἴο ὑπ ὕθνϑ 
ἰο Ὅσον ὑμαῦ σθϑθ 15 
ἴῃ ΟὨγίϑὺ. 6 Βυὺ αἴΐον 
μον Κοροῦ οὔ ορροβίῃδ 
8.Π6] βρϑακίηρ δρυϑῖνο- 
Ιγ, Ὧ6 βῇοοκ οὐ ἢϊδ 
σϑυτηαθηΐβ 8πα βαϊα ἴο 
θαι: “Ἰδοῦ χοῦκ Ὀϊοοα 
6 θοῦ χοῦ ΟΜ 

Ὠθαᾶβ. 1 δχ οἴδθδῃ, 
ἘΎΟΙΣ ΠΟῪ ΟἿΣ Μ1ΠΠῸῚΡῸ 
ἴο ΘΟΌΙΘ οὗ ὑῃ8 :8- 
Ἰ]οη 5. 7. ΔΟοσοζαϊΡΙῚν 

Ὧ6 ὑγϑηϑίοσσοα ἔτοια 

[ποτ δῃὰά νοΐ ἰηΐο 

[186 οῦϑδθ οὗ ἃ δῇ 

Ὡδιηθα τις σιυρῦθϑ, 
8 ΜΟΥΒΏΪΌΟΙ οὐ Οοῦᾶ, 

ΜΏΟΒΘ Βοῦθ6 ψὰ5 δᾶ- 

Ἰοϊηῖϊηρ [6 ΒΥΩΔΡΌΡΈΘ. 

8 Βιυΐύὺ Οτἰϑρὰβ 86 ὑγθ- 

δἰαϊηρ οΟΠἾΟΘΟΥ οἵὐ 8 

δυηδρορῦθ Ὀδοϑθ 8 

ὈΘΙΙΟνΟσ ἴῃ ὑπ Τιογά, 

ϑηἃ 80 αἰᾶά 811 5 

ΠΟ ΞΘ οΙά. Απᾶ ΠΩ 

Οὗ 6 Οοὐ 8 5 

ὑαὺ ποασὰ Ὀσσϑὴ ἴο 

θῖν δηᾶ 6. ὈδΔ0- 
ἐϊἰσχθᾶ. 9 Μούβθονου, ὈΓΥ͂ 

πἷραῦ ἰμ6 Τιοτᾷ δα 
ἴο δὰ ὑσουρ 8 
νἱβδίοῃ : “Ἤαδνὸ Ὧο 
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φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ [ἴδατ, Ῥᾳαῦ Κεορ ϑῃ 6 ἐδασίηᾷ, μυΐ δ βρεακίηβε᾿:.ὀ απά ποΐ ἰϑρϑακίῃρ δῃηα ἀρ. τοὶ 
σιωπήσῃς, 10. διότι ἐγώ εἰμι Κααρ βιθηΐῦ, 10 ΤῊΝ σου 5ΒΒομ)α 6 β:]ϑηΐ, ΤΒΧΟΌΡΗ ΒΟ Ι ΔΙῺ ΤῚ δῖ 1 ψοὰ ϑηᾷ 

μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ [πὸ τιδὰ Ὁ] ΕΕΌΤΤΗΝ ΜΠ μψὸὰ απ ὥο οὔθ. Ψ 1] εξ ροῖ ψοὰ ΟΕΥμΘ. νοὶ 50 85 ἴο ἄο ϑοὰ 
κακῶσαί -σε,. διότι λαός ἐστί [ἱπήυσν; ἴῸὉΓ 1 Ἦδγᾳ ἴο ἰσβαὶ ὑδάν σόοι, ἰμγουβὴ νοι. Ῥϑορὶδ 15. [ΤὭΔΩΥ ῬΘΟΡΙΘ ἰῇ ἐῃὶς 

μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.  οἱδν." 11 50 Πα δύδγρα ἴο τὴ8 ΤΑ ἢ ΠῚ {με οἷν 1815, 1 5οῦ ὑῇθσα ἃ. γᾶ ϑυὰ 
11 ᾿Εκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἕξ |51]Χ χιοηΐῃδ, ῥβδοῃϊην ἘΦ 5 ἄοννῃ. Ὀαὲ γΘ8Γ διὰ ταοηΐηβ 51Χ  Ξ.ΟΩΡ {θη {6 ψοσὰ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. [ οἵ αοά. : ἰθδορη ἴῃ ΟΝ ἴς νοτὰ οὔίῃε (οά. 12 ΝΟ ΜΗΣΕ ακ61- 

12 Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τῆς [110 ΜΒ ῬὈΧΟΘΟΏΒΊΙ οἱ Οὐ ἴδιο  Ὀυῤ ρχγοσοῆβὶ είῃβ οὐ ίπε ΑἸ ΟΠΔ΄18, ὑπ6 σοῃς ᾿Αχαίας οακκατεπέστησαν οἱ ᾿Ιουδαῖοι [τοδα ὡὋρ. ψΙ οὴ9 Κι ΤΟ ΕΥΓῚ βίοοα ἀοννῃῃ ἸΡΟᾺ τὴ8 ὅεννβ ΔΟΟΟΥάᾶ ϑρολησῦ Ῥβῃ ὁμοθυμαδὸν τῷ. Παύλῳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν διὰ ΙΕ Ὠίΐγη ἴο.. ἐμὰ ΜΠ ΚΘ- πα θα]ν ἰο ἴῃς ῬδᾺ] . δῃᾶαὰ ἰῇον 1 πϊπ Ἰιπάρτηρηξ δοδῖ, 13 880- 
ἐπὶ τὸ βῆμα, 18 λέγοντες ὅτι [ἰπρ: “ΟΟΠέγαυΎ ἕο ἐῆδ ὍΡΟΙ ἴῃ Θ ᾿Βῖθρ, 58 5 ΠΡ ὑπαῖ 1Ἰϑὺγ ὑΠΐβ ῬΘΥΒΟῺ 1688 Παρὰ ᾿ τὸν. νόμον ἀναπείθει οὗτος [τηθ ἰο᾽ δ πΟΐΠΘΓ- ροὲ- ΑΙοῃββϑιᾶβθ ἴῃ 17 15 Ῥϑιβαβαίηρβ ἊΡ [Πὶ5 (0Π6) 5.8 510 ἴῃ ΜΟΥ ΒΏΪΡΙηρ' τοὺς ἀνθρώπους. σέβεσθαι τὸν θεόν. αοα." 14 Βαϊ 85 Ῥ)8ὲὶ 16 ΙΘΩ ἴἰο Ὀ6 νϑῃοσδίίϊηρξρ ἐπα (οάᾶ, 85 Ρβοΐϊῃρ ἴο ορβθὴ 

14 μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου | Εἰ ταοαῦῃ, ΟΘ8111:Ὸ δἰπξ δροὰέ τ Βὰζ οἵ πὸ Ῥαὰὶ ἰβαἱᾷὰ ἴο ἐῃθ σουϑβὶ ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν ὁ Γαλλίων “Ἴδ 1ξ ΕΓ, :ηαθβά, ἴο ῬΘ: ρθη Ρ ἰῃ6 ταοἢ βαϊὰ 16 Οἀδο ἰςογχὴὰρ ΨΥΟΩΡ ΟΥ̓ ἃ 
πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους Εἰ μὲν ἦν ᾿νὶοκεᾶ δοὺ οἵ “νὴ]- ἰοννασά 8 - Ψεν5 ΤῈ ἱπᾶροα 1ὲ ννδὰβ ΙΔ, Ο Φώον8,. 1 

ἀδίκημά ..- τι ἢ ῥαδιούργημα [ψουὰ τ - τθϑβόῃ ὉΣΣΙ σ Θοι5 Τ1ησ 5ΟΠΊΘ ᾿ ΟΥ̓ Τ Δ αΪν ἀοὴθ νου 
πονηρόν, ὦ Ιουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ψνὶοκρα, Ὁ 65, ΘοΟσοχάϊηβ ἰο ννοτγᾶ . ΠΚΘΙ͂ν 

ἀνεσχόμην ὑμῶν: 15 εἰ δὲ Τ ὰ5 Ρυ 5 ἂρ ψ . ὙΟΌ; 1 »υΐ 
ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων ΤΠΙΩΡ5 βουσὶ 1015 δρουὲ ΜΟσὰᾶ δῃᾶ ὭΒΤΩΘ5 

καὶ νόμου τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς, . ὄψεσθε ϑδηᾶ δ οὗ τἢς δοςζοσάϊηβίο σοῦ, τσοὺ Ψ1] 566 
αὐτοί: - κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ ΝΕΥΥ (ὁ 65);. πᾶσ ΟΕΞΡΒξῚ ΟΕ ἴ656 (1655) ποῖ 

βούλομαι ᾿ εἶναι. 16 καὶ ἀπήλασεν ᾿ αὐτοὺς Τ τὰ υνϑίηρ ἰο 6. Ἀμπαᾶ. Βα ἄγον οὔὅ᾽. ἐβογὰ 
: βήματος. 17 ἐπιλαβόμενοι 

βίθῃ. ; Ἐδνῖτδ ἰΚθὴ ΒΟ] οὗ 

Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον 
ϑοβίμεμοβο ἰῇ 5σΏΒΡΟΡῈΘ ΣΌ]ΟΣ 

Ῥαδ ὉΡ Ῥαυϊθηεν τ ἢ 
χοῦ. 15 Βυὺ 15 1 ἰ5 
σΟΠΥΥΟΥΘΥΒΙΘ5. ΟΥ̓ΣΣ 
ΒΌΘΘΟ 8η4 πΠΔΙ65 
8 ἃ [Π6 ἰᾶΐγ πο 
χόοτ, τοῦ γΟΌΓΒΘΙνοϑ 
Ιηλϑὺ 566. ἴο ἐΐ 1 
αο ποῦ ψὶθ ἰο- 8 
ὃ )πᾶρε οὔ {ῃ658 
ὑπῖη55." 16 ὙΠ ἐμαὶ 
ἢ6 ἄγον ὑϑιη δΥΑΥ 
ἔσοια πὸ ᾿πᾶρταθηΐ 
δοαὺ. 1750 ὑπὸν 8]} 
Ἰαϊᾷά ΒοΙὰ οὗ ϑοβίμο-: 
ὯΘ5 8 ῥγϑϑιϊηρ οἱἢ- δὲ πάντε 

᾿ Υ ΟΕΥ Οὗ 8 5ΒυΩΘΡΟΡΊΘ 
θ᾽ 8}} ({Π67} 

ππ ππ ππππ“πεΨοΨοιΨσοὍΨοιο.ο...»".τὦὦὦὦὃὦ[Ποὄοβ...... 
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Ξ ν ἔμπροσθεν -τοῦ βήματος" [8πᾶ᾿ ψεπὶ ἴο βεβδίϊηρ; 
Ἐπεὶ ἀπε δβανμα ἘΠΡΟΣΣ ΟΥ 88 δίθρ; ἍΙ 1ΪᾺ ΜΗ ὉΣ Σ εο 

ἡβνὴ , Α Ὶ παρχηθηῦ 5θϑύ. 
καὶ οὐδὲν ΤΟ ΤΟΝ ΓΑΣΟΝ ἔπ μὰ ὈΔΙΡ ὁ οι ποῦ 
πρᾶν ΒΟΙδΙσΘς ΘΕΗΙΟΘΒΊ ΒΒ) ΘΟΏΟΘΓῚ ὨΪΤΏΒΘΙΣ δὖὺ 81} 

ἔμελεν. ψἱ ἐμοβα ὑπίηρϑ. 
νγ85 ΟΥ σοί σεττ. 18 Ἰοανοσ, ΔΙῸ Σ 
1 Ὁ. . δὲ ᾿ Παῦλος οὐ ἔτι κίαγίησς ααἰΐ ΒΟΠῚΘ 

Τῆθ να Ῥϑὰὶ τς Κ56Ε ὅαγα ἸΟΏΡΈΓΡ, Ῥ811 καίὰ 
προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς τοῖς ροοά-Ὀγ ἴο ἐῃ8 Ὀτοῦμου5 

μᾶν!ηϑ ξασῖμον τεγαδίπεᾶ. ἄδὺβ βαβίοιεηξ ἰο [Π6] δ) Ῥτοοδθᾶβα ἴο 581] 
; οἵ ἀποταξάμενος ἐξέπλει ΝΆ ἴοτ ϑυτία, δπά 
ἀδελφοις ΒΑν 15 5ϑὲ ὨΪΤΉ 561 ΟΗ͂ ΠΘ ννγὰβ βαί Πηρ ουΐ ΜιΓῺ Ηἰχὰ Ῥχὶπ- ἀϊ 118 

ἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ δηὰ Ασα, 85 ς 
ΕΣ τῆς δεν ᾽ ἃηἃ ἰοσείμοσ τ ὮἰχῺ δα ἰῃθ πδὶγ. οἕ ἢἰϊξ 

Πρίσκιλλα καὶ ᾿Ακύλας, κειράμενος ἐν μοαᾶ οἸρροᾶ 5μογὺ ἴῃ 
Ῥτίβο δ δηά Αααϊ]α, Βανὶηβ᾽ ΒΆΟΓ ἴπ [σρηοὮΓ6- 86, ἴοσ 6 

εαῖς τὴν κεφαλήν εἶχεν γὰρ παά 8 νον. 19 50 ὕπ6} 
Κενχρεσὶς ἴην ἀλαθ ᾿ 6 να 5 ανίπε ΤΟΥ αιγινοα, οὖ ΕΡΠ 6 5085, 

εὐχήν. 1' κατήντησαν δὲ - εἰς Ἔφεσον; [αῃὰ Ππ6 οἴ ἐδϑτι 
νον. ὙΠῈΡ αἰϊδι θα ἀοννὶ Ὀυΐ το ΕἸΡἤθϑαβ, ἐδεσθ; Ὀαΐ μ6 ἰπιβθὶῖ 

κατέλιπεν «αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ 
ἢ6 Ιϑὲς ἄονσα ἰπ πδΐ ΡὈΙδορ, 6 μαΐ 

“εἰς τὴν συναγωγὴν διελέξατο 
«6 5νηαθοσαθ ἨΘ ΥΟΘΒΟΏΘΩ͂ 

οηὐξοσοα ἰηΐο ὑπ6 5υὰ- 
ΔΡορΘ ἃπα γϑϑβομθᾶ 
αἰ ὑπ σονϑ. 20 ΑἹ- 
ὑβοαρῃ ὕμον κΚορὺ 

κἀκείνους 
δηᾶ ἰμο86. ] 

εἰσελθὼν Ὶ 
δανίηϑ βδαἰοσοα ἰηΐο 

ἴς ᾿ ί ἐρωτώ ὲ ὑτῶν ποϑύϊηρ Ὠἰμὰ ἴο τ8- τοῖ Ιουδαίοις. 29 ἐρωτώντων δὲ αὐτ τρα 8; ᾿ἰχν το ᾿ς ὅενν5. Ἡραμποβδίίθς ας οὗ ἴδθτῃ Ἰαδϑίη ΙἴῸΓ ἃ ἸΟΏΡΟΥ 
» β ἐπὶ ί ό ῖ {ἰ 14 ποῦ ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι .ΟΥΚ [{16, Ὧ6 ΨΟ0Ὰ] ς 

ὍροΟμ ἴΠΟΥΘ ἵπὴς ἴο χοπηδίπ. ποῖ ἰβρῃδβῃὺ 2 ας. 5βαἰά 
ἐπένευσεν, 21 ἀλλὰ ἀποταξάμενος ἰροοᾶ-Ὀν δηᾶ. ἐοϊά 

86 ὅδνε ποὰ Ὁροτ, θυΐϊ Βδνὶηξ 561 ὨΣΤΆΒΘ61 ΟΕ {ποη: “1Ἴ ΨΠὶῚι τοίσσῃ 

ὶ ἱπών ΄ ἀνακό ὸ ἴῃ, ἢ 46- καὶ εἰπών Πάλιν ἀνακάμψω προς [ἴο τοῦ δϑδΐμ, 1 ; 
ὑρᾷ μανίηξ 8818 Αρβαὶπθ. 15}8}} Ρεπα Ὁ80Κ ἰονναχᾶ Βονϑ" ἰ5 Ψ1ΠΠῺΡ.᾽ 
ς »“ ΩΣ -“ ΄ Ε , Ρ. »Ὶ ἴο 868 ὑμᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος ἀνήχθη ἀπὸ] Αῃά Π6 ρνυΐ ουν 
ἐνὸς οὗ ἀαἀοα ΜΉΠΩ Ἀ6 νγ85 Ιεα ὉΡ Ἔγοσα τοῖα ἘΡΏ ΞΘ" 5115 22 απὰ 

τῆς ᾿Εφέσου, 22 καὶ κατελθὼν εἰς ᾿ἰοηΘ ἄοψῃ ἰο Οδ68- 
τ-6ὖ ἘΡΒδβυβ, δά Βανίῃβ οοτὴθ ἄοννα ἰῃὶο! ςιγρα, ΑΠΩ πὸ ψοηΐ 

ί ἀναβὰ ὶ ἀ ἄμεν [8 Καισαρίαν ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος [Ρ δῃᾶ ρτεείθά 
Οὐοεας οὶ ἡ Βανίηξ βίθρροα ὰἃὉρΡ δῃα πανϊηθ συθοίοα σοηρτορϑδύϊοη, δᾶ 

τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς ᾿Αντιόχειαν, [ χοῦ ἄοστῃ ἴο Αἰϑίοςῃ. 
ἴθ φοοϊεβία, πὸ βίθρρρϑα ἄονῃ ἰῃΐο ΑΠΊΈΟΟΏ, 23 Αῇα ΜΏΘΗ " 6 δά 

ή ᾿ ὰ ἐξῆ οὐ 8 28 καὶ. ποιήσα όνον τινὰ ἐξῆλθεν, [ραϑ5868 8 501716 
ἐπα βάν ηξ πὰ ΔΡΩ͂Ν βοσὴβ ΒῈ ννϑῃΐ οὗν, ὕμεγα μα ἀθραγίβα δῃὰ 

6 : ῆ ᾿ ὴν ψοηὺ 1ΤΟ ρῖδοθ ἰὸ Ὁ καθεξῆς τὴν 1 Μγ6 
ἐδ ο τυσον δοςογαϊηρ ἴο Βα Ὀσθαῦθῃςσα 1ἴπ6 [Ῥ]δοθ ὑβτοῦσ ἢ ᾿ Ὧ68 

ὴ Ἁ ὶ ΐ ΐ ΘΟΌΔΟΣΡ οὗ α8.:18΄- αν καὶ Φρυγίαν, στηρίζων πὲς 
᾿αλ κη Ἔ ΧΡ αν δ ηᾷ ἘΡΥ Βα ΠΟΠΗτγτ ΚΝ [1.6 8ΔἋ ῬΏΓΣΥΡΊ ἃ, 

ν᾽ ὺ αθητάς βυσθηρυμοηϊηρ 811 [88 πάντ. του ᾿ ΤΩΣ 
ὍΠ 9 ὑπαὶ κε νον αἰΞΟΣΌ16 5, 

21. Τοπονδ, 71|| αοᾶ, ΒΑΝν σϑυν. 
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24 ᾿Ιουδαῖος δέ 
“εν ρμυΐ 

᾿Αλεξανδρεὺς τῷ 
ΑἸοχϑημαγίδῃ ἰο {πῸ 

κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, 
ἢὰ6 αἰξαιημβα ἄονψα ἱπίο ἘΡρἤεβαβ, 

ἐν ταῖς γραφαῖς. 2ὃ οὗτος ἦν 
ΤῸ] ἴῃ6 Ξογιρίαχοϑο. ΤὨΪ5 (οὨ 6) Ὑνὰ5 

᾿ κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ 
Ἀδνῖηβ Ῥθοὴ ἑδυρῃξ Ὁν δομο ἄονψῃ {ῃ6 ἯᾺΣ οὗτῃθ 

κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει 
Τοτὰ, πᾶ Ῥοϊπηρ ἰο (Ὡς ΒΡϊχιὶ δ ν 85 βρεακίηρ 

καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ 
ΔΑ Πα νγ8ὰβ ᾿βδοηλης δοσυγαίειν ἐῃ6 (ἐπί ρ5) δροαὶ 

τοῦ ᾿[Ιησοῦ, ἐπιστάμενος μόνον τὸ 
ἰῃ8 οβαϑ, Ῥ6 ΙΒ δοαπεὶϊηοα ἢ δΔΙοπῸ. {πὸ 

βάπτισμα ᾿Ιωάνου. 26 οὗτός τε 
Ῥδρύϊϑυη ΟΥ Ζοῇηῃ. ΤῺ15 (ο6) δηᾷα 

ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ: 
βίαστίβα ἴο Ὀ6 5ρϑδκίηρ ὈΟ]Ω͂ ἰῇ [6 5 ΏΔΡΟΡΙΘ; 

ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα καὶ ᾿Ακύλας 
Βανίηβ Ποασᾷ θὰ οὗ πίη ῬΧίβοθ απὰ ΑαῸ1]1ἃ 

προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ 

᾿Απολλὼς ὀνόματι, 
ἌΡΟΙΙΟΒ ἰἴο Ὠδῖηθ, 

ἀνὴρ λόγιος, 
τδ1]Θ ρούδοι οἱοαμρηΐ, 

δυνατὸς ὧν 
Ῥον θεῖα! Ῥρίῃρ 

τις 
ΞΟΙῊῚΘ 

γένει, 
Τδςθ, 

ἸΟΟΙ ΔΙ Κ᾽ γα. μα ΤΟΤΕ δοοιιγαίθιν ἴο Ὠϊπὶ 

ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ. 
ἴον θβχροιυηᾶρα 18 νὰν ΟΥ {π6 αοάᾶ. 

27 βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν 
νιβηίηρ Ὀὰὺὲ οὗ Βίτη ἴο 5ὸ ἐπεουρση ἰπίο ἐπὸ 

᾿Αχαίαν προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ 
Αὐςμδίδ. Ἀνὴρ ἰυχηδα ξογυνατα ἴῃο Ῥγοίμουβ 

ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν." 
ννυτοίθ ἴο 186 αϊβοῖρ]εβ. ἴο χϑορῖνϑ ον δῖα; 

ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ 
0 Βανίηρ' σοτὴθ ἐο Ῥ6 δ᾽οῃσβίαε. ἢ6 ὨΘΙΡϑάα ταις ῃ 

εἐπιστευκόσιν διὰ τῆς τοῖς 
ἴο {86 (Οῃ) 65) Βανὶηδ ὈοΙθνραᾶ ἐπτοι ἢ της 

χάριτος: 28 εὐτόδως γὰρ τοῖς 
τἰηαρβοννοά Κιηδηθβο; δε ΚΞ 2 28) ΤΟΥ ἴο 1Π 8 

᾿Ιουδαίοις διακατηλέγχετο 
2ε8νν5 Ὧθ νν85 ἱπογουση!ν ὑτονηβ 

δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν 
ἴο ΡΏΡΙς [Ὀ]866] Βῃονντηρ ξουίῃ [3 91} τ| ἢ 118 

γραφῶν εἶναι τὸν χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 
Βουιρίσο ἴο ρθε. ἐπ [6.2 ΦΈ1) 7658. 

᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ᾿Απολλὼ εἶναι ἐν 
εἰ οσσαγτοα Ὀμκὲ 1ῃ ἴ1ηὴ6 6 Αροὶο ἔοβε ἴῃ 

διελθόντα 
Βανὶὴβ Βοὴς ἰὨΤΟΌΡΉ 

19 
Κορίνθῳ 
Οουϊπτῃ 

τὰ 
τῃ6 

Παῦλον 
ῬδῺΙ 

25. σοποόνδῃ, {1.8,18,16.16.. 6 Τιοχᾶ, ΚΒΑ. 
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24Νον 8 Οδγύβ]ῃ 
ώϑν πϑιηρα Α ΡΟ]Ίος, 
8. αίϊνα οὗ ΑἸεχδηάτᾳ, 
8. αἰοαφυαθηῦ Ἰτήβϑῃ, 8. 
γἰνρα ἰῇ ἘΠ΄ 8: 5ῃ5: 
δια ΗΘ 85 Μ61] γαουβρή 
ἴῃ 8 ϑουϊρίαχος 
2 ΎΒΙΒ. [Π18}} δὰ 
Ῥθθὴ ΟΥ̓ΔΙν Ἰηβύσιος 
ἴὰ 8 ΨΔΥ οὗ 7600. 
νϑῺ" δηᾶ, ἃ5. Ὧδ ψγὰς 
ὩΡΊΟΝ ἱῺ ἐπ βρίτις 
886 δῦ βρϑακίηρ δὴ 
ἐοδορῖηρ ψ] οοττροὶ.- 
Π655 ὕμ6 ῃϊηρβ δρουὶ 
Φοδαδ, θα Ὀθίηρ 80. 
ααϑιηθα π1 ΟἿ 
ὑῃ8 Ὀωρύϊβηι οὗ Φοῇῃ, 
26 Αῃηα ὑῃϊξ [Π|8}] 
βὐδαγίθα ὅο σρϑαῖ ΒΟΙΑῚΥ 
ΪῺ ὑμε 5υπδροραβ, 
θη ῬΧὶβ᾽ 6114 δηὰ 
Δαα11ὁ Πραχὰ Βΐτῃ, 
ΠΟΥ ἴοοκ ἢἰμπὶ ἰηΐο 
ΏΘΙΓ σΟΥΊΡΘΙΥ Θηα δΧ- 
Ρουηᾶθα 6 ΨΥ οἱ 
(ἀοα ΤΟΙ ΟΟΓΥΘΟΙΪΥ ἰο 
Ὠΐτα. 27 ἘΠ ΠΘσ, Ἀ6- 
οϑαϑθ Π6 γγὰ8 ἀθβίσίην 
ἴο 5ὸ δ8οσοϑδθ ἰηΐο 
Δ: οὨϑ18, {π6 Ὀγοίμοῦς 
ντοῦύθ {ῃ68 αἰ βοΊ 165, 6χ- 
Βουῦϊησ ὑῆθηι ἴο χϑ- 
σοῖνα Ὠἰπὶ Κίηαιν. 850 
ΜΏΘη Π6 ροῦ ἰῆθγθ, 68 
ΕΥΘΘῦν ὨθΙροᾶ ἐῃοξα 
ΜΏΟ 8 Ὀδ]θνρᾶ οἡ 
δοοουηῦ οἵ αοὔβ υῃ- 
ἀδθβϑουνεᾶ κΚιηδηθββ᾽; 
8ἴοσ ψι ἢ ἰπύθηβ 
Ὧ6. ὑπουόοιρΏΥ Ὀγονρᾶ 
ἴπη6 σενγβ ἴο Ρ6 στοῦ 
ῬΕΡΙΟΙν, ΜΏΐΪ6 6 
αἀθιλοηδύχαϊθα. Ὁν ἐμ8 
ουθύυσοσ ὑπαὺ “6518 
85 ὑῃα Οηγίδῦ, .. 
1 ΤῈ δ. ΘΟΌΓ͵ΓΒΘ 

οὗ αδνρηΐβ, ψΏ118 
ΑΙ ΡΟΙΊΟ5 Ψψ88 ἱπ 
Οογΐηῦῃ, Ῥδὰ1] νοΐ 
ὑμτοιρ ὑμ6 ᾿η]δπᾶ 

" 

γιννιρηνοθκονηβᾳ 6838 

ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ 
ὌΡΡΘΥ Ῥασίθ ἴο σοῦῶθ ἱἰπΐο Ερῆθϑθιβ δῃᾶ 

εὑρεῖν τινὰς μαθητάς, 2 εἶπέν τε πρὸς 
ἰοβηᾶ βδοίὴβ αἰ βοὶρ]65, Ὠς βαἰϊα δῃηᾶ ἱονγεσα 

αὐτούς Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε 
Π6 πὰ με ΒΡΙΓΙΪ ΠΟΙν χοῦ τϑοαϊνϑᾶ 

πιστεύσαντες; οἱ δὲ πρὸς αὐτόν 
ἼΠ6 (ΟΠ. 65) μανία Βα θνθα Ῥυξ ἐοννατὰ Ἀϊσὰ 

᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν. 
Βυξς ποῦ 15 κερί σι ΠΟΙΥ 5 ὑγ6 Ὠρθδσζά. 

3. εἶπέν τε Εἰς τί οὖν 
Ης καἰ δα Ιμἴο νὩδς Κθσυθέοσο 

ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπαν Εἰς τὸ 
Μ616 γοῦ ὈδΡ ϊΖο α} ΤΏ (οη65) Ῥὰϊῤ 5βαία [Ἷτηΐο [Π6 

᾿ΙἸωάνου βάπτισμα. 4 εἶπεν δὲ [Παῦλος 
οὗ 08 Ὀαρύβγα. Ξαιῖα ὑαΐ Ῥεὰαὶ 

Ἰωάνης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας, 
Ζοῆα Ῥαρ ϊζρα Ῥαρ ΐϑυα οἵ τορρηΐζδηορ, 

τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον 
ἰο δθ Ῥξορῖὶθ βαγίῃβ ἰμπίο ἰδδ (οπθ) σοΙηἑη δ 

ετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ᾽ 
ΔΙ͂ΟΣ Ἀἰσπὶ ἴῃ οτγᾶρυ πὲ πον 5ῃ Ομ] Ῥθιθνθ, ἰῃ15 

5 ἀκούσαντες δὲ 
Ἡδνίηβ μεασγὰ Ἀαΐ 

κυρίου 

ἔστιν εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν. 
ἰβ ἴπἰο {ῃ8 7655. 

ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
ΒΡ ψνοσα Ὀε ζοα ἰπΐο ἰῇ6 Ὥϑῆθ οὔίῃῆ Τιοχὰ 

᾿Ιησοῦ’ θ καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ 
7655; πα Βανὶηξ ἰτροϑαα ἴἰο [θὰ οἵ ἐμ6 

Παύλου χεῖρας ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ 
Ῥϑδὰὶ Ὠδμᾶβ οσοϑὴθ ἰῇ 6 βϑρισῖῦ ἰῇ ΠΟΙ ὍΡΟΙ 

αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ 
ἴοχγα, ἴῃ ν νοΥΘ βρθδκὶὴ δῃα ἴο ἰοβθ5 δηᾶ 

ἐπροφήτευον. 1 ἧσαν δὲ οἱ πάντες 
ἐπον ννοσο ὑσορ σον ηδ. Ἄγετθ Ρυΐ τῃ6 811 

ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα. 
ΤΏΔΙΘ ΡΟΥΞΟΩ5 851 ἔψνεῖνθ. 

8 Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν 
Ἡδνῖδβ οπἰοσορα θὰ ἰηΐο {ῃ8 ΒΥΠΘΡΟΒῸΘ 

ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς 
ἢ6 νν85 ΡΣ καθ ῬοΙΩΑ͂Ιν ὌΡΟΣ ΤΟ ἢ 5 ἴῶχοα 

διαλεγόμενος καὶ πείθων περὶ τῆς 
ΤΟΘΒΟΏΙΏΒ δῇ Ρθυβϑυδαϊηξ «δροῖῖ τὴ 

βασιλείας τοῦ θεοῦ 9. ὡς δέ τινες 
Κιηράογῃ οὐ Οἀσασάᾶ. Α5 μυΐ βοχὴβ 

ἐσκληρύνοντο καὶ 
ΨΟ͵Θ δ τα ποθ ῖνο5 8586 

ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν 
ἔθου ὑγοσο αἰβορον τι 5 βασ ἢ δα 16. Ψὰν 

ἐνώπιον τοῦ πλήϑους, ἀποστὰς ἀπ᾽ 
Ἰὴ ϑ:σῃξΐ οξίῃμ σαυϊεττιᾶθ, αν: βίοοα οὔἔ ἔγοτὴ 

ΑΟΊΤΘ 19: 3---9 

Ῥϑιΐβ δῃα οϑὴθ ἀΟ 
ἴο ΕΡΒΓ 6.515, δπᾶ 
Τομ Δ δουὴρ αἰ βοῖθ]θβ; 
2 ἢ6. 5δῖϊα ἴο 
οι: “14 νοὺ τὸ- 
οοῖνθο ὨΟΪν Βρίσχὶ 
ψΏΘη τοῦ Ὀθοϑηλθ Ρ6- 
ἸΘν ΟΣ 5) ὙΏΘΥ κβαϊα τὸ 
Ὠϊα: “ΝῺ, ψὰ Ὧδνθ 
ὭΘΥΘΙ Ὠρδαχὰ ψΏδίΠΟΥ 
ὕΏΘΥΘ 15. ἃ ΠΟΙΥ͂ δρ!γὶν." 
ϑΑΙΩα, Ὧθ6 βαϊᾶ: “Ἴὰ 
ψΏδὺ, ἤθη, ψοῦο τοῦ 
Ῥερύλζοα 9 ΤΏΘΥ 5δἱά: 
ἍΩ σΟΏΩ᾽ 5» Ὀδρύβηλ.᾽" 
ἀ ῬᾺᾺΙ 58ϊἃ: ““9ΟὋΠἢ 
Ῥαρῦ ρα νι ὑδ6 θαΡ- 
ἰϑῃ [1 ΒΥΤΏΟΙ]1] οὗ 
τορϑηΐβδηοθ, 6] σ᾽ ὑῃ6 
ῬΘΟΡΙΘ ἴο Ὀδῖῖονθ ἴῃ 
8 οὔδ σογμΐησ δἴξογ 
Ὠΐγα, ὑμαῦὺ ἴθ, ἴπ ὕ6- 
505. δοὴ Ὠθϑυϊηδ 
015, 67 ροῦὺ μδρ- 
{|σρὰ ἴῃ [Ὧ6 Ὡϑῆιϊθ οὗ 
{μ6 Τιογχὰ σεβαβ. 6 Αηὰ 
ΜΏΘη ΔῈ] Ἰαϊὰ ὯΪϊ 
Ὥδηακ ὌΡΟΣΠ θη, 
{09 ὨΟΙΥ ϑριτιῦ οδπὴδ 
ὌΡΟΩ ἰπθί, δηᾶ θυ 
Ῥθρθ βρϑακίηῃρ σα 
τοησιιθ διὰ ὑὈτορ- 

οϑυίηρ. 7.411 ὑορθύῃοσ, 
ποθ ψοΥΘ δροιῦ 
ὑννθῖνα χρῇ. 

8 πιοΐουϊηρ ἴΐο [6 
ΒΥΒΠΘΘΟΡΊΙΘ, ὯΘ6. ΒΌΟΚΘ 
ψι ὈΟΙα 655 [Ι͂οΥ 
ΏγΤΘΘ ῃοηὐϑ, οὶν- 
ἴὴρ ὑβθὶκ δηαὰ τίη 

Ῥούδιιδδίοη Ο08- 

οΟΟΥΐησ ὑπ Κ'ῃρ- 
ἄοὰ οὗὐ Ααοά. 9850 
ΨΜΏΘΩ βδοθ θη ΟἿ 
Βδταθηϊηρ ὑμϑιηβοῖνοα 
δ ἃ τοὺ Ὀεδιιθνὶηρ, 
ΒΌΘΑΚΙΩΡ ἸΏ] ΓΙ ΟΌΒΙΥ 
δρομῦὺ ΤῺ ΨᾺΥ Ρ6- 

ἔοσθ Ἂἢ6 ταὰα]ϊυϊύαᾶδ, 

Ὧ6 ΨΙΛΟῚ ἔΥΟΙΏ 



ἈΟΥΒ 19:10--,16 

αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς, καθ᾽ ἡμέραν 
ἴβθῖὰ [6 Ἰἐπηῖίθα οὐ ἐπθ ἀϊβοίρ!εβ, ἀοινῃ μερ 

διαλεγόμενος. ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου. 
ΤΟΔΒΟΏΙΠΩ ΕΟ 18 56ῆοοὶ οὗ ΤΥΣΔΠΠΌ5. 

10 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε 
τὴς αξ οσουχτεᾶ. ὉΡΟΩ. γοδυβ ἔνο, 85-δηᾶ 

πάντας τοὺς, κατοικοῦντας τὴν ᾿Ασίαν ἀκοῦσαι 
8} ἴῃ 6 ᾿λϑολξης 6 Αβίϑα ἴο Ὦθϑδγ 

τὸν λόγον τοῦ κυρίου, ᾿Ιουδαίους τε καὶ 
ἰἐβε νοστά οὐίῇῃθε [Τογ, ὅενν5 δὴ δῃὰ 

Ἕλληνας. 
ατερίβ. 

11 Δυνάμεις τε οὐ τὰς στυχούσας ὁ 
Ο Ῥοννοῦβ δηῃᾶ πού (ῃ6ς ἤδνὶὴξ ὨΔΡρΡροηοΘα ἐπα 

θεὸς - ἐποίει διὰ - τῶν χειρῶν - Παύλου, 
οᾶαὰ ννὰ5 ἀοὶπ 5 στοῦ 6 παημᾶθ οἶδα, 

12 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας 
ϑτϑηάᾶ ἴσο. Ὄροὰ ἐπ (οΠ65) Ῥοὶης βἷο κ᾽ 

ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια 
ἴο Ὀ6 Ὀοχπδ ΟἿ ἔγοτη 6 βδβικίὶπ ΟΣ δίῃ σιψοδῖ οἱοίῃς 

ἤ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν 
ΟΥ ϑρσοῦβϑ δῃᾶ ἴο 6 ΒΩ ΡΊΠΒ ο͵δοθ ἔσο. μη 

Ἃ "» ΄ ψ᾽ ΝῚ ΄ 

τας νόσους, τα τε πνευματὰ τὰ πονηραί 
186 αἀἴδβραϑθϑ, ἴῃς δπὰ ΒΌΪΧΙΪΒ 16 νυἱοκοᾶ 

ἐκπορεύεσθαι. 183 ᾿Επεχείρησαν δὲ τινες 
ἴο Ρ6 σοπιΐηρ οι. ἸοΟΚ ἢ μβαηὰ ὑπ βοζῆξ 

καὶ 6ὁἑ.οτῶν περιερχομένων Ιουδαίων 
8150 ΟΕ Τπ6 (Ομ 65) : δοῖηβ ερομὲ ὅονν5. 

ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς “ἔχοντας 
ΘΧοτοΙθίθ ἕο ΡῈ παπλίηρ ΡΟ ἔθ (ΟΠ 65) Ὠδνὶπ5 

τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα ᾿ τοῦ 
1221: ΒΘ. ἷῖῇ6 ψιοΚκεα ἴῃ6 Ὥδὴθ οἔίῃπε 

κυρίου ᾿ ᾿ΙΪησοῦ - λέγοντες Ὃρκίζω 
Τιοτὰ 7655 ΕΣ ΣΙ τ Ι δήὰ ρυἱέϊηξ υπᾶθυ' οδίῃ 

ὑμᾶς τὸν ᾿[Ιπσοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει. 
τοῦ ἰ6. 42658.5. ὙΒΟΤᾺ Ῥϑὰϊ 15 ὈΓΘΔΟΏΩ 5. 

14 ἧσαν. δέ τινος Σκευᾷ ᾿Ιουδαίου 
ογΘ δᾷξς. 'οἔϑβοχζηθ ϑΞοσν8 ον 5 ἢ 

ἀρχιερέως. ἑπτὰ υἱοὺ «τοῦτο ποιοῦντες. 
ἈΙΡῊ ρῥσυὶθϑὲ 5θνθὴ 5ΟΩ5 ταῖς ἀοίηπα. 

150 ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν 
ἘΔῺ αησιυνοτραᾶ ας 6 βδρὶτς ἴπ6 ψ]οκοα 

. ΕἸ -“" Ἂ ΡΥ - 

εἶπεν αὐτοῖς Τὸν. μὲν ᾿[ησοῦν ινώσκω 
βαϊά ἰο πο Τὴ ἱπάθοα 9εβὰβ τα Καονίηδ 

καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι ὑμεῖς δὲ 
δα 186 Ῥᾶὰ Ταχὰ δοαπϑίηξεα ΜΙ, ἐκασν μυὲ 

τίνες ἐστέ; 16 καὶ ἐφαλόμενος - ὁ 
ΨΏΟ 87 γοῦυΐ τς ἈΠ παν Ιθαρϑα προ ἐδ 6 

ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα 
ΤΆ8. ἜΡΟΩ ἔπθλ ἰἴἰὰ ΨΏΟΙΩ γὙὲὴ5 ἰῇ6 βρίσγις 
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θα -δηα βαρ δΓαἰβα 

[86 ἀϊβοῖρ]θ5. ἔτγοῃ 
πη, αδὶϊν. βἰνίης 

ἴθ} Κ5 ἰῃὰ [ῃ6 ϑβοδορὶ 

[διαϊδονγ}] οὗ ᾿ 
ΤᾺ 5. 10 ΤῊ 5. ἴορζ 
Ρίδοθ ἔογ ὑνο ΥΘαζς, 
50 ὑῃδῦ 811 ὑθοβα ἴῃ. 
Βα πρ ὑπ6 Γαϊϑ σίοι 
ΟἿ] Αδία Ὠθασζᾶ ἰῇ 
ψοτὰ οὐ μθ Τιοσὰ 
Ῥοίῃ σοΐβ δῃηὰ αὕρϑεᾷκς, 

11 Αηὰ Οοάᾶ΄ Κρρὶ 
ῬΘΥΪοΟστηϊηρ δχύγϑογς 
ΟΙΏΔΥΝ ΜΟΣΚΒ οὗ Ροχ: 
ΕΓ ὑΤΟΌΡΗ (6 δπᾶς 
οὗ 81, 1250 ἰδὲ 

δον οἱούῃ 5 -ῃὰ 

ΔΡΤΟΩ5 ΜΟΙΘ ὈΟΣΠΒ 
ἔγοισι Ὡἶβ θοαν ἰθ ἐπ 
ΔἸΠτρ ῬΘΟΡΙΘ, δηᾶ ἐῃθ 
ἀϊβθαϑαθ 1αῦῦ ὑΠρη, 
δηᾶ ὑπ ψ οκθϑα δρ σὲ 
σϑῖθ οαὐ. 18 Βιὺ σεγ- 
ἰαὶπ ΟἾΘ5 ΟἿ ὐδα 
τονίηῆρ ὕὅδθν5.. χῆὸ 
Ῥτϑούιοθα 6 οδ5ὲ- 
ἐπρ ουὐ οἵ αἀδηχοὴς 
8150 ὩΠπΠαρσύοοῖκ ἴο 
Ὥϑηηθ 68 Ὡβϑ1η6. Οἵ 
[88 Τογὰ σὕθϑι5. ΟΥ̓́Σ 
ῆοβθ δνίηρ ὑδ8 
ΜΊΟΚΟΘα δρ γῦδβ,. 58 Υ- 

15: “1 ΒΟΙΘΙΙΙΪ 
Οὔδῦρθ. υοῦ ὉΥ͂ 7655 

ΜΟΙ ΔῈ ῬΥΘΘΟ6 5." 
14ΝοΝ ὑἤοσθ ψΟΓΘ 

ΒΘΥΘΏ 5005 Οὗ ἃ 6εῖ- 
ἰαΐῃ ϑοθνβα, ἃ. σον δ 
ΟὨΙΘΥ ὑσὶ θοῦ, ἀοίηρ (18. 

15 Βυΐ ἴῃ δῆβψοσ ὑπὸ 
ψἱοκοα πρίσιν διὰ. ἰὸ 

[λθῖ: “Ἵ Κπον “6803 
ΠΑ Ι δ. δβοαυδίηίοα 
ἢ Ῥ8Ὲ1; Ῥαῦ 80 

ΔΙ6 τοῦ 16 18 

ἐμδῦ π6 τηϑδῇ ἴῃ ψΒοτὶ 

ὑῃα ψιοκρά πρὶ Γὶϊ 

ψ 85 Ιϑαρϑα ΡΟ {861}, 
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τὸ πονηρὸν κατακυριεύσας ἀμφοτέρων 
ὴ ννὶοκοα πμανίμηδ οί [86 πλδϑίε συ οὗ Ροίῃ 

ἴσχυσεν κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς 
εχοτίοα βίγεησίῃ ἄονγῃ ΟὨ μοχα, δ5- δὴ Ὡδκεᾶ 

τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ 
μανίηῃρ βεοὴ νουηᾶθδα ἴο ἔξα οὐΐοξ τὰ 

11 τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν 
τη Ῥαΐ Ρδοδῖῖθ ΚΟΨΜῺ 

πᾶσιν ᾿Ιουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς 
ἰο 811 7ενν5 δὰ δῇ ἄἀτσεθῖκκ {π8 (Ο}65) 

κατοικοῦσιν τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσεν φόβος 
᾿αρλσ [88 ἘΡθβϑυβ, δῃᾶ 8611 ροῦ ἔβθδῦ 

ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ 
υροῖ 8 {0Ωϑτ, δηᾶ ννδβ Ὀϑίῃξ τοαρσηϊβεα τὯ6 

ὄνομα. τοῦ κυρίου ᾿[ησοῦ. 18 πολλοί τε 

Ὥδθ ΟοΟὗἷῇε Τοτγά Φεβυβ. Μϑδην - δῃὰᾶ 

τῶν πεπιστευκότων . ἤρχοντο 

οἱ ἴδ. (ΟΠ}65) μανίτθ Ὀοιανεα ψψ χα σοχη τη 

ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες. -“ τὰς 

ςοπζοϑδίαρ οὐἱ δᾶ δῃθοι οί 5 ῸΡ τὰς 

πράξεις αὐτῶν. 19. ἱκανοὶ δὲ ᾿ τῶν τὰ 
εοἱϑὀ οἵ ἴρ. συρβηοϊοας αΐϊ ΟΣ {π6 (οη65) ἴῃ 8 

͵ ες . Η 
περίεργα πραςζάντωῶων συνενέγκαντες 

περι ας πανί Ῥχδοιίςθα αν] β Ῥτουρδύ ἰοσϑίμο 

τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον 
ἰα. ὌοοΚκβ ἐπον σνοσθ Ρασγηΐηε ἄοννα ἴῃ βίρῃξ 

πάντων: καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν 

καὶ 
«πὰ : 

οἴκου ἐκείνου. 
μοῦθ8 ἰμδῖ. 

οὗ 81}; δπὰ σοχηρ ρα [186 φυΐοθβ. οἵ ἴθηι 

καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε. 
ὦ δον ἐουμα οὗ ΒΝ συ ΤΑ τιϑαβ ᾿ Ἔνϑ. 

30 Οὕτως. κατὰ κράτος τοῦ κυρίου ὁ λόγος 
ΙΤοσᾷά ἴμε. νοτγᾶ Τω5 ἄονῃ ταϊσραὶ οὗ ἴῃ 68 

ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν. 
ν85 σοί δῃᾶ ἱΐνναϑ ΟΧΘΓΤΩΒ ΞΊΓΘΠΡΊΙ. 

21 Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο 
ον Ἂς Βαξ νγὲ5 1816 {π656 (155), Ῥυΐ΄ 

ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι “Ὁ διελθὼν 
ὸ Ῥβᾷ1 ἱἰπ 1π6 βριτς. Βανὶη8 ΒΌΠ6 {ΧΟ ΡΉ 

τὴν Μακεδονίαν καὶ ᾿Αχαίαν πορεύεσθαι εἰς 
:-6 Μεορᾶοηίΐαδ:Ὺ:: Ὃιηιάᾷ δομαῖὶα ἴο θε βοΙῃ5 1ηΐο 

᾿εροσόλυμα, εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι 
Ζοναβαίθση, μάνίησ βαἰα ἐμαὶ Αὐΐεσ τὴ ἴο οογὴρ ἴο 6 

με ἐκεῖ - δεῖ με καὶ Ῥώμην. ἰδεῖν. 
ἴλ8δ. οσθ {15 ὨΕσΘ σαν ΙΠ6. 81Ξο Βοὴθ ἴο βεδβ 

2 ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν μακεδονίαν δύο 
Ἡδνΐηβ βοΐ οἱ Ραΐ ἰπΐο {π6 ΜϑοἊοεάοῃία ἔνο 

τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ 
βουνὶησ ἴο ἴσα, τιον δᾶ οὗ [ῃ8 (ΟΠ 65) 

ΑΔΟΊΒ 19:1}---92 

θοῦ [6 τηϑϑίθυν οἱ 
ΟΏΘ 8106 τἢ6 ΟΥ̓ΘΥ, 
Δα Ῥσγανδιθα δραϊηδῦ 
μοσα, 50 ὑδαῦ ὑῶθῦ 
Πραᾶ πδκρᾶ δηᾶ ψουπμᾶ- 
ρα ουὖ οὗ ὑῃαὺ Ὠοι156. 

17 ΤῊΪΣ Ὀθοϑ 6 ΚΠΟΜΨῺ 
το 811, Ρούῃ [8 ὕ6}8 
8.4 ὕἴμο ασϑοῖα ὑμαῦ 
ἅμοιὶ ἴῃ ἘΕΡΏ Θ᾽ 8085; 
ΘΩα ἃ 687 1611 ὉΡΟΩ 
ἴθ 8117, διὰ Ὁ86 
ὭΔΙΩΘ Οὗὐ ἰῇ Ζογᾶ 
ὅοδυβ ψοηῦ οἡ Ὀθὶηθ 
χηϑρη Ἃ116 ἃ. 18 Απὰ 
ΙΏΔΗΥ Οὐ ἰζοβα ΨΟ 
δᾶ. Ὀθοοῦθ 6] νεσβ 
νοι] οοὴθ δηα οοὰ- 
ἔροϑ δῃᾷᾶ τϑροῦὺ ὑῃοὶσ 

Ὀτϑδούϊοθβ ΟΡ ΘΏΥ. 

19 Τηαοθοᾶ, αὐἰΐα. ἃ 

ΩΤ ΌΘΥ οἵ ποθ 80 

Ῥσϑουύ ρα τηϑϑῖοϑὶ αυὺβ 

Ὀγουσῶῦ ὑπο ὍΟΟΚΒ 

ἰορϑίμοῦ δηὰ Ὀυγηθα 
θαι Ὁ Ὀδίοσθ θνοῦγ- 

μροᾶγ. Δῃμᾶ [87 081- 

ουαίοα ἰορθίμθ μ8 
ὑτῖσα Οἱ ἔμθαι δῃᾶ 

ζουμὰ ὑβθὰ Ψογίῃ - 

ἘΓῸΥ ὑμουδϑηά Ὀΐδοθσ 

ΟΥ Βναγ, 29 ΤῊ. ἰῃ 

δ ΚΑΙ ΜῸΣ [8 

ψοτὰ οἵ σδμονδὴ" 

καρὺ σγοσίῃθ δηᾶ ὑσθ- 

ψΑλ δ. ᾿ 

21 ΝΟ ΜΏΘΩ θδ8 

ὑϊηρ5 δα Ῥθϑθῇ ὁοην- 

ῬΙοίθα, Ῥϑὰὶ ριυγροβθᾶ 

ἴὼ Ὠἰϊβ. βησιῦ ἰηϑύ, δἴ- 

61  βοίῃρ ὑμγουΡᾺ 

Μϑο- 6: ἄο 1] 4 δῃᾶ 

Α'ομ8΄ 1386, μ6. ΜΨουα 
ἸοΟΌΓΩΘΥ ἴο σου δ θ α, 

βοδίηρ: “Αἰΐεσ 1 βοὺ 

6 76 1 τηϊιϑῦ 8150 566 

Ἑοταθ." 22. 5οὸ Ὧ6 ἀϊ5- 

Ῥεϊομρᾶ ἰο Μίδο' 6: ο΄ - 

Ὧϊ8 ὕνο οὗὐ ἰῇοβθ 

ὍΏΟ τηϊηϊδίοτθα τὸ 

πὰ, Ὑπηοῦν θᾶ 

205 Τοθονδῃ, 517,8.18,156-8.. {Π6 Τιοτᾶ,. ΒΑ; αοά, Εν». 
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Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν [Ἐ τα α5, θὰ 6 Βΐχη. Ἐκαβίαβ, 8 ἄεξϊαυθα ΠΡΌ ἰὰῖο {6 ΗΥ̓δὰ ἀθιαυθα ἔον ΒΟΙὴβ ᾿Ασί 6 ἴῃ 88 [Γαϊδβέχϊο ἥδ ον ΟἿ] Αδἴα, Ἶ 
28 ᾿Εγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν 29 ΑΓ ὑμαὺ ραγίις. ὉΠᾺῚ ὑΐὴθ ἴῆθσο ΒΙΌΒΩ 1 οσουσσεα θὲ ἀἄονὰ ἐμ ἃ οἰ θα ἐσθ β ᾿ Ὰ ᾿ ὯΟ 1 {16 αἰδέατθδηοε ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ. "ε Ϊ : ται δδιϊαϊϊοη ποΐ Ε{{|Δ| αρουξ ἐῃθ νὰν. ὃ ἜοΣ ἃ ὀοῖναία κὰδ 

24 Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, [ παπιοᾶ ΤἈΘ- ΛΘ "5, ἃ δυηθύγἪιβ ῸΥ ΕἾ0}421) ἴο ὥβϑίῆθ, ΒΙνΟΥΒΙΩ ΤΉ, ΌΥ τηδκίην 
ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς βνοῦ ΒῃτΙηο5. οὔ Αγ΄: ΙΗ Ἢ τοβκίης ἀϊνίπα Βαρ ἐξα ϊοωβ ἘΠῊΝ ΓαγΒη Θά ἰῃρ ᾽ Η Μ Η 5. } ΟΥδεθιθη ἢ0Ὸ ἀργυροῦς ᾿Αρτέμιδος παρείχετο τοῖς (καἰη; 55 πᾶ Ὧ8 ἰς ΟΥ̓ δῖνος οὗ Ατίθυὶβ νγ85 ἔτ ἸσηηΡ ἰο ἐπδ ᾿ Βδἢ- μ το κου : ᾿ ᾿ Εγρα [ἤθη δηᾶ [ΠῚ τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν, 25 οὗς [τῦο ΜΟΣΚΟα αὐ 5θοῃ ΑΥβθηβ ποὶ Ηἰ6 ΜΟΥ Κίηβ Ῥχοβέ, ὙΝΏΟΓΑ ὨΪὴρ5 πᾶ Βαϊά: 

συναθροίσας καὶ τοὺς περὶ τὰ ᾿“Μέεηῃ, τοῦ Μ611 Κῆοῃ Βανίηβ στον θα ἰοβείμοσ 8δοὸ πὸ δϑοὰξ {πὸ ὑμαῦ ἔγομπι (Ὡϊβ Βιδί. τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν ἴΑνδρες, [πθθ5 8 παν Οἱ ΒΆΘΗ ἰδίηρε ὙΝΟΥ ΚΟΥ Ὧθδ βδἱἹά Μδ18 Ρϑιβοῦβ, Ὀσοβροσιγ. 28 ΑΙ5ο, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ὕοῦ ὈΘΠΟΙὰ δῃᾶ ρου τοῦ δΙΘ ν}6}} Κπουγίηδ ἱπαὶ ουὲοἔ {815 ἰῃᾷ8 [πο ποῦ ΟἿ]Υ ἰῃ ἐργασίας ἡ εὐπορία ἡμῖν ἐστίν, 26 καὶ ψουκὶηρ ἐδ6 Ῥτοβρουν ἴἰο 118 15, 

θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε 
Χοτ Δ΄’6 Ῥεμοϊάϊηρ δὰ τοῦ δύ Πρδυῖπσ 
μόνον ’ ᾿φέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης 
οὐἷν ΟΥ ΕἸ ΡΘΒΚ Ραΐ ΠΘΘΙΙ͂ν οἴ δ] 

᾿Ασίας ὁ Παῦλος οὗτος 
Αϑβὶδᾷ τη 6 Ῥδ1] {15 

μετέστησεν ἱκανὸν 
τλδᾶθ ἴο σῇδηρο βίδπα βαββοϊοπξ 

οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ 
ποῖ 8Ι6 ξἙοὰβ ἰδα (οΏ 65) 

γινόμενοι. 2 οὐ 
σογ τη ε ἰο Ρ6, Νοὲ 

κινδυνεύει -ἡμῖν τὸ 
15 1π ἀβῆθον ἰοὺ ἐπ 

ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ 
ἴο σοῦθ, Ῥιξ δἴβο 

᾿Αρτέμιδος ἱερὸν 
᾿Ατέθγῃϊβ Τρ 0 16 

ἘΡΠ-5ι5 Ρυΐ ἰἢ Ἴθαῦ- 
ΙΥ 841 μὰ [Γαϊβέτιοι 
ΟἿ] Αδία (ῃΐβ. Ῥβὰ 
Ὧδ5 Ρεγβαδαθα 8. φοη- 
5Ιαθγα 86 οτονψὰ δηά 
ἰυγπρα θη ἰο δ8ῃ- 
ΟΥ̓ΘΙ ογρίηΐοῃ, 58 γΥ- 
ἴπῃρ᾽ ὑμαῦ ἐμ ομδ 
ὑπαῦ ἃἴθὸ τηδᾶρ ΌΥ 
ἤδηᾶβ δύθὸ ποὶ δοάϑ. 
21 Μούβθονϑῦ, ἐμ ἄδῃ- 
ΒΘΙ οχιβδίβ ποῦ ΟἿἹΥ 
ὑπμαὺ ἐμΐ5 [οσοιρϑίϊου] 
ΟΥ ΟὟΥΒ Ψ|1Π]1 σοπιρ ἰηΐο 
αἰβσθραύθ θαὲ 8150 
ὑμαῦ ἰῃ6 ἐθῃιρ οἵ 
ὑῃ8 ρτθραὺ ροάάᾶρεβ 
ΑΓ Θ᾽ πὶὶσ ΨΠῚ1 Ρ6 68- 
ὑβθιηθὰ 8ἃ5 ποίῃίησ 
δλα οὐ ΠΟΙ χιδρ- 

ὅτι οὐ 
μὲ 

πείσας 
Βανὶηβ Ρεσβιιδᾶρα 

ὄχλον, λέγων ὅτι 
ογοννα, βαυίὴρ ἰῃδὲ 

διὰ χειρῶν 
Τοῦ δδηάᾶβ5 

μόνον δὲ τοῦτο 
ΟΠΙν Ρμεξ 1815 

μέρος εἰς ἀπελεγμὸν 
ῬΡαῦέ.͵. ἰηΐο αΙἸβγθραία 

τῆς μεγάλης θεᾶς 6 οὗ ἐδ8 δτοδῖ Βοαάᾶθβ8 

εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, 
ἰηίο ποίῃίηξ ἴο Ὀ6 γαϊθα, 

μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῆς [ΠΙΠΟΘηΘΒ ΨΏΙΟΗΒ ἐπὸ ἴοῬθδβουαϊξ δῃᾶὰ αἷβο ἰοβθε ἔβίβῃ ἄοψῃ οξίῃθ, ΨΗΟΙ8 [αἰδύσιοῦ ΟἹ] μεγαλειότητος αὐτῆς, ἣν ὅλη ᾿Ασία | Αδδ' διὰ ὑπ 1πη88- ΤΑΒΘΕΙΗσΘηοΘ.  ΟΥ̓ΒΟΥ, ΨΒΟΩ. ΨΏΟ]16 6 Αϑία Σ᾿ θα δαγίῃ ψουβῃΐρβ ἰ8 καὶ οἰκουμένη σέβεται. ἰ8ροιῦ ἰο Ρ6 ὑσουρμί δᾶ ἴῃε Ῥείπρ ἰὩμδ ἱξθα [φατὲ] ἰδ νερογδίηρ.  ἀονὴ ο ποίὐμίηρ." 
23: ΤῊΘ γᾶν, ΚΒΑ; Φομονα ἢ 5 νὰν, 57,18. ψρώιχεῖθο, ΟἹ Θπλθα 89). 

86. νγὰν οὗ {18 Τιοτὰ, [188 ψγὰν οὗ αοά, 9», τ Ξ 

ΗΝ 

687 ΔΟΥΒ 19: 38---84 

'; » Ἃ ᾿ νὰ ΄ , ἃ ἀκούσαντες δὲ καὶ ενόμενοι πλήρεις [28 Ἡδαχίηρ [ῃἰ5 δὴ 
3 Ἀμμ “δ ῬΡαΐ δηᾶ ἤοτν Ὀθοου8 7.1} Ῥθσοχηΐηρ 11] οὗ 8ῃ- 

λέγοντες Μεγάλη ] 567, ὑπ ΤΕΣ ὈΘρ8Ὼ Ξασ ΩΝ ατεαὶ 1 ΟΥΥΪΩΡ Οὐὐ, δδγίπρ: 
“Οτϑαΐῦ 15 Ατ θ᾿ γα οὗ 
ἴθ ἘΠ ῬΡἢ θ΄ βίδῃ5!}" 

29 5ο ὑῃ8 ΟἿ Ρ8- 
πόλις τῆς οϑὰθ ΠΠΘΩ͂ τὶ σου- 
εἷΐν οὗ ἴῃ6 | ξιβῖου, δη4 τ ΟἿ6 

ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν |ϑοοοτᾷ {67 τυβῃθᾶ 
ἐπ μτα δηὰᾶ ΠΚΟ-τα Λα αι!ν 1 Ἰηΐο 6 μϑϑίθν, ὑδ]ς- 

ἔ ΄ ἷ Ἶ Ἰοὴρ ἢ θέατρον συναρπάσαντες ἴῃρ ΤΟΤΟΙΟΙΥ 8 
ἡρϑὲ απ Βδνίηβ βιδίοῃϑα ὑΡ Τοσοίμοσ  [ρ δι δηα Ατ- 

ὶ ᾽Αρί φ ἰβ ἴα ὍΏιι5, 86. 6- ἀο΄- ῖ ὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, | 15: [δ , Με 
ΓΟΟν μάτι ΑΚ ΧΟ Μδοθδομίβηϑ, Ὠϊ 8115, ὑγαυθιῖηρ οογλ- 

ἣ Υ ᾿ ὲ ὩϊοτΚ οὗ Ῥϑὰ]. 30 ἘῸΣ νεκδήμου Παύλου. 80 Παύλου δὲ Ρᾶ 
εὐνοῖιδες αἰῶ οὗ δὰ. ΟΥ̓ΡῬδὰῚ μυΐ ἘΠῚ πηι ΡΟ δ 

ἢ ὶ ὸ ῆ ᾿ 1111} Ὁ ἰηδίαθ ἴο ἔ εἰσελθεῖν εἰ τὸν δῆμον οὐκ) ΜΙ Ωρ ἰο α 
βαύλον του ἴο δηΐοσ τῷ ἴ86 φρὰρῆσ τοὶ [0ὴ6 ὈΞΘΟΡΙΘ, ΒΗ ᾽ν 

Ἶ ὑτὸ ἢ {: ἐς [ ἀἸΒΟῚθ1ῚΘ 5. ψοὰ ὯΟ ὼν αὐτὸν οἱ μαθηταί 31 τινὲς ᾿ ᾿ ἷ 
ΠΥ δεν ήδη Πα {μ6 κοι σα: Βοτὴθ | ρουτηϊῦ ἀῶ 31 ἘΘῺ 

ὶ Ἂ 3 ὧν, ὄ ὑτῷ ί 6 οὗ Π6 οοἸμηλί5- ὲ ᾿Ασιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι, | 5ΟΙῺ ι 
ἐν ἈὐρΝ ΜΙΝ Απίσνοκο, ἥ ΒΕ ἴο Ὠἰπὰ ΕΓ ΘΩα5, ΒἸΟΏΘΥΙΒ ΟἹ ἔρδύυϊναιβ 

ὸ τὸ 4 Δα ρδηῖθθ, ΜῺΟ ΨΈΓΘ έ πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν. Ι 
ἡὰ χρῤ θεοὶ ἐπρξος τὰ {πον νοσα οδηἰσθαίίμα ποῖ  ἔΥΙΘ ΑΙ ἰο ἰπλ, βοηῦ 

ὸ ἰ ὸ 2 ἄ ἴο πὶ 8ῃηα Ὀδθρϑῃ ῦ ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον. 32 ἄλλοι ι 
ὁπ δι ΒἰτλθεΙς ὑπτὸ {6 ἐπθδίθυ. Οἰμου5 ὈΙΘδάϊ ιν ἴοτ Εἰτὰ ηοῦ 

ἐν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον, ἴο ΓἾΒς Ὠϊἰ56} 1 ἴῃ 1} 8 
αἰὔτοα Ἐμουθέοσθ οἴμοσ βοτιηδίμίηβ 'νεσθ οὐ ἰηβ ουέ, 1 ἐμθαύογ, 32 ὙΠ6 ἔδοῦ 15, 

ἔκραζον 
ἴον οσα οὐδ οὐ 

᾽᾿Εφεσίων. 
οὗ ΕΡ 65:88. 

θυμοῦ 
οὗ ΔΏΒΕΥ 
ἡ "Ἄρτεμις 
6. Διίθυιὶβ 

29 καὶ 
Αηὰᾶ 

συγχύσεως, 
οοηζαδίοῃ, 

ἱ τὸ 
ΠΑΝ 18 

ἐπλήσθη 
Ῥδοδηλθ Πρ 1τῃ6 

δ ὲ ΐ 3 ΟΥ6. ΘΓΘ. ΟΥ̓ ὴρ οὐὖ ἦ κκλησία συνκεχυμένη 5 ν 
τς ὙΟΕ εἰ ΝΈΜΕΙΝ Ὠδνὶηϑ Ὀ6Θ ἢ οοηξιβθα, ΟἿΘ ὑμΐηρ δα ΟΥ̓ΘΥΒ 

καὶ οἱ πλείους οὐκ ἥἤδεισαν τίνος ᾿ ϑπούπμοῦ; ἴοῦ 88 ΡῈ 
δὰ ἰῇ τήοχο (οη65) ὑοῦ δᾶ κῆον Οὗ ΒΔ | ΒΟΙΔΌΙΥ 85 ἴἢ ἰὸς α- 

ἕνεκα συνεληλύθεισαν. 8. ἐκ |5ἴοῃ, διὰ [ῃ8 ἘΡΊΟΥ 
οη δοοουηΐ ΟΣ ἐῆῇον δα σοζῆδ. Τοβείῃοσ. Ουΐ οὗ οὗ ὕπο ἀϊὰ “ἢ ΠΝ 

δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν 8 στϑβϑο ΜῊ ΤΥ 
Ῥαξ οὗ 88 στονα μον ἰοσείμοσ ταϑᾶθ 5ὸ 8 ΟΟΙΏΘ τ Ἐς ἐρεῖ 

, 4 τὸ ἂν [950 ἰορείμοσ {πον ᾿Αλέ προβαλόντων αὐτὸν τῶν 
ἐγέτανορο ̓ μανίην Ἐν δουνετᾶ ηἶὰ οὔίμο] Ὀσουσῃῦ ΑἸΘΧΘΊΑΘΥ οἷὖ 

᾿Ιουδαίων ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος [οὗ [88 ὁχονγά, 8 ὅθ ν5 
Φενϑ, [1 12 μυξ ΑΙΘχδηᾶθυ | ὑγιδύϊηρ ἢ Ὁ 
κατασείσας τὴν χεῖρα ἤθελεν ἐτοηῦ; 84 Ἀπρὴψ ἢ 

Βανίηξ βῆβκεη ἄονη {86 ὨδΔΠΩδ [6 ΜΒ ψἱΠηρ [ τλούϊομθα νὶ ᾿ ἷβ5 

ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ.  Βδῃά δηά ᾿ ΤΠ ΡΠΕ 
ἴο Ὀ6 ἀφείη Ἀἰσπ15618 ἴο ἴμ6 Ῥυθιῖο. τ εὐνὰς ἢ ἐτρϑε 

. « ἣ ἀν 8. ῬΘΟρΙ8. 84 ἐ ᾿ δὲ ὅτι ᾿ἰουδαῖός ἐστιν } ἴὉ ! ὲ 
τὰ Ἐν ονελοδαϊχοῦ Ῥαξ {μὲ εν ἨΘ 5 [ΜΏΘΩ ὑῶν τϑοοργζΖεα 

φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων , ὑμαῦ Ἠ6 δλρ ὃ τ τς 
ψοῖὶσο οσσυγγαα ΟΩΘ ουἷΐ οὗ 8} ΟΥΥ ΔΙΌΞΘ ρον ἢ ἔπ 

ὡσεὶ ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων [811] 85. ὕπο βῇοι Ὡ 
ἐξ 1 ὍΡΟΣ ὨΟΌΓΘ ἔνο οὐνῖπρ ουὐο 1 ΤΟ. αρουῦ ὑὸ ὨΟΙ,͵ΓΒ: 
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μεγάλη ἡ ΓΑ ᾿ ί ᾿ ρτεμις Ἐφεσίων. [“ἀτοαῦ ἰ5. ΑΥὐ΄ ἔθ: της 1 ἡ 186 Ασίρῃἱβ ΟΕ ΕΡΒοβιδηϑ5, ἰ ἐῃ6 ἘΣ ΜΕ πμΝ; 
. Καταστείλας δὲ τὸν ὄχλον 8ὅ Ι 

ς ον ὁ  ΨΜΏΘΩ, ἤπ8 Ἠανίηβ βοΐ ἄουι μὲ {πὸ ἔνα Ἔμ6.} οἱὖγ τεσόγαθς ΩΣ 
Ὑραμματεύς φησιν ἔΑνδρε Ἐφέ ᾿φαϊούαα Π6 Ἵτονο , ΒΟΣΡ6 15 βασι Μδ8Ι6 ἈΑΟΟΣΝ Ἐρεϊεαίαοιν 5814: “Μϑῆ οὗ Ἐς 

τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων ὃς οὐ ΄ 5115 ἱ 
ἱ γινώσκει , ὟΈΟ ΓΘΔῚΙΥ ἰα ΒΟ ᾿ ἴοσ 15 Οἔλαα νὴ ποῖ 15 κπουσίπα Οὗ τηϑηκίηα ἐπδὲ το δὲ 

ΤῊΝ τὰ Ἐφεσίων : πόλιν νεωκόρον οὖσαν [ Ποῦ Κπον ἐπδὺ ἐπΠ6 οἱ 5 
ῬὨΘβίδβ οἷν ἔθ ]6 ΚΕΘΡΟΣ Ῥείη [ΟΣὮἨ {π8 ἘΠΡΗΘ δὴ Ὥ 

τῆς μεγάλης. ᾿Αρτέμιδος καὶ τοῦ ἴπ6 ἰβτηρ]θ Κϑθρθ οξίμε. ᾿ δτοδὶ Ατίθτηὶβ δηῃὰ οἱ ἐμ (ομϑ) | ὑπ6ὸ ρτϑδὲ ΑΥ δια διοπετοῦς; - 86 ἀναντιρήτων οὖν [8πά οὗὐὁἠὨἁἧ ἴῃ ἴϊηβρε ἘΔΙ1ΘῺ ἔγοσῃ ΖΘι57 Ὁμποοπίγααιοα 16 ἐμοσθέοσο | [δύ 7611 ΖΥΌΥα μράγϑὰ» ὄντων εἰ τούτων “": ᾿᾽δέον - ἐστὶν ὑμᾶς 36 ΤΒοτοῦ ἱ ᾿ ν ὑ ΓΘ Ῥαδίῃρβ οὗ ἰμθβε (ἐμ: Π 65) Ρἱπαϊησ 115 πον ἴδθ656 ὑμΐηρδ δὺϑ ἀρ 
. κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ δ [ΡῬαΐϑ] ἷ ὍΝ { ἶ αἱ 6, ἰῦ 15. θ6οο Ὠδνίηξ θθθὴ βορηξ ἀοννα ἴοΡε. ᾿ πᾶ μηδὲν ἴοῦ στοῦ ἰο Κβαρ ΘΔ] πὴ 

πτροττεετὲς πράσσειν 37 ἠγάγετε γὰ ὃς [8 ποὲ Ἕ : . γὰρ τοὺ δοῦ σϑβῇ- ΤΑΒᾺ ἴο με Ῥεχξοστηίηρ, ἴου Ιςὰ ΑΝ ἀπε Ιγ. 87 ΕῸΓ τοῦ δες ἄνδρας τούτους οὔτε ἱεροσύλους Ῥτοιρηῦ ἐμ8586. τηρῃ ΤιΒῚΘ ̓  ϑῶ ἴμοββ (οῃ}658) πϑί μοῦ ἔδιηρια ρΙαπάθζοιβ | ΏΟ 5.6 ΠΘΙΙΠΟΡ τοΒ- οὔτε μβλασφημοῦντας τὴν θεὸν ἡμῷ Φ{ὈῈΥ5. οὗ ὁ Ὡς : μῶν. 838 εἰ ΘἸΏ]65. ἢ ποσ. ὈΙΑΒΡΒοτλίας ἴῃ8 βοαᾶθϑθβ οἔ υ5. 1 [ ὈΙΔΘΡΗΘΠΊΘΙ5. οὗ χα 
εμεοῦν Δημήτριος Βοάαεββ. 38 ὙΏΘγθίοχρ 

Ἔχ ἔοσα Θοχιθίσίβ δηἃ ἔμπα (οῃϑβ) [1 Θ΄ ἸΩΘΊΈΣΙ ΣΝ ̓ ιϑηᾷ 
σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσιν ἧς [86 οταῖὺ ψὶ ᾿ δα: πρό ᾿ ΘΙΏΘΙ Τοσείμϑυ ὙΠ Πῖγὰ αρἤροις Ἀπὸ Βαν1η5 Ἰο αΣα Ἀΐπὰλ ἄο ἤᾶνα 4 "" 

ἘνΩ λόγον, . ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ | 8θϑιπδῦ βοπιθομθ, οουχς 
ἜΣ; οτα, ζοσαπη [ἀ8 5] δτὰ δείηβ θα απὰ] ἀδΥ5 δῖθ Πρ] αδηὰ 
ἀγθυτατοί εἰσιν, ἐγκαλείτωσαν [ὮΘΓΘ ἃζδ ῬΙΟΘΟΙΒῈ15; τλλΣ ΆΧΘ, 1εΐ ἐμεπχ ὈΣΙῺΡ' ΘΠ Υ σα 5 αβαϊηβὲ ] δ. ὑμθτα ὈΓΙΠΡ σΠδΓρος οὐλλήλοις. 89 εἰ δέ τι περαιτέρω Δθδίηβῦ ΟὯ6 8ηΟΐΉΒΙ, 

ι τη κὴ ΤῈ Ῥαϊ ᾿δησίμιμβ ποτα Ῥθσοπα | 39 1ἴ, ἐπουρΏ, γὸῦ δῖδ 
ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννό ὲ (α | ϑθδζοβίηρ ἢ ἐΗΐη ἢ Ε μῷ ἐκκλησί 8' ἴΟῸΓ Δ ίῃ τοῦ 8.6 ββεκίμε Ὡροῖ, ἴθ 6 Ἰδϑψέα] ἘσοΙθοία Ὀθγομάᾶ ὑμαῦ,. 1 ΟΣ 

᾿Ὶ 

μὲν ι : 
ἰηάδρα Καὶ οι 

. 

ἐπιλυθήσεται 40 ᾿ 6 ἀθοϊαρᾷ ἱ ᾿ . Κ [ἴᾺ 8. Ττορι- τ ΜῈ 06 Ἰοοβθιιθα ὍΡΟΙ. ὩΣ ἴοῦ [Ὁ ΔΒΒΘΙΊΡΙΨ. ἡ ΓΆΡ 
κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι ΜῈ ΔΓΘ ΓΔ 1 .ἀ8η- ἍΜ 816 ἴῃ ἄβδηροσ. -ἴο θὲ Βδσῃε σμαγβεᾶ τί | ΒῈΓ ΟὗἨ Ὀδίηρ' ὉΠαγρθά 

οἴδαπίμα ἄἶνθαι οἱ. ἴδω σύμενον μηδενὸς ἀν ἀδαιν στο προς 
παῖδα,  οκίδηης,., τὶ οϑῦ, οὐ τὴ μον μρδὶ ἐμὲ 
Ὑονηϑαὐο ἐποσοῦναι λόγον περὶ τῆς ἄδ΄ ἃ τθάξοῃ τὸ 
τξοϊεπαβεῖπος, τρίτα ς υταῦτα {τρια ποτε, παρα, τὸ 

εἰπὼν ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν. αἰδβυηϊββθα:. ἔμ βι55611- ΒδνΙΩΒ Βαϊ [6 Ἰοοβϑᾶ ΟΙ͂ ἰῃ6 ΘοοΙθϑῖα. ΕὈΙΓ. : Ν 
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92Η Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον 
αὖ Αἴϊοες Ῥυΐ ἰμ6 ἴο σξεᾶ88 τμ6 ὈΡΤΌΔΓ 

᾿ μεταπεμψάμενος ὁ Παῦλος τοὺς 
μανὶπϑ βεῃὲ δέζεν (ἴο Ὠϊτα) ἐδ6 Ῥϑδὰ ΠῚ 

αθητὰς καὶ παρακαλέσας ἀσπασάμενος 
ἀἰΙ5οῖρΡΙΕ5 8η65 δανὶηξ Θποοισχασεὰ ανίηρ στθοῖθα 

ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν. 
μ ψεηῖουΐ ἴο ΡῈ βοΐῃξ ἐαΐο ΜασἼοραοῃίδ, 

2 διελθὼν 
ἩΔνΙῺΒ ΒοῸ6 ἐπσουθ Ῥαΐ ἐμὸ Ῥαγὶβ ἰῇῆοβε ϑδῃά 

παρακαλέσας - αὐτοὺς λόγῳ Α 
ρ Τθτῃ. ἴο ψοτχᾶ ΕΣ 0)9] μανὶπϑβ ΒΩ σου Τα Βοα 

εἷς τὴν Ἑλλάδα, . 8 ποιήσας τε 
ατεεςρ, 

ἦλθεν 
μ οϑίὴβ ἱπίο [86 

μῆνας τρεῖς 
τποπίῃ5 ἴδσεθ μανὶηξ Οσσυττοάᾶ ΟΥ̓ Ὀ]οί 

ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι 
Ὁ ἴα αν 

εἰς. τὴν Συρίαν ἐγένετο γνώ τοῦ 
ἰαῖο (6. ϑυτία 

ὑποστρέφειν διὰ 
το Ὀ6 τοξσ ΙΝ ΟἸΣΟΌΘΗ Μαςβάοηϊδ. 

4 συνείπετο δὲ αὐτῷ ᾿Σώπατρος 
. ΧΚ85 Το!οννῖπα πὶ ρΡυῤξ ἴο τι ΘΞΟΡΘΙΟΓ 

Πύρρου Βεροιαῖος, Θθεσσαλονικέων 
ΟΕ ῬΥΥΥῸ5 Βούδδα, "οὗ ΤὨ ϑϑϑι οηΐδηθ ἡ 

᾿Αρίσταρχος καὶ  Σέκουνδος, καὶ Γαῖος 
Ατβίδσ μι διηᾶ ϑεουηᾶμϑ, δηᾶ ααϊὰβ 

ΑΟΥΞΚ 20:1-.--Ὁ 

2 Νον δέϊεσ ῃ6 
ὌΡΓΟΒΙ δα 500- 

βἰαθά, Ῥδὰ] βοηὺ ἔοσ 886 
αἰδοίρῖθϑ, δα ΜΆΘΩ ὯΘ 
δᾶ. θϑῃσουγαροᾶ ὑἤθηὶ 
δια Ὀἱάάρῃ [θπὶ ἔδτο- 
ΨΕ6Ι, Ὧ6 ψοηὺ τοσὺ τὸ 
ΟΣ ἰηΐο. Μδο-6- 
ἀοξϊ 8. 2 ΑΥ̓͂ΘΙ ροΐηρ 

δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ τοῦ ὕμοθθ Ῥδγίβ 
ϑηᾶ᾽᾿ δησουταρίηρ ὑπ6 

πολλῷ [0165 ὕμθσθ νὴ ἸΒῺΥ 
ἃ Μογᾷά, 6 οϑιῦθ. ἰἱμίο 
ατθοθοο. 8 Αηᾶὰ ΘῈ 

Βανίηρ ἄοθθ δπᾶ 6 δα βδρεηῦ ὕῃσθθ 
ἐνομένης - ἐπιβουλῆς αὐτῷ [Ομ Ὧ58. ὕποσθ, Ῥθοϑῖιβα 

γένομενης βουλῆς ἴὸ ἴτα [8. ἷοῦ ψᾶβ. Βαϊσῃρα 
αϑαϊηδῦ πὶ Ὁ 86 

Ῥείῃρ δροιὲ ἰο ῬῈ Ῥεΐηρ δὰ ἂρ 6 5 85 ἢ6. ψὰ5 δρουΐ 
ἴο 5οὺ 5811} ἴοὸσ ϑυσίβ, μ8 

6 Ὀδθοδῖὴθ οὗ ἐδ ἀνε τ νῖονν ὍΣ π6] ταϑαθ ΠΡ Ὠἶβ τϊηα το 

Μμαακεδονίας. |τούασα ὑΠΤΟΙΡ. -Μδο- 
Θ᾽ ἀΟ1:8. 4 ΤΏΘΓΘ ΨΘΓΘ 
ϑδοσοθδηγὶηρ Ὠἰμλ 
ΘΞΟΡ ΘΟ Σ ἴμ6 βοὴ οἵ 

δὲ ῬΥΓΎΒΙ5 οἵ ΒΘ: τοθ'ἃ, 
Ῥα ΓΑ 15 τ ὍῸ5 δᾶ 

ΞΟ σα ἅτι5 ΟΥἹἨ ὑμ8 
ἼΠΘ5: 58 "ΟΣ 815, δηα᾿ 

Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος, ᾿Ασιανοὶ δὲ Τύχικος] 8.115 οὐ ὈΒθΓΡΘ, 
ΓΕ ΦΕΣ Ῥουθαθδη δηα τιγζηοίην, 

προσελθόντες. καὶ Τρόφιμας: 5. οὗτοι δὲ 
δὴ ΤτορὨϊγησβ; 

ὉυΣ Τνοβίουβ] δη α ΤΣ οΟῦΗν,. 816 
ἔγνοια π΄. [αἰδύχιοῦ ΟΓ1 

« 656. ὰξ Βανίηβ σοτὴρ Ἰονναζὰ ) Αϑῖω ΤὙΥΘΠΊ σὰ5. δηα 

ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι: 6 ἡμεῖς -δὲ [ ΤΤΟΡΏ" 1 τ5. ὅ ΤΏΘΒΘ 
να. Ρυῖ}) ψοηῦ :- οἢ.- ἃμα ΜΈΓ 

ψολυηρ ἴοῦ τ15 ἴῃ Ὑτο΄- 
ΟΕ μα [δο; δ ρυῦ τψὸ ρὰ ουὖ 

ἔμενον 
ΘΙ ΣΟΙ ΔΙ ΠΩΣ ΟΥ ιτ5 'ἱ' ὌὙτοδβὶ 

ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν 
5α δὰ ουζ ΔΙΗ͂ΙΕΣ τ 6 ἄδν5 

᾿ ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν [ ἤο 588. ἴτοτα ῬῈΪΠΡῬΙ 
απξεσχηθηξθα [8 Κ65] ἔγου ῬΗΣΙΡΟὶ, 

πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν 
ἰονγαστᾶ {πο ἰπίο ἴπ6 

πέντε, οὗ διετρίψαμεν 
Ἦνα,. ΘΟ. νὸ βρεῃΐ ἰὨσΟΌΡἢ ..., ἀδυ5 

ἴ Ἐν δὲ - τῇ μιᾷ᾿ 
ΒεῚ ρυΐϊ 86. οὔθ οξίῃμε 

συνηγμένων . 
δανὶηβ θθθὴ ἰεα ἰοσοῖμοσ 

Παῦλος διελέγετο. 
Ῥδ] τν 85 αἸΞΟΟΌΣΒΙΩΒ 

ἐξιέναι τῇ 
ἴο θ6 ποίη οὐδ᾽ ἴο ἴῃ 8 

ἜΤΟΔΒ ὩΔΊ ὧδ. 5 

σαββάτων 
ΒΑ δῖ 5 

τῶν 

αὐτοῖς, μέλλων 
ἰο πεσα, 

ΤΩΟΥΥΤΟΥν, 

δηᾶ ψὰ σδύλθ] αἰτοῦ 06 ἄδυν οὗ 6 
Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν  απξοτΙμΘηεα ΟΔΚΘ65, 

8ϑηα ψὸ6 σαπλα 0 ὑζθηλ 
ἡμέρας ἑπτά. ] ἴῃ. Ὑτοδ5 σι ἢνα 

βονθῃ.  ἄδυϑ5; δηα ὑμεσθ᾽ ΨΘ6 
δρϑῃῦ βδϑνθὴ Εδν85." 

ἼΟῺ μὰ ἢγχϑὺ. αν 
ἡμῶν κλάσαι ἄρτον ὁ ᾿ οὗ ἴπ8 ψΘΕΚ, ψΏΘα )8 
Οὗ Ὧ5 ἰο Ὀσεδκ Ὀτοδὰ ἴδε] ΟΥ6 ρα μουϑα ἐοροῦθΥ 

ἴο Ὧδνα ἃ 188], Ῥϑδὰὶ 
Ῥείῃβ δροιὶ ᾿ Ῥαρϑὴ αἰβοουσβίηρ ἴο 

ἐπαύριον, [ ὑθια, 85. μ΄. 85 βοΪῃρ 
ἰο ἀδραγὺ 16 ποχύ ἄδν; 



ΔΟΥΝ 20: ὅ--14 

έχρι ἔἀτκῃ 
« ᾿Ὶ 

ικαναι 

λόγον παρέτεινέν τε τὸν 
χνοσὰ Ἀ6 οχιθηαρα δἱοπσβίδθ δῃὰ ἰῃθ 

μεσονυκτίου. 8 ἦσαν δὲ λαμπάδες , 
ταὶ σ . ἵνεταε Ρυϊ ἸΔΙῺΏ5 ΕἾΝ εετ) 1: ὁγ1η 

ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν 
1᾿ 16 ὌΡΌΘΥ ΘΠΒΙΏΌΘΥ͂ ΨΜΏΘΓΥΘ ΨΕ ΨΟΥΘ 

συνηγμένοι’ 9 καθεζόμενος δέ 
Ἀανίηξ ῬΘ θα 16 ἰοσείμογ; βιτηςΣ Ραυΐ 

τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ 
ΒΟΘ6 νου δ ἴίο Ὥβϑῖὴρ Ἐπιγοι5 

θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ 
ψυὶπᾶον, Ῥείη Ροσὴρ ἄοννῃ ἰο 5166 Ὁ ἄδθορ 

διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, 
ἀἰβοοιισϑ Οὗ 16 ϑδὺ ὌΡΟΣ ΙΟΥΘ [{ἸΣΩ6], 

κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν 
Βανίηβ Ὅθοη Ῥοχὴβ ἄοννῃ ἔσγοσα 6 5ῖσθρΡ 86 7611 

ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη 
ἔχούηα ἴμ6 ἰῃϊτὰ βίουν ἀοννναγζα δρᾶ Π6 ννδβ 16 ὰὉ 

νεκρός. 10 ᾿καταβὰῤΓςἀ - δὲ ὁ Παῦλος 
ἀρβᾶ. Ἡδνὶηξ βίορρϑᾶ ἄοννα θὲ 6 80] 

ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συνπεριλαβὼν εἶπεν Μὴ 
ΖΕ] παρὸ δὰ πᾶ Βανίηρ βιαρυεςεα μ6 βαϊα Νοί 

θορυβεῖσθε ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν 
6 τοῦ Ῥοίηρ ἰχτοπρϊθα, ὧς ἔοὸσ 5011 οὔ ῇῃϊπὶ ἴῃ 

αὐτῷ ἐστίν. 11 ἀναβὰς δὲ καὶ 
[2519] 15. ἘξΑν 8 βίθρροά ἃρ 01 δα 

κλάσας τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ᾽ 
Βανὶηβὶ Ὀσοοη ἴῃ6 Ὀχεαᾶ διὰ δανίηξ ἰαϑίθα ἀροα 

ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι 
Β ποιοῦ [τ 6}. δῃά Βανὶῃξβ σοὴν Υ56α ὍΠΊ11 

αὐγῆς οὕτως ἐξῆλθεν. 12 ἤγαγον 
[5 Ὰ ΟΣ τ ῦὁ τὴπ5 μ6 ψνοπῦ οαΐ. Ἰδον 1οα 

δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν 
νυ [8 Ῥον Ἡνίησ, δῃὰ ἰῆῇον νου οογαζοσχίθα 

οὐ μετρίως. 
Δοῦ ΤΩΘΕΒΌΓΧΘΟΙΝ. 

13 Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ 
Με θὰ Πανίηρβ Ομ Ῥθέοσθ ὑἀροὸὰ ἐπα 

ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν ἴἤλσσον, 
ΨΜ6 νοῦ ἰδ ὰρ ὍΡΟΣ ἐμ 6 5505, 

ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν 
ἔτογα ἔθ τα Ῥρίῃρ δροιΐ ἴο Ὀ6 ἔβκίηβ ΠΡ τῆς 

Παῦλον, οὕτως γὰρ διατεταγμένος ν 
αν ΘΕ π οσάθσεα δ νν88 

τῆς 
ὌΡΟΩ {πα 

πλοῖον 
ῬΡοδί 

Ῥϑαὶ, τὴ:ιι5 ΤΟΥ 

μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. 14 ὡς 
Ροίηβ ἀροιῖΐξ Β6 ἴο 6 σοίῃξ οἱ ξοοί. ΑΔ5Ξ 

δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν ἔλσσον, 
Ῥυξ πο ίῃγχον ἰορείμεοσ ἴοι ἱπίο [ῃ8 5508, 

ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην, 
Βανῖηξ ἴα ρ Βἶπὶ ψγ οαπιο ἰπίο ΜηνΣΙΕΠΟ, 

640 

δηα ΠῈ Ῥγχοϊοηρθα ἢης͵ 
ΒΡΕΘΟΒ ἈΠῸ ταϊἀηίρῃης. 
8 Ξο ὑθῖθ ψογα ααἰία 
ὃ ἴδ ΙΔΡ5 ἴῃ ἴῃ. 
ὌΡΕΙ ΟὨΔΙΏΒΘΙ ΏΘΓα 
Με ΨΟΥΘ βδὺμοσρα 
ἰορείμεγ. 9 βϑεαίβα. δὲ 
με ψίηάον, ἃ οογίβίῃ 
ΟΡ ΙΏ8Π Πδηηρα 
ἘΠ Υ ΟὨιι5. 611 ἰηἴο 4 
ἄβθρ 51660Ρ ΜΏΪ6 Ῥβ 
Κορὺ ὑδικίηρσ ου, 8ηᾷ, 
σοΟΙΙαρϑίηρ 1 ΒΙ66ῃ, 
Ὧ8 [681 ἄοψῃ ἔτομγ 
ἴπμ6 ὑμιγά βίοσυ δῃηᾷά 
Μὰ Οἱοκαεα Ρ ἀδϑᾶ, 
Ι10Βυὺ Ῥᾶὺ1] ψοῃξ 
ἀομηβύδῖγβ, τον 
ὨΪΠΔ5Θ1Ε ὉὩΡΟῺ Πίμ 
δα εοὔργϑορᾶ Ὠΐχῃ 
Θηᾶ 5αἰᾶ: “Ξ71ῸΡ τϑὶϑ- 
ἴπ5 ἃ ΟἸΘΙΊΟΥ, ΤΟΥ 
5. 5011 15 ἴῃ Ὠΐτη,; 
11 }Ὲ} 8 ΠΟ ψϑηῦ ὑρ- 
βύϑσϑ δῃὰ Ῥορδ ἴῃ 
ΤΏΘΔΙ δῃᾶ ἰοοὶς ξοοᾶ, 
διά δἰΐθυ σοηγουβίηρ 
ἴοΥ απ 8 ΨΜΏΪ, 
ὉΠῸ] ἀανΌΓΘα, ὯΘ αὐ 
Ἰδηρσίῃ ἀθσραχίρα. 12 50 
[ὯΔ ἴοοιῖς ἰῇ ον. 
ΘΝ θῖνα δα ψ6Γα 
οομχέοτίο ἃ Ὀογομᾶ 
ΙΏΘΘΒΌΤΘ. ᾿ 

13 86 ον ψοϑρΐ 
ϑμθδᾷὰ ἰο ἐμ Ῥοϑὺ 
8Θια δοὺ 5811 ἰο Α5΄- 

805, ΜΏΘΙΘΡ 6 ψ6 18 

ἰἸηὐοπηαϊηρ ὕἤο {δ8κΚθ. 

Ῥ8ΔᾺ1] δροδζά, ἴου,. 
οτοσ φοἰνίηρ ἰηδίσυο- 
ὑϊοῃβ ἴο {ῃ15 οϑἴϑδοῦ, ἢὨ6 

Ὠ ΒΘ τὰ5 ἰὐο θα ρ 

ἴο ρΡῸ οἱ ἴοοῦ. 1480 
ΜΏΘη ἢ6 σϑυρῃῦ 

νι ὃ ἴῃ ΔΒθοβ, ψ6 
ἴοοῖκ Ὠΐηὶ δροδγζᾶ δῃηᾶ 

ψοηῦ ἰο ΜΡΙύγ"16ΈΏΒ;. 
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15 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ 
δῃὰ ἔγοτι ἴΠ 6 τ νης 58116 4 οΕΥ ο 8 

ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου, 
φσιασσοραϊηρ [ἀ84}} να τοὶ ἄοσὰ ορροβίίθ οὗ (105, 

τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς 
ἰοίμα Ραΐ αἰβῥεχοπὶ (8) να ἴσον δοησβίάθ ἰπίο 

Σάμον, τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς 
6 σα ἰῃΐο ϑαίηοβ, ἰο ἐπα Ὀαὲ θεοὶπθ ποχὲ [850] 

Μίλητον" 16 κεκρίκει. γὰρ ὁ Παῦλος 
ΜΙ|οῖαβ; δὰ Σπαρβεα Υ ἴδ Ῥ8μ1 

παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως 
ἴο 5811 ραϑβϑὺ ΤΕ ἘΡΏΘσιι5, 50 ἰδὲ Ὡοΐ 

γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ 
πα σ οοσσα ἴο ὨΐμᾺ ἴο ΞΒρο:! α σθ Ὦ [86 

᾿Ασίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν 
᾿Α518, Ὧ6 ν»85 μαβδίθηϊηδ ΟΣ 1 ῬΟΒΘΙΌΙΘ 

εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς 
ἐξ ται ΡῈ ἰο ἴσα {π6 ων οὗἷἵὰῃθ. Ῥρηΐϊθοοβί 

γενέσθαι εἰς ᾿Ιεροσόλυμα. 
ἴἰὸο σογὴθ ἴοΡᾳ ἱπίο ΘΒ 8] σὴ. 

11 ᾿Απὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς 
Ἐγοα ΡΣ 6 Μιοίὰβ δανίὴρ βοὶΐ ἰηΐο 

Ἔφεσον μετεκαλέσατο, τοὺς 
ἘΡΏΘΘ5 ΒΘ οδη]θα δέΐοσ (ἰο ὨΪΠ}) 16 

»: “ ἿΩ ε Ἂς 

πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 18 ὡς δὲ 
δΕσ ΠΝ ΤΡ οΥ ἴῃ 8 ΘαοΙθϑβίδ. Α5 Ρυΐ 

παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν 
{πῸὉ σαί ἴο Ὀ6 δἱοηρβϑδίἄθ ἰἐονατσζα Πἰχα ἢ βαϊᾶ 

αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας 
το ἰθὴ οὸῦυ ψ} 8} Κῆον ἔγοστμ Βυϑί ἂν 

ἀφ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν ᾿Ασίαν πῶς 
ἥτοῖη ΨΈΏΙΟΏ 1δβἰαρροα ἀροὸὰ ἰμίο {6 Αϑὶὰ ἤον 

μεθ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην 
ψια χοῦ .ῃ8 811 τἰγαθ Ι ςατὰθ ἴο θ6 

19 δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης 
ΒΙαν ΠΣ ἕο {πῃ 6 Τοτὰ νι 811 

ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν 
ἸοΊ 1655 οὗ απ δηᾶ ἰβαχβ δηα ἘΓ1815 

τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς 
86 (ομ65) Ὠδνίπρ βίθρρϑα ἰοβοίῃεοσ ἴο β ἴθ {μα 

ἐπιβουλαῖς τῶν ᾿ἰουδαίων᾽ 20 ὡς οὐδὲν 
ῬΙοΐ5 οὗ ἴῃ 8 Ζενν; 85 ποίβτηξ 

ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων 
Ι ἄγον 8. Κ οἵ ἴμ6 (155) Ὀφασίηρ ἰοσείπου 

τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς 
οὔίῃαε ὕούζ ἰοσοοουθς ἴἰο του δῃα ἰο ἰδδοῦ ὑοῦ 

δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους, 
ἴο Ρᾳ ]ς [ὈΡ]δ 66] αὐ ϑοοοτγάϊξζηῃρ ἴο Ποιι565, 

ΔΟΥΝ 20: 1ὅ-Ἴδϑῷ 

15 δᾶ, βϑιηρ ΔΌΡΥ 
ἔσο πού. [6 β0- 
οοραϊηῃρ ἅἄδν, ψ 81- 
τἰγοα ορροδίϊα ΟΣ Ός5, 
Ῥυαὺῦ με ποχὺ ἀδὺ Ψψ6 
ἐουμσῃμθα οὖ ΞΘΎΩΟΒ, 
δηὴἃ οὐ ἰῇ ζοϊον- 
ἴῃ 5 Δ᾽ ψὸ δγγϊνοᾶ 
αὖ ΜιὶΡ.ΊΘ ἰὰ5. 16 ἘῸΣ 
ῬδῈ] δᾶ ἀροϊαθα ἴο 
5911 ραϑῦὺ ἘΡΏ 6 51:15, 1 
ογᾶοσ ὑμαῦ ἢ χαϊρῶῦ 
Ὠοῦ Β5ῃΘηαΑ δὴν ὑϊπὶ6 

ἴὰ [86 [ςαἰδίγιοῦ οἵ] 

Αϑῖδ; ἔοῦ Ὧδ ψὰ5 ἢ85- 

ἰφρηΐηρ ἴο σοὺ ἴἰο 956- 

ΤυβαΙθὰ οὐ ὑμῃ6 ἀδν 

οὗ 6 [ς{1δ6ϑὐϊνὶ ΟἿ 

Ῥοηύθοοσῦ 1 Ὧ6 Ῥοϑ- 

ΒΙΌΙΥ οοπᾷ. 

17 ον ον, ἴγο 

Μιὰ μ6 βϑοηὺ ἴο 

ΕἘΡΠ 6: 580.5 δρᾶ οδϑι θᾶ 
ΟΥ 8 οἹάθ 6 

οὗ ῃ6 σομοτοσδύϊοῃ, 

18 γθῃ ὕμου ρμοὺ ἴο 

Ὠΐϊγη ὯΘ β88ἰα ἴο θη; 

“χοῦ ΜΟῚ Κῆον ΠΟΝ 

ἔγσγοῦγ ῃπ6 ἢτθὺ δύ 

ὑμαῦ 1 5ἰθρροα ἰηΐο 

16 [Γἀϊδίσιου οἵ] Αδβὶϑ 

1 νψϑ νι γοὰ [6 

ΜΏΟΙΘ ὑχθ, 19 βἰανίὴρ 

ΤΟΥ ὑῃὼ6 Τοτὰ 

6 ργθαύοδῦ 1οΨ}]}}- 

ὭΘδ5 οἱ τἡϊηαὰ δἂηᾷ 

ὕδατα δϑῃᾷὰ ὑγ{1815 ὑμδῖ 

Ὀ61611 86 ὉΨΓ ὑδ8 

Ηἱο οὗὔὐ πμθ6ὸ ὕ6 ΜῈ; 

ὍΣΟ 1 αἰᾷ ποῦ 

ΠΟΙΩ͂ Ῥ80κΚ ἴστομλ {61}1- 

ἰῇ τὸοὸῦ Δὴν οἵ ἰδ6 

τἰῶθ5 ὑμαὺ ΨΥ ὑὉτγτοῖ- 

18.016 ΔῸΣ ἔἴσοσὰ ὑθ8οῇ- 

ἴῃ γοὸὼῦ Ρῥπθιίοῖν δὰ 

ἔτογα Ὦοσδα ἴο Ὠοῦδθ. 



ΑΟΤΘ 20: 231---2} 8645 

21 διαμαρτυρόμενος ᾽Ἰουδαίοι τε καὶ ᾿ ι ᾿ αἱ [21 Βυῦ ΓΖ ὑδοΣ 
νυϊιοβϑίπρ' ἰσοιρα αθος ἴο ὦ πῶς δηᾶ ὑπαὶ Ῥοῖα ἱνμθθ5 βοῦν Ἦν 

Ἕλλησιν τὴν εἰς θεὸν ᾽ ὶ πί μετάνοιαν καὶ πίστιν " σε). δηὰ ἰο νι 
ἰο ασθθκβ ἐπθὸ ἰηίο σοῦ τορεηΐίδῃοθ δῇ ἤδιρ ἰδοῦ παρ θα τν εν 

εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν. 22 καὶ νῦν |ἰοψαγὰ αοάα δηὰ ἕδίζῃ 
ἰχῖΐΊο 16 οσὰ οξιιβ ώοϑυ5. ΑΠᾶα πον) ἢ ΟἹ [οτὰ ὅέδας, 

ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τῷ πνεύματι 22 Αηὰ ΠΟΥ, ΙΟΟΚῚ] 
Ἰοοκί μανίῃβ Ὀθθὴ Ρουῃηά 1 ἴο ἴῃ 6 βρίσις Ῥουπαὰ ἱπ ἐδ βρίτιξ 

πορεύομαι εἰς ᾿Ϊερουσαλήμ, τὰ ἐν Ὶ 1 δὰ Ἰουτπμδυίη 
Ιδπὶ ποῖ ἰηΐο ΤΟΥ ΌΒΘΙΘ τα, ἴδε (μἰη55.) ἰὼ 96Γ.58]16 1) Ὁ 

αὐτῇ. συναντήσοντα ἐμοὶ μὴ [μπουρὰ ποῦ Κη 
1 δροιῖΐ ἴο τηβϑὲ ἰοβείμου ἴο Τὴ 6 ποῖ [{ὴ6 (ῃΐηρβ ὑμαῦ ψὴ] 

εἰδώς, 283 πλὴν ὅτι τὸ πνεῦ ὃ ᾿ ΒΔΡΌΘἢ ᾿ 
μανίῃβ Κπόνγῃ, ἢ Ὁ πνξέυμᾳ Τὸ ῬΡΘῺ ἴο πῖ6 ἴῃ ἐξ 

Ῥαβιάθβ ἐμαὶ ἴῆε ϑρίστις ἐπ6] 23 θχορῦ ὑμαῦ ἔτοχῃ 

ἅγιον κατὰ πόλιν. διαμαρτύρεταί μοι λέγον οἰ ἴο ΟἾΔ ὑπ Ποὶν 
ΠΟΙΡ ἄοψῃ οἱΐν τυϊΐμοββαβ ἰΠσουρῃ ἴἰο τὰθ βδϑίηρ [ 5ΡῚΣῚ σορθδύθαϊν Ῥθᾶγς 

ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν: ΜΙ μ655. ἴο πὶ 8 ἐξ 
ἰδαὲ Ῥοπᾶβ δπᾶ ἐσσὶ υϊδείοης τὰ 6 δΓΘ σοαδιὩ1η5 ἔοτ; [ 58. 05 ὑμαῦὺ ὈΟΠαΚ. δηά 

24 ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν ἐτ]ρα δ οὴ5. ἀγα σγαῖν- 
Ῥυαξ οὐ ποέοπθ ψψοσά 1δῖὰ ταδκίηβ ἐμ 5001 |ἰὩ8 ΤΟΥ 116. 24 Νϑγοῦ- 

τὸν δρόμον {6 1655, 1 ἀο ποῦ τηδκα τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειώσω : ουχθο ΠΣ 5001 ΟΥἨ ΒΗΥ. 86- σ ΔΙ Δ ΌΙ6. ἰο ΤΌΚ5612 865 15ῃου]ᾶ ροτξθοϊ 6 
σοὺ 85 ΟΘΔΙ ἴο ἴὩ6, 

μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ: 
ΟΕ 6. δῃᾶ [8 βΒοσνῖς νος ᾿ σον ῥοάς 1 ΟἿΪΥ͂ 1 τηᾶν ΗηΪϑη 

: ΤΑΥ͂ ΟΟἸΓΒ6 814 ἐπ 
τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ,᾿ διαμαρτύρασθαι τὸ | γηϊηὶ 

οἔ [88 Ιοτὰ 6βιιδ, “το ἐπ δε ρρία ἘΑΡΟΟΕΕΙν, ἴο 16 ΠΉΡΗΤΙ ΠΡ ε- ἃ ἼΣ 
» ΄ “ ΄ 6- 

εὐαγγέλιον τῆς χάριτο τοῦ Ἶ 
Βοοᾶ ἅθνν8 ΟΕ (ἢ 6 τηδοεοσνρα ἘΡΙάηδοα οὗ ἰῃ6 πἰοχάξως πο ἰφενο 

ἐεσῦ, πο 5 οὗ (6 πηᾶ6- 
᾿ Στράτον ΒΕΙνΘα Κίηάηθδ5. οἵ 

25 καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι  αοά. ' 
ΑΩΔ ὕονν ἸοοΚ'! Ι Ὦδνο πον ἐμαὶ 95 “ΑὨΔΩ͂ ΠΟΥ͂, ΙΟΟΚΙ 

οὐκέτει ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖ ᾿οἵ τι 
ποῖ γος σοῦ 11] 566 [π6 Ρ ἔδεοθ ἐ ΤΩΘ6 ἘΡΩ τς ἀνὰ ὖ αὐ τὸ ΤΩΙ 

; ᾿ Ἂς ΜΏΟΣΩ 1 Ὑ6Ω) 
πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων ᾿ ἥ 

81] ἴν. τβοῖα, ΟΣ νεηὶ ἐπσοιση.,͵ ΡεΟΒοδίμα ἀὐεύιθσνη τη1δς ἘΠΙΒΣ 
ΤΥ βασιλείαν" 26 διότι ἐν ἐν ὡ πνζώμῃ 

Χ Κιηράογχα; Ἐγουσῃ ν ῖ ἢ Ι με ἘΝ Θ, 6 Ἠδπζθ 

μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέ τ ὅτι 081: Οὐ ἼΘ᾽ Οστε 
Τ ἅτ ννλῆηλοϑβίηδ ἴὸ γοῦ 1π ὯΝ ἜΡΣΡΩ ἡμέρᾳ {μδὲ] ΒΘ 55 [15 ΨΘΙΥ. ΟΔΥ 

καθαρός εἶμι ᾿ ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων, ἴπδῦ 1 δπὶ᾿ Ο1688 
οἴδδη  [ἷἋδὴὰ ἔγοαωυ ἐπὶ Ὀϊσοά οἔδὶὶ (οπ65), ΤῸΠ 6 Β]οοά ᾿ οὗ 

8}1 ἴθ, 2710 ὦ 
27 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι 

ποῖ, 20. 1ατονν Ρ80ὸκΚ οξίῃμε ποὲ ἰοχεοουπὶ [δῦ ἢοῦ Πα Ὀδ8ῸΚ 

βουλν τοῦ θεοῦ ὑμῖν. [ἴτοτι ἰθηρ τοῦ 8}} πᾶσαν τὴν 
811 οὐμοε αοὐ ἰονυου. [6 σουϑεὶ οἵ Ὅσαοᾶ. τ 6 ΘΟΌΏΒΘΙ 

ἘΗ δηλ αν ταν ΒΑ; Κιηράοη οἵ αοᾶ, ΜΝ ρϑνρυβ,13,14,16,,.5. ΚΙΏΡΟΠῚ οἔ 

648 ΔΟΥΤΞ. 20: 28---8ὅ 

ὥΒΡΩΥ οὐξοηϊίου ἴο 

γουΓβοΙνο 8δηῃα ἴο 

81 ἴ΄ἢὯ6 Βοοῖ, δι οηρ' 

ΨΉΪΘΩ [Π6 ὨΟΙ͂Ρ ϑρί τσὶ 

8 προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ 
Βε τοῦ Ρϑϑὶπε δἰζθαίϊοα ἰὼ βεῖνθ δῃη ἰοϑὴ 

τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ 
6. ΒΌςΚ, ἴὰ ΏΪ σοῦ ἐμ βριτ {π6 

ἅγιον ἔθετο -ἐτισκόπους, ποιμαίνειν τὴν] 85 δρροϊηνθα ὑοῦ 

ΠΟΙΥ͂ Ραξ ονούθθεσξ, ἴο Β6 βῃβρμογάϊησ (6 ἢ ονοσβθοῦβ, (0 ΒΒ ΠοΓά 

ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο [π6 οοηρτθθδίίοι ̓  οὗ 

οοροϊοοῖα οξίμε αοά, ΨΈΙΘΕ Β6 γϑβεσυνϑᾶ ἴον 561 (οᾶ, ψΏΟ 6 Ρ- 

διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου. 29 ἐγὼ  ομαβοᾶ σι ὑμ6 ὈΙοοα 

τοῦθ ἴπ6 Ὀιοοᾶ ΟΥ̓ ἰῃ8 οὐ (ο6). Ι. [οἵ ἷς οχῃ [300]. 291 

οἷδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν Κπο ὑπδὺ. δέίβσ ΠΥ 

μᾶν Κῆοψι ἰδπδῖ ΨΨ11 δηΐου αὐίοσ ἐπε ροἰηρ Ε.ΨᾺΥ̓ ΟΡΌΓΘΒΙν 6 

ἄφιξίν: μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ ,ΜΟΙνΕΒ. ΜΠ1 δαῦο ἴῃ 
Θιλοηρ τοῦ δηα ΜῊ] 

δοϊμᾶ ΟΥ̓ οἶτηθ ννοῖνῈ8 Ὦφραννυ ἰηΐο τοῦ ποῖ 

ειἰδόμενοι τοῦ ποιμνίου, 80 καὶ ἐξ ὑμῶν ποῦ {τοαῦὺ με ΒΌΟΚ 

ΞΡΘΙΙΩΒ οὗ ἴῃ 6 Βοςκ, ᾿ Ὡδηᾶ ουξοῖῇ τοῦ ἰψίιῖὺὰ ὑθημαθτ 655, 

αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες [30 ηὰ ἴτοπλ ΘΙΙΟΏΡ' 

ΨΕΙΥ 65 ΨῈΠ 5ίδῃα ἊΡ ΤᾺ816 ρούβοῦῆβ βδρϑακίῃβ ᾿γὸῦ γΟΌΓΣΒΘΙΥΕ ΤΏΘῊ 

διεστραμμένα τοῦ ἀποστπᾷν Ὁ11 τῖδο ἃ ῃ4 βρθδῖκ 

μανίπδ Ὅθθα ὑννδίβα (ἐπ 65) οὗ 1μ8 ἴο ΡῈ ἅταννπρ οὐ ] ἐψὶϑιθα τΠΐπρδ ἰο ΟΥ̓Δ 

τοὺς μαθητὰς ὀπίσω ἑαυτῶν: [8.28 ὑμὲ ἀϊβοῖριεβ δῖ--- 

τῆς αϊβοὶ 165 Βδμϊηα {μϑίβοινϑβ; ᾿ ἐο Υ ὑποιβοῖνθβ. 

381 . διὸ γρηγορεῖτε, 31 “Ὑπέγοίοσθ Κεθρ 
Κκ 1Ώ5 ἄσγαῖκε, : Ἥ 

ἴβτου ΠΏ] ο ἢ δθσου Θορίαε ὙΨ. 6, δακθ, ἀμ θθᾶς ἴῃ 

μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἰμα ἐπαξ ἴοσ ὑὮγαθ 

τοιιθι ρου ἰμδὲ ἔβύθο- 8 Ῥοχὶοά ηἰσαῦ δῃὰ : 

γϑϑῦβ, αἰρηῦ δᾶ ἀδγ, 

ἐραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων : : 

εγτὰ ποΐ 1 ἐτλομε αν ΜΆ ἰδ β 1 αἰὰά ποὺ αυλὺ δάπηοι- 

νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 32 καὶ τὰ Ἰϑῃϊηρ δᾶ ομ6 

δαγηοἱβῃ η5 οθ6 ΕΘΟΠ. Απᾶ {μδ (8185) ᾿ ἐθᾶσβ. 32 Αῃηᾶὰ ον 1 

οοχηχδ τοὺ ἰο οὐ" 
νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ κυρίῳ καὶ 

ἰδ ἰο ὑπ ψοζᾷ οὗ ΠΟΥ͂ Σ 8ῖὰ ρας ηρ δ᾽οηδείάθ χοῦ ἴο [δ 8 ΙΤοτὰ πὰ 

ῷ ό ῆ χριτ’ ὑτοῦ : 

το ἴδ ̓ λους Σ οὗ ὧι υμαοξενοὰ Κιηάτιοοα
 τ ἐκ βλρος δὲ Τ πὶ 

[ο (δ ἴοπε) ἘΣ ΡΑΡΙΣ ὦ" ἘΡΙ ἀπᾶ Ἴ Εἶνα δ ὈαΠα τοῦ Ρ δῃὰ 

τὴν κληρονομίαν "ἐν τοῖς οἷν ὑοῦ ὑπ ἱπῆθσὶ- 

18 1ηποσιίδησα ἴῃ π6 (οΠ65) ᾿ ἴϑποθ διοηρ 811 8 

.. ἡγιασμένοις πᾶσιν. 33 ἀργυρίου ἢ |5θῃοῦ!ηθα. ΟἸ65. 331 

πανίησ Ὀθοῦ βδηοί θεά 8]]. - ΟΥ Ξίνοσ. οὐ Ϊ ἤδνθ οονοίθα π0 85 

χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα" Ἶ 51ν 86 οΥ βοϊά οὐ 8Ρ- 

οὗ δοιὰ ΟΥἿἹ Οξβϑρρϑσεὶι οἵ Ὧο οὔθ. Ἰ Ξονείθα; ῬΆΤΕΙ. βϑάγψου γουτ- 

84 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις ͵ «ο]νε5 ΚηΟΝ ὑμπαῦ 

ΨΕΙΣ ομ65 τοῦ 816 Κπονῖδξ ἐμαὶ ἰο 6 προᾶϑ 

μου καὶ τοῖς οὖσι μετ’ ἐμοῦ 
οἔτηα δῃ8 ἰἴο ἐδε (οῃ65) μεΐῆό ἢ ΧΩ 8 

ὑππρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 89ὃὲ πάντα 
μι χε νὰς ἴῃ6. παῃᾶβ ΜΟυν. ΔῈ ((ϊπ 65) 

τρο δ τον τἰ τ τὸ τν ποτ τ Σ᾿ τξ τς οὐ ωσιβου ϑσειΣ Ξ οςεες ΕΣ ΟΘΈΡΕΞΘ 

28. ὅθ6. Αρρομαϊχ υμᾶθτ Δοίβ 20:28. 32ν αοᾶἅ, ΚΑΌΒΥΡΝ 5118 (ῃ8 

Ποτᾶ, Β, αἰσαβ 1διϊπ ΜΒ. 2 ᾿ 

{8656 ϑδηᾶβ ᾶνα αὖ- 

ἐομαθα ἰο 86 παϑαᾶβ 

οἵὔ πιὸ δᾶ οἵ ὑἐἤοβα 

αι 6. 351 ἤδϑνυδ. 



ΑΟΥῪΞ 20: 86-ώ}:8 

ὑπέδειξα ᾿. ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας 
1 Θχῃϊριϊρα ἴο τοῦ μα 1ῃ5 ἸΔΡου 5 

δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν 
1 15 Ὠθοσθαῖν, ἴο Ὀ6 δϑϑι βίης οὗ ἴῃ 6 (οῃ 65) 

ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν 
Ῥείη νοακ, ἴο 6 Τρ Ι  ὈΘΓΙΩΒ δηὰ ΟΥ̓ [868 

λόγων τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν 
Μοτὰβ οὔίῃθ [Ιοτὰ 2655 ἰἢδὲ ὮΘ βαϊα 

Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ 
ἩΔΡῸΥ 1115 Ταῖμεοσ ἰο ὈΘ6 σνίω: ἰδϑῃ 

λαμβάνειν. 
ἰο 6 τϑςρίνίηξ. 

36 καὶ ταῦτα εἰττὼν θεὶς 
Ὠδνὶὴξβ 5β8δϊἃ Βανίηρ Ρυΐ 

σὺν πᾶσιν αὐτοῖς 
Δα ἔδοξε ([Π155)ὲ 

τὰ γόνατα αὐτοῦ 
΄1Ὼὼ 6 Κῆξθοβ οὐ πίστη ἰοβοίῃοσυ ννἱ ἢ 811 [γεν 

προσηύξατο. 31 ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς 
ὯφΘ ρσανβά. ϑϑυξῆοῖθς ρμιὲΐ  ΘΟΌΙΩ5 

ἐγένετο πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν 
οσουχτεᾶ οὗ 81}, ΔΩ͂ πανὶ !}ᾺῸ2Δ16 5 ΡΟ ἴπα 

τράχηλον τοῦ Παύλου 
πθοῖϊς οὗ ἰὴ 8 ῬϑδαΙ 

κατεφίλουν αὐτόν, 
μὸν ννότ Κἰϑϑίηρ ἀονν Ηΐτη, 

38 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ 
Ῥεΐῃρ ραϊποαῦ ρα ταίθοσ ὑᾧροὸθ δα ΝΟΥ 

ᾧ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι 
το ψηϊσα [6 86 βροῖεῃ ἐμαί ποὲ γοΐ 

μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 
{πὸν δῇ δρομὲ 1341: Ζδοθ οὗ Ὠϊπὰ 

θεωρεῖν. προέπεμτον δὲ 
ἰο 6 Ῥεβο] 5, μυξ 

αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον. 
δ ἰπίο τᾷ 6 βοαδΐ.. 

91 ὩὭς δὲ ἐγένετο 
Δ5 Ῥᾳξ [1{ σουχτοᾶ 

ἀποσπασθέντας 
Πανίπδὶ ῬΘΘὼ ἀγα αν 8. 

εὐθυδρομήσαντες 

ΤΥ οσα βομαϊηρ ὈΘἔοσΘ 

ἀναχθῆναι ἡμᾶς 
ἴο 6 δὰ ἃΡ Ἂ5 

ἀπ᾽ αὐτῶν, 
ΦΥΟΤᾺ ΠΘΙΩ, 

ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ, 
μανίηρ τὰ εοἰσαίσ;!ῦ σοῦσθο νὰ σαγὴθ ἱπίΐο {ῃῇ6 Οο5, 

δὲ ἑξῆς εἰς τὴν “Ρόδον, 
Ῥεξ οὗ βυσσοϑϑίον ἰηΐο ἰτῇ6 ἘπΠΟοάΘσ5, 

Πάταρα: 2 καὶ 
Ῥδῖίδγα; δῃά 

διαπερῶν εἰς 
ῬΑΞ5ΙΠΕ [ὨΓΟΌΒὮ Ε 21.) 

ἀνήχθημεν. 
τγ8 ἽΝΕΓΙΕ 16 Ὁρ. 

τῇ 
ἴο ἰὴ6 [ἀ8᾽.] 

κακεῖθεν εἷς 
Δηα ἔτγοτα ἰΏΦΥΘ πο 

εὑρόντες πλοῖον 
Βανὶπρ ἐουμᾷ Ῥοδὲ 

Φοινίκην ἐπιβάντες 
ῬΒοΘΏΔοΣα Πανὶ βίθρροα ΠΡΟ᾿ 

3 ᾿ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον καὶ 
ἘΥΪῈ5 τ θ ΡΟ Ρ ας 6 ὄντ δπὰ 
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αχ ϊοθα ἰο τοῦ ἰῃ 
8411 ὑμίηρθ ἰμπαῦ ᾿γ 
5 Ἰδροσίηρ σοῦ 
ταῦδὺ δϑϑϊδῦ ὑῇοβθ ΨῺῸ 
86 ΘΑΚ, 804 ζηιεὲ 

ΘΔ ἴῃ τϊμᾶ ἴῃ 
ψοχᾶὰβ οὗὐ με [ἷοχᾷ 
Φοθαβ, ΨΏΘΩ Ὧδ Ὠΐτῃ)- 
5601 καἰ, “ΤΏΡ ἰς 
ΙΏΟΥΘ ΠδΡΌΡΙΠ655 ἰὴ 
σἰνίηῃρ ὑδῃ ὑἤεοῦ ὶς 
ἴῃ τρορῖνιηρ. "ἢ 

0 ἃ ψΏΘη ἢ 
δα βϑὶᾷ ὕπθβθ ἰῃϊηρβ, 
Ὧ6 Κηθοιθα ἄονῃ 
ψΙι 8411] οὗ ῆθχῃ 
δια ὑτανϑᾶ, 37 Τηδθθά, 
ααἰΐϊα ἃ Οἱ οὗ ψερρ- 
ἴπρ ὈΓΌΚΘ ουὗὺ διποὴρ 
ὑθη 811, δῃὰ ᾧμ6γ 
611 ὩΡΟῚ ῬΘᾺ1Π 5. ὭΘΟΚ 
Θὰ ἰθῃάθυ!ν Κιβηθά 
Ὠΐπι, 38 Ὀθοϑϑθ [6 Υ 
ΘΓΘ ΘΘΌΘΟΙ81ν Ῥδἰηρα 
εαὖῦῷ 86 ψογτὰᾷ πὲ δᾶ 
ΒΡΟΚΘῺ ὑμαῦ Θ᾽ ΨΘΓα 
δοίΐῃρ ἴο ὈδθμοΙᾶ ἢἰ5 
ἴδοθ. τὺ πῖοῦθ. 950 
μον ρσχγοσθϑαθᾶ ἴο οοη- 
ἄαοῦ ἢ ἴο ἐπ 
Ῥοϑδί. 

921 Νοῦν ψ θη νὰ 
ἩδΔαάὰ το͵Ἷ ουζ- 

ΒΘΙνΝΟΚ ΔΨ ΤΟΙ 
[θη 848 μὰ οὔ 
ἴο 8568, 8 τ ψἱ ἢ 
8 δ τοϊρηῦ σΟΌΤ586 
δηᾶὰ οϑθ ἴο Οοβ, 
Ῥαῦ οὐ ὑᾷ6 πδχὺ 
[ἅ84Υ}] ἰο ἘΠποᾶθα, δηᾶ 
ἔσοῦλι ὕμεοτθο ἴο Ῥϑὔύ- 
δ΄. τα. ΦΑθὰ ψΏ68 
ψὸ δᾶ 1Ι͂ουμᾶ 8 Ῥοδῦ 
ὑπμαὺ 859 οσοϑϑίηθ 

ἴο ῬΒοΘ᾿ Ϊ 18, ΜῈ 

μοῦ δροᾶασὰ δπὰ 
βολϊοᾶ ἃν. 3.ΑΥ̓ΟΓ 

σοχηΐϊῃρ ἰῇ 5ἰρῃῷ οὗ 

{ῃ6 ἰβδηᾶ οὗ ΟΥ̓ΌΓῸ5 
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καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν 
μανηδ Ιεεὲ ἀνα 1 1650 [824] νῷ γΟΥῈ 581105 

εἰς Συρίαν, καὶ κατήλθομεν εἰς Τύρον, 
ἱπίο 5ΥΎῖδ, δῃὰά νὰ σϑίὴθ ον ἱπίο ἘΣΤΕ, 

ἐκεῖσε γὰρ τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιζόμενον 
{8 Τὸ ἐδς Ῥοβὲ νγὰ5 ὉΠΙοβάϊηΡ 1.561} 

τὸν γόμον. 4 ἀνευρόντες δὲ τοὺς 
[π6 σἝΥξο. Ἡδνίῃβ' σου ρΡ. Ραΐ 1521: 

μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας 
ἄϊϑοῖριθ5 Μὲ τουγϑί πϑα προ ἴῃ ἰδῇ Ὀ]8 66 ἄδν5 

ἑπτά, οἵτιες τῷ Παύλῳ ἔλεγον 
φονεῖ, ΨΜΏΟ ἴο {μ 6 Ῥβϑιὶ ἴδον οῖΘ βασὶηρ 

διὰ τοῦ πνεύματος μὴ ἐπιβαίνειν 
τοῦθ ἰᾷς ΕἸΟΣ ἢ οὺ ἰο 6 βίθυρίηβ ΡΟΣ. 

εἰς Ιεροσόλυμα. ὅ ὅτε δὲ ἐγένετο 
ἰηῖο ΖοΥγ βϑίθχη. θη Ὀαΐ ἰἰ οσουγΓΙοα 

ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, 
{0 οοῃριθία της ἀδΥ85, 

ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων 
Βανί ἕοπο οαΐ 6 ΨΟΙΘ ΞΟΪΩΚ5 βΒοιάϊηρ θϑξοσα 

ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις 
5 ΟΥ̓Δ ἰοροϑίμου νυν ἢ ννοσθῃ πα οὨ σθαι 

ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ θέντες τὰ 
αὐὐἢ] οὔΐδιαθ οὗ ἴῃ 8 οἱΐν, δδῃᾶ Βανίηρρυΐ {8 

γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προσευξάμενοι 
Κῆθοϑ ὭρΡοΩ [6 Ῥϑδοῦ Πανὶαρβ Ὀταυθα 

6 ἀπησπασάμεθα. ἀλλήλους, 
ν76 Χο δη56 ραχ ηΡ συ θ5 ἴο ΟΙΘ Δποίΐμου, 

καὶ ἐνέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ 
δ νο βίθρρεα ἢ ἱπίο 6 οδί, ἴῇοβθο ὑυΐ 

ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια. 
τοϊαχηοα ἱπίο ἰποῖῦ οὐ (ἐπ1 65). 

1 Ἡμεῖς δὲ 
ψε μεΐ 

ἡμᾶς 
τιϑ 

πλοῦν 
βδ τὴ 

Τύρου 
Τγτα 

τὸν 
ἴμ6 

ἀπὸ 
Εὸ χο)2ε} 

Πτολεμαΐδα, καὶ 
ῬίτΟΙΘτ 815, δηα 

ἀδελφοὺς ἐμείναμεν 
Ὀτοΐῃοῦβ ἵν ΓΟΙΩΔΙΠΘΩ͂ 

ἡμέραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς. 8 τῇ δὲ 
ΣΡ ΟΘ ᾿εβϑίᾶθ ἔμρσα. Ἰοίῃ6 μΡῃΐ 

ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθαμεν εἰς 
ΤΑΟΙΥΟΙ͂Σ Βανηβ βοῆθ ουΐ 6 οὅτὴ 8 ἰηΐο 

Καισαρίαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον 
σδοϑαῖθα, δπμᾶ δδνίηβ οηἰοσεαῦῖ ἰηΐο ῃπ6 ποῦβα 

Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ ὄντος ἐκ τῶν 
οΥ̓ΡΒΠρΡ ἐπα δνδηρο δὲ Ῥοὶὴβ ουΐοῦξ {π6 

ἑπτὰ ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ. 89 τούτῳ 
βϑονθῶ γτ τουηϑ δα Ῥοϑίᾶθ ἢ]. Το 15 (ο6) 

διανύσαντες 
Βανὶηθ Θη γον Ροσγξουτηθά 

κατηντήσαμεν εἰς 
Ψ6 αἰεί ποα ἀοννα ἰϊο 

ἀσπασάμενοι τοὺς 
Βανίπε βτοοίρα [1411 

ΔΑΟΤΒ 21: 4--9 

ψῸ Ἰοὺ 1 Ῥρῃϊηᾶ οἢ 
ὍΠπμ 6 Ιοῖῤ κἰᾶθ δῃᾶ 
Βαϊ οἃὰ οὐ ἰο ὥϑὅντϊδ, 
ϑηα Ἰαημᾶαρα αὖ ἸὙὙΓΘ, 
ἴ0Υ ὑῆεῖθ ὑζβ Ῥοβδῦὺ 
5 ἰο υπηϊοδᾶ [51 
σϑῖσο. 4 ΒΥ 8. βθδγ ἢ 
ψ τουῃμαὰ ὑπ αἶδοὶ- 
Ὁ1Ι65 δῃᾷ χοιιϑὶηθᾶ 
ΠΟΘΙ βονθὴ αἄδύϑ. Βεὺ 
ΦῬΏΓΤΟασἢ ὑμᾷ6 βρὶγιῦ 

ποὺ τορθαύθαιϊν ἰοϊᾶ 
ῬΘᾺ] τοὺ ἰο βοὺ ἔοοῦ 

'ἷῃῆ ΦοΙθδΙοΏ. ὅ 850 

ΨΜΏΘη δᾶ οομ- 

ὈΙοιρα μ6 ἄδυϑ, ψὸ 

ψϑηύ ἔοσίῃ δα βἰαγίρα 

ΟὯ ΟἿἹ ΨΜ8Υ; Ρυὺ ὑῃον 

811, ὑορούμεοσ. μιῇ 

Ὅπ 8 ψοηθῃ δᾶ ΟἿ ]}- 

ἄγθῃ, σοῃαποίδα ἃ5 

85 ΙΔ δ5Ὲ οὐυὐπίαδ 

ὑπ οἷὖν. Απᾶ Κηθο]ηρ 

ἄον οὐ ἴῃ86 Ὀδθδοῦ 

6 πᾶ Ὀγᾶυοῦ 98 δῃηὰ 

δοα ροοᾶ- Ὅν ἴὸ οὔθ 

ϑιιούοσ, δα ψὰ ψϑοῦ 

ὮΡ ἰηΐο ὕὑῇ Ὀοϑδύ 

Ῥαὺ Ὧν στουυσρα ἴὸ 

ὉΏΘῚΤ ὨΟΙ65. 

{1 ΜῈ 8 οσομα- 
ὈΙούρα ὑῇθε νοόογᾶρθ 

ἔσο ὙΥΥΘ δῃμα 81- 

γχῖνθα δὖ Ῥίο! "Θ- ΤΑΘ 5, 

διὰ ψὸ στροίθα 

ὈτοΟύΏΘΥΚ. δῃᾷα 5ἰανρᾶ 

ΟὯΘ αδὺ ψι ἐΏρη,. 

8 1ΤῊΘ ποχὺ οΟὧἷδὺ Ψ 

οῦ οὖν δῃηὰ αγγϊνϑα 

ἰὴ Ο865: 8. το, δᾶ 

ν οηἰογοᾶ ἰίο 8 

Βοιδ6 οὗ ῬΕΣΡ {886 

ΘΥΘΏΡΟΙΖου, ΜΏΟ 5 

ΟὯΘ οὗ 88. δον 

ΤΆΘΩ, Δη4α ψἙη] Βἰανθοαᾶ 

αὶ ἶσα. 9 ΤῊϊ τ 



ΔΟΈΞ 21: 10---ᾧΙἰὅ 

παρθένοι 
ΤΟΊ ν]ΥΡῚ 8 

᾿Επιμενόντων δὲ 
ΟΣ (ο) 65) τουλδίηρβ ΡΟ Ὀαὲ 

ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς 
ἄδν8 [2122] σα ἄοσηλ ϑόῶθ ΖΥῪΟΙΩ ἰδ 

᾿Ιουδαίας προφήτης ὀνόματι ἌἌγαβος, 11 
ΒΕ ΤΕῚ Ῥτορῆθοὶ ἰο ὥἤϑῶβθ ἌἈΙβδρΡιι5, 

ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν 
ΒΑΥΙΩΒ σογθ ἰονναιὰ τ5 δῃηᾶὰ δανίη θα ἐπὸ 

ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς 
εἰχάϊο οὐῇθ Ῥ8δῺῈ] δανίηξβ Ρουπηα οὗἉ Ὠϊχηπ6 1]. 16 

πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν Τάδε λέγει 
Εζ:1:}} δὴᾷ . ἰξ αῈ παπᾶς ἢ βαϊᾶ ΤΏεσα 15 βϑϑσἱδ 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Τὸὸδ ἄνδρα ποὗ 
1.6 ϑρἰτῖῦ 6 ΠΟΙ ΤΠ6 ΤῊ2316 ρθύβοῃ οὗ νοτζω 

ἐστν ἡ ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν 
15 16 εἰσαὶα {δὶδ5 185 ψ 1] Δ ἴῃ 

᾿Ιερουσαλὴμ οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν 
Β[} ἀν}: 850] τὰ6 ον Δ Δ ὙὙ11 σῖνο Ὀεβιᾶθ 

εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 12 ὡς δὲ ἠκούσαμεν 
᾿ΐο δηᾶθ οὗ μδίλοῃβ. ΑΞ53 Ρ»ὰ ν Βραοζά 

ταῦτα, . παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ 
ἴπ8686 (( η 55), ψ6 ερἰγθαίθα 6 δμῃᾶ δῃὰ {86 

ἐντόπιοι τοῦ μὴ ἀναβαίνειν 
(ΟΠ. 65) ἴῃ ἴῃ6 ρῖασοαθα οδίμε. τοῦ ἴο 6 βίθῃριηβ Ὁ 

αὐτὸν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. 13 τότε ἀπεκρίθη 

δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες 
ῬὰλδΨ ννοσγα δι θῆΐογβ 

προφητεύουσαι. 10 
ῬΤΟΡΆΘΒΣΙΏΡ. 

καὶ 
δρᾶ 

Ἀσὰ [1πΐο Φοσυ ΞΘ Ί τᾺ. ἸΏθη δηϑνοσγοα 

ὁ Παῦλος Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ 
[120:} Ῥδα] ἍΏδι δὔὸ υοὺῦ ἀοΐῃηβ. νοῦ πᾶ 

συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ 
ΟΥ̓ 5 ΛΟΒΘΊΘΥ Οὗ τα 8 6 Ὠραγὶ “ἢ Ὧ ποὶ 

μόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς 
ΟἿ ἰοε οιμάῖ. δι. ἴ5οὸ ἴο αἱ ἰΐο 

᾿Ιερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ 
ΒΥ ἘΚ ΡΕΠΉ ΓΝ οἵ ΣΟΔΑΙΙΥ Ι δὴ νη Ονοῦ [3.1 

ὀνόματος τοῦ κυρίου ᾿ἰΙησοῦ. 14 μὴ 
ὭΔΤΩΘ οὔ ἴῃ 6 Τιοτὰ Ζε6β5. Νοῖ 

πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν 
Ῥϑβῖηξ Ῥεσβιυιϑαςα Ραὲΐ οΟΥ τη ννὰ Ὀθοδχὴθ 5ἰϊθπξ 

εἰπόντες Τοῦ κυρίου τὸ θέλημα 
Βανί Βα] ΟΥ̓ ἴῃ 68 Ιοτὰ ἴμ6 ἔα 

γινέσθω. 
161 ὍὈ6 οσσυχτίηρ. 

15 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρα ταύ αὕτα 
ΑΕΟΥ Ῥυΐϊ 16 ἄκδν5 ὼ ἀποσδ 

ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς 
Ὠανίηβ ρὲ θαρρασα οὐ βεῖνεβ "6 ΣΟΥ βοὴ Ρ ἰηΐο 
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μαὰ ἴοι ἀδαρῃΐργα 
νἱγρίηβ, ὑπαῦ ῬΓΟΡΏβ. 
Βἰεᾶ, 10 Βυῦὺ ψὮΏ16 τς 
ΟΙΘ ΤΟΙ ΘΙ] ὴρ αὐΐίᾳ 
δ. ὨΌΠΡΕΥ ΟἵἨ ἄδυε 
8 σοΥύδῖη ῬὈΓΤΟΡ δὲ 
πϑιηθα Αρϑ᾿ ΡῈ5 σϑηια 
ἄονῃ ἔτγοια 7" 6.8, 
11 δηὰ Ὧδ6 σϑὴθ ἴο ὃς 
δια ἴοοῖὶς ἋΡ [6 σταὶς 
οὗ Ῥ3β8ὰ1, Ῥοιηᾶ ἢ 
ΟΥ̓ [οοὺ δῃάᾶ Ὠδηᾶς 
8η4 5814: “ΤΠ 58 γ5 
[26 ΠΟΙ ϑρίσιῦ, “Τα 
ϑη ἴο ΨΏΟΣΩ ἐπὶ 
οἴταϊθ Ὀθοτσ5 ὑῆ6 σϑτγς 
11 υἱπα 1 ὑπμῖ5 τηδῃ- 
ΘΙ ἴῃ σοΓΌΒΔΙΘυη δηὰ 

ἀοιῖνοσ ἰηΐο [6 Ὡϑδηᾶς 

οὗ Ῥϑορῖβ οὗ [886 1:ᾶἃ- 
ἐϊομβ5.᾽ 12 Νὸ ψΏθη 
Ψ6 ρασὰ ὑῃϊβ, Ὀοίῃ 
6 δῃάᾶ ὑμποβα οὗ ἐμαὲ 
ῬΙαοα Ὀδθρϑὴ δηὐγθαῦ- 
ἴὴρ ἰμὶ ἢοῦ ἕο 5Ὸ Ἂρ 
ἰο Φογαβδίθαι. 13 Τρ 
Ῥϑμ δηϑνεγεᾶ: “ὙΜὙΩβι 

ΔΙῸ στοῦ ἀοϊῃρ ὋΥ 
ψϑορίηρ δῃηα σηδκὶηρ 

6. ΜΟΔΚ δὖ Ὠραχὺῦ 
Ἐοϑὺ δϑϑυγοᾶ, 1 81) 

Τοϑδᾶν ποὺ ΟἿΪΥ ἴο 6 
Ῥουῃᾶ Ὀαΐ 8150. ἴο αἷβ8 
αὖ σογυθϑιθὰ ἴοῦ {8 

Ὥδϑιηθ οΟὗὐ {06 Τογὰ 

σ655.᾽ 14) Ώθη πὲ 
ψουαὰ ποὺ Ρε΄. ἅϊ15- 

βυδαθβα, ψ δοαιιθβοθά 

πὶ ἐμ ψογᾶβ: “1δὲ 
1π6ὸ ΜΠ οὗ “βπονϑδ" 
ὕδκε ρ1806.᾿ Ἐξ 

1 Νον δέίεσ (μ658 
ἄδγϑ ψὰὲὰ ρτγορασαεᾶ 
ἴοῦ {μ ἸΟΌΓΏΟΥ δῃᾶ 
Ῥορδὰ βοίΐῃῆσ ὉΡ ἴο 

14" ΤοΠονδῃ, 11.8,16-18., {ῃὴ6 Τιοτᾶ, ΒΑ. 
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καὶ 
8150 

δὲ 
Ῥαξ 

σὺν 
ἰοσοίμον 

16 συνῆλθον "Ἰεροσόλυμα" 
ἱερ ἐμαν σαῖς 1 Ζοτυβαίεση;: 

τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρίας 
οὐ [88 αἰβοῖριθς ἔτο ὄἄδαβϑασθα 

ἡμῖν ἄγοντες παρ᾽ 
ἤπιον Ἰεδαϊηβ Ρεβίᾶθ 

ξενισθῶμεν ΐ 
ψ ταϊσμὲ ΡῈ τϑοαὶνεά 85 βγη 5 

τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ. 
ἘΠ}2..:} συρσυίδῃ,. ΟΥ̓ΘΊΤ ΔΙ ἀϊβοῖρ!α, 

1 Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα 
Ἡδνὶδδ οοσλα ἴο ΡῈ πὲ οὔ  Φεγυβδίθχα 
΄ὕ » δ, 4 “ ε 2 ᾿ 

᾿σμένως ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. 
ἀσβαιν τεςοὶνοα ἔσο 15 τῇς Ῥσχοίδεβ. 

18 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσήει ὁ 
το ἰῆςο Ῥαὲ π5υςοροράϊηρ [ἅἀΔν}] δᾶ βοῃθ η ἐμ 

Παῦλος σὺν - ἡμῖν πρὸς ᾿Ιάκωβον, 
Ῥδμὰὶ {ορεοίμοσ νὰ ω5 ἰοννδζὰ Φαϊήθξ, 

πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. 
81} δα σδπλθ ἴο Ὀ6 διοαρϑίᾶς πὲ οἹάρυ σῦϑῃ. 

19 καὶ ἀσπασάμενος 
Απμά Βανίηξ βεεείρα 

ἐξηγεῖτο καθ᾽ ᾿ 
πθ ψ}ὰ5 ἐπογοῦδη!ν γοιδίϊπρ δοοοχαϊη ἰο οπα (5) 

ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ θεὸς ἐν τοῖς 
8. οὗ ΜΈΣΟΙ αϊὰ ἐς. ὅο ἱπ [τῃ6 

ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. 
ῃαϊΐοῦβ ἰσουρῃ ἐπμ6 Βούνὶοθ οὗ Ἡϊχα. 

20 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον 
ΤῊΘ (οὔ65) κἐ Βανίηρ πραγ 616 ΒΊΟΥ ΠΡ 

τὸν θεόν, εἶπτάν τε αὐτῷ Θεωρεῖς, 
(ἢ αοά, {πεν βαίὰ δῃᾷ ἴἰο ἴσα Ὑοὰ σα Ὀεμοιάϊπε, 

Ψ ΏοΤα 

Μνάσωνί 
ἴο ΜΏδϑοΣ 

ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τοῖς 
Ῥσοίμοσ, ἤν ΤΩΝ ΤΑΣ ΤΪΘα 5 8ΔΙΘ πὰ ἰδθ6 

᾿Ιουδαίοις τῶν πεπιστευκότων, καὶ 
φον. οὗ {με (οὔ 65) Βανῖὴρ ὈοΙονοᾶ, δῃᾶ 

πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν" 
811 Ζοαϊοίβ οΥ τἴῃς6 ΤΑ Εν σα; 

21 κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ 
ἐμὸν σα ἰδυβδξ Ὁ. θα μὸ ἄοννα Ῥθΐ δροιε σοὺ 

ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως 
ἰδὲ δροβῖϑβευ ψΟὰ 816 ἐρϑοῆληβ ἔΤΟΤᾺ Μοβο5 

τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας ᾿[Ιουδαίους, 
ἴδ (ομθ9) ἄονῃ {π6 παδίϊοῃβ 811 εν, 

λέγων μὴ περιτέμνεν αὐτοὺς τὰ τέκνα 
βασὶαρ ποῖ ἰο 6 οἰτουσηοίβίπε ἴβεὶ {πα [2 Ὁ} [ὁ υ-οῦ 

μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν. 22 τὶ 
ποἰ-Βαξ ἰο ἔπε σὐβίοσωξ ἴο θ6 τυ δικίῃξ ροιῦί. ψγ ηδὲ 

οὖν ἐστίν; πάντως ἀκούσονται ὅτι 
ἐπασρΐοσα ἰφ 2 ΒΚ. Δ] Ὑπϑϑῦβ ἐμὸν ΜΠ1 θα ἰμαῖ 

ΑΟΎΥΘΒ..21:16--2 

σοευβδιθ. 16Βαῦὺ 
δοιθ οὗ 6 αἱβοὶ 1685 
ἔγοπῦ Οἀ65:8 Ὑ868 8150 

ψοηῦ ΙΔ 8, ὑο Ὀτὶηρ 

Ὃ5 ἴο δα τΏϑ δὖ 

ΨΜΏΟΘΘ Ὠοη6 ἯῸ ΜΕΘ 

ἐο. 6 οηὐοτγίδϊ δα, 8 

σοί Μηϑ'βοη οὗ 
ΟΥ̓ΏΌΣΤΙΒ, 8 ΘΑΙΙΥ ἀἷ5- 
Οἶθ16. 17 ΜΘ κα ρβοῦ 
ἰηΐο Φούυσαιθη, ὑῃ8 

Ῥχούμου σϑοοιὶνοα τ 
ϑίδαϊν. 18 Βυῦ οὐ [ῃ8 

ΣοΠοσίηρ [8 ὺ] 81} 

μοῦ ἰῇ ψιὶὺ ἢ 8 

ἰο ὕϑιηθϑ; δᾶ 8} 

ὋΠ 6 Οἷα ΠΡ ΜΕΙΘ 

Ῥγχοδοηῦὺ. ᾿Ἰϑαμαὰ ἢ6 

στοοίθα βθῖὶ δπᾶ 

Ῥορδὰ ρἱνίὴρ ἰῃ ἀ6- 

ὺς [181 δὴ ϑδοοουηῦ οὗ 

μα ὑπίηρβ αοαά ἀαἱᾶ 

ΘλοΣ ὅθ Ὡϑύϊουβ 

Ὀγοῦσ ἰδ τ] Ὼ15- 
ΤΥ. 

20 Αἴξον πϑασίηρ [815 
πον Ῥασϑδὴ ἴο δβ)]οῦτ ν 
αοά, δῃημὰ ὑδον διὰ 

ἴο Ὠΐ: “Χοι ῬΘΠΟΙΪΑ, 

Ῥτούῃ θυ, ὩΟΣ ΤΏΔῺΥ 

πουπαλ οὗ Ὀδ]ῖον- 

ΟΥ5 ἰΐοτο ἃ΄ῖ6. δι ρ᾽ 

[106 2675; δῃᾶὰ (μον 

8:6 81 ζΖϑδῖοῖθ ἴοῦ 

[6 Τὴν. 21 Βεεὺ τον 

Ὧδνθ θαχά ὃ στὰὺ- 

χηοχϑα δροιῦ γοὰ ὑμαῦ 

γοὰ δύνα Ὀδθθὴ ἔθϑοῆ- 

ἴῃ 811 Ὁ 6 Φεῦ 5 
διοῦρ ὑῇθ ᾿δύϊοϑ 

δὴ δροπύδϑυ ἔσγοτῇ 

Μοβϑϑ, ὑδιπρ 6. 

ποίου ἴἤο οἰγοῦχῃ- 

οἶδα μοὶ ομάγθῃ 

ΠΟΙ ἰὼ ΨΑΙΚ 'ἰπ [686 

[5ΟΙΪΘΙ 1 Οσυδύοῃϑδ. 

22 ΜΆΘῦ, ὑπο, 15 ἴο 

6 ἄοηῃθ δροὺῦῦ [ἰὴ 

Τὴ ΔῺΡΥ Ο6ᾶ86 ὑδ8γ 

8΄ῖ6. ροίΐηρ ἴο 68 Γ 
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ἐλήλυθας... 28 τοῦτο οὖν ποίησον 
ψγοῦ ἤδλνα σοχῆρ, ΤΗΙ5 Ἰμογθζοχθ ἂο 

ὅ σοι λέγομεν: εἰσὶν ἡμῖν 
νὩῖο οι (15) ἴο γοῖὶ ψὲ 816 βαυίηθσ; 8716 ἰουβ 

ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἀφ᾽ 
ΤΩΒΙΘ ῬΕΥΒΟῺΒ ἔουΥ νον Ἀαν]ὴ ΤΥΌΤᾺ 

ἑαυτῶν. 24 τούτους παραλαβὼν 
ἐπουηβοῖνϑϑ. ἘΠ6 56 Ὠδνὶηβ Δ ΚΘῚ ΔΙΟῺ Σ 

ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον 
ΡῈ ρυχῆοα ἰοροίμου ἢ [θὰ δηᾶ Βρεπλα 

ἐπ᾿ αὐτοῖς ἵνα ξυρήσονται τὴν 
1} 70) 16 75} 92} ἴὰ ογάθυ ἰμαΐ μον 1 παν δα 

κεφαλήν, καὶ γνώσονται πάντες ὅτι 
Ὦρα, δηᾷ τ 111 Καονν 8} ἰδὲ 

ὧν κατήχηνται 
οὗ ψηϊοΩ (ἰἰη 55) ἴδον ᾶνο θθοὴ ἰδιιρὴΐ Ὁ. σομο ἄοννα 

περὶ σοῦ οὐδὲν ἔστιν, ἀλλὰ 
δροιαΐὶ ψγου ποίῃϊηβ 1115, νμυὲ 

στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν 
ΟΣ ΔΙῸ νυ ϑκῖηρ ΟΥΑΘΥΙ͂Υ 8150 νοὰν οὔθ δβααχαϊΐηρ ἰδ 

νόμον. 25 περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν 
Τὰν. Αρουΐὲ Ῥαΐ οὗ ῇῆςᾳς πανὶηξ Ῥϑι θνοα Ὡδίξζοηβ 

ἡμεῖς ἀπεστείλαμεν κρίναντες 
ν6 5ϑῃΐ ΟΥῈ Βανίηδ υἀδοα 

αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον 
ἴθ ἰῃξς εηα 140] 5δουῖῆορ 

πνικτὸν καὶ πορνείαν. 
(18) βίγαηριθα δηαᾷ Σοσηϊτοδίϊοη. 

φυλάσσεσθαι 
ἴο "6 σι Υαῖη5 5οῖν 65 

καὶ αἷμα καὶ 
δῃᾶ Ὁ]οοᾶ δῃηὰ 

29 τότε ὁ Παῦλος 
Τῆθα ἐπα Ῥδὺϊ 

ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ 
ΤᾺΒ]6 ΡΘΥΘΟΩ5 ἴο ἰῇς Ῥεοΐὴρ ποχΐ θῶ ἰοβοίῃου 1} 

αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσήει εἰς τὸ 
ἴὰοὰ ανίηρ ΘΘὴ ρῥιυχίῆοα 6 δᾶ οηἰοχσοᾶ ἰπΐο ἐπ 

ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν 
ἰθυΏ 16, ῬΌΙΒΠΙΠΕΡ ἴῃ6 Τα] ΕΠ] γαθηὶ οὗ ἴῃ 8 

ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ 
ἄδνϑ οὗ ἐδ Ῥυχιβοδίίοη ὍΠΙ δ 2 ΎΎ τὼ εἰ 

προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ 
ννδ5 οἴἶοσοα ΟΥΟΕ Οἤ6 Θᾶσ ἢ οΟΥ ἴθ {πὸ 

προσφορά. 
ΟΥ̓ΘτΙΏΡ. 

21] Ὥς δὲ ἔμελλον αἵἷ ἑπτὰ ἡμέραι 
Α95 Ῥυΐ Μ6γ θη δρουὶ ἐπ6 βονθὴ ὅδ 

συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας ᾿Ιουδαῖοι 
ἴο Ὀ6 οσοποϊπαςφα, ἰΐᾷ6 ἔγοτῃα ἰπ6 Αϑὶα Φεννβ 

θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ 
Ἠδνληδ νἱοννοα βδερὶ 1 [2.0] ἐδγ 0 }]6 

συνέχεον πάντα ὄχλον καὶ 
ἜΠΟΣ ἵνοσα σοηξαείτ σ᾽ 8} οτονᾶ ϑδπμᾶ 

παραλαβὼν τοὺς 
Ὠδν 5 ἴδ ΚΘ 8] [86 

σὺν 

τὸν 
{8 
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χοῦ πᾶν δυσϊνρα 
23 ΤΠΟγοῖοσο ἀο ᾿ 
ΜΉΘ Μ͵ΘῸ 61} ψρῃ: 
7Ὺθ μανὸ ἴσου" Ἰηρῃ 
ΜΙ 8 ΥΟΥ Ὁροῃ 
ὑμθιΏβθιν 85. 24 Τρ 
[Π65886 τθῃ δοὴηρ δηᾷ 
ΟἸδδῆθ8. ὙΟΌΓΒΘΙΣ οοχρ. 
ΤΟ ΘΠ πὰ ἰθργῃ 
διηα ἰδκβθ σϑῦθ οὗ ὑμὶν 
ΘΧΌΘΏσΘσ, ὑδαΐ ἴδμεγ 
ΤᾺΘΥ δγνα ὑπ6γ ἤδδᾶς 
βΒμεανβᾶ. Απᾷ 850 δνϑιῦγ- 
ῬΟΩΥ ΜῈ12μΠ΄ω ΚΩΟΝ ἰπῃδὶ 
μοῦ ἰβ πούῃϊηρ ἰο 
{ῃ6 ΤὈΠΊΟΥΝ ὕμον τοῖα 
ἰο] ἃ δροὰῦ γοι, δι 
μοῦ γοὰ δῖ ὑδικίησ 
ΟΥ̓ΘΙν, γΟοὰ ΨΟΌΓΒΟΙΣ 
8150 Καοορίῃρ ὑμ 1, 
25 Α5 ἴοΥ μα Ὀοιίθνοῦς 
ἔσο ϑηοηρ 6 Ὧ8- 
ὕἸο5, ΔΘ ἤδύθ ϑϑης 
οαὖ, το αἀουϊηρ ΟἿἹἿ ἀ6- 
οἰδίοῃ ὑμαῦ ὑμ 6 Ὁ 5ῃοι 
Κρθρ ὑῃθιηβθινοθ ἔτγοχῃ 
ψΏδὺ ἰδ βϑουϊπορα ἴἰὸ 
1ΔοΙ]5 δῷ ΘΙ: δἃ5. ἔγοχμι 
ὈΙοοα δρᾶ ψῇῃδὺ ἰ5 
βύσϑηριθα δῃηὰ ἔγοχη 
Σου] δυο. 

26 ΤΏΘη Ῥ81 ἰοοῖκ 
78 ϑὴ δἰοὴρ [8 
ῃρχὺ ὅδὺ δῃηᾷα οἰθδηβρα 
ὨΪΠΊ56 1 ΟΘΘΓΘΙΟΏΪΔΙΠΥ 
ΜΙ ὑζθηὶ δηᾶ ψϑηΐ 
ἰο ἐπ ἰθιρὶθ, ἴἰοὸ 
σῖνθ Ὡούϊδθ οὗ {88 
δῶν ἴο 6 ΠῈΠΗΙΙρᾶ 
ΣΟΥ ἴῃ8 σογθηοῦ 8] 
ΟἸρδηβϑίησ, ὉΠ0] {86 
Οἴου ηρ ΒὨΟΙ Πα Ὀ6 ὑτ6- 
Βοηϊθα [ὉΓ Θδ ἢ ΟΠ! 
ΟΣ ὑπ. ᾿ 

ΦἸΝΟ ΜΉΘ {δ8 
β6ν8ὴ ἄδυβ ψοτα ἀρουΐξ 
ἴο Ὀ6 σοποϊμᾶραᾶ, ἐμ 
ὅθ ἴσοηα Αϑίὶα οἱ 

ῬοδμοΙάϊηρ ἰὰ ἢ 
156 ὕθιρίθ ὑθϑδᾷ 
ἴο ἤτον, 811 ἐπ οσονα 
ἰηΐο οομειδίοα, δηᾶ 

649 

ἐπέβαλαν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας, 
[867 ἱτπιροξεᾶ ὌΡΟΣ Ὁ} οἷ τὰς Ἀδηαβ, 

28 κράζοντες ἔΆΑνδρες ᾿Ισραηλεῖται, 
ΟΥ̓ ΙΩΒ οὐἕ Μῖ816 Ῥθυξοῦβ ἸΟΥΘΘΙ 65, 

βοηθεῖτε" οὗτός ἐστν ὁ ἄνθρωπος 
μῃε χοῦ Βεϊρίῃβ; 115 15 τὴ ΤΆΘ 

ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ 
{μπ6 (οῃ6) ἄονῃ οὐ ἰῶβ Ῥξορὶβ δῃάὰ ἴ 6 1δὲνν πᾶ 

τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ 
{68 ῬΙδοα {15 811 (Ομ 65) ΘΥΘΥΨΨΏΘΙΘ 

διδάσκων, ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς 
ἐρδοῖρ, νοεῖ δηᾶ δἷϑὸὸ Οτθθκβ 6 1β 1 ἰηΐο 

τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον 
16 ἰξῦρῖα δῃᾷ ἢΘ 888 τηδᾶφρ σοχζσωουῃθ ἰῇ 8 ΟΙΥ 

τόπον τοῦτον. 29 ἦσαν γὰρ 
Ῥίδοθ ἰηϊ5. ΤῊΣ οσα ΤΟΣ 

προεωρακότες Τρόφιμον τὸν ᾿Εφέσιον ἐν 
μανίησ Ὀυθνίουϑν ϑθθ ἸΥΟΡΐταυβ ἰμ6 Ερμοβίδη ἴῃ 

σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον 
ἰοροίμευ ἢ Ηἰα, Ψ Ώοτ {88 . ορίποα 

ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Ποῦλος. 
ἀμαὲ ἱπῖο ἴῃ ἰβιῆρ]θ 16 1 ἰῃς Ῥδα], 

80 ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη καὶ 
Ὗ͵785 βοῦ ἴῃ ταοϊΐοῃ δῃὰ τὼ 68 οἷν νοὶ δμᾶ 

ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ, καὶ 
οοουγγεα σχαμηΐηβ ἰοσεῖμεσ οὔθ Ῥϑορῖθ, δῃᾶ 

ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον 
μανίηξ δα μοϊᾶ οὗ ὼς. Ῥᾷὰ] ἐπον ννοτα ἀγαβοίηβ 

ἔξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως 
ουΐδίάᾶο οὔίμθ ἐθυῦριθ, δῃᾷ ἱπηχηεαϊδίθ]ν 

Ζητούντων τε 
ΟΣ (οὔ 65) βεοκίηρ δηᾶ 

φάσις 
ΒΠον 5 

ὅτι 
18 

τῇ πόλει 
[6 οἱΐν 

ὅτι εἰς τὸ 

αὐτὸν 
Εϑ 1 

ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. 31 
ψγοτο οἰοδθα ἴῃ ἀοοῦβ. 

ἀποκτεῖναι ἀνέβη 
ἴο Κι} βίΘα ὸπὉῷ 

τῆ σπείρης 
τῆς Ῥηα 

Ἱερουσαλήμ, 
Φεχ ΒΔΊΘτΩ, 

παραλαβὼν 
Βδνῖηδ Δ ΚΘ ΔΙΟῺ 5 

Γ τῷ 

ἴο ἴδε 

ὅλη 
ἍῈΟ1Θ 

352 ὃς 
ἍΜΏΟ 

στρατιώτας 
ΒοΙ 1 Υ5 

αὐτούς, 
ποτ, 

αὐτὸν 
Ἀἰτὰ 

χιλιάρχῳ 
[9.40 γε 

συνχύννεται 
ἰβ θεὶὴξ σομξυβοα 

ἐξαυτῆς 
ουἱ οὗ νον [ὩΟὉ1] 

καὶ ἑκατοντάρχας κατέδραμεν ἐπ᾽ 
δηᾷ σοηζυ 5 Ἦφ τ ἄοννῃ ὌΡΟΣ 

οἵἱ δὲ ἰδόντες τὸν χιλίαρχον 
[86 (οη65) Ὀυΐ δανίηβ βθρεὰ 8 6 ΟΕ ΥΟΏ 

τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο ᾿ τύπτοντες 
ἐπα ΒΟ] αἰ οσ5 ἴδον σφαβρᾶ Ῥοϑδϊτς 

Παῦλον. 
Ῥδϑα]. 

» 

καὶ 
δοᾶ 

τὸν 
Ὡς 
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ἴδεν δἰ ὑμοὶς Ὡδηαξ 
ὭΡΟΩ Ὠΐπι, 28 οἷν - 
ἷὴρ οὔ “Μθὴ οἵ 
1518.61, ὮΘῚΡ! ὙΤῺΪΐ5 ἰδ 
[86 τη ὑμαῦ ὑθδοῦθ5 
ΘΟΥΟΣΥΡΟΩ͂Υ ΘΟ ΏΘτα 

δρϑϊμπδὺ μ6 θΘ6Ο0016 

διἃ ἰῃ6 18 βδῃὰᾶ 
815 ῥΙδοθ δηᾶ, ψϑὺ 
Ϊϊϑ οτο, ἢὯ6. βδυὐϑῇ 

Ῥχουσηῦ ατϑοῖ ἰηΐο 

7ὴ6 ἰδ} }] 6 δῃᾷὰ Ὧδ5 
ἀοειιθὰ ὑπμὶδ ΠΟΙΓ 

Ὀ18ς6. 229ΕῸ7 ὑπον 
δὰ ὈὈΓΘΥΙΟΌΒΙΥ 566} 
ὙΣΟΡΒ Σὰ 5 8 6 

ἘΠ᾿ Θ΄ ἰϑὴ ἰῇ ὑὴ8 

οἷν σἰΐὰ. πὰ, Ὀθὺὺ 

[6 ψοτο ᾿πϑρὶη- 

ἱπσ Ῥ8] δᾶ Ὀσγουρθῦ 

πίω ἰηΐο ὑπο ὑδηιρ!θ. 

ΦΟΑμα ὑῇθ ΨψΏΟοΙΪΘ 

οἷν Μψὰ5 δοὺ ἰῇ δῇ 

ἜὌΡΓΟΔΙ, δῃὰ ἃ τὰῶ- 

Ὠἰῆρ ὑορούμον οὗ 

{856 Ῥϑορὶθ οοοσυχτθϑᾶ; 

ϑηᾷὰ ὑῃμθνὺ [Ιαϊᾶ Ὠοϊᾶ 

οἱ Ῥαὰ δῃραὰ ἀσγασρϑθᾶ 

Δί ουἰπίαθ λ6 ἰθαι- 

ΡΙ6. Δῃᾶ ἰμχηθδαϊαιθ- 

'ν ἴἤἢ6 ἄοοῦβθ. ΨΜΕ6ΓῈ 

οἸἹοσθα. 31: απ ψΏ116 

πὸ} ΜΈΣ βϑοκίηρ ἴο 

11 Ὠἶτα, ᾿Σουυδύϊοῃ 

σαθ ῸῸ ὅο 86 οοπι- 

ΤΩΒΏΑΘΥΙ οὗ ἰῃθ6 Ρϑῃᾶ 

πὺ 4}} σογαβδιθτα 

5 ἴῃ ΟΟΒΕΒΒΙΟΙΏ; 

θα ἢ6 δὖῦ οὔοὸ 

οοκΚ ποι αΐϊοῦρ δᾶ 

ΘΙΊΩΥ ΟΥΓΊΟΘΙΒ δηᾶ 

τὰ αὐ ἴο ὑΐζθι. 

ἌὝΏΘΩ ὑδον οϑυρῶῦ 

αἰσῦ οὗὐὨἨἉ {886 συλ αυν 

σοιμχϑηᾶο δηἃ [ῃ6 

ΒΟΙΙΘΥΒ, ὕδον αὖ 

Ῥραϊίζῃς Ῥδϑ81}. 
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38 τότε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος] ὅϑΎΠοΘη [π6. τ 
᾿ ΤΏΘΩ Βανίηξ οογὴθ ὩΘ8 Γ᾽ 186 σὨ  Πἰδύσῃ | ΥΨ ΘΟΙΏΤΏΘΉΘΘΥ ΟϑΙὴ8 

ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσε δεθῆναι [68 Γ δηά ἴοοῖζ Πο]ᾶ 
οἱ Ὠϊπὶ δῃηα ρᾷνβ οοχη.-. 1αἰὰ μοϊὰ 
δὴ ἃ ἴοσ ἴσα. ἴο 

ΟΣ Ὠΐτα. δια Πα σοχοσηϑηᾶθα ἴο Ρ6 Ρουπᾶ 

ἁλύσεσι δυσί, καὶ ἐπυνθάνετο τί ἰ 
ἴο “δ: π 5 ἵνο, δᾶ Ὧ6 ννδβ ἱὺπαυ 5 ΜῈ Βθτ πα ἜΤΕΙ ὅπ 5 

εἴη καὶ τί ἐστιν πεποιηκώς’ ἰ οοϑαθα ἐδ ἰηαᾷὶτο 
ΒΘ ΒΘ ἃ νψιῖδΐ Ὧ6 ἰ5 ΒΑν]πε ἀοη6; ἰΧὴ0 ὯΘ τηϊρῃῦ Ὀ6 δηᾷ 
84 ἄλλοι δὲ ἄλλο. τ τι ηΔὺ ΠΘ δᾶ ἄρῃς, 

ΟἴμΟΥΚ μαΐ δηοίμοσ βοτηδίμίηρ 94 Βυῦ Βοη6 ἴθ ἰῃρ 
ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλῳ μὴ δυναμένου εἰ ϑαν εὐ τν ἐλοδα 

ΨΟΙΘ κου αϊηρ ροὰ ἴῃ ἰδ6 οτοννα; ποὲ ΒῬεΐῃρ 8016 

δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν 
Ῥαΐ οὗ έτη ἴο Κῆονν (6 βίθααν (5) ἰπτουρἢ 186 

ΔΩ οὐμποῖβ ὉΠΟΙΠΟΣ, 
50, Ὀδίηρ ἨΏΒΔΌ16 Ὠΐχη- 
561 ἴο ᾿Θϑ ϑηγ- 

θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν | ὑμίπρ οαγίαϊη Ὀδοδυδα 
ζασαθΣ Π6 σοτηγηδηᾶοᾷ ἰο 6 1.0 πα ἰηίο ἐπὸ [οὗ ἴθ ἰυχμῦ, Ὧθ 
παρεμβολήν. 35. ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἰ οὐπιηδηάεα Ὠΐπὶ ἰο 
᾿Θθοδι πιοῦζ, ὙΜΆφΩ Ρὰϊ Πα λββὰ ἴο 6 ὍΡΟΣ ἢδῚ αν σΠΘ ΠΕ τὸ ἰ ἴὮβ 

᾿ : : ; 7.» τοὺς ἀναβαθμούς, , συνέβη 35 Βυὲ ΡΝ Β6. ξοὶ 8 ; βδίβῃβ ἂρ, "Ε ᾿ βίερρϑα ἰοβείμεσ ὍΡοα (πθ 5ἰβδίγβ, ἐδ 

. βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν | 5ἰδαδύϊοη Ῥέσδχηθ 5ΌΘΩ 
ἴο ὈῈ ὈΘΙΏΒ σαιστίθα. ἢ ὉΡ ἐπε ΒΟ] οι ἰὑπῶῦ Ὧ6 ψὰ5.. Ῥείηρ 
διὰ τὴν ίαν τοῦ ὄχλου, | ὁϑυτίεα ΔΙΟΩΡ Ὁ. [ῃ8 

ἐῃχου ΡΒ ἴεν νἱοΙθησ8 οὗ ἰῃ6 Ἔχ δ; καβοι ἀν Πευθῦεθ οὗ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ Η 2 6. νἱοϊθῆοθ οὗὐ {8 36. ἠκολούθη γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ οτονά; 88θϊῖο. ἐπδ 
νδ5 ξο]ονηΘ Ἐ 1 Ἷ : Θ5. ἴον 6 τηυ]ίμαθ οὗ 6. ῬΕΟΡ]6 ται ἰζααθ οὗὨ ἐμ 

κράζοντες Αἷρε αὐτόν. Ϊ 
σὴ οἂὐϊ ταδί ἂρ Ὠϊτη. πο ποε ον ἐν πο 

᾿ δ Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν} ανγᾶῦ!" ὌΠ 
Βεοῖὴδ᾽ δρουΐ δηᾶ ἴο 6 θα ἰὴ ἰηἴο 186 3] ΑΠΩ 85 Ὧ6. ΨΜὰβ 

παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ Ἰδροιῦδ ἴο 6 θᾶ ἰηΐο 
ΘΠ ΟΔΙΏΡΤΏΘΩΣ ἴῃ Ῥϑδὰα] 15 Βα υη85 ἴο ἴπε [ἰὴ βοϊάϊθυβθ' αὐδγίοτβ, 
χιλιάρχῳ Εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι ῬΡΘᾺΙ 581 ἴο {π6 τη}]}}- 
ΟΕ ΘΥΟμ. 18 [{15]ΑΌ 1 ἰο τὴς ἴο βὰν βοιπείππρ ἐδ ὈΘΟΙΏΙΩΘΔΠΩ͂ΘΣ: 

πρὸς σέ; ὁ δὲ ἔφη ἙὩἙλληνιστί [“Α'ὶ Τ 8110 " 
ἰονναταῖ γοῦ Τὴ (056) μυΐ βαία Ιὰ αὐθοκ ἰφδν ᾿εδοω αν νης Ὄ 

γινώσκεις; 38 οὐκ ἄρα σὺ εἴ ὁ [γουϑ᾽ Ηκδ 5618: “σδῆ 
ΚΟ ΑΥ6 ἘΠΟΝΙΠΡ7 

Αἰγύπτιος ὁ 

Νοῖ τεὴν νοὶ δῖ {ἐπα 

πρὸ . τούτων τῶν. ἡμερῶν 
γοχσ 50᾽868. Κ Ὕαὕσϑοκϑ 
38 Αγαὶ γοι ποῦ ΣΘΑΙ 

Ἐξυρθΐαπ. μα (οπ6) Ῥαεῖοτε. ἱπεβα πα ἄδυβ [{ὴ6 ἙἘρυρίζδῃ ψΠηῸ Ρ6- 

. ἀναστατώσας - καὶ ᾿ἐξαγαγὼν εἰς τὴν [οτα ἴμ656 ἄδγϑβ εὐϊστεα 
μανία βύστθα ὡρ βϑάϊο ρα πανίηρ 1ο οαὲ ἰπίο ἐμα ὉΡ 8 βθαϊίου. δηᾶ 

ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας [16 ὑπθ ἔουγ ὑπουβαπά 
ἀφβοϊαΐθ [Ρ1856] ἴ 86 ἔουγ ἱποιβαμα τΏ816 ΡῬϑύβοχιξ ἄδλσσον ταθὴ ουὐ θ ἴπ- 

τῶν σικαρίων; 39 εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος [ἴο ἴπμ6 ΜΙάοΥΙ 6559 
ΟΣ ἢθ ϑισδυηῦ Βαῖά μὰ 6 8Ὸ1] [39 ΤΏΘη Ῥβ8Ὲ1 αϊᾶ: 
᾿Εγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι ᾿Ιουδαῖος, Ταρσεὺς 

Ι: τ ΤΩΒᾺ ἱπᾶθεά 1 δὰ ὅεν, Ὑδυβίϑῃ 

Κιλικίας, 
ΟἰΠο18, 

Ἵ ἴὰ, ἰῇ ἔδβοῦ,. 8 
Το, οὐ ἸΤαῦβθθ ἰα 
ΟἿ οἶα, 84 οἰίζοι πόλεως 
Οὗ τὸ οΟὔδϑουσα Οἱ. οἷν 

ἀσήμου 
ΟΥ ᾿πϑὶ συ οαπὲ 

οὐκ 
Ἀοξ 

τῆς 
οἵ ἴεο 
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πολίτης: δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι 
εἴτε; ἔβυρρισδία Ὀμὲ οὗ νοῦ, Ῥδτῖ ἴο τὴ 

λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν. 
ἰο 5ΒΡ6 δ. ἐοννασζά 1τῃ8 ῬΘΟΒΙΘ. 

40 ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτο ὁ Παῦλος 
Ἡδνίηξ ροιτηϊτἰἃ θὰ οὐ πὰ ἐπα Ῥϑμ] 

τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισε 
βίθρῃρϑβ Ὁ 5ῆοοκ ἄονναι 

πολλῆς δὲ σιγῆς 

ἑστὼς ἐπὶ 
μανίμξ βίοοᾶ ὡροῦ {πα 

τῇ χειρὺ τῷ λαῷ, 
ἰοῖίμα Βαπᾶ ἰοΐμ ρεορῖίθ, οὔτωποῦ ας 56.608 

γενομένης. προσεφώνησεν τῇ ᾿Ἐβραΐδι 
μανίμε οσουττοα ἢ6 ξουπαᾶρα ἰονγασζᾶ ἰο 6 Πρρσανν 

διαλέκτῳ λέγων. . 
ἸΔηΒΊΊΔ8586 5δυ ὴΒ 

22 ἤλνδρες 
Μ816 Ῥϑυβοῦϑ 

ἀκούσατέ μου τῆς 
ΠΘΩΣ ὙΟΤΙ οὗγπιθ οξίδε 

ἀπολογίας. --- 2. ἀκούσαντες δὲ ὅτι 
ἄεξζθῆβθ. “-- 

τῇ 
Ἡδνὶης μρασὰ Ῥὰΐ ἐμαί ἰο [Ὁ 

Ἐβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει 
Ἡρρτονν Ιδηδσδδα Ὧ6 τνδβ8 βϑουπαϊηρ ἰοννδσζα 

αὐτοῖς μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. καί 
{Ἀοτὰ ταίμοσ ἐδπον ζυσλθηρα απϊοίηθβθ. Αμᾶ 

φησιν 3 Ἐγώ εἰμι ἀνὴρ 
6 15 Βα 85 -- ΕΥΡΗ ΤῊ 816 ῬΘΥ50 

᾿Ιουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς 
2ὸνν μανϊσ θεθη βοεποσαϊθα ἰπὰ Τασυβὰβ οὗ ἴῃ 

Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ 
ΟΙοεῖα, Βανίηδ ὈΘΘῺ ΠΟυ ΓΘ Ὁ μὰς ἴθ μα 

πόλει ταύτῃ. παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ, 
οἱΐν 115 Ῥεοϑιᾶθ τῇ ξγ- 1:1} οὗ Θϑιλβ]161, 

πειταιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν 
Βανί Ὀθϑὴ ἰηϑίσιοίθα δεοςρογαϊηξ ἰο βγη 55 

τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ 

καὶ 
δΔηᾷᾶ 

πρὸς 
τοννασὰ 

ἀδελφοὶ 
Ῥτοίῃϑυβ 

πατέρες, 
ΖΑῖΏΘΥΒ, 

ὑμᾶς νυνὶ 
χοῦ ΠΟΥ 

οὔθ Ῥδίθυῃϑθϑὶ - ἴδῖν, Ζραϊοῖ Ῥϑ ΩΣ ΟΥ̓ ἴπ 6 

θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον, 
αοά δϑδοςοσαϊηβ 85 8} χοῦ 8Ἃ6 ἰοᾶδν, 

4 ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι 
ΠΟ 115 «ς νὰὺ [Ι1ρΡεογβοοιΐϊρα ὉΠΠῚ] 

θανάτους δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς 
ἀρδίῃ, Ὀἱπαϊηρ δηᾶ εἰνίηξ Ῥεϑίᾶς 1ηΐο 

φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, ὅ ὡς 
ὈΥδοῦς ΠΊ416 ὈΘΥ͂ΞΟΩΒ δηα 8153 6 ΨΟΓΊΘΩ, 85 

καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ 
δῖϑο ἰῇ ομιθέ χίεσὶ :95 Ῥθδυὴ νυν 655 ἰὸ τ δῃὰᾶ 

πᾶν τὸ πρεσβυτέριον: παρ᾽ ὧν καὶ. 
81 ἰπ6 Ῥοᾶν οὗ οἸάογ στρα; Ῥεβιάθ οὗ ομι 8150 

πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς δεξάμενο 
ξ ᾿ ᾿ Ῥγοίμουξ. 

ἐπιστολὰς 
Βανίηϑ τϑοοινραᾶ ἰοννασὰ ἰμ8 Ἰεἰίθτβ 

ΑΟΈΝ 21: 40---22: ὅ 

ΞΟῪῚ Ὀδρ ψοῖϊ, Ῥουσηϊῦ 
6 ἴο 5ρδδαϊς ἰο {π8 

ὈΘΟΒ]6." 40 Αἴ Ὧδ 

σϑνα Ῥουση ϑϑίοῃ, ῬΔ1], 

αἰδηαϊησ οὐ 6 5ὕβτϑ, 

πχούϊοηρἃα πὶ Ὧἰΐδ 

δᾶ ἴο ὕπ6 ῬΘΟΡΙΘ. 

ΝΘ ἃ 9͵ῖθαὺ 5ἰ- 
Ιθῆσθ ζΖ61, Ὧὸ δδἅ- 

ἀγοθδοᾶ θ ἰῇ ὑῃ6 

ἩΘΌτονΝ ΙἸδησιαρθ, 58γ- 

ἴῃ: ᾿ 

99 ΜΡΩ, ὈΣΟΥΏΘΥΙΒ 
δηᾷ ἔα οΥβ, 681 

ΤῺ ἀδθίθηδβθα ἴὸ τόοὸῦ 

ΠΟΝ. 2 ΟΝ 6], ψ θα 

ΏΘΥ ραζὰ π6 χὰ 8α- 

ἀγοϑβδίηρ ὑμραὶ ἰῃ ἰδ 

Ἡρῦτον ἰδῆσυθδρο, ὑμ 6 Κ 

Κροροῦ 811 ῇ πλοχδ 

5ιθαῦ, 804 ἢ δία :) 

“1 δἵἴὴ αὶ 96, ὈΟΓῺ 

ἴὰ Ταῦθα οἵὗὐ Οἐ:11- 

αἶα, Ὀυὺ οαμποαϊθα ἴῃ 

5. ΟἿ᾽ αὖ 8 ἔθοῦ 

ΟΥ̓́ αδ'12811:61, ἴη- 
δἰσυσίρα δοοοσαϊηρ ὕο 

06 αἰχιοίημθθθ οὐ ὑῆ6 

ϑισοοίσαὶ Τῶν, Ὀοῖπσ 

ΖΘΔΙΟΙ5 ἴοὸ αοα 7.8ὺ 

8ἃ85 81 οὗ τοῦ 818 

ἐμ1ϊ5 ἅἄδὺ. 4ΑΛῃά 1 

ρνΡουβοουϊοα ὑδῖ8 

ΝΥ ἴἰο με ἀβδαίῃ, 

μἱηάϊην δηᾷ μδηάϊηρ 
ΟΥ̓ ἴο Ὀυβδουϑ Ὀοΐῃ 

Θη δ8δηὰ ΜΟΙΊΘΩ, 

δὲ5 Ὀοΐῃ ὑπὸ Ὠϊρἢ 

ῥὈχίοσῦ διᾶᾷ 811 [86 
ΒΗΒΘΙΩΡΙΚΡ Οὗ οἱάᾶδχ 

ΙΏΘΩ 0 68 τὴ 

αἰΐηθθθ. ΕὙΌΠΣ. 6 

Ὶ 8150 γτοσυγοαᾶ [1δὲ- 

ἰ6ῖ5 ἰοὸ ὑμ8 Ῥσγούουϑ. 



ΔΑΟΈΊΒΞ 22:6--.}} 

εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην 
ἰπΐο Θϑῖάδϑοιϑβ 1 85 ΒΟΪΠΒ ΤῊ ΑΨ 

ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας 
Ροίῃρ δρουΐ ἴο Ἰθραὰ δαἷϑὸ πο (οὔθ5) {πιΠ6 Ὀϑΐηβ 

δεδεμένους εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ ἵνα 
Βανί θεοη Ρουπμα ᾿πίο ΦΖουΌΞδΙθυα ἴῃ οτάρσ ἰμδὲ 

τιμωρηθῶσιν. 
1 νυ τσ 6 ΡΞ ΘΩ͂, 

06. ᾿Εγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ 
Τὸ οσουαχτεά Ῥυς ἴοϊζηθ βοϊπη5 τὴν ΜῈ) δῃᾶ 

ἐγγίζοντιε τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν 
σογλίηρ ὭΘΘΥ ἰο ἰἣθ δπιαβοῦβ δροαὲ τοϊάαδ νυ 

ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς 
βαδάθηϊν ουΐϊοῦῖ 16 ἤθάνθὴ ἰο βδβϑῇ διοιπα Ρῃξ 

ἱκανὸν περὶ ἐμέ, 2 ἔπεσά τε εἰς τὸ 
Βα οῖρηξ δυο τῆ, 116}1 αδπα ἰΐο [86 

ἔδαφος καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι 
βδτοαθπὰ δὰ Ζμραγᾷ οἵ νοῖϊὶοθ Βα 5 ἴο πὶ6 

Σαούλ Σαούλ, τί με διώκεις; 
5881 5411], ΩΡ 6. 816 γοὰὺ ρϑυξβϑοιί δ᾽) 

8 ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην Τίς εἴ, κύριε; 
1 ῬὍὰ Γαηδινοεσεὰ Μ͵ῸΟ δίϑεγοι, ἴοσαῦ 

εἶπέν τε πρὸς ἐμέ ᾿Εγώ εἶμι ᾿Ιησοῦς ὁ 
Ἐφ 5δ]α δῃᾶ ἰοννασαᾷ στὰ 1 ΔΙᾺ 7655 {88 

Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις. 
ΝάΖϑύθηθ ΏΟΙΩ ψου ΔΙΘ ὈΘυβοοῦτηξ. 

9 οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ 
ἼῈ6 (ο65) Ἀαΐῤ ἰοσοίμου πὰ τὰ Ὀοίηρ ἰῃς6 

μὲ φῶς ἐθεάσαντο τὴν δὲ φωνὴν οὐκ 
ἰμλαθοά πρΐ ἐπαν νϊενεαὰ πὸ Ῥὰᾳ: νος. ποῖ 

ἤκουσαν λαλοῦντός μοι. 
πὸ» Ὠρασγά ΟΥ̓ ἴῃς (οὔ 6) ΞΌΘΔΚΙΩΝΣ ἴο γχ6. 

10 εἶπον δέ Τί ποιήσω, κύριε; ὁ δὲ 
1 ϑαϊα ΡυΐΓἩ δα 9ῃ811 1 ἄο, Τιοσχὰῦ ὙΠῸ Ῥαΐ 

κύριος εἶπεν. πρός μὲ ᾿Αναστὰς πορεύου 
Τοτά κ58α ἰονασταὰ τῖθ Ηανὶηρ βίοοα ἃρΡ 6 σοὶηρ 

εἰς Δαμασκόν, 
ἰηίο Ὀδηιδϑοῦϑ, 

περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι 
δροιυΐ 811 (8155) ΏΙΟΠ 1 85 θθϑὴ δυυδηβϑᾶ ἴο γοὰ 

τοῦ 

κἀκεῖ σοι λαληθήσεται 
δ8ηα ποτ ἴο νοι ἰ ν}}} θΕῈ ΘΡΌΟΚ πα 

ποιῆσαι. [11 ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ 
ἴο ἄο. ΑΞ πὲ ποῖ 185 ΙΟΟΚΙΩΒ Οἢ ἔγοπι 

τῆς δόξης τοῦ φωτός ἐκείνου, 
ἰῃς ΞΊΟΥΥ οὗ ἰμ6 ΕΞ τη ἐμδὲ, 

χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων 
Ρεΐηξ 16 Ὀν ἐμῇ βαῆὰ ν {π6 (οὔθ5) Ῥοΐηρ νυ λ ἢ 

μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν. 
6 1 οδπῖθ το Πδχηθεξοιι5. 
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ἷπ Ῥαιηδδοῦϑ, 8Π 1 
85 ΟἹ ΠΥ ΨῸΣ ἰοὸ 
ὈΓΙῺΡ 8150 ῇοϑξθ ψὴο 
6 ὑπο Ῥομμα ἰρ 
ΦογΌβδ θη ἰο Ὀ6 ρΡῃῃ- 
1584. 

Θ΄ Βυύὺ 85. 1 ψὰς 
ουγημδγίηρ δηᾶα ἄταυ- 
ἴῃρ'΄ οἷἴοϑα ἰο Ὀδϑηλγ8ε.- 
σὰ5, δου τηϊαάδν, 
βαρ ουὐ οὗ Ὦθδνγ- 
δ 8ὁ. σοῦ ἰΐρῃξ 
ΠΘΒΠμΘα 41} δ Ιου Πα 
6, 7 Δη 1 ζ61 ἰο 

[886 ρΥουπα 8Π4 Ὠραχάᾷ 
8. ΜΟΪΟΘ 58. ἴο 116, 
5881, Ξ'ϑ1, ΜΉ δΙῸ 
γοῖ ὈΘΥβθοιύηρ Τὴ 69 
81 δῃϑινοσθᾶ, “0 
δῖ6. γοὶ, Τιογα᾽ Απᾶ 
Ὧ6 καϊᾶα ἰο π|θ, Ἵ 
81 9655 πῃ Νβζ- 
8 ΤΘθΘ΄, ψΏΟΠΙ γψοὰ 
8ΔῚΘ Ὀουβθουύληρ.᾽ 9 ΝΟῚ 
6 θη ὑπαῦὺ νεῖ 
ὶΐῇ τπ6 Ῥθῇῃβριαᾶ, ἰω- 
ἄρθρα, πῃ6 ᾿ἰσηὺ δυΐ 
ἀἰάὰ ἢοῦ δῶσ μα 
νοΐϊθοθ οὔ ἐπ οὔθ 
βρθακίηῃρ ἰο τὴϑδ. 1Ὁ Αἱ 
ὑῃαῦ 1 ξϑ]ᾶ, "“ΝνΝΈΏϑδῦ 50.811 
Ι ἄο, Τιογα 3’ ΤῺΘ Ιιογὰ 
Βα ἰοὦ 18, “Εἶδο, 
8ο γοΟῸΓ ΨᾺΥῦ ἰπΐο 
Ῥδβϑβοιδ, 8Δηα {ποσὰ 
γοὰῦυ ΨΜΠῚτ ΡῈ ἐοϊ]ὰ 
δροὰῦ δνθυνύμϊηρ [ἰὐ 
ἰθ Θρροϊηϊρθα [Ὁ γοὰ 

ἰο ἄο’ 118Βυὺ 851 
σοι] ποῦ 566 δηῦ- 
Φϊηρ ΟΥ {π6 ΡΟΣ 

Οὗ ὑμαῦὺ ᾿ίρῃΐ, 1 8ῖ- 

τνθὰ 'ἴὦ ΠΑ ΔΒΟΌΒ, 

Ῥοίηρ Ιϑᾶὰ Ὀγν {π6 επᾶ 

οΟὗἨ ἰῆοδβθ ψῇο μψέεῖ8 

τ Π16. 

ΜΌΝΟΝ 
668 

12 ᾿Ανανίας δέ τις εὐλαβὴς 
Αὐδηΐαβ μὲ βοζὴθ ΤΏΔ16 Ροσϑοῦ ΠοΙαϊηξ ΜῈ} 

κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ 
δοοοταϊηβ ο 86 ἴᾶνϑνν, Ὀειηρ 1 Π6 5566 ἀροσδ ὉΣΚ 

πάντων τῶν κατοικούντων ᾿Ιουδαίων, 
4} ἴδε 1 ΔΌΣ ΩΒ ὅονν5, 

1. ἐλθὼν πρὸς ἐμὲ καὶ ἐπιστὰς 
Βανίῃρ σοῖο ἰονναῖὰ τὴῆρ πα πανίηξ βἰοοα ΡΟ 

εἶπεν μοι Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον: κἀγὼ 
μοϑαΐᾶ ἰοῦθ 5801 Ῥσχοίμοσ, 1οοὶς δϑβϑίῃ; 841 

αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. 
ἴο ὐὐ δ ἢ ὼς ΠΟ ἸΙοοκρᾶ δβϑδαϊη ἱπίο Ὠίτα. 

14 ὁ δὲ εἶπεν Ὁ θεὸς τῶν πατέρων 
ΤῺ6 (ο26) Ὀμΐ 5αἰᾶ Ὑπ6 Οοα οὔ ίῃθο ζβδίμευβ 

ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι 
τὰ 5 δ ἰοοκ ἐῃ δάνβηῃσθ ἰπίο μἷβ απ σγοὺ ἴο Κηονν 

τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δδίκαιον 
{6 ΨΨἈΠ οὔπίμι δπᾶ ίοβεο {ἰμῃ6 στιρῃίεουςβ (06) 

καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, 
Δα ἰοθεοσ νοίοθ. οὐδοῦ 6 τσταοὰΐ ΟΥ̓ Ὠΐτη, 

15 ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς 
Ῥϑοδβο σγοὰ 1106 νϊΐθθθβθ ἴο αἰπὶ ἰονναχά 

πάντα ἀνθρώπου ὧν 
411 Ὁ ὦ ᾿ οΥἩ ννϊσῃ (155) 

10 καὶ νῦν τί 
ΤΘΠ 

ἑώρακας καὶ ἤκουσας. 
γοὺ ᾶν6 βθθὼ δηᾶ σοι Ὠθατσά. Απα ον ΨῺΣ 

μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι 
818 σοῖι θεοίῃρ δροιιῦ Ἐϊδνὶπο βίοοά ρ,. Ὅδ Ραρἐϊζϑαᾶ 

καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου 
Εὐοὶ ννΆ 5 ἀν 8. τῃς8 5105 οἵ γοὰ 

ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 
Βδνῖη 5 σ8116δα ρΡοσθ 6 πϑῖὴθ Οἱ Ὠϊσχη. 

117 ᾿Εγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς 
Τί οσουγχρα υαξ ἰοτὰθ Ὠανίηβ τοϊυσηρα ᾿ἰαΐο 

μου ἐν τῷ 
Οὗ ἰῷ ἰπ6 

18 καὶ 
δα 

᾿Ιερυυσαλὴμ καὶ προσευχομένου 
Φουα σ Ί Τα ἘΤεο ῬΓΤΔΣΊΩΒ 

ἱερῷ γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει 
ἰοῖ 016 ἕο σουὴβ ἴο 6 28 ἱὩ δοϑβϑίδϑθυ 

ἰδεν αὐτὸν λέγοντά μοι Σπεῦσον καὶ 
ἴο 566 ὨᾺ βασίηβ ἴοθ ϑροεᾶτρ δᾶ 

ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἱερουσαλήμ, 
οογὴδ γοα οαὐὐδ θὰ αὐϊοκῆθθα οὔΐ οὗ Ζου 54] ΟΣ, 

διότι. ὖ παραδέξονταί 
τσουσῃ ΜΙ Οἢ ἴδον Ψ11 σϑοοῖνο δἱοασϑίαθ 

σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 19 κἀγὼ εἶπον 

οὐ 
ποῖ 

οἔὗγοα υυἰΐθθθ δροῦδ ΙὯ6. ΑΔΠΩ͂ΣΙ 58ϊὰ 

Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην 
Ἰοσὰ, ἸΏῈν 876 νγ861}} Κποννῖὴβ ὑπαΐ 1 85 

ΑΟΈΤΒ 22:12--19 

12 “ΝΟ ΔΗ 8 ἢ 88, 
8' σογύδιη ἴδηι ΤΟνΟΓ- 
οὐδ δοοοσαϊηρ ὅο 886 
τ, Μ6Ὶ τοροσίθαᾶ 
ΟὨ ὮΨΥ 8]1 {ῃ6 “εν 5 
ἀπο ϊηρ ἰΏ6 76, 13 σαλθ 
ἴὺ Π|6 δῃᾶ, "ἰϑδηᾶ- 
5 ὉΥ τὴθ6, ἢ βία 
ἴο 6, 581, ῬὈσχοίῃ- 
ΕΣ, Ὦδνθ γΟῸΣ βἰρῃῦ 
αρϑὶη "Ὁ Απαᾶ 1 Ἰοοκρα 
Ρ δὖ δΐχὶ ὑδαΐῦ 
ΘΙ Βουσ. 1486 βδϊᾷ, 

“Τὴ. Οαοάῦ οἵ οὔῦ 
Τογοίδίῃου Ὧδ5 ὁΒο- 
50 γόοὰ ἴο σοηθ ἴο 
ΚΟ Ὠϊ ΜΙ1Ὶ απᾶ 
ἴο 8566 μα σὶρ ύθουϑ 
Ομθ δ8ῃηᾷᾶ ἴο ἤθασ 8 
νοΐϊοσα οὗ 15 τιουτῇ, 
15 Ῥθοϑῦϑθ γο 816 ἴὸ 
Ὀ6 8 ψίϊηθοβ ἴῸσ ὨἰΤῺ 
ἴο 811 τὰϑθῃ οἵ ὑῃίηρϑ 
γοὰ ἤδν ϑὅθθὸὴ δῃηᾶ 
ῃϑαγᾶ. 16 Αῃμαᾶ τοΐ 
ΜῺΣ 816 σγόοὰ αθὶαυ- 
ἷη592 Ἐΐθθ, σοῦ Ὀδὺ- 
ἰϊχεᾶ Δ η41 ψαβϑ ψΟᾺΓ 
ΒΩ ΔΔΥ Ὁ γΟοὺΓ 
ΟΔΙΠΔΏΡ ὌΡΟΣ ὯΪ5 

ΠΔΙΏΘ.᾽ 

11 “Βαὺ ΨΜΏΘΩ Σ πᾶ 

τού σηθα ἴο.. Φοχιιδθ8- 

Ιθ0χ δα Μὰ ὈΓΔΥ- 

ἴῶρ 'ἴῇ ἴμ6 ὕθιηρ!θ, 

1 1611 ἰηΐο ἃ ἰχϑῆσθ᾽ 

18 δῇ βὺν Ὠΐπὶ 85850- 

ρ ἴ΄ὸ 6, ἜἜυτΙν 

ἋΡ διὰ ρμοὺ οιὐὖ οὗ 

σούυϑαοια αὐἱοκὶν, 06-- 

οαλδθ λον} ΜΠὶ1 ποῦ 

Θρεθθ ἴο γόοιἃὉ σῖῦ- 

ὯΘΘ5 ΘΟΠΟΘΓΏΪΩΡ χηθ.᾽ἢ 

19 ΔΩ 1 καϊά, “οσᾶ, 

{00 7 ὑμοιλβοῖνο Ὑ61] 

Κῆον ἰμαὺ 1 ιϑοὰ ἴο 

17ΔἿ 61] ἰπίο ἃ ἰσᾶῆοο, ΒΑ; ΦΖεμονδη β μπδηᾶ νγδὰβ ὌΡΟΣ πι|θ, 1π|| 46- 
δον ἢ 5 5ριστὶδ οἱοίῃθα τπθ, “18; ἴθ {π6 πδιὴθ ΟΥ̓  ΤΟΠοΟνΔΏ, {{13.15.16,10] 



ΑΟΥΒ: 22: 20--δὸ θδέ 

ἸΆΡΥθο ἃπα Ηορ- Ἰῃ 
ΟὯΒ ΚΥΩΔΡΌΡΙΘ δέξαι 
ΘηΟύΠΟΥ ὕμοβθ Ὀβ]ήεγ. 

τὰς συναγωγὰς 
ἴ6- ΒΨ ΘΟΡαΕΚ 

σέ: 20 καὶ 
νοῦ; δηὰᾶ 

αἷμα Στεφάνου 
ὈΙοοᾶ οὗ ϑίθρβεηῃ 

φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ 
ὑαρσιβοηϊῃρ δηθὰ βδνίηρ ἄον 

τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ 
ἐπ (οτ85). Βεηθνασ ροῦι 

ὅτε ᾿᾿ ἐξεχύννετο τὸ 
ΨΏΘΩ νναβ θοΐῃρ ρουγοα οὧὖὐδδ (86 

τοῦ μάρτυρός σου καὶ αὐτὸς ἤμην 
«-ὼμ6 νυ ῖΐθϑ5 οΥ̓ ψγοί, 8150 ν [ν85 

ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ 
Βανίης βίοοα Ὡροῦ. 8δη ἃ ἰἰπκίηρ τ) 611 ΔΊ οὴΒ ΜΙ δηα 

φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν 
ΞΔ 5 [186 οὔΐοῦ βατσηθη δ᾽ οὗ ἰμ6 (ο" 65) 

ἀναιρούντων. αὐτόν. 21 καὶ εἶπεν πρός με 
ἐβικίηϑ ὰΡ Ὠίτα. Δηᾶ 6 5αἰά ἰονγασγα τῇδ 

Πορεύου, ὅτι ἐγὼ. εἰς ἔθνη 
Βς βοίῃβ γουσ ναῦν, Ὀδθοδιϑα Ι ἰῖο πϑίϊοοβ 

“μακρὰν ἐξαποστελῶ σε. 
Ἰοῃξ ἴνγα 7} [5111] βεπᾶ οὔξ οαὐέ γοὰ. 

22 

ΜΉΘ ὑῃ6 ὈΙΟΟΩ͂ οὗ 5. 
ῬΏΘΩ γΟὰΣ ὙΊῦΏΘ55. γα 5 
Ῥδϑίηρ 5016, 1 την; 
ψὰ5 8150 δἰδηάίηρ ἢ 
δια Δρργονίηρ δηᾷ 
βυδτάϊηρ, [26 οὔΐει 
᾿ραττηθηῦβ Οὗ ὕποξα ἀο.- 
ἰῃρ ΑΔ ΜΙ Ὠΐτη. 
21 Απὰ γοὺ 6 βαϊὰ (ὸ 
Τηγ6, 'σϑῦ οὔ γοὺγ ψἂν 
Βεοδιβθ 1 5681] βοπά 
ψγοῖΣ οαῦ ο πδύϊοηβ ἔδυ 
οἵ," ΤΗΝ 

22 ΝΟΥ ὑῃθν Κορὲ 
11ϑέθητηρ ἰο Ηἰτλ ἀονῃ 
ἴο ἐπὶ5 ψογὰ, δῃηα ἐπὲγ 
Ταϊδοὰ ὑῃ6}Γ γνοΐδθβ, 
Βδυϊηρ: “ἼἸΆΚΟ 5ΌΘΗ ἃ 
[Π13}} ΔΙΨΑΥ ἴσοι (δ 
Θαγίῃ, ἴοσ ἢ6 ψχ85 ποὲ 
δὺ ἰο ᾿νε!" 28 Δπᾷ 
Ῥθοδαθθ ὑμεγ ψ6Γ18 
οὐγίηρ οαὖ δηα ἰῆτονυ- 
ἰὴ ὑμπεῖῦ οὐδοῦ ραγ- 
ταθηῦβ. δοοιαῦ δῃηὰ 

δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου 
[15 

φωνὴν 

"Ἤκουον 
ὙΠῸΥ πσοσο πρασίηρ Ῥὰΐ οὗ ἰσὰ ὉΠΊ] 

λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν 
τνοτα 8η4 πον 6 ὰροχ ἰπ6 νοΐςθ 

αὐτῶν λέγοντες Αἷρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν 
ΟΥ̓ [θὰ Βα ΓΪΕΓὰΡ ἔγοσα πὸ ϑδρλίη {ῃ6 

τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν 
ΒΆΘΗ οὔθ, πού ἔου ἰἔνναβ Εὐϊησ Πίστη 

48 κραυγαζόντων τε αὐτῶν καὶ 

τοῦ 
{6 

ζῇν. 
ἴο ΡῈ ντησ, 

ῥιπτούντων 
Οὐγὶηρ δοιὰ δπᾶ οὐ ἔπθῖ δηᾶ ἑμσονίηρ ἀρουὲ  ἰοβϑίηρ ἀιιδὶ ἑἰηΐο {π6 

τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς 1 δἷτ, 24 0ΠπΠ6 ΠΆΠΑ ΥΥ 
1π6 ομέρι' βαγταθηΐβ πὰ ἀ5ὲ Βιηλθη5 ἰηΐο [σοΟΙ Δ ΠΩ6ΘΣ ογχαογρά 
τὸν ἀέρα 24 ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος] ἰπὶι ἴο 6 Ῥγουρῃξ 
{86 αἱν. σοτησηδηᾶθᾶ ἰῇς6 σμἨίδύοῃ ἰἰο π6 50] 6 5" 
εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν, [αὐδιίοτβ Βα 58] Ὧθ 

ἴο ΡῈ Ὀείϊῃρ θα πὰ. μί ἰηΐο (ῃ8 οποδχαρχήθηΐ, [5 ΠΟΙ δ6 δχϑηχίπρα 
εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι. Ὁπάᾶῖρ βοουτρίηρ, ὑμαὺ 

Δαν ῖχ δ. Ξϑ]ά ἴο Βοουγθαβ ἴο Β6 Ὀ6 ἢ ΟἸΌΒΘΙΥ βχατηϊηθα 6 τηϊρηῦ Κποὸν 1]- 

αὐτὸν ἵνα ἔπιγνῷ ᾿ΠΘΥ ἔοῦ ψηδὺ σδϑῦβα 
Ἀπ ἴῃ οσάοσ πα ἢθ σοῖσι Κποὺν ΜΠ (Ὠχοῦυδη [ΡΥ ΨΘΓΘ᾽ 5, οα Σσ 

ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν δρδιηδὺ Ἀσὰ 15 ΨΆΥ. 
δ 2 ηγ 00 οἹ σϑδα 1δ15 {1π86ν ψψοσα βουηάϊης ρου | 25 Βιαῦ ΜΏΡΩ 6 Πιδᾶ 

αὐτῷ. 25 ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν | 5ἰγεύοῃθα Ὠΐτη οὔ ἔοῦ 
ἴο Εἶτα. Α5. Ῥὰξ ἴδον βίτοίομοα ἕουίῃ Ἀίτα 1 ἐῃθ ψηϊρρίηρ, Ῥϑαυΐ 
τοῖς ἱμᾶσιν εἶπεν πρὸς τὸν. ἑστῶτα 61 ἴο {π6 ΔΙΓΠΙΥ ΟΠ- 
ἰο [8 - βίταρϑθ. ἢ6 βαίά ἰονγασά ἰῇ μδνὶηδ βίοοά | (6Γ βίδπαϊηρ ἐμ 6 ΓΘ: “ἹΞ 
ἑκατόνταρχον ὁ [Παῦλος Εἰ ἄνθρωπον  ἰὗ Ιαιντα} ΤῸ σοῦ χήθα 

σοπξαχίοα [20] Ῥϑὰϊ Τῇ ΤΩΔ ἴο βδόουχρα ἃ δϑη ἐπα 
Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν [ἰ5 8 Εοιηδη 8πα ὑῃ- 
ἘοΙλδη 8ηἃ υὑποοπάρτηηεα ἰξ 15 ἴανν αι] ἴο τοῦ [ σοπ οι θα 2 26 ὙΜ6Ι, 

μαστίζειν; 26 ἀκούσας δὲ ὁ [ὕἴηὭθη. Β6. ΔΥΩΥ͂ 
ἴο ΡῈ βοοῦσβιη 7 Ἡδνίηβ μοδιά δὰ ἐῃθ [ΟΥΕΙΟΟΣ πρασζαᾶ (18, 

ἰὴ ὍΡΟΙ γοὰ; 20 δη4 

κπρπέονσ πέντ τ τοτοο.ν.»................ὕ.-.ς.....................-........................ .............. 

θὅδ 

τῷ χιλιάρχῳ προσελθὼν 
16. στο πᾶνίηϑ σοσὰα τουνασζα 

ἀπήγγειλεν λέγων Τί μέλλεις 
μὲ τοροσίεα Ῥ89κ ΒΕΣΊΩΣΣ ψῆδξ δ: σοῦ δροὺυϊΐ 

ποιεῖν; ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός 
ἰο» ἀοΐϊῃ5ὴ: ΤῺ6 ογτ ΤΏΔΕ 15 Ἐογλϑα 

ἐστιν. Ὀχ! προσελθὼν δὲ ὁ 
Ἶ5. Ἡδνὶηβ οΘοτὴθ ἰοννασὰ ρυΐ ἰμ8 

χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ Λέγε μοι, σὺ 
ΥΡΈΤΉ ΕΞ ΚΣ ΟῚ 5881.8Ἱ. ἰο πη Β6 βαυίῃβ ἰοτηθ, γοὰ 

Ῥωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη Ναί. 
ἜΡΙΣ Ε ΔΙΘ ψό} τῆς (οὴ6) μυΐξ. 8381 Ὗς. 

284 ἀπεκρίθη δὲ ὁ χιλίαρχος ᾿Εγὼ πολλοῦ 
Απδνοσεᾶ υΐ ἐπα ΟΕ το ἢ Ι οὐ το ἢ 

κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην 
φοἰτὰ [ΟΥ ΤΩΟΏΘΥ] {868 οἰ Ζοσῖρ ἀμ 5 

ἐκτησάμην. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη ᾿Εγὼ δὲ καὶ 
ἈΝ ἀξ ευο τὴς ῬῈΣ Ῥ811 δῖα ε θυΐ δἷβδο 

γεγέννημαι. 
{[ᾶν6 Ῥφθη βοηθσγαίθα. 

29 εὐθέως 
Ιγασταθαϊδίθιν 

αὐτοῦ 
. Ὠἰχα 

ἑκατοντάρχης 
ρος οι 

ΨὌ ΕΣ ΄ 

οὖν ἀπέστησαν 
[16 5 ἀ-ὸ ζ6}.-] βίιοοᾶ ΟΥ̓ 

οἱ - μέλλοντες 
[88 (ΟΠ 65) Ῥϑὶὴξ δροὺυΐξ 

ἀνετάζειν᾽ καὶ ὁ χιλίαρχος 
ἴο 86 οἱοβϑὶν εχκαυλίῃίηδ; δηα ἰῇ σὨΠ το ἢ 

ἐπιγνοὺς ὅτι 
αν Καονα Ἐν [1] 

καὶ ὅτι αὐτὸν ἦν 
δᾶ ἰῃδὲ ὩΣ 6 νν 85 

ἀν. ἐἊ 

ἅτ 
ἔγοσα. 

αὐτὸν 
μἰπὰ 

δὲ ἐφοβήθη 
ρὰξ Ῥδϑοδζηβ δέγδϊα 

Ῥωμαῖός ἐστιν 
ΒοσΆδΩ Ὠθ 15 

δεδεκώς. 
Βανί θουηᾶ, . 

80 Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι 
το πο Ὀπὶ᾿ ΤὩΟΥΤΟΥΝ δ 2 ἘΠ} Ἐθ 21:2 ἴο Κπονν 

τὸ ἀσφαλὲὲξ . τὸ τί - κατηγορεῖται 
[8 ίεδαν (ἰμ15) ἰῇ ΨῺΣ [6 ἰ5 Βεῖμε δοσυβθᾶ 

ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων ἔλυσεν αὐτόν, καὶ 
ὈΥ͂ τλ8 “εν 5 Ὧ6 Ιοοβρᾶ Ὦξτω, δηᾶ 

ἐκέλευσεν . συνελθεν τοὺς ἀρχιερεῖς 
ἢ ςοτηχωδπᾶθα ἰοὸ σοῖπθ ἱοβοίμοσ ἘπΠ6 ΟὨΙΘΣ ῥγιθϑίβ 

καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν 
ΔΠ8 8} ἴμ6 βδημβάσῃ, δῃᾶ μανία 1οᾶ ἀοσνῃ ἴδ6 

Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. 
ῬΔῺΣΖ δα τϑᾶς βίαπα ἱπίο ἴδογα. 

28 ἀτενίσας δὲ . Παῦλος τῷ 
Ἡανίηρ Ἰοοκοᾶ ἰπίοπῖν υΐ Ῥϑὰὶ ἰο ἴδ 6 

συνεδρίῳ εἶπεν ἴΑνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ 
ϑϑηῃθασίη βαϊὰ Μίδϊα ρουξοὴβ ὑγοίΐμβοσβ, 1 ἴο 411 

συνειδήσει ἀγαθ΄ῇ πεπολίτευμαι, τῷ. 
δοηβοίθθμοθ ρβοοᾶ [πᾶν Ὀβῆδνεά 88 οἰἐἴσαη ἰο {π6 

ΑΟΤΘΝ 22: 21---28:1 

Ὧ6 ψοηῦ ὅο [886 11]}}- 
ΘΙ σογγαϑησᾶοσ δηά 
τηϑαθ τστϑροσὺ, βϑγυίηρ: 
ΑΝ Δ 8.6 γοὶ ἰπ- 
ἰομαϊαρ ἰοὸ ἀοῦ ΝΥ, 

ἰϊ59 δὴ ἰα. ἃ Βο- 

χηδ." 21 5ο 86 1}}}- 
8 ΥΥ ΟΟΙΠΙΘΠΟΘΥ 
δΔΡυσοδοηθα δῃᾶ βϑϊα 
ἴο Ὠϊ: “ἼΘΙ χη6, 
ΑΥΙΘ γοὰ 8 ἘΟΠ 181) 
Ἐκ 5δἱὶάᾶ: “Ὑ8ε5.᾽ 28 Τὴ6 
ΤΑΙ ΙΟΔΥΥ σΟΙΙΠΔΏΘΘΓ 
ΓΟϑΘθοηαθά: “Ἃ ρὺΓ “5 
σἈδϑθα. ποθ τἱρηῦβ 
ἃ5ϑ 8. οἰδίσζθῃ ἴοσ 8 

Ἰᾶγβδ δὶ [οὗ τχοῦ- 
601]. Ῥδὰ] 5εϊά: “Βευΐ 
Ὶ ψὰϑ ον ὈΟΤῺ ἰῇ 

{πϑτὰ." : 
ΘΙΣΙραϊΐεούοιν, 

ἰμοσοΐοσο, μὴ τθὴ 
μῶῦὺ ψότα. δροιαὺ “ἰο 
οχϑΐληθ πἴᾶὶ 108 
τοσύυσο αἰυπμαάσον ἔγοσα 
Πίηι; δα ὑπ8 ΤΑΣ ΘΥΥ 

σΟΙΔΘ ΘΓ ὈΘΟΘΙΔΘ 
αἴταϊα οἱ διϑσου ϑιηληρ᾽ 
τὺ Ὧ6 5 8 ἘΟΏΔᾺ 

διὰ ὑμποῦ 6 δὰ 
Ῥουπηᾷ Ὠΐη,. 

40 5ο, 8 πδχὺ ἀδὺ, 

85 Ὧ6 αἀδδισθα [0 ΚΩΟΝ 

ῸΣ 5.16 ἰϑὺ ΨῺΥ ὯΘ 

ψὰ5 Ὀεσίῃρ δοοιιβθα ὉΥ 

[ὴ6 Φοβ, Ὧ6 δῦ Ὠἷπι 

Ἰοοϑθ δῃᾶ σοχμηϑηᾶθα 
106 ομΐοῦ ὑγίθϑῖβ δηᾶ 

811 6 Ξαῃθ- ἀγίῃ τὸ 
ΔΗΒΘΟΙΔΡΌΙΘ. Απᾶα Ὧ6 

Ὀτουσῃῦ Ῥ8Ὲ1] ον 
Διηα δἰοοάῦ Ὠἰτη δοὴρ 

{μθηι. 

98. Τιοοκίηρ ἰπΐδηον 
αὖῦ [88 58η΄86- 

ἀγῃ ΔῈ] βαϊα: “μϑῇ, 

Ὀχούμεεβ, 1 δῦ Ὀ6- 

Ὠδνϑθὰ Ῥεοΐογσ αοὰἂῦᾶ 

ψὶῦρῃ ἃ ρΡοιϊίροῦ- 
1Υ. ΟΙΘΑΙΓ, σου βοῖθ 086 
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θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας 2 ὁ δὲ [ ἀονψὰ ἕο ἐπὶ - ᾿ μ . ΠῚ » ρα ὉΠΈΠ τ 5 [2:0 ἄδν. Τα Ρυΐ[ 2Ὰ. ἰπῃΐϊς ἐπ ἔν 
ἀρχιερεὺς “᾿Ανανίας ἐπέταξεν τοῖς Ῥυίθϑῦ Δ 8. ὩΣ 8.5. οχ ομἑϑὲ ρσγθβὲ ΑΠΒΠ85 οταρφτρα ἴο {88 (0165) | Πργεαῖ ὑῇοβθ βίδπαίην 

παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ [ὉΡ Ὠΐα ἰο 5 σῖκδ Βανίπρ βίοοα θεϑίἄάθ ἩΠῸ 

στόμα. 3 τότε ὁ 
ἴο Ρ6 βἰσικίησ ΟΣ γα ἰὰῃς 

Παῦλος πρὸς αὐτὸν 
ΧΟ ἢ. ἸΤΏΘ ἐπα Ῥδμ] ἣ Ὑρυ αϑὰ Ὠΐτα 
εἶπεν Τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός, τοῖχε 
584 ΤῸ Ὀδ 5βίστικίηβ σοὺ ἰβ5 ἀροὰξ {πὸ αοά, 81} 

“κεκονιαμένε: καὶ σὺ κάθῃ κρίνων 
Ἀανῖηξ θθοὰ νϊοηρα; δηαᾶ ψοὺ 816 δἰ ἐσ ἡμαρὶπρ 

με κατὰ τὸν νόμον, καὶ 
ΤᾺΘ δοςσογάϊηδ ο τῃ 68 Τανν, δα 

παρανομῶν κελεύεις με 
δοίη σοῃύίγατν ἰο Τῶν ΨψΟΙ͂Σ 816 σογ ΤΑ Δ ἸΏ ΤΙῺΘ 

τύπτεσθαι; 4 οἱ δὲ 
ἴο Ὅ6 οὶ 5 ΞΟ Κ7 ΤΏ6 (Ομ 65) ραΐ 

παρεστῶτες εἶπαν Τὸν ἀρχιερέα τοῦ 
Βδνίηρ βίοοα Ῥεϑιαᾶθ βοὰ Τὴ οἤϊοξ ΡὈγίθοδί οὔ ἴῃ Ὁ 
θεοῦ λοιδορεῖς; ὅ ἔφη τε ὁ Παῦλος 
αοα γοῖ δῖδ ταν 57 βαιά δῃηᾶὰ ἰὴ. Ῥϑδὰ] 
Οὐκ ἥἤδειν ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀ ὅς: ς ν ἄρχιερευ 
Νοῖ 1 8α Ἰκπόνῃ, ὈΤΟΊΒΘΥΒ, 1π8ὲ Ὧθ 15 ΦΉΣ; ἜΣ ε, 

᾿ γέγραπται γὰρ ὅτι ἄρχοντα τοῦ λαοῦ 
1 ἈΔ5 Ὅθεη τυ ΤῸΣ ἐμαὶ ΤΌΣ ΟΣ ἕΠ6 ῬΘΟΡΙΘ 
σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς. 

οὗ γοῖ ἡοΐ χοῦ 711 βὰν Ὀβαϊν. 

6 Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἕν 
Ἡδνίηρ Κπονν Ῥαὲ {μ6 Ῥϑὰὺὶ πα 6 οὔθ 

μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον 
Ῥδιΐ 15 οὗ ϑαάδάιοροβ 1 65 μα ἀϊβξεσοπί 

Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ ΟΣ ῬΒασίθθθθ Π6 νγ85 οὐσίωης οὐδ ἴῃ (ῃ6 ϑαηηθαγίῶ 
ἼἌνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰ ἱὸ ᾿ , ι, υιοὸ 

Μδ16 ροσβεοὴβ Ὀγχοίμειβ, ἃ Ἐπατσος ᾿ Ι ἐρυς ἐμὸς 
Φαρισαίων" ΄ περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως 
ΟΕ ῬὨδτίσθεβ; δροῦέ Βορᾳ δὴ γχρϑυσσθοξίοο 

νεκρῶν κρίνομαι. 7 τοῦτο δὲ 
ΟΥ̓ ἀδδᾶ (οὔθ5) 1βϑχὰ Ῥεῖ 1. δοά, ΤΏ1 δΒυΐ 5»... δ Α χοῦ ΄ ΝΜ αὐτοῦ λαλοῦντος ἐγένετο στάσις τῶν 
ΟΥ ίπλ βροακίηῃρ ἴπθζο ΟσουΣΥρα βίδησϊηρ ΟΥ̓ (ῆ6 
Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ 
ῬΠΑτῖσθο δηάᾶ Ξδασιοθοβ, 854 ννᾶϑ βρὲ (ῃ6 
πλῆθος. 8 Σαδδουκαῖοι γὰρ λέγουσιν μὴ ταῦ παρ. ϑεαδάθορθος ΤΟΥ͂ ἀεν βάν τες ἐμμὶ 
εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, 

οῇ ὑῃ8 τηοιίῃ. 8 ΤΏρῃ 
ΕΔ 5818 ἰο Ὠΐῃη. 
“Αοὰ [5 βοίηρ ἴο βέτίκε 
σου, γοῦ ΜΙ Θυ Δϑηρα 
411. Ὧ)ο ψγοὰ δὲ Οὴβ 
δηα [68 βϑηβ ἐΐῃρ 
δῦ ἰο ἱπμᾶρθ τὴβ ἴῃ 
ϑοσογὰ ὙΠ ἐπ Τὰν 
διηα, ὑγϑηβρυ Θσϑίηρ ἐῃβ 
ΙΔ, ΟΟΤΩΙΩΘΠΑ Τη6 τὸ 
Ὀ86 δύσι 4 ΤΏΟΚΘ 
βὐδηαίηρ Ὁ 5814: “Ατ 
γοὰ τον ὴρ ὑμ6 Ὠϊρῇ 
ῬΥϊοϑὺ οὐ αοαϑ᾽ ὅ Αηὰᾷ 
ῬΘᾺ1 5814: “Βσούῃβχϑ, 
Ι αἀϊά ποῦ ΚΟΥ ἢ 
Ἅὰ5 ὨΙΘῺ ῥυίθϑῦ, ἘΌῸΡ 
Ὁ 15 νυ ύθη, “ὕοι 
ΙΔαδὺ ποῦ 5Ρρθδκ ἰηῃ- 
ΤΌΓΙΟΌΒΙΥ οὗ 8. ΓΆΙΟΣ οὗ 
ΨΟᾺΓ ὈΘΟΌΙΘ,᾽" 

ΟΝοΝ ΨΏΘΩ Ῥ88}] 
ἴοο ποίθ ὑμαὺ ἔπ 
ΟΣἿΘ Ῥεατὺ 85 οὗ 584- 
ἄπορα Ὀπὺ ῃ6 οὐμαῦ 
οὗ Ῥῃδγίβθοθ, 86 ὕγο- 
οοοραθᾶ ἤο οὖν ουΐ 
ἷἴὰ {ῃ6 θη ο- ἀγίη: 
“Μρη, Ὀγχγούμρθυβ, 1 81ὴ 
8 ῬΏΔΙΪΕΘΟ, 8. ΞΟ οἵ 
ῬΏΔΥΐδθαϑ. Οὐ ἐδ 
ΠΟΡ6 οὗ σϑϑυσσυθοίίοη οἵ 
ἴμ86 ἀθϑδᾷᾶ 1 δῃλ Ῥεΐῃρ 
7υαρεα." 7 Βεδοβϑιβθ μ6 
δια {Π15, 86 ἀἰσϑθηβίοη 
Δ͵ΙΌΒ6 θαούχεθη {88 
ῬΏΔΥβθο5. δπηα ϑδάάδῃ- 
ΟΘ65, δῃὰ [π6 ταῦ οὶ- 
ἰμᾶθ ψὰϑ σι. 8 ἘῸΓ 
ϑϑαάάισθος Ξ8ὺ ὑπογθ 
ἰβ. ὩΘΙΏΘΥ ΤΣ ΘσΌστθοζίοι 

ἴο 6 Τοβασσεοίίου ὩΟΓ 8Ώ5Ε1 ΠΟΥ δρίτιῖ, [ΠΟΥ͂ ΒΩΡΘΙ ΠΟΙ 5ρί γί, 
Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα. | »ὺ [π86 ῬΒΔΥΙΒΘα5 ΡρῃὉ- ῬΒΑυῖβεαβ Ῥαΐϊ 8.6 σοῃζεββίηρ ἰῇ οί ((Π]η65). ΠΟΙ͂ ἄθοιαγθ ἐμϑιῃ 81]. 

θ57 

δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ 
Ὀιΐ οὐΐοῦν τοδί, Δα 

τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ 
ΒΟΥΌ6 5 οὗ [ῃ 68 

διεμάχοντο 
ψοτο Ἡριἐηρ γοσΘἢ 

9 ἐγένετο 
ΟςουχΥρα 

ἀναστάντες 
μανΐμβ βίοοᾶ σῷ βϑοὰθ οὔίῃα 

μέρους τῶν Φαρισαίων 
ρατὶ οὗ ἴῇς ΕΒ Υσε65 

λέγοντες Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ 
Ξ ᾽ξ ΝοίΐμίησΣ δᾶ νψὲ 816 Βῃαίηρ ἰῃὰ ἴῃς 

ἀνθρώπῳ τούτῳ᾽ εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ 
ΤΆΔ 115; ἱξνῬυαΐ ϑρισῖΐ ΒΌΟΚΘ ἴο ὨΙΓᾺ 

ἢ ἄγγελος---. 10 Πολλῆς δὲ σγινομένης 
ΟΥ̓ ΔΏΘΘΙ ---.ἅ ΟἿ πλτς: μυξ ζχυονεν δεῖ 

στάσεως φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ 
οὗ Ξἰαπαϊπθ͵ ανὶηρ ἔθαεσθ (86 [20 χε ποΐ 

διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν 
βοιμ]α 6 ἄγαννῃ  νο ἰδ6 Ῥδὰ] Ὁ ἴμοα 

ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν 
86 σοχηϊτηδηαρα (86 βοἹάϊθυ πα Ὠδνίηρ σοι ἄοννῃ 

ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, 
ἰο βηδίςοῃ Εἰμ οαΐ οὗ τῇ 1416 οὗ ἔῃοῖὰ, 

ἄγειν εἰς τὴν παρεμβολήν. 
ἰο Ὀ6 Ιϑρδβᾶάϊπρ τὸ ἰἢ6 οποδιιρχηθηΐ. 

1. τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ 
το ἴδ8 Ριεΐ Βοσορ ϑ ας [98:21 

ἐπιστὰς αὐτῷ: ὁ κύριος εἶπεν 
αν. βἰοοα ὩΡΟῺ Ὠϊπὶ τ 68 Ττοτὰ βϑϊὰ 

Θάρσει, ὡς γὰρ διεμαρτύρω 
ΤᾺΚΘ σοῦγαθο, 885 ΤΟΥ γψοὺ βᾶνθ ἱποσοιθῃ 1 Π655 1ἴὸ 

τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ οὕτω 
{6 (μη 55) δροὰὺδ 6 ἰπίο δ") “ἘΠ Ή31.ε1 5 

σε δεῖ καὶ εἰς Ρώμην μαρτυρῆσαι. 
ϑγοι ἰδ 15 Ὠθοθϑϑουν 4150 ἰπίΐο Βοτηθ. ἰοὸ ὈΘΑῚ ν] 655. 

12 ΓΕενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες 
Ἡδνίηρ οσουττεοαά θὰ οὔ Βδνὶηβ τδαθ 

συστροφὴν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν 
ξατηΐπβ ἰοσοῖμοσ ἴμ6 ὅενν5 Ῥομπῃᾷᾶ ὑπαθ τ οαὙ8586 

ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν 
ΠΟΥ ἰο ἀσῖηκ τιουβοῖνθα βϑϑϑίὴρ ὨΘΙΊΠΟΥ ἰο δαΐ 

ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον. 
ὩΔΊ δ δ 2 1.9} ἴδμον 5ποια ΚΙἼῚ .ῃ8 ῬϑΕ8]. 

18 ἦσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα 
νετα μα ΤΟΤΕ (065) ΣοΥτὶν 

οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν 
ἴῃ (Ομ 65) {15 1.0 5 νθασίηε ἰοβοίμοσ 

ποιησάμενοι" 14 οἵτινες προσελθόντες 
Ἀδνὶὴ δ ταϑᾶς; δ 90) Βανίηξδ σοτὴα ἑοννδσγᾶ 

τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις 
{86 οὔΙοα οεϊοϑί δῇ ἴἰο ἰμ6 ΟΙᾶοΣ τθῃ 

εἶταν ᾿Αναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς 
δεν 5Ξδϊᾷά Το οὐγ88 6 οσὐτερα βοῖνεβ 

ΔΟῈΞΒ 23:9---14 

9550 χοῦ ὥγοκο ουὖῦ 
8, Ἰομα βογραζηίηρσ, δηᾷ 
ΒΌΠΘ6 οὗὐ {ῃὴ6 ΒΟΥ 65 
ΟΥ 6 Ῥδυΐν οὗ {8 
ῬΏΔΙΪΘΘΟΘΚ ΤΟ56 8η4 Ὀ6- 
Βϑι οοη οηαϊηρ ἤσδγοθ- 
γ, βϑογίηρ: “ἘὸῪ διὰ 
ποίῃιηρ, τΟΩρ ἰὼ {15 
δ; Ὀυσὺ 1 ἃ βρίγὶῦ 
ΟΥ ΔῊ 8ΏΡΘΙ 5006 [ὸ 
ὨΐπΠὶ,--- 10 ΝῸΝ ψΏΘΩ 
[6 ἀϊδδοηβίοθ ΡΥΘΝ 
σετϑαῦ, 6 χα γ 
ΘΟΙΩΙ ΔΗ αΟΥ ὈΘΟΔΠ16 
ΘΙταια πμαὸὺ Ῥϑαὶ 
ΜΟΙ 6 ρῃ1Π6α ἴἰο 
Ὀΐθοθς Ὁ ὑπθῃ, δῃᾶ 
Ὧδ6 σοχζηχηϑηᾶοα [6 
ἔοῸΘ οὗ βοϊαίΐοσ ἴο 
80 ἀονψῃ πᾶ βηδίοῃ 
Ὠΐπλ ἔγομσλ ὑπαὶ ηὐϊἀϑῦ 
ΔΩ. Ὀχΐὴρ Ὠἰγη ἰηΐο 
886 Ββοιάϊουβ᾽. αὐδγύθγϑ. 

11 Βαὺ [86 Το] σ᾽ 
Ὠρὴῤ [86 Τιοογᾷ ϑἰοοᾶ 
ὮΝ πΐ πὰ δαϊᾶ: 
“Β6 οἵ ρμοοῦ σουγαρο' 
ἙἘῸΣ 85 γόοῖ θνθ ὈΘΘῺ 
σἰνὴρ ἃ ὑπούοιυθἢ 
ψ 655 οἱ ὑδ ὑπ] η 55 
Δροὰῦ τὰ ἴῃ ὕοιυβδ- 
16, 50 γοι χητιδὺ 81- 

8580 θᾶ, ψυλύηθθα ἰῇ 

ἘοτΘ.᾽" 

12 Νοὸν θα 1 Ρ6- 

σδθ αδν, 8 Ὑδθν5 
Τοτιηθα 84 σΟΏΒΟΙΔΟΥ 
διῃοα Ῥοπηᾶ ὑοσηβοῖνοο 
1 ἃ οὐγ8θ, βϑσνίηρ 
ἴον νου] ποι  Γ 
ροοῦ ὩΟΓ αΟὝἾἸΠΚ ὰπ- 
Ἢ μὸν δὰ κΚιηθα 
Ῥδι1. 1 ΤΕ Ψψ 616 

ΤΏΟΤΘ Ώϑη ζοσὺν τΘ ἢ 
ἰλαῦὺ ζογπιθα ὑῃ 15 
οϑίῃοῦυπα ΘΟὨΞΟΙΤΘΟΥ͂; 

14ετπᾶ. ὯΘΥ ψοὰῦ 

ἴο μ6 ομϊο ῥγῖθϑῦθ 
δι μθ οἹάθ τηθη 
δηἃ κ5αιᾶ: “ὅν 7ὲὰ Ὦϑδνθ 

ΒΟΙΘΙΥ Ὀομηα οὐ ΐ- 

ΒΟΘΙνῸΞ ἢ ἃ οὔτ 
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μηδενὸς γεύσασθαι. "ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν |ποὲ ἕο ἐδκ ἱ οὲ ὨοίὨΙΪπρΡ' ἴο ἰϑϑίβ ὍΣ] ΪΣ. ΝΘ ΤΩ ΚΗῚ Τοοά ἐπα ΥὴΝ ΒΕὰ τοδος 
ὯΥ Παῦλον. 15 νῦν οὖὅὄ ὑμεῖς [ΚΠ Ῥαμ]. 15 Νας ; 88]. Νον ἐμογοζοσθ γοῦ {{ῃ γθίοσθ, σὸς ἑορσοίῃ.. 

ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν ἐς τὴ ᾿ ΙΏΔΚΟ χοῦ δρραγεπὲ ἴο ἐπ ΡΠ ΟΧΕ ἰοποίμασ τ | ἀγίπ εὐ εβεν ὐν οἰωνα 
τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν [8 ταὐ!δαῦν. δοχῃ- ἴῃ ϑαηηῃρασχίη 80 ἐμαὲ δ 5ποι]ᾶ Ἰεδᾶ ἄοννῃ 
εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἰῃηῖο ὑοῦ 85. Ῥείη δρουξ ἴο Β6 περ έ δία ἸβοσοῦσὮν 
ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ: Τ ει ΤΆΟΤΘ δοσυγδίοιν ἐπα (1 Π65) ἀροάὲ Ὠΐχη; ἡμεῖς 
δὲ πρὸ τοῦ ἐγγί ὑτὸν ἕτοιμοί Ἔ β ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί Ῥυξ Ὀρθέοσθ οὗ ἐμ ἰο αν ΘΟΠ6 ὭΘΔΥ ὮΪπΠὶ Ἐααὴν, 
ἔσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 
ὙΘῸ δύβ οὗ ἰῇ ἰἴἰο ἐδκ πὸ ἈΠ. 

106. ᾿Ακούσας δὲ ὁ 
Ἡδνὶλβ μραστὰ θὲ τῆο 

Παύλου τὴν ἐνέδραν 
ΟΥ Ῥ8Ὲ01 μ ρα 

Ἀϊμὰ [χη ΠοΓ ΨΥ Ὧ6 ΒΠοΙ]ὰ 
Ἀσὴρ Ὠἰπ ἀοχῃ 
χοῦ 85 ὑδπουρῇ τοῦ 
ἰῃὐδη θα. ἰο. ἀδἐθυχηΐηβ 
ΙΏΟΤΘ ΒΟΟΌΓΘΑΙΘΙΥ (ἢ 
πλαῦοτθ ἰη νον ἱὴν 
Ὠη. Βα ὈΘίοσθ ἢ8 
Βοῖβ ὭΘΔΓ ὸ ΜἘΠΠΠ Ὅ6 
ΤΕΔΑΥ ἴο ἄο αψὰν ψίῃ 
Ὠϊη." 

16 Ηονγαναγ, 6 βοὴ 
ΟΥ ῬΔῈ] 5 5ἰϑίοσ ὮἈθδγὰ 
Οὗ ὑμϑὶν Ἰγίῃρ. ἴῃ μα, 
Δ)ἃ ὯΘ οϑηϊθ 8ῃηὰ 
οηὔοτθᾶ ἰηΐο ἐπ 
ΒΟ] ο δ’ αὐδγίθυβ δηᾷ 
Τοροσθα ὁ ἴο Ῥβϑῃὶ. 
11 5ο Ῥϑαϊ] οδ116α ομὴ8 
Οὗ {π86 ϑιΙΙΩΥ ΟἿΘΟΥ5 
ἴο πῶ δῃηᾷ καϊὰα: 
“Ἰιθδα [815 γουστρ τῆδῃ 
ΟΥ̓ τὸ ἰῃ6 χηηΐδιν 
ΘΟΣΩΠΙΘΠΘΘΥ, ῸΓ 6 [85 
δοιῃθίῃϊηρ ἰο χϑροχὲ 
ἕο Ὠΐ)." 18 ΤΏΘΓΘΌΣΘ 
ὑπ15 τῇδῃ ἴοοκ Ὠΐπὶ 
8ηα Ιοὰ Ηϊχὴ ἴὸ ἐπ 
ΤΟΣ ΔΥῪ σΟΙΏΧΑΒ ΘΓ 
8Πα βαϊᾶ: “Ἐπὸ Ὀγχίβ- 
ὉΠΘΙ Ῥ8Ὼ] οδ]]θὰ π|8 
ἴο Ηἰπὶ διὰ τεαποϑίθα 
16 ἴο 684 ἐμ γοσῃσ 
ΤΉΘ ἴο ΨΟΙ͂Ι, 85 ἢ6 85 
βοιῃθίῃϊηρ ἴο {611 γοιι." 
19 ὙΠ6 ΤΥ ΑΥ οοπι- 

υἱὸς τῆς ἀδελφῆ 
ΒΟ0ὴ οξίδα πϑης 

ἐνέδρο παραγενόμενο 
ἴῃ8 ᾿βΠὴρ ἢ μανὶηρ ῥινὶ λο τς ΑΘΟΣΕ ΕΣ 

καὶ εἰσελθὼν εἰςῊς τὴν παρε ὴ ἰ ολὴν Θὰ ανίπδ δηϊοτρᾶ 1ΐο ἴπὸ ταρ  μΒολὴν 
ἀπήγγειλεν τῷ 7 6 στϑροσίβα θβοῖκ ἴο ἰῃς παῦλῳ ̓ 

μ ἀτοντῖν μ ΣΙ διε ΠΣ ρος 
οέιο, αν τ Χο ες Τὸν, νεονταν: 
Ἰοῦς. υεἸδδάϊηα ας ὥροθὰ τὸν χιλίαρχον, 
6 ἐε Κανίις γὰρ ἐπα γεῖλαν ἘΘΣ ΘΊΗΤΩΣ το, 

" εὐτς ἴοπ6) ἰνάδεα εὐρύ σνος ἡυτ ΡΒ οι ΒΗ 

με ἐορά ὠὰ τὸν χιλίαρχον καὶ 
φησιν Ὁ δέσμιο ῦ ἢ6 25 Βα  ἰὩ5 ΤΏ6 ὃ μοιιᾶ ΕΡ "αῦλὴς 
προσκαλεσάμενός ε ἠρώτησεν ῦ ΠΑΝ ΙΩΒ σα]16 ἐοννασᾶ 561 ἔπῦς Ἡμοα ἐραῖνα το πον 

τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν πρὸ σέ, ἔ ι ξχοντ.: ἰζ8 ψουηρ Γλ8 ἰο 1φϑὰ ἘΟΨῸΡΗ γοῦ, ᾿ὐμελλμὲ 
τι λαλῆσαί - σοι.. 19 ἐπιλαβό : πὸ αβόμεν. βοιηθέμίηῃρ ἴἰο βρθαὲκ. ἰο ψου. Ἐανὶηδ ΘΟμε ὍΣΗ 

δὲ τῆς χειρὸ τοῦ Υ ς αὐτοῦ ὁ ιλίαρχο ὶ θὰ οὔτῃε ᾿μαπά᾿ οἔμτη ἐπ ἈΠ ΠΩΧρ9 ΚαῚ Ἰῃθηαον ἸΟΟΚ Ὠΐτη ΒΥ 
ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν [8 δῃηᾶ διὰ ψι0}- 

μανίας τ μάννα δοοογχάϊηξ ἕο οὐ [Ρ1466] | ΟΥΘ δηα Ῥαρβδὴ ἰπ- 
. ἐπυνθάνετο Τί ἐστιν ὃ ἔχεις αἸἸΓΙΩΡ Ὀσλγδίθιυ: ἢ νγὰ5 ᾿παυέτίηρ Ῥγμαὲ ἰσὶξς ψΒΐοΗ χοῦ ἀγα μανίησ} “ὙὙΠδὲ ἴα ἰδ γοὰ δγθ 

ἘΡΡΘΑΒΕΕΝΟΝΟΝΝΘΟΝΕΝΝΟΝΝ 

“πε πα .«--ὔ---... 

θὅ9 

ἀπαγγεῖλαί μοι; 20 εἶπεν δὲ ὅτι Οἱ 
στ ροεε Ῥδοῖκ ἰο τηθῦ Ηδ βαίὰ ας ἐμαὶ ὙΠ 
"Ιουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε’ 

Ρηΐ 561νθ5 ἰοσείμοσ οὗ ἐπθὸ ἴο τραιιθϑὺ γουι 

καταγάγῃς 
γοὺ 5Βῃουά Ιεβαὰ ἄονν 

᾿μέλλων τι -. 
Ῥδίπ δρουὰδ βοσηθίῃϊησ 

περὶ αὐτοῦ" 
ρου Ὠΐχα; 

πεισθῇς 
ψοῦ Βῃουϊά Ρ6 ρεγϑυϑάρα 

αὐτοῖς, ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν 
ἰο ἰᾷοα, ἴδον 8ῖτα 5: {ΠῚ 5 ἴτν (νν 81) ἴοΣΓΣ ΟΣ 5.2} 

ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους 
οὐἷ οὗ [5.215 οἱ ΠΊΔΙΘ ῬΟΥΒΟΙ5 ΤΟΥ͂Θ (ΟΠ 65) 

τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν 
ΖΟΥΊΣ, πο ρΡουπάᾶ άογ οἰγ56 

ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν ἕως 
{ποπβοῖνο ποιίοσ ἰο ϑαΐ ΠΟΥ ἴο ἀσῖὴκ 8} 

οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν εἰσὶν 
ΜΏΪΟῺ ἴμεν βρου]ά ἰδ ἀρ. μῖτα,: δηᾶ πον πον 86 

ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ 
τοδᾶν να 5 ἔοτ 1ῃ 6 Ἐξ 22:) γου 

ἐπαγγελίαν. 22 ὁ μὲν οὖν 
ἀμλθ τι Ὑ86 «λα 1πογοΐοτο 

χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίσκον παραγγείλας 

ΒΕ) 

ὅπως αὔριον τὸν Παῦλον 
ςο ἰμαΐ ἰοσθοστον 6 δὰ] 

εἰς τὸ συνέδριον ὡς 
ἰἷο 6 ϑϑῃμϑασίῃ 85 

ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι 
τοῦδ δοσυγχαῖοθιν ἰο Ρ6 ἱπαυϊτησ ὁ 

21 σὺ οὖν Η 
γσοὰ ἰμοεζοσθ ποῖ 

ΟΠ στο τοϊθασεαά [6 νου τάδ αν Ὁ ΟΠμαγβοά 

μηδενὶ ἐἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα 
ἰο πο οὔ ἴο Ξ5ΞΡΘ8Κ οιυΐ ἐμαὲ ἴᾳ65ε (155) 

ἐνεφάνισας πρὸς ἐμέ... 
τοῦ τηϑᾶθ αρρασθῆΐ ἰοννδσαάᾶῖ [Ὴ6. 

23 Καὶ προσκαλεσάμενός τίνας δύο 
Δηά Βδιανὶπϑ σ8116α ἰοννδτᾶ 561 ΒΟΥΩΘ ἔνο 

τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν ἙἙτοιμάσατε 
οὐ (8 σομζγλοηβ. 6 βαϊἃ Μδϑκθδο τοῦ σϑϑδαγν 

στρατιῶτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν 
ΒΟΙΟΊΘΥ5 {νο υμάχεα 50 μας ἴδον βῃοιυ]ὰ σὸ 

ἕως Καισαρίας, καὶ ἱππεῖς. ἑβδομήκοντα 
ὑπ} Οδεβασρα, 8ῖϑο ΠοΥΘΙΠΘἢ βονϑοιῖν 

καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας 
844 βρϑϑισθῃ ἔψνο δυηάᾶτοα, ἔσγοση ἰὩΣΤι ὨΟΌΣΓ 

τῆς νυκτός, 24. κτήνη. ᾿ τε 
οὗ 86 πηἰσ;ϊ, δοαῦϊχορα δ 11 8]15 ΕἸ Το 

παραστῆσαι ᾿ οςς ἵνα 
ἴο Δ Κα βίδα διοβϑίᾶθ ἴὰ οχᾶϑσ [δὶ 

ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον: 
ἈΑνΊΩ5 ταοιυτιρα ἐῃ6 ῬδᾺ] 

᾿ς διασώσωσι πρὸς Φήλικα τὸν 
ἴδον τσὴ ξ βανθ οἰεδσ ἐπσου ἢ ἰοννδτάῦ ΕΘ ἰῃς 

ΤΟΝ 85. [ΠουΡἢ 

ΑΟΈΒ 28:20---24. 

ἰο τοροῦῦ ἰο πι69᾽ 
20ῈῊ 6 5βαἰὰ: “Τῇθρ 
σον 5. πᾶν βριθοᾶ. ἰὸ 
τοαοϑῦ γοὺὰ ἴο ὑτΐηρ 
ῬΔῺ ἄονψῃ ἰο ἰδ8 
5'ϑη Ὧ6᾽ αγΐ ἰοπλοῦ- 

ἰη- 
ὑαπμαϊηρ - ἴο ΙΘΔΤΏ 
βοιηθυίηρ ΠΟΘ 86- 
ουταὺα ἃροὰῦ Ηἰπι. 
21 ΔΡονθ 811 ὑμβίηρϑ, 
ἄἀοσ ποῦ ΙΙεὺ {πῃ θτ 
ρούϑαδᾶθ σψόοὺ, ἴοσ 
'ΟΤΘ ἤδη ΤΟΥ 6 
οὗ ὑμϑῖῦθ 816 ᾿σὴρ 
1 ψαϊδ ἴοῦ Ὠἰτα, δηᾶ 

ὍΠΟΥ. δᾶνο Ὀοιυῃὰ 
ἐπούβοῖνο τὶ 8ἃ 
Οὐγ56 ΠΟΙΠΟΣ ἰο δδΐ 
ΠΟΥ ἰο αὐἴηκ.. αὐ] 
ποὺ ἤδνα. ἄοῃθ ἅνδν 
πὶ Ηἰμλ. δηαὰ ἴῃ ν 
ΙΒ ὩΟΥΣ τοϑᾶν, ψδὶῦ- 
ἱπρ Ὁ 6. Ῥυουλίδβθ. 
στοὰ γοι." 22 ΤΏΘΓΘ- 
ἔοτθ. 6 Ἂ}1ὐϑΥ 
σοι δ ηοΥ. Ἰοὺ 88 
γουηρ δὴ 9Ὸ 8 ΗΟ Υ 
ογάουϊηρ Ὠἶσ: “190 οὔ. 

ὈΙΔῸΡ ο΄ δηψοῦῶθ ὑὑδμδῦ 

γοῖν πᾶν τλδᾶθ {Π658 
{ϊἰρ5 ΟΙΘΑΥ ἴἰο π|6.᾽ 

23 θὰ 6 5υπ- 

᾿ΤΩΟΩΘΩ͂ ἃ. σοΙίαϊη ὑνχο 

'ΟὗἨὨ (6 ΔΙΙΩΥ ΟἿ ΟΘΥΣ 

ϑηὰ καἰ: “Ααοὐ ἱνὸ 

Βα αγδα 5ο] αἰ θυ 5 σοϑαᾶν. 

ἴο ΔΙῸ ΟΙΘΆΓ ἴἰο 

Οδθϑ' ἃ 68, 8150 8δυ- 

Θηΐν ΠΟΥ 8Π6Ω͂ 

ἔχο δυμαϊρᾶ - 506αΓ- 

δὴ, ϑδὺ.: ὑπ - (Ὠἰχᾶ 
ΟΣ οὗ ΐμπ6 πἰσῃῦ. 

24 ΑἸδο, γον θ ὑϑαδβὺβ 

οὗ Ὀυσχάδῃ ὑμαὺ ὑῇδῦ 

ΙΔ Ὦδνθο Ῥϑὺϊ τᾶθ 

δια σον ον Ὠ1 

ποεῖν ἰὸ ἘΦΙΧ ὑῃ6 



ΔΟΥΒ 28: 3ὅ---ϑῷ 

25 ἐπιστολὴν γράψας 
Ιϑεϊον Βανὶῃδ νυτιϊτίο η 

ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦτον" 
δνὶης ἴἤ6 ἰνρθ 115; 

260 Κλαύδιος Λυσίας τῷ 
(ΟΙδυαϊι5 Τυνϑῖαβ ἴο 8 

Φήλικι χαίρειν. 
ἘΦΙκ Το ἢ6 τρ]οϊοΐσιρ. 

τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ 
1815 Ὠδν 5 ὈΘΘη 56 ]Ζραῦ ὉΨν 

᾿Ιουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι 
Φθνν5 δῃηἃὰ Ὀοΐῃρ δροὰδ ἴο 6 βίη Ὁ 

αὐτῶν ἐπιστὰς 
[32 179} Βανίηϑ βίοοα ὌΡΟΣ 

στρατεύματι ἐξειλάμην, 
ΒΟ] Ιου Ρδηᾶ 1 τοοῖκ οὔ, 

“Ῥωμαῖός ἐστιν, 
ἘΟΙΊΒΕ Δ 6 15, 

ἐπιγνῶναι τὴν 
ἰο Κῆονν ΖΚ [5.01 σαῦβα 132} χ9}}:}4} 

ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον εἰς 
Το. γνουθ Ὀσϊ σ ΩΡ σΥΡῸ5 ἴο τα [11φα ἄοννα ἰηΐο 

τὸ συνέδριον αὐτῶν’ 29 ὃν εὗρον 
16 δ ραν ΟΥ̓ [Ὠοῖὰ; ΜΏοΙΩ 1 ουπηα 

ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου 
ὍΘιηδ᾽ σμϑυροα δροιδ {πὶ πρδ βουὴ οὗ 6 παν, 

αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν 
οὗ ἴμθι, ποίμϊηρ θὰ ψοσίον οὗ ἀθαίῃ. οὔ οἔ θοῃαβ 

ἔχοντα ἔγκλημα. 380 
ὩΔΊ. ΟΠΔΥΡΟ. 

μοι ἐπιβουλῆς 
ἴο Τὰ οἵ ὍΙΟΣΙ 

ἔσεσθαι 
ἰο ὍΘ ἴῃ ξυΐξαχα 

σέ, 
ψου, 

ἡγεμόνα, 
ΞΟΨΘΥΠΟΥ, 

κρατίστῳ 
Τχοϑβὲ χρυ 

21 Τὸν ἡγεμόνι 
ἐν 1: ΒΟνΝΘΥΠΟΥ͂ 

ἄνδρα 
ΤΩΒΙΘ ὈΘΥΒΟ 

σὺν 
ἰοβσϑίμου νυ τ 

μαθὼν 
Βανίηξ ᾿ρασηθα 

28 βουλόμενός 
δ 2 ἘἸ Φ9 121: 

Ε ΠῚ 
αἰτίαν δι ν 

μηνυθείσης δέ 
Ἡδνῖὴρ Ὀθθὴ αἰβοϊοβθα Ραΐ 

εἰς τὸν ἄνδρα 
ἰηΐο 186 ΤᾺΔ16 ὈΘύβοῦ 

ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς 
οιἵ οὗ αν ἱβουΣ] 1 βοηΐ ἘΦ ΑΤΝ 

παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροι 
ἈΔνΊΩΕ Ομαυσοα αἷἴθδο ἴο (πος ἀρ υῥομη : 

λέγεν «πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. 
ἴο Ὀ6 βαυΐὶῃὴβ ἰοννδι δἰ Ὡροὴ γόοι. 

31. Οἱ 
ΤῺ6 

κατὰ 
ΔΟΟΟΓΑΙΩΒ ἴο 

αὐτοῖς 
ἴο {π6πηὶ 

διὰ 
32 γ9}} 1:26] 

32 

στρατιῶται 
5ΟΙΑΙΘΣΒ5 

διατεταγμένον 
Βαν τὴ Ὀφθὴ οΟΥαοΙϑρΩ͂ 

Παῦλον ἤγαγον 
Ῥϑδὰὶ 1πδν 1δἃ 

οὖν μὲν 
[5 ΧΕ 00} 1] ἐπαθεάα 

τὸ 
1ῃ6 (ϊη 5) 

ἀναλαβόντες τὸν 
Βανίηρ βοὴ ἢ. πο 

νυκτὸὸςὸ εἰς τὴν ᾿Αντιπατρίδα" 
πἰρῃῖ 1πῖο τῃὴ8 Δηϊρδίσγίβ; 

δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς 
Ῥυξ τόσον αν ρου ςα {6 

ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ 
ἴο 6 ΟΠ αὐνῶν ἰοροίμοσς να ᾿ Ἐ}9} 

ἱππεῖς 
Ε 102 Ἐπ 1299] 
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δον το," 2ὅ Απμὰ ἢς 
Ψτοία ἃ Ἰαύζεν Ὠδνίην 
[15 ΖοΟΥΤΑ: ι 

26 “ΟἸδιαϊα ΓΙ γϑΊ.- 
85 ἴο Ὧ15 δ χοβ]ρη.- 
ΟΥ, ΟὌΨΘΙΠΟΥ ἘΙΪχ: 
ατοούϊηρβ! 27 ΤῊ 
τη ὍὯἸὶ5 βοἰζϑᾶ [ν᾿ 
6 ὅθ δῇ χε 
ϑροιῦ ἴο Ὀ6 ἄοῃβ 
ΤΌ ΜΙ Ὁ ὑῃριῃ, 
Ρυῦ 1 σα ϑβυάάρῃ. 
ἵ'ν ὙΠ 84 ἴΌΓΟΘ. οἵ 
ΒΟΙΟΊΘΥΒ 8Πα χΣα5- 
ουδᾶ ΐτη, βϑοϑίξε 1 
ἸΘΑΙΩΘΩα 6 85 ἃ Ἠο- 
ἴδῃ. 28 Αῃα ψἱβηΐηρ 
ἴο δϑοδχύβδῃ [Ὧ6 σϑαβα 
ἴοΥ ΨΠΙΟῺῈ πον ψ6Γ8 
Θοουδῖησ Ὠἰπλ, 
Ὀγουσῃῦ δὶπὶ ἄονῃ 
ἰηΐο 81 Ξ5'Δη6- 
ἄγη. 291 Τοπηᾶ Ὠἰϊῃ) 
ἴο Ὀ6 δοοιβθᾶ δροιΐ 
απθϑύϊοϑ ΟΥἨ ὑποὶν 
Γαν], θαὺ ἢοῦ ομδγρθᾶ 
νὴ ἃ 5ἰῃρὶθ ἰῃϊηρ 
ἀοδουνίηρ οὔ αδθϑίῃ 
ΟΥ̓ Ὀοῃᾶς. 89 Βυΐ Ρο- 
Οὐδ ἃ Ὀοὺ ἰμδὶ 
ἰἴ5Β ἴο 6 δῖα δρδὶηϑὲ 
16 δὴ δ5 Ὀθθὴ 
αἰβοιοϑσθά ἰο 196, 1 
δὴ δὖ οὁὔσθ βϑῃαϊηρ 
Ἀϊὰ ἕο γοῦ, 8ηἃ οοχὰ- 
ΤΑ αΙηρ [Ὧ6 8ΟΟΊΊΒΟΙ5 
ἴο 508θ8κ δραϊῃδὺ ὨΪΠ) 
Ῥοξοσα γοὰ. ᾿ 

31 ΤὨΏΘΓΘΙΟΓα 8688 

ΒΟΙΩ͂ΙΘΥΒ ἴοοῖκ.. Ῥ8ὰ] 

δϑοσογάϊηρ ἴο ὑμοὶῦ 

ΟΥ̓ΘΙ5 8548 ὑσοιυρῆῦ 

Ὠϊὰ ΡΥ πἰρῦ ἴο 

ΑἸ ΟΡ ἃ ὑγὙ15. 32 ΤῺΘ 

ποχὺ ἀν {ὑπὸ ροῖ- 
τηϊτἰρα 6 ΟΥΒΟΊΘα 

ἴο Ρο οὐ ψ1 ὨΪπι, 
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ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν" 
[μ6 5] τοῖασπϑᾶ ἰωΐο 186 ἐποδιαρταρῖ; 

εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισαρίαν 
μανῖπ οηίοσεά τπῖο ἐῃ 6 Οδοβαγθα 

ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν 
μανίπε πἴνεα ὰρ ἐπα 1ειοσ 

παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. 
[η6 5 βίοοα Ὀεϑίᾶθ. 8150 1868 Ῥϑὰ} ἴο τη. 

44 ἀναγνοὺς δὲ καὶ ἐπερωτήσας ἐκ 
Ἡσνίηρ τοδᾶ Ρπὶ δηᾶ μανίπϑ ἱπαυϊτεᾶ ΠΡΟΣ ουαῖΐ οὗ 

ποίας ἐπαρχείας ἐστὶν καὶ πυθόμενος 
“ηϑί βου ΟΕ Ρτγονίηοα: 8615 δρᾷ Βανΐῃβ ᾿μαγρα 

ὅτι ἀπὸ Κιλικίαι 35 Διακούσομαί 
κὐϑη ζγοσωα οαμις 1 58.811 πρασ ἐβοτοῦδῃν 

σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί 
οἔγοι, Βα ϑαϊά, ψθθηθνεῦ αἷθϑο {ῃμ8 ΘΔΟΘΌΞΟΥΒ 

σου παραγένωνται ὁ 
οὗ νοῦ ΦΗο ]α οοχὴθ ἰο Ὅ6 Δ]οηββίαθ; 

κελεύσας ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ 
μανίπβ σοτητηδηᾶθᾶὰ ἃ ἰδ ρυδοίοσϊσα οὔίμα 

Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν. 
Ἐετοά ἴορε Ρεΐῃξ βυδταβα χη, 

94 Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ 
Αξίοσ θὰ να ἅδυ5 βίορρϑᾶ ἀοννὰ {δα 

ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν 
ἀρχε ἐρῆνν Απδηΐαθ ν τ ἢ οἹᾶδσυ πιθ ΒΟΙῺΒ 

καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες 

πα ΟΥ̓ϑίοσ Τοῦ] ὰ5 ΒΟΙΏΘ, δ. 2200) 

ἐνεφάνισαν τῷ 
τηρᾶδ ({πῖπ65) δρραγϑηΐ ἴο {π ΞΟΝΘΥΆΟΥ 

κατὰ τοῦ Παύλου. 2 κληθέντος δὲ 
ἄονῃ οὰ ἰπ6 Ῥδα!. Ἡδνίηρ θ6 θη σδ]]εα Ραΐ 

αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ τΤέρτυλλος 

οὗ Ὠΐχα βἰατίεά ἴο Ὀ6 δοοιιβίῃβόι : [88 Τουία]ς 

λέγων 
βΔ 15 

. 

Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ και 

ΟΣ ἍΔΗΣ ἐπε ΟὈ ΘΙ ΠΩ ζσοῦυσῃ γοὺ 8πα 

διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ 
ἘΕ πόλδετης οσσυχγίαρ ἴἰο πα Ὡδίϊοῃ 1815 

διὰ τῆς σῆς προνοίας 8 πάντῃ 
152} «6}}16] τὴς ΦΟΙΣ Σοτοϊπουσῃς ἴο Θθνϑὺν [ν}8ν}} 

τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε 

ΔΩ͂ αδιἷϑο βθνϑύσ εσο ΜῈ 518 βοσορίϊησ, ταϊση  ϊθϑὲ 

Φῆλι ετὰ πάσης εὐχαριστίας. 
τήνδ, ἐδ 811 ΤΗ ΘΠ ἔα ]τι6 55. 

4 ἵνα δὲ ἐπὶ πλεῖόν σε 
Τὴ οτᾶου δα θυ τοῦ Ὅροῃ ΤΆΟΓΘ ψου 

ἐνκόπτωο, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν 
Ιτὴϑν οπΐ τ, Ι οαΐτγοδὲ ἴο ΘῈΣ οι οι 

33 οἵτινες 
δ 25) 

καὶ 
δηᾶ 

τῷ ἡγεμόνι 
ἰο ἴθ ΒοΟνΘΓΏΟΥ 

ἡγεμόνι 

ΑΟΥΝ 23: 838---24: 4 

ΘΑ ὑπὸν τουυσηθα ἴο 
[ῃ6 βοιουβ᾽ αὐδΙίοιϑ. 

3 ΤῺ6 [ΠΟΙ ΒΘΙ.Θ6Ὼ] 

ρηΐεσεα ἰηΐο Οδθϑ' 8- 

Τ68, δῃά αἀοΙ]νοσθα 8 

Ἰούου ἰοὸ 6 βΡΌΨΘΓΏΟΣ 

8η 84150 ργοϑοηΐδα 

ῬΘῺᾺΙ ἴο Εἰπι. 84 50 Ὧ6 

χρδαᾶ ἰδ δῃᾶ ἱπαυΐϊτοα 

ἔτο ψθὺῦ Ὀτον 66 

6 νῶβ, δπα ϑδϑσετ- 

ἰοϊηοᾶ {πῃμαὺ Ὧ6 Ψ͵ὰ5 

το ΟΥ οἶα. 351 

5181] σῖνα γοῖὶ 8 ὑου- 

ΟΌΡΏ Ὠρατίηρ," δ6 βαϊά, 

ΦΦΏΘΩ ΨΟᾺΣ ΘΟΟΘΊΊΒΟΙΒ 

ΑΙΣΪνο 8150. Αῃᾶὰ 6 

οοχληϑη θά ὑμαῦὺ 6 

6 Κορῦ υπᾶρ ραδ͵γα 

πὰ π6 ρυϑϑ' ΟΥ̓ “Δ 

Ῥϑίδοθ οἵ Ἡδχοά. 

94 ΕἾνα ἄδυϑ ᾿ϑίεγ 
[86 ἤἰρῃ ργὶθϑῦ 

ΑἸ 8. Π8.5 οαῖηθ ἀοὐ 

ψαὺ δολθ οἰάθυ 6 

8Πα ἃ. ῬΟὈ]Ϊς ΡΟ ΚΟΥ, 

ἃ οοΥίθη ΤΟΥ ὑ1Ί05, 

Δα ἰδ. σῶν ἰὩ}οΥ- 

τοίου ἰοὸ ἰῇ ρον- 

ΟΥΏΟΓ ϑβϑρϑίηϑθὺ Ῥδι]. 

2 ΝΏΘη 6 5 081164, 

ὙΠ ῚῚῸ5 δἰατίθα 80- 

οὐπίηρ ὨΪ, ΒΑ ΜΊΩΡ: 

“Θοοῖηρ ὑμαὺ ΨΜ6 

ΘΏ]ΟΥ δῇθαῦ Ῥθϑ808 

{Ὠχοῦ Ρ σοι δηα δῦ 

ΓΘΙ͂ΟΧΙΏΒ 8΄ῖΙῸ ὑδκὶηρ 

ὈΪδοθ ἱπ (πὶ8 Ὡϑύϊοη 

ΓὨΓΟαΡ ΨΟῺῸΣΓ ἴοσϑ- 

ὑποιρύ, 8 αὖ 811 ὑπ 6 5 

δὴ 8ἷ50 1 8}} ὈΙΘΟΘ5 

6 τΤρορῖνγο ἰδ, ὙΟᾺΥ 

ἘΙΧΟΘΙΘΩΟΥ ἘΘΙΧ, ΜΊ 

{πῶῸ ρτϑαῖοδύ ἰμϑηκ- 

ἔπ1πο585. 4 Βιῤ ὑῃϑδὺ 

1 Δ ποῦ ὨΐηαΘΓ 

γοὰ ΘῺΥ ἐπγοΓ, 1 Ὀ6- 

ΒΘΘΟΏ γοὰ ἴο ΘΑ τι 
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συντόμως τῇ σῇ ἀἐπιεικίᾳ. ὅ εὑρόντες [ὈΥΙΘΗ͂Υ ἴῃ γοιῦ Κιηᾷ. 
Ὀγϊθῆν ἰο πη νοὺσ νἱϑιαίηρηεβθ. Ηδνὶηξ ξουπᾶ [1ϊη655. ὅ ΕΓ ψ6 Βδγα 

γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ ἔουμ [Π]ὶθ ΙὭδη. αὶ 
ον ἴὯ6 [1Ὼη816 ΡΟΘύξοῃ 1815 Ῥεβίϊθηοθ 8156] ρϑϑθηῦ ἔριον δηὴ 

κινοῦντα στάσεις πᾶσι τοῖς [Ιουδαίοις ] 5υἰγγϊηρ ὋὉΡ δεαϊϊοης 
τον] ϑίδπαίηρββ ἴο 811 1τῃ8 Ζ26νν5 διλοηρ 8411 ἰῃ8 ὅθῃβ 

τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐπτουροῦ ἰῃ6 ἴῃ. 
ἐπ6 (οὔ 65) ἄοννπι ἐῇε Ῥείη παρ δα (φασί) ᾿ αἰ ρα φδασίῃ ϑδηὰ 

πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων 8 ϑροάγῃεδα οὗἨὨἁ ἢ 
οἷς βίδπαϊῃρ ἢγθί δηᾶὰ οξίμβεο οείπεα Ναδζϑύθῃββ [ἰβϑοῦ οὔ [ἰῇ 86 ΝᾷξΖ'8.- 

αἱρέσεως, 6 ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν  Γ6π65΄, ΘΟΠ6 ΨῺΟ 8]. 
ΟΥ βεςΐ, ΜΏΟ 8ἰ5ὸ με ἰθυαρὶθ ἐσιθα 580 ἰγίρα ἴο ῃγοΐβϑῃβ 

βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν, | ὑμ ἴθ 16 δμα Ὥστ 
ἴο Ῥχοΐξβῃρ, δ} 2192] 8150 νγα ἴοοϊς Ὠο]ὰ οὗ, λ 5οΘἰζρᾷ,. 7-- 

8 παρ᾽ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς | 8 ΕἸΌπι ᾿ἰπὶ γοὰ νου. 
Ῥϑϑιᾶθ οὗ ψ ὈΟΤα ψοῦ νν1}} 6 8016 ναΥ [561 οδϑῇ.- Ὁ δχϑῖη.- 

ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἰηδύϊοη βπά οὐ δροις 
Πανὶ ὴδ δχδυϊηθᾶ δρουὺὲ Δ ἴδ οϑϑ (ἐμ 55) [8411 ἰζθϑθο ὑϊηρδ οἵ 

ἐπιγνῶναι Γ ὧν ἡμεῖς ΨΜΏΪΘΗΩ 6 876 δ6οι5- 

ἴο Κηονν ΣᾺ οὗ νλο, (1685) - να [ἰὴ τη. 

κατηγόροῦμεν αὐτοῦ. 9 ΜΙᾺ ὑμπαῦὺ. {ῃ8 
ΔΙ δοσι βίη οὗ γι. θ5 8150: οἰηρᾶ. ἰὴ 

9 συνεπέθεντο δὲ. καὶ οἱ Ιουδαῖοι [ ὑπ αὐΐδοξκ, δϑϑδί- 
Ζοίϊῃμρᾷ ἴῃ αἰἴδεκ Ῥὰξ δἴδο. {ῃς 7ε 5 πη ὕπμαὺ ὑμθβθ ὑπμπέηρβ 

φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν. Μετ 80. 10 Αῃμὰ Ῥαϑῃὶ], 
ΒΘΟΥΤΩΣ ἴμδβς ((Ὠἰπι65) 1ὴ5 ἴο 6 εν δ. ΠΟΘ ᾧπ6 ΡΌΨΘΥΙΠΟΣ 

10 ᾿Απεκρίθηη τε ὁ Παῦλος νεύσαντος ᾿ποᾶαᾶάρά ἰο Κἰπὶ ἰο 
Διηβννοιοα δῃά ἐδ Ῥδὰϊ Βανίηδ ποδαρα  5ΡΘΔΚ, δηϑνοσοᾶ: 

αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν “ΚὨον ΩΡ ΜΧ61] ; 
ἰο γα οἔίμῃθ βονθσποῦ ἰο ΡῈ βϑρϑδκίηξ {8ὶ5 λνολος Ὧδ5 τ 

Ἔκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ Ιγοὺῦ 85 ͵υᾶρ ΖῸΓ 
Ουΐοῦ τὔϑὴν γὑϑδῖβ Ῥεΐῃρ σοὺ 7υρθ ἴο π6]} ΠΊΘΩΥ ΥΘΑΓΒ, 1 χαϑαᾶ- 

ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος εὐθύμως τὰ ἮΥ Β5ρθὰκΚ ἴῃ ΠΥ 
ΔΘ ἰὰϊ Κηονῖηθ 6 11 τϑϑαῖν ἰμα (1655) ) ἀθέθρηβθε ὑῆβ ὑμίηρβ 

περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι, δροιῦ πλυβοῖ, 11 85 
δοοιυὲ ΤΆ 56] 1 ΔΥῸ ΒΡΘΔΚΙΩΙ ἰῇ ἀθέθηβθ, γοὰ 8.1.6 'ἴῇ 8. ὸο- 

11 δυναμένου σου ἐπιγνῶναι, ὅτι οὐ [5105 ἴὸ ἢηά οου 
Ὀδίπα ΔῸ]6 οἶγοι ἰο Κποὺ ἔν, ἐμὲ ποῖ ἐῃρὶ ἴῸΓ τὰ ἴδ δ88 

πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ᾽, | ποὲ Ὁ ς ἐδ 
ΤΆΟΤΘ᾽ (0.65) 816 ἴοτθ ἄδν5 ἔνεινα πὰ ἘΡΤΡ  ΔΟΤΘ 

ὕνψεινθ αἀδὺβ δίῆοθ 1 
ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰ ἢ 

ψΜΙΟΒ [ἅ8.}]. 1 νεαϊ ρΡ ἰηίοπαϊηρ ἰο νοσβηϊρ δῷ ΜΘηῦ ἋΡ ἰο ψογϑμῖρ 
Ν β ᾿ ᾿ Ν Ν Ν τς : Ιερουσαλήμ, 12 καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ ἴὰ δεταβαῖετα; 12 δπά 
ΦογΌβδ]εσω, ὉΠ πορθμεῦ ἐπ ἐπ ἐδρίο ΠΟΥ τΟυΠαὺ τὴ πρῖ- 

εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον ἢ Ι(ΠῈῚ ἰᾷ ἔμ ἐθπιρὶα 
ἀπὸν ἔουμα τὴθ ἰονγασαά δ ΟΠΘ ΔΥΒΙ 5 οὐ ἡ οι ἰῇ ΔΏΥΟΙΘ 

ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς ΠΟΙ ΟΘΌΒΙΙΘ ἃ ΤΔῸὉ ἰο 
βίδηαίηθ ροπ. τηβκίηρ οξοτονα ποίου ἴθ ἐπθ | ΧΓΌΞΗ ΟΡ Σ, αἰνὸν ἴῃ 

7. ΤᾺΪΒ νϑῦβα ἰ5. οὐγηϊ θα ἴῃ ἐπ Ὑνεβίοοίε δῃᾶ Ἐογὲ ασροῖ ἐοχί. 

τὸν μεαεκποσοαπον ποκσσηκοκονοι πρὶ ππεπσσπ-.....Ἅ.ἍἜ}Ἠ--"Ὁ ὦ... .....--ὃ"Ἕ.-Ἕ"ςἃ--.....  ....-..-.-. ΒΝΗΝ 

προκκουτσ πο σσν σ-ὋΠ͵-σ-Ὁ.θ....-...ὕ..... κπάκας ρον. 
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κατὰ τὴν πόλιν, 18 οὐδὲ [πὲ βυβαρορῖιθ 8. ΟΥ̓ συναγωγαῖς οὔτε 
ὙΠ ΒΟ σῖιῈ 5 ὯΟΓΣ ἅἄοννη {δ6 οἤν, ποῦ  πεουρουῦ {ῃ6 οἱύν. 

παραστῆσαι αἰϑύνανταί ᾿ σοι περὶ ἮΝ δον ΚΝ ἘΠ ΈΡΙΥΣ 
ΐ Ὁ ψοῖ ᾿ 

προς ἯΝ ἘΣ ΟΣ ἐδ ΜΏΪΟΩ μα νὺ 8718. 860- 
ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν μου. ουδίηρ τὴ τίρῃῦ ΠΟΥ͂. 

μαῖα ((ἈΙὩ 655). ποῦ {Π6 818 ΒΟΟΌΘΙΌΒ᾽ ο τὰθ, 14 ΒΠΕῚ 40 αὐπιὶξ ἐπΐδ 

1. ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι [το γοῦ, ἐμϑῦ, Θοοογαϊη5 

Ιδῖὴ σορξοϑϑιηϑ [.}}}} [815 ἴοσοα ἰδδέ ὸ [6 ΜᾺ) ἰῃαῦὺ [67 

᾿ ἢ ΕΣ ΡῚ «, ΄ 4 {, 1Ὰ [40 

κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν [0811 8 ΄“βεοῦ, 
δοοοτζάϊηε ἴο ΔΙ ΜΑΣ ΜΏΪΟΗ ἐδμον δτὰ βαγίηρ  ΠΙΒΠΏΘΓ Ι δὴ σϑηᾶοῦ- 

΄ οὕτως λατρεύω τῷ [88 5ϑιοσθᾶ βουνίοθ.. ἴὸ 

αἵρεσιν οὐ ᾿ : Ὁ [{ὴ8 αοά οὗ τὴν ἴοτδ- 
βϑοὶ τρῦε- 1 81 ταπεσῖτιες ἘΛΟΣΘΩ͂ βοσνίοθ ἰσ τὴ 8 ἔδίμοτθ, ἃ5 1 ὈΕΙΐανο 

ρῴῳ θεῷ, πιστεύων πάσι τοῖς 411 [886 ὑμίηϑϑ δα 
ραῖθ τ 8} αοᾶ, ὈΘῆνὶτβ ἴο 411 1π 86 ([Ἀ1165) ἔοσίῃ ἷᾳ ὕπο ΤΑ πὰ 

κατὰ τὸν .νόμον καὶ τοῖς αὐτὶ ἴθ 1 [6 ῬΤΟΡΗ- 

δοοοσαϊηξ ἴο 121] ὌΡΟ δηά το ἐδ6 (ἐμ 55) [οἷ5; 158δηἃ 1 Ὦδϑυθ 

τ Ζ Ζ Ὥορὸ ἰοψασᾷ ἀοᾶ, 

ἕν, ποθι προ ντο τ, ν τς ὙεΥραμ ΜΕ Ο το, ΜΏΪΟΗ ΠΟΡΘ. [8686 
Ν ΔΝ, ᾽ 

ἈΝΤ τῆς δ ἣν: ἼΣ ᾿ ͵ Ε δ . [π]6}]} ὑμποσηβοῖνθβ 8150 

15 ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεόν, Ἦν Κα ᾿φηὐοτίαιω, ὑμδῦ ὕμετθ 
Βοῦρα μιανίπβ ἱπίῖο ἰῇ ἀοᾶ, ᾿Ν μὴ ̓ς 8150 ἃς ροίηρ ἰο Ὧ8 8 ΓΕΒΌΓ- 

αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν | γχεοϊίοῃθ οὗ οί ὑπ8 

ἰὴ, {πε56 ὃἃζοτοϑοείνίηβ ἰονναγά, τα βασσ βοίϊοσι τἰσῃύθουδ δρᾶ [6 τπ- 

μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ τἱρῃίθουβ. 161ὴ ὑ815 

το ΡῈ δροὺὰξ ἰσθε ἰπ ξαΐατα ΟἿ )}υβῖ (ολ65) δὰ Θῖξῦ τοβρϑοῦ, ἰπάθθᾶ, 1 81Ὶ 

ἀδίκων. 16 ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς | ἜΧοΓΟΙΒΙΩΡ ΤΥ 5611 σο- 

υπαδὲ (0168); ἴῃ 1μ15 8150 ΨΕΥΥ [Εἰ ἰὼ μᾶῦα 8 

ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ] σοῃβοϊουϑη6 55 ΟΣ ΟΟπι- 

1 8τὼ ἰδκίμδ Ἔχθσοῖδα ἰποξξθηϑῖνο ΠΟ, ΒΟΙΘΏςΘ | χγευύϊηρ ΩΟ οὔθ 88 

ἔχειν πρὸς τὸν θεὸν καὶ τοὺς εραϊηδὺ αοᾶ δηά τΆΘΏ. 

ἰο 6 ανὶηθ ἰοματὰ 1ῃὴ6 αοᾶ ΕἸ 900] ἔμ6 [171 50 οὐὔΐξοσ αὐ ἃ 

ἀνθρώπους διὰ παντός. 17 δι᾿ ἐτῶν 1 ὨυχΌΘΥ ΟὗἨ ΨΘΘΙΒ 1 81- 

ἔοετοοὶ {Ὠχοῦ 811 [{Π 16]. ὙΒΧΟΌΒΗ ὙΘΔΓ8᾽ χίνρα ἴο Ὀχὶηρ οἱ οὗ 

δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων ΤΛΘΙΟΥ ἴο ΤΡ πϑίϊοῃ, 

νυΐ ΤΏΟΥΘ Βἰξῖθ Οὔ άθσου ἱπίθπαϊηξ ἰο ΤΩ8ΚΘ δηα ΟΠ υΏΡ5. 18 16 

εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην καὶ [1 ψὰϑ αὖ ἴῃθϑ8 τιϑῦου 5 

ἰοίο 1886 παίοη οὔτηβ 1 σδγηθ ἴο Ρ6 διοῃθβίάς δᾶ ἐμὲ ἴουπᾶ τὴ8 σογο- 

προσφορός, 18 ἐν αἷς εὗρόν με [το 17 οἰδθηβοᾶ ἴῃ 

Οἴου 55, πὰ - ΒΙΟΠ ἐμὸν ἔουμά. σῇ] [ηὴ6 ἰδριθ, Ῥᾷαῦ ποῦ 

ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ] ψία ἃ οτονά οὔ τ]ὰ 

δανίαϑ Ῥθθα οἰσθδηβεαῖ ἰθ {πὸ ἰθῃ10]6, πο ΜΔ [4 {απχαϊ. Βα ὑπο τθ 

ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου, τινὲς δὲ ἀπὸ, ψεῖα οογίδίτι ὅθ 5 ἔΓΌΤΑ 

ἴον πὸ ψῇὰ ἰαπλαϊέ, ϑβοπῖα ομθϑ Ρὰξ ἔτοχῃ Ἰ [ῃ6 [αἰδύγιοῦ ΟἿ] ΑΒίδ, 

τῆς ᾿Ασίας ᾿Ιουδαῖοι, 19: οὗ ἔδει 19.5.0 οὐσῃῦ ἰοὸ Ὀ8 

1:6. Αβία:Ὺ  9ενϑ, ποτ 1ξ νγδ8 ΤΙ ΘΟΘ5ΒΘΙΥ [ ὑγοϑθηῦ ὈΘέΌσΘ σοὺ δηά 

ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ] ο δοοδα τπ6 1 80 

ἀροὰ γοὰ ἰο ΡὈ6 διουιϑβίαββ δηὰ ἴο ΡῈ δοσιβμιξ 18] γηῖσῃ αν δηγύ!ηρ 

τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ, ---Ἶ ἀθδίῃβθ σῇθ. 20 Ου, [ἰοὺ 

δΔηγ  {πδν τοῦ Ὀ6 Βανϊῆβ ἴονασα πι6, -- {6 [ἸὨ6Ὡ] Ὠρτο 58. 

20 ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί εὗρον [ἴοΓ ὑμϑιῦβαῖνεβ τπδῦ 
πο ΘΟ ΟΙ ΟΣ ἐς ξ ψτοὴρ ὑῃον ἴουπά 
ΟΥ ἔδεν ἐμεβθ 1εἴ {Π6Πὶ 580 τ ρδὲ ἐμὸν ἐουπα 
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τοῦ [ ὃὲδ᾽ Σ βἱοοᾶ Ὀδΐογζα μου ἐπὶ 
ἴμε ᾿ 5δη 6: ἀσὶη, 21 δχι οἔγηθ ὌΡΟΣ 

ἀδίκημα στάντος 
ὉΠ θοι 5 δ ηΡ δνληξ βίοοα 

Εν δα πα πω 
εἶδα, ἔιραξα δ αὐτεῖςις ἀστὸς, τὸ οτιὰ ρα σαῖς 
ζτ, Περὶ ἀναστάσεως, νερῶν. ἐχὼ Ὄνος λο τοσησεοοιμς 
Ἔα ἘΝ... ἰοάαγ ὨοπΒ ιάρες 

τ Αὐφῖρυ βς ᾿ς ἄ τοῖς τς φῆ, ΒΡ ἐπ μον ἘΘΙς, 

ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ παίειν, πε πάντων 
ἸΏΟΣΘ δΟςσΏχαΙ Εν Βανίηβ Καονγὼ [πα ((1155) δροιΐ  ΘΟΠΟΘΥ τ ρ ὑπ 15. ὝΚΔΥ, 

τῆς ὁδοῦ, εἴπας “Ὅταν Λυσίας ὁ [88 ἷ ᾿ δὰ ἴο ἔ 
ψν ὙΑγ, δανίηρ βαϊὰ ὙΝΏΘΠΘΨΟΣ ἐχκέλητας ἐμ 6 μα όχα οἵ ἽΡΩΙ ἤν 

ιλίαρχο ἥ ἣ 1:88 χιλίο ρχος καταβῇ ὙΏΒΏΒΨΕΙ ΤΙΟΥ5΄ 1:85 
Βῃου]ἃ βἴορ ἄοννα ᾿ ἐη)6 ταὶ Δ ΥΥ σοχη- 

καθ᾽ ὑμᾶς [τηϑηᾶθσ σομ65 ἄοψῃ, 
ἄονῃ τοῦ; [Ὶ 5811: αἀδοϊᾶθ Ὁροὴ 

διαγνώσομαι τὰ 
Ι βῃ δι κὸν ἱμοτοισαῖν {μ6 (1 55) 

28 τι ταξ μεν ΠΝ ἑκατοντάρχῃ [ὑπ6586 τηδύθουβ ἴῃ- 

τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν "βόα ἐ μι δήλο ναοῖς 
το ὈΌΒΕΓΥΒ Ὠω ἴο μομασψιοβ ἀππ ἐορκαθδα ὅκα ἀπ Ἀρϑαν ἐνὶ λρ ΕΝ, 

ἀθοηφ' τὸ μα ἐθηρίμαιτα σδἴνο ον ἰόποο) Οὐ βίο βοπιο τοϊακδέίου: [οὶ 
οὐ τ ἐν ἐπ ΤΡῚΣ [6 σε ὁΐ ΝΣ 
ἜΣ ὩΣ ὑπαθι πε τ ΠΕΣ 

εὐος ρογ οὐ πος... ὁς ΟΡ ἐν ἀεηνος τς 
Αρουσίΐλλῃ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ γα 51114α ὨΐΡ σἱζθ, σὺν 

ἰοσοίμοσ νυ ἢ ΤΥ 5118 τ : Ἂς . 6 ΟΝ Ὸ ὙγοτΌ δαὶ ὈΘΙΩΒ) ΜῺΟ ΨΜὰΞ ἃ ὕθνεϑϑ, 

Ιουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ] πᾶ ὨΒ -δϑῃῦ ἴον Ῥαὰ 
6 5ρῃΐ δὔξον ἐμα Ῥϑαϊ 8η4} δ8δῥῃᾷ Ἰ᾿ἰβδίθῃρα ἰο ἢἰπὶ 

ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν Ὁ ὕμ8 ὈΘΙΙΟΙ ἴῃ 
ἨΘ Ἡρδσὰᾶ οὐ χὰ δροιιΐξ π6 πίο ΟἸσίϑέ ώεβὰβ | ΟἸγχὶ σὺ σθθησ. 25 Βυὺ 

πίστεως, δ δι αλεγομένου. δὲ αὐτοῦ περὶ 85 ΒΕ ὕδικθα δδουὺ 
; Θαβορίοξ ρΡς οὐ ρου αἱση θ ΟΌΞΘ55 δ8πὰᾶ 

561 -ΟΟμῦσο δηᾶὰ [ἴδ8 δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος 
Ἰπαρθῦ ἴο ΟΟΠΊΘ, ΤΊ ΘΟ θη 655 απὰ βοι-σοημίγο] πα {πῸ6 1παριαθηΐ 

τοῦ μέλλοντος ἔμφοβος ᾿ ὁ ἱ 3 : γενόμενο ὁ ΕῸῚῚΝ Ὀθοϑῃῆβ ἔτρῃῦ- 
ἨΔῈ ἔξω δρουΐ ΪῺ ἔθδ ΒδντὩ ἈΑΡΟΟΣΘΕ ἴὰε [ ϑβῃθᾷ δῃᾷ τον ἐλς 

ἣλιξ ἀπεκρίθη Τὸ νῦν ἔχον πορεύ ὝἭ! ; ᾿ ς ρεύου ὉΥ ἴῃ ρῥγθδθῃῦ δῸ 
ἘΦ βηβυεξοα ΤῊΘ6 ον μανίῃβ 6 βοϊὶῃβ γόα, ΨΟΟΓ Μ6Υ, ἐξ οὐρα 

καιρὸν δὲ μεταλαβὼν Ὶ μοῦ δὴ ς . ορροσγύσμο 
εὐλθος Ὁ οὐ , πὶ Βανὶπξ ἰβκθῶ 5ῆδχ ἢ | 16 1 581} ἐμέ ἴοΥ 

ἜΤ  Ὁ ἩἫῸ᾿ τ τιον εν αἴίο νοῦ; δὲ ἴῃ βαῖὰς ἔτι ς.ὀ αἷβο  βϑῃβ ὑΐθ, ὑμοῦρῃ, 

μὸ ποαυκοσκσσο ...στ-.ὕ.-.ὄ.Ψ.ὕΞ᾿--. 

ΑΟῪΝ 924: 21---ὅ: θ6ὅ 

πίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ ὯὨ8 ψ88 Βορίησ ἴῸΓ 

Ῥορίῶβ ἰμαξ πιοηΐαδ ὙΠ Ὀ6 σίνθση ἢ ἈὮΣ [ἸὩΟΠΕΥ 0 6 ΡἾνΘῺ 

κοὐ Παύλου: . διὸ καὶ πυκνότερον ἴα ὈΣ δι]. ΟἹ ὑπδὺ 

[26 Ῥδμ}; Ἑπσουρὰ ψαϊοη αἰδὸ σῆοσα οὐΐθῃ δοοουῦ 86 βοῃῦ ἴοΥ 

αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ. Εἶτα Θνεὰῶ τοχα ἔτθ- 

μα 85 οοηνδσβίηβ ἴο ἴηι.  αΘΠΙ͂ν δαᾶ ψουϊᾶ 
βριθιηξ δέίοσ δἷτὰ 

" Διετίας δὲ πληρωθείσης ᾿ΟΏΨΜΘΙΕΘ αἰΐ Ὠἰχα. 

ΟΥίνο-σ δῦ Ροσῖοά μὰξ πανίηθβ Ὀδδὴ ξυῆ1[εα 1 27 Βα, ΜΆΘΕ ὑνο 

ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον᾽ ΥγΘΑΓ5 μεἃ εοἰαρϑβϑθᾶ, 

τοοαϊνεα βυσοεβϑοσ ἴπ6 ἘΞ Ῥοιοίαβ Εδθίαβ; | ἘΠΙς τγἋ5 διοσοοᾶθα 

θέλων δὲ χάριτα καταθέσθαι τοῖς ᾿Ιουδαίοις 1 ὉΥ͂ Ῥοτοῖὶὰ5 Ἐδβύαβ; 

ας αΣ ἔανοῦ ἴο φρυΐ ἄοῃ ἰο 88 Ζεν5 δαιὰ Ὄθρθοδαβα ΒῸΙΧ 

ὁ Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον  ἀρείγοεᾶ ἰο ρβαΐῃ ἴδυοῦ 

τῃ8 ἘΔ 1εδὲ ον χα Ῥδὰ [ψἢὀ ἰδῶ ἤονϑ, [6 

δεδεμένον. 
1οῖ ῬΘῸΪ Ὀουμᾶ, 

μανίηε Ῥεθα Ῥουμᾶ. 
2 Τ᾽ βεγοΐοσο Ἐ ΘΡΌΒ, 

Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ δΙίες θη οσΙΩξ 

2 Ἐρσίυβ. ἰπογθΐογθ δδνηϑ ΒΡ α ὍΡΟΣ, τὸ ὍΡΟΩ ὕὩ6 [βονεσηγαθαῦ 

" Σ ἃ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ο11 ὑπὸ ὑγονίησθ, θοῦ 

ἐπαρχεῖᾷ μετ ἣ ὉΡ ἔδτεθ ἄδυϑ ϑὕδν 
ὶ 

ἂν ι 
ῥχονίτιοα Αἰΐοσ ἰχτοα σθν5 βἰθυρϑᾶὺΡ 15 Ὁ τὸ δοναθδῖθαι ἔτοπι 

᾿Ιεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρίας, ἡ (565.:8 το; 2 δᾶ ὑδ8 

Φετυβδίοσα ΥΌΤᾺ Οδαβδσθϑ, ΟΠΙΟΡ Ῥτίθβίβ δᾶ ἴῃ6 

2 ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ᾿ γεϊποῖραὶ τᾶθα οἵ 8 

τοϑᾶς (ἰΠμἰπ55) δρρϑύθηῖ δᾶ ἴο ἈΣῸᾺ [86 γεν ραν Ὠΐτὰ ἰτου- 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν "Ἰουδαίων ἡ πιαύίοη ἃραϊηϑὺ Ῥϑα. 

«πο υσιοσῖβ δηᾶ ἴπ8 δυβὶ (ομ65) οὗ {μ8 Ζεν8 950. ἐμποῦν Ὀδρϑδα ἴο 

οηἰχοαῦ Ὀἷγυ, ὃ δϑκίῃρ 

ΤΟΥ ὑμοιῖβοῖνε 85 8 

ἔᾶνοῦ αϑδίῃδὺ 88 

Γϑ 1 ἰδοὺ 6 ψουᾶ 

“ΘΠ ἴοσ Εἰχὰ ἴο ΘΟθ 

ἐο Φογβαιθηλ, 85. ὑῃῈν 

ψοτο ἰανίηρ 8ὴ 818- 

απ ἴο ἀο δ΄ῦϑὺ ὙΠῸ 

Ηἷπὶ δοηρ ὑμε τοϑᾶ, 

ΔΈΟΜΘνοσ, Εδϑῦϊβ 81.- 

σποσοᾶ μαὺ Ῥδὺὶ ΜΚ 

10ὸ 6 Κορῦ ἰῇ Οδεδ- 

4 το. δηᾷ ὑμαῦ ὯθΘ 

ἩϊΆΞΘΙ ψ͵ἂϑ δρουῦ ἴο 

ἀδρασὺ Β,ΟΥΌ 2ῸΥ 

ἔμθοσθ. 5“Ἤρῃοθ Ἰδοῦ 

καὶ παρεκάλουν αὐτὸν 
δηὰ “ψοσα εηἰγεαϊίηρ ἈΠῸ 

αὐτοῦ ὅπως 
ὨᾺ 80 [δὶ 

Ἱερουσαλήμ, 
Φογυβδίοτη, 

κατὰ τοῦ Παύλου, 
ἄονψῃ οὰ ἴδε Ῥϑδαὶ, 

4. αἰτούμενοι χάριν 
τεαυσβίπθ ΣΑΝΟΥ 

μεταπέμψηται αὐτὸν 
6 5ῃομαᾶ βεπαᾶ δέ ὨϊτᾺ 

ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν 

οἰἰἰίησ ὰ τρβκίηβ το ἰαοὺρ δὰ. ἄονῃ 1141] 

ὁδόν. 4 ὁ μὲν οὖν φΦῆστος ἀπεκρίθη 

Ὑ8.. ΤῊΘ ἰηϑοοα {πούθέοσα Ἐφθίὰ5 δηϑνεγθα 

τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον εἰς Καισαρίαν, 

{ο ὃ6 θεΐϊηρ οὐβεγνεᾶ {88 ῬἘδὰὶ ἰπΐϊο ὕϑϑϑατθϑᾶ, 

ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν πάχει ἐκπορεύεσθαι᾽ 

ἘΠΏΒΕΙΣ Ραὲξ ἴο Ρε δροὺὰϊ ἴῃ Ὠαϑίθ ἴο ΡῈ βοϊῃρ οὔΐ; 

ὄ Οἱ οὖν ἐν φησίν, 

ἐμ (οπ 65) 1 οσοζοσα Ε:ε Ὧ6 585,85, ἐῇοϑβαῦ ὍΏΟ 8ἃ16. ἰδ 

δυνατοὶ συνκαταβάντες εἴ [ρόοσθσ δι ρ, τοῦ; 

ρονεσῆαὶ (ομ65) δνπβ οἰορρεὰ ἄοννῃ ἰοσεῖμεῦ ἰδ Ὧρ βϑ]ᾶ, “σΟ,ΊΘ ἄονῃ 

τί ἐστιν ἐν τῷ ἀνδρὶ ἄτοπον (ἰδ τὴ δα δοοίῖδθ 

δυνιλα [15 ΙΪῺ ἐπθ ταδὶθ ρούβοῦ ουΐ οὗ Ὀῖδοξ Ὠΐγα, 15 ματα ἰ5 δῃν- 

ΐ ὑτοῦ τοῖϊὴρ οὖὖ οὗ ἴῃ 8 ΨΆΣΥ 

κατηγορείτωσαν αὔὕτου. 
τα κοῖα δοσυδθ Ἡΐτα. δδουῦ ὕμ 8}. 

κατ᾽ 
ἅἄοννῃ οἢ 

εἰς 
1χῖο 

ὑμῖν, 
του, 



ΑΟΥΤΘ 25: 6---:1 

δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας 
τὰ ἡ α82505 

καταβὰς 

6 Διατρίψας 
Ἡδνὶὴβ βροΐ [Ὡσοῦρσῃ Ρὰΐ ἴῃ 

οὐ πλείους ὀκτὼ ἢ δέκα, 
ποῖ ΠΊΟΓΟ εἰρῃξ οὐ ἰεῶ, δανίηξδ βἰερρεα ἄοννι 

εἰς Καισαρίαν, τῇ ἑπαύριον καθίσας 
ἱπίο ἄὕβδεβαχοα, ἴοϊβε τόσσον Πανὶη8 58ΐ ἀονν 

ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν 
ὌΡΟΣ 6 ᾿ 516 Ρ Ὧ6 σοσχησγαδηαθα {86 

Παῦλον ἀχθῆναι. 7 παραγενομένου. 
Ῥδὰὶ ἴο Ὅ6 16α. Ἡδνίηξ σοτὰρ ἴο Ὀ6 δἰοη βία 

δὲ αὐτοῦ περιέστησαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ 
ὍὈμπ οὗ ΐπὶ βιοοῦ δύουπά δ 4119] ἴ6 ἔγοσχῃ 

᾿Ιεροσολύμων καταβεβηκότες ᾿Ἰουδαῖοι, 
δύ ΈΤΎΓΟ ἐἹ Ὠδνίηδ Ξίουροα ἄοννῃ Φενν5, 

πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες 
ΤΟΔΩΣ δ8Ππ4 ἤθᾶνν οϑιϑ65 οὗ Ὀϊδῖὴθ ὈσΒη5 δϑϑϊηβὲ 

ἃ οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι, 
ϊοΒ ποὲ ἔμπον ἡγεσο βίσοηρ ΘΠ ΟΡ ἴο 5βῆον ΣΟΥ, 

ἀπολογουμένου 
ΒΑ ΠΕ ἴῃ ἀθέθηβο 

τὸν νόμον 
{1.0 ΤᾺ 

εἰς τὸ ἱερὸν 
1πΐο ἴῃ 6 1.1.2.2}9}:} 

ἥμαρτον. 95 ὁ 
ἸΡρα δα, τῆς 

᾿Ιουδαίοις χάριν 
76νν5 ἔδνοῦ 

τῷ Παύλῳ 
ἴο 186 Ῥδμ] 

᾿Ιεροσόλυμα 
δ. ἘΠ 

τούτων 
1μ656 ((μ1855) 

δὲ ὁ 
»τ ἰδ8 

βήματος 
βίθῃρ 

. δεῖ 
10 15 ΠοΌΘσσασν 

οὐδὲν 
ποίΐμίης 

σὺ κάλλιον 
ἜΠΟΣ 

οὖν 
ἐμουθῖοσα 

θανάτου 
οὗ ἀδαίῃ 

τὸ 
16 

Παύλου 
Ῥδὰ] 

3 

εἰς 
ἀπῖο 

οὔτε 
ὯΟΓ 

τι 
δησίμίησ 

8 τοῦ 
οξίμα 

Οὔτε 
ΝΟΙΏΟΥ 

τῶν ᾿Ιουδαίων 
ΟΕ [Π6 Ψενν8 

οὔτε εἰς Καίσαρά 
ποῦ ἰπίο Οδϑβασγ 

Φῆστος δὲ θέλων τοῖς 
Ἐφδσίὰ μυ ψ1ΠΠΠπηρ ἴἰο 86 

καταθέσθαι ἀποκριθεὶς 
ἴο Ιὰν ἀοννὰ Ὠανὶηβ δηϑινοσοαᾶ 

εἶπεν Θέλεις εἰς 
Ὦφ βαϊά Ατα σοὺ ΨΗΠΠῺΝ λαῖο. 

ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ 
Βανίηρ βίερ δα τῷ ἴβοσα δρουΐ 

κριθῆναι ἐπ᾿ ἐμοῦ; 10 εἶπεν 
ἴο 6 ἡᾶσοᾶ τροὴ δε γὲ 5Ξαϊὰ 

Παῦλος Ἑστὼς ἐπὶ τοῦ 
Ῥϑαὶ Ἡδντηδ βἰοοῦ ὌΡΟΣ 168 

Καίσαρός εἰμι, οὗ. με 
ΟΥ Οδϑϑασ 1 ΔΙῚ, ὍΏΘΥΘ ΙᾺ6 

κρίνεσθαι. ᾿Ιουδαίους 
ἴο Ὀ6 Ῥείῃρ παρά. ὥον5 

ὡς καὶ 
85 8150 σοῦ 

μὲν 

ὅτι 
μαι 

οὐ ἠδίκηκα, 
1 βδνο ἰχϑδίθα τσ ΘΟΌΞΙΥ, 

ἐπιγινώσκεις. 11 εἰ 
816 Κηονίηξ ξα]ν. δε ἱπᾶφθρα 

ἀδικῶ καὶ ἄξιον 
1 τὰ ἀοίηῃβ την θοῦ] 7 δηἃ ψνοσίν 

πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι 
1ῆδᾶνθ ἄοθμε δησνίῃίησ, ποὺ [1δβ1 ὈΟΚΕΙΩΒ ΟἿΣ 

666 

ΟΞ ψῇθ Ὧ6 ἤβα 
βρθηῦ ποὺ τότ ἴδῃ 
οἱσᾷῦ οΥΓΥἡ ἔθη ἀἴδγε 
διήοηρ ὑπο, 6 ψϑῃὶ 
ον ἴο Οδεβ᾽ ἃ Τ68, 
δα μπ6 πδχὺ ἀδὺ ἢ 

58; ἀοψα ΟἹ ὑδα πᾶρ- 
ταθηῦ βοαὺ δῃηᾶ οοχὴ- 

τηδυαθᾶ Ῥ8Ὲ1 ἰο ἈὈ8 
Ῥχουρσῃῦ ἰη. 7 ΏΘΩ 6 
ϑιτὶνοα, 86 965 ὑμαὶ 

Βδὰ οοιὴθ ον ἔτγου 
ΦΖογ σϑΊθῃ δὐοοα σουηᾶ 
δου Ὠἰμ), ΙΘν θὴρ 
δσοληδὺ Ὠἰστλ τϑν δηὰ 
ΒΟΙΪΟῸ5 ΟΠδΙρα5 ἴογ 
ΨΏΪΟΩ 6 ψογΘ υῃ- 
ΔῸΌ16 ἴο 5ῆον. δνἰάθῃςβ. 

8 Βυαῦ Ῥ4ΔῈ1 5βδαϊᾷ ἴῃ 
ἀρίθηϑδο: “᾿ΝΟΕΌΒΘΣ 
ϑϑολαθὺ ἴὯ6 18 οἵ 
{ῃ6 ὅθ ὯΟΣ δρδίῃηϑδι 
{86 ὕβυλρ!θ ΠΟΙ δρϑϊηδὲ 
ΟδΟϑΥ ἤδνθ 1 οοχ- 
ταϊυ ἃ ΔΩ. 5ϊ1η.᾽" 
9 Εἰδϑοίιαϑ, αἀδϑίσηρ ἴο 

δαΐϊη ἴδνοσ ψὶὺὰ {6 
σον, 8814 ἴἢ ΤΘΌΪΥ ἴο 
Ραμ: “Ὁο γχγοὺ ψίβῃ 
ἴο ρΡὺὼ Ὁ ἴο σου βδιθη, 
δᾶ Ὀ6 ᾿υαροᾶ ὑμοῖα 

Ὀοΐοσα πῦρ σοῃσογηΐηρ 

ἔμοϑθθ ὑῖηρ59᾽ 10 8Βυὺ 

ῬΔῺΪ 58:18: “ἋἽἹ 85ι 

βίδηαίϊης Ὀδίοσθα {δ 

ιᾶαρταθηῦ βϑαὺ οὗ σϑ6- 

581, ΜΏΘΙΘ 1 οὐυρῃῦ 

ἰο ὍΘ ᾿υἀσθᾶ. 1 Βαᾶγδ 

ἄοπμθ Ὧὸο τόρ ἴο 

{8 ὁ σόν, 85. γοὺ 

8150 816 Σἰμπαϊΐϊπηρ 

ουὐὐδ αὐἱΐϊὸ ψ 61}. 11 τῇ, 

οὐ 6 οὔθ ἢϑδῃηᾶᾷ, 

1 81 ΓΙΌΔΙΥ ἃ Ὑ͵ΟΩΡ- 

ἄοοῦ δῃᾶάᾷ ἤδν σοπι- 
τηϊ θα δηγυμίηρ ἀ6- 

βουνίηρ οἵ ἀδθαδαίῃ, ὲ 

ἀο ποὺ Ῥε5 ΟΥ̓ ΖΙΟΠὶ 

667) 

ἀποθανεῖν: εἰ δὲ οὐδὲν ἔστιν . ὧν ᾿ 
ἰο ἀϊο; 1 ῬαξΓ ποίμϊηρ 5 οὗ ψὨϊοῆ (65) 

οὗτοι κατηγοροῦσίν μου, οὐδείς με δύναται 
ἐπ 658 816 δοσυβίηϑ ΓΘ, ΠΟΟΩΘ ἴΏ65 [Ι158016 

αὐτοῖς χαρίσασθαι". Καίσαρα 
ἰο εσὰ ἴο δ Πα ΟΥ̓ΘΣ 85 ἔβνου; [ΕΓ ΡΥΝ 

ἐπικαλοῦμαι. 12 τότε . ὃ Φῆστος 
1 τὰ ΘΔ ΠΣ ὩΡΟΩ. ἸΏΘᾺ 18 Ἐδβίαβ 

συνλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου 
μανὶηδ ΞΒΡΟΚοὴ ἰοζοίθοσ τ] 1π6 ΟΊ ΟΣ] 

ἀπεκρίθη Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ 
Ὧδ δηβννθτϑα Οδοθσ γὑψοῦ ἤδγο οδ]]Θα ὩΡροῦ, ὌΡΟΣ 

Καίσαρα πορεύσῃ. 
Οβϑεβασ σοὺ Ψ1} βο. 

13 Ἡμερῶν δὲ 
ΟΣ ἅδυ8 ρΡυΐ 

τινῶν ᾿Αγρίππας 
οὗ ΒΟ 6 Αδτῖρρα 

κατήντησαν ᾿ εἰς 
αἰζαϊποα ἄνα [ἰηΐο 

τὸν Φῆστον. 14 ὡς 
{ῃ8 Ἐδξίαβ. Α5 ""ὰΐ ΤΏΟΥΘ 

διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ 
{π60.  ἜΥ6 βρϑῃαϊηδ ἰΓΟΌΒΩ ἰθοχο, 6 Ἐφρθξίας. ἰο (8 

βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν 
Κιπα ῬαΐὰΡ ἴὴ6 (55) δοοοζαϊησ ἰοὸ ἰπ6 

Παῦλον λέγων 
Ῥδὰϊ βϑ ἱὩ 

᾿ διαγενομένων 
Βδνίὴδ᾽ οσσυττοα ἐπγοΟΌΡὮ 

ὁ - βασιλεὺς καὶ Βερνίκη 
[7] ΚΙΠΒ 8η4α Βριηῖσθ 

Καισαρίαν ἀσπασάμενοι 
Οδθϑδσθα Βανὶηρβ συθοίρα 

δὲ πλείους ἡμέρας 
ἀδν8 

ΕΣ ἘΠ ΕΣ εν 

εστιν 
15 

δέσμιος, 
-ουῃπᾶ οὔθ, 

μου εἰς 
οἔἶτθηθ ἰηΐο 

τίς 
59ΟΙῈΘ 

ὑπὸ Φήλικος 

νήρ 
816 ὑΡϑύβοῃ. 

καταλελιμμένος 
αν η5 ῬΘΘῚ ἰοεΐ ἄοψ ὈὉΓΥ͂ ἘΦΙΪΧ 

15 περὶ οὗ γενομένου 
δαροὰς ψνῆοχ ΠδνῚηδ σοΙὴ6 ἴο θ6 

᾿Ιεροσόλυμα ἐνεφάνισαν ᾿ 
Τασυβδιθσα " τηδᾶθ (8165) δρρασζϑηΐ 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
ΟὨ16  Ὀυἱθϑῖβ δηά 186 ΟἸΔΘΣ ΤΏ ἢ 

᾿Ιουδαίων, αἰτούμενοι κατ᾽ 
ὅον, Δ5ΚΙΩΚΞ ἄονῃ οἡ 

καταδίκην [16 πρὸς οὗς 
δάνοσβο Ππιαστηθῃΐ; ἰονναὰ ψΟΙΩ 

ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος 
ἴδδὲ ποῖ 15 οὐδίοτα 

χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον 
ἰο δα ΟΥ̓́Τ 85 ἔβα νοῦ 85 ΤΆβῃ 

ὁ κατηγορούμενος ᾿ κατὰ 
ἴδε (ομ 6) Ῥοὶηξ δεσιιβοα δοοοσάϊηρ ἰο 

ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον 
ταν Ὅ6 Βανίηβ 1τῃ8 ΘΟΟΌΞΟΙΒ ῬΙδοα 

ἀπεκρίθην 
1 δηϑυνοσοά 

“Ῥωμαίοις 
ἴο οτηδὴβ 

“ ΑΥ 

πρὶν ἢ 
Ῥχίοσ ἰβδῃ 

πρόσωπον 
Ζδοθ 

τε 
δᾶ 8 σἤβησο. ἴο 

ΔΟΥΝ 3ὅ:12---16 

ἀγιρ; 1, οὐ ὑῃμ8 
ΟΕ Ὠδπηᾶ, Ὡοὴθ οὗ 
ἔβοϑδο ὑμίηρβ οχὶϑίβ. οὗ 
ψΏΪΟ ἴπθθθ [Π16}]} 
Δοο 56 6, πῸ Χ88 
Οδϑὴ δά 16 ΟΥΟΣ 
ἴο ὕοη δ8ἃ5. 8 ἴδυου. 
1 ΔΌΡΘΔΙ ἴο. σβϑϑαγ!" 
12 ΤΏθη Ἐδοίιπ, 8δ[- 
[6 βρθθκίηρ ψἱὰ 086 
ΔΘΒΘΙΏΌΙΥ οὗ σομῃ561- 
ΟΥ̓, ΤτορΙϊρᾶ: “Τὸ 
ΟΒΟΘΔΣ γοΟᾺ δνθ 80- 
Ῥϑδιϑᾶ; ἴο ὕβϑϑδσ γοὰ 
ΞΏΔ81 ρΡο.᾽; 

13 Νο ψΏΘΩ βοὴδ 
ἄδὴ θα ρμϑδϑϑθϑᾶ, 
ΑἸ ΘΥΙΡῬα πῃ κΚίηρ 
δα ΒΟΥ ὩΣ 6 δὐγϊνοα 
ΪῺ Οδοϑ δ τθα ἋτῸΓ ἃ 
γιοῦ οὐ σουσίεθυ ἰὸ 
Ἐρείι5. 14 350, 5. ὑπ ν 
ἍΌΙΘ 5ρθιαϊρ ἃ. ἢ 1- 
ὍΘ οὗ ἀδὺβ ὕμοσο, 
Ἐδδίι5 ἰα1α Ὀαΐοτο 86 
Κίηῃρ 86 τηδύξευϑ τϑ- 

βΒρθούϊηρ Ῥ81}1, βανὶρ: 

ἥΤΏΘΓΘ. ἴθ... ἃ σογίϑὶῃ 

τάδ οἵ ὈΥΙΒΟΠΘΥ ὮΝ 
ἘΙΪχ, 15 Δηα ψΏΘῈ 

Σ νὰ ἰἴῇ ὕθγδδ- 

Ιδὰὶ 286 οὨ]οΣ ὑγίθϑίσ 
διά ὑΐμθ οἹᾶβθσ πιθῃ 
Οὗ ἴ΄ὴ6 εν ὑὈχσουσαῦ 
ἱῃτοτσχαύϊοη δροῦυῦ 

Ὠίχῃ,  δδκίηρ ἃ Ἰπᾶρ- 

οἰ τθηῦ Οὗ σοπαρῃηηβ- 

ὑἱο δραϊηβὺ Ὠἰ. 

16Βπ0 Τ τορι ϊρα ἴο 

θὰ ἰμαὺῦ ὁ ἰ56 ποῦ 

Ἐοσ8ὴ ΡῬτοσθάθσα ἰὸ 

Βϑδηᾶ ΔῊ 18 ΟΥ̓ΟΣ 

85 ἃ ἴδνου Ὀδϑίοσζα 

086 δοοιϑοὰ ᾿8Ὰ 

χτηθοΐβ ὨΪΐϊ56 ϑοσῦϑβουβ 

ἔδοθ ἰο ἔϑοθβ δηῃηᾷᾶ ροὺϑ 

ΒΌΘΘΙΕ 



ΑΔΑΟΥΝ 25: 17---22 

τοῦ λάβοι περὶ 
ἐμ ἢ χηϊρῃΐ τεσοΐνο δρομὲ 

11 συνελθόντων 
Οὐ (οτ 65) δνίηξ οοσὰθ ἐοσείμοῦ 

ἀναβολὴν μηδεμίαν 
ἄθιδν ξ εἴ} 1:1 

ποιησάμενος τῇ ἑξῆς καθίσαι 
Παντηρ τα 6. ἴο ἔπ6 [8.}]} οὗἩἨ βυσςοββίοῃ Βανίηξ τοὶ 
ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι 

[:}}5} 9] 

ἀπολογίας 
ΟΕ ἀφέθηβε 

ἐγκλήματος. 
Οἤᾶχρο. 

οὖν 
2 0 ν τ ΚΉ} 1 

ἐνθάδε 
1ῃ Θτα 

.ο 

ὌΡΟΩ ἐπε 1 σοτηγηδηαρα ἰὸ ΡῈ 1οὰ 
τὸν οὗ σταθέντες 
[320] ΜΟῚ ανίης βίοοα 
οἱ ἔφερον 

1΄η6 ὝΝΟΤΟ ὈΣΙΏΡΊΠΒ 

ὑπενόουν 
ννγ85 ΒΡ οβξίῃδ 

19 ζητήματα δέ τινα 
ἸΣδ5 ϑουρῃς μαΐ ΒΟΙΏ6 

ἰδίας δεισιδαιμονία: δρομὲ 1τῃ6 οΟΥ ἀγϑδᾶ οἵ ἜΩΣΙΝ ὡ) 
εἶχον πρὸς αὐτὸν καὶ περί τινος μον ὑγοσα Ββανίηρ ἰονναά Ἀϊ δηᾶᾷ δροὰξ βοχὴδ 

[ησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ 
“655 ανίηρ αἰοά, ΏΟΤΩ νγ88β δβϑβουξίηβ ἐπ 
Παῦλος ἔζῆν 20 ἀπορούμενος δὲ ἐγὰ ἐν. εγὼ ῬΑᾺΪ Ἐἰο Ὀ6 νίηρ. Βροίηβ ΟΣ Ι δὰ Ρμαΐ ν 
τὴν περὶ τούτων Ἴτησιν ἔλεγον εἰ ἴπ δροχξ ἰμ6βδθ (ἐΠίπ65) ἐπ τῆσιν Ι1νγὰβ ΑΚΩ͂ΝΕ 1 

βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς ἢ ψοι]ά μ6 νυϊβῃίηρ ἴο ΡῈ σοϊῃβ ἱ 
᾿Ιεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ Φουα βίο δηᾶ ποτα ἴο ΒῈ Ῥαϊῃρ ἡυᾶροα ρου 

τούτων. 21 τοῦ δὲ Παύλου {μ6βα (ἐπ΄ 65). ΟΥ̓ [6 Ῥαΐ Ῥδμ 
ἐπικαλεσαμένου τη ρηθῆναι αὐτὸν εἰ ὴν ὨδντηΕ; σΔ 116 α ὑρο ἰο Ρ6 ΟὈβοσνθοάᾶ Βα ἱπίο ἐπ 

18 περὶ 
δρουξ 

οὐδεμίαν αἰτίαν 
ποΐ δὴ σϑξα 

ἐγὼ 
ε 

ἄνδρα" 
ΤᾺ8]6 ΡῬϑύξοῃ; 

κατήγοροι 
ΘΟΟΌΞΟΥ 5 

ὧν 
οὗ νοἢ ((μἱπ 9) 

᾿ πονηρῶν, 
ψνΊοκοα (ἐπλ55), 

περὶ τῆς 

τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, [Σ 5.73 Απριϑὲ Ομα Ἰβοτου Ἢ Καον]θᾶρα, 
ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ 1 σοτητηϑηᾶθα ἕο 6 οββεσνθα ἮὮΐ τ} ὩΨΏΣΟΒ 
ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα. 

Τ λαν 56) ῸΡ. Βἰτὰ ἰοννατᾶά ὄσβεβξδζ. 
22 ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον 

Ἀρεῖρρα Ῥαξ ἰονδτὰ τῆς Τί 
3 ’» Ν᾽ Ε. ᾿, - 3 Γω Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου Τ τ 5 Ὁ Β τ ρ' 8150 νοΥν οἵ 18 6 ΤΆΒΥΣ 
ἀκοῦσαι. Αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ. ἴο θδγσ. ἸοΟΙΏΟΥΤΟΥ,, ΗΘ βανβ, ψγΟῚ ὉΜῚ1] ΒΘΩΤ ΟἿ Βίτη. 

19. δὅμα διυρογδεϊείίογιο, νε; 
(ἀθὶ 81. ἀαΐ:γπο 5}, 

βούνίοθ οὗ {πον αοᾷ, {1:1,18, 
ΒΑ. ὅθ Αοσίς 17:22, ξοοξηοίοι, 
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ἴῃ Ηἷβ ἀδἔβθηβθ δρῃ. 
σΟΥΡ 8. δοῃ.- 
ΡΙδϊηῦ. 11 ΤΏΘΓΡΘΖοΣρ 
ΒΩ ὑμανῦ βοὶ ἰρ. 
Βούρο ἤδσθ, 1 Ιηϑάβ 
ὯΟ ἄδσίαν, ῥα 
ὨΘχὺ αδΥ 1 βαΐ ἄονῃ 
ΟἹ {86 Ἰπαρτηθηῦ βραὶ 
δὴ σοιηδηᾶθα ἰῃς 
τϑη ἴο Ὀ6 ὈΓΟυρηὶ 
ἴῃ. 18 Τακίηρ ἰῃ8 
βίδα, [Π6 ϑοοίβεογς 
Ῥγοάμοθα πὸ ΟἤδΥρα 
Οὗ ὑπ σψίοκρα ἐίηρδ 1 
Βαᾶ βιρροβθᾶ οοῃ.- 
ΟΟΥΏΙΩΡ Ὠἰτη. 19 ὙΠ 
ΒΊΤΔΡΘΙΥ. 84 οσογίβίῃ 
αἰϑρυαῦθα ψὶ Ἠΐτη 
ΟΟΠΟΘΓΉΐτρ; δ σ οσὰ 
ΜΌΟΓΒΏΙΡ οὗ ἐπ6 ἀδί γε 
δη ἃ σοπορθύῃΐησ ἃ 
σογύϑίη 9655 ψ80 
νὰ αἀθδά θὰῦὺ ψ0 
ῬαᾺῚ Κορὲ δϑβϑογίϊηρ 
ΜῈ5 δἰῖνθ. 20 5.0, δ6- 
ἰῃρ’ ῬΟΙΙΘχρα 845 ἴο 
{886 αἰδριῦθ ΟΥ̓ΘΥ (656 
χηδύξουβ, 1 ὑτοσθθῆρα 
ἴο Θ5κ 1Φὀ Ὧδ6 μοι! 
ΚΘ ἰο ρΡῸ ἰο ὅεγιι5α- 
Ι0 δῃηά ὑμοῦθ ἢ6 
Ἰυαάροὰα σοποογηΐϊηῃς 
ὕμθϑθ στηϑύϊεβ. 21 Βαυΐ 
ΏΘη 8.1] βρρϑαϊθᾶ 
ἴο 6 Κορὺ ἴοσ ἐμ 
αἀδοΐϊδίοη ὉΡ ὕμθ Αὐ- 
δσυδϑῦ Οὔθ, ΣΦ οὐοχ- 
Ιϑηαραα Ὠΐ ἰο ὃ8 
Κορὺῦ ὉΠ} 1 5Βομά 
ΒΕηΔ Ηἰπὶ ΟἹ ὉὋΡ ἴὸ 
Οδθϑϑχ.» 

22 ἜΉΘΤΘ Α'ΒΥΡῬ8 
[5814] ἴἰο Ἐπδ5ίαβ: Ἵ 
ΤΏΥΞΘΙΕ ψου]α 8150 Πκὸ 
ἴο Πιδδὺ. πῃ χηδῃ." 
“ΤΟΠΊΟΥΤΟΝ," Π6 5αϊᾶ, 
“ΤΟΙ 508}1 ὮΘΘΙ Ὠΐ)." 

δεισιδαιμονίας 
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Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος 
τὸ [8 6 Ἐμουθῖοσα ΤΩΟΥΤΟΥ ὨΔΝΙΩΒ σοχὴ 8 

Ὁ ᾿Αγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ 
οἵας ΑΥΡ της δὴ οὗίῇῶοεο Βεοσγηϊο νυ 

λλῆς φαντασίας καὶ εἰσελθόντων 
το τ ΘΡΡΘασθοα δῃα οὗ (ΟΠ 65) μανὶηβ βδαἰθγεοα 

εἰς τὸ ἀκροατήριον σύν τε 
ἰο ἴῃζ6 δυάίθηῃσα σἤβυρο ἰοβεϑίμου ἢ δπα 

χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ᾽ ἐξοχὴν 
Ὁ ΙΣατσῶ5 8ηα ΤΏ816 ῬΘΙΒΟΏΒ5 16 ον οὐλΐμθῆσα 

τῆς πόλεως καὶ κελεύσαντος τοῦ 
οὗ [6 οἷΐν δῃὰ Βανίτξβ σοχηχηδη θα ΟΥ̓ μ6 

Φήστου ἤχθη ὁ Παῦλος. 24 καί φησιν ὁ 
πὸ κτῶξ να Ιεὰ 16 δι]. Αμάᾶ 5805 δε 

φῆστος ᾿Αγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἵ 
πρστασ ΔΡΥΡΡα Κη δ δῃᾶ 41} τῃ6 

συνπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, 
Ῥϑηδ δ᾽ οηβδίαρ νυ 5 ΤΆΘ]Θ ῬΟΥΞΟΏΒ, 

θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ 
τοῦ δῖε Ῥεβοιάϊηρ {μ15 (οπ6) ρου ολ 841 ἰῆς 

πλῆθος τῶν ᾿Ιουδαίων ἐνέτυχέν μοι ἔν 
του τὰᾶς οὗ [86 Ψενν5 Ὠδρρϑιθα ο ἴο τὶ ἴῃ. 

τε ᾿Ιεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες - μὴ 
δηᾷᾶ ΨΘυυβδίθσα διὰ ἴῃ ἤδστθ, βῃουϊῃ ποῖ 

δεῖν αὐτὸν ζῇν μηκέτι. 
ἰο ὯὉΘ ΘΟ σϑασν Ἡϊτα ἴο Ῥ6 νη τοί γοῖ, 

25 ἐγὼ δὲ κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον αὐτὸν 
1 ν»υΐ ἴοοκ ἄοννῃ ποίῃϊηξ Μοσίῆν ἦγ 

θανάτου πεπραχέναι, αὐτοῦ δὲ τούτου 
οὗ ἀραῖϊῃ ἴομεανες ἄοσῃθ, ΟΥ δὰ Ραΐ οἔ [15 (Ο}6) 

ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστὸν ἔκρινα 
αν] σ8116α προσ 186 Δυρυξὶ Ομ6 1)υαροα 

πέμπειν. 26. περὶ οὗ ἀσφαλές τι 
ἴο 6 5βθῃάϊη 8. Αὐουὰδ Ψο βίεδανυν δησνίῃϊηρ 

άψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω" 
ἀνὰ ἐὰ ἴο 6 ᾿ ἰΙἴοσζᾶ ποὶ 1 δύὴ αν; 

προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν καὶ 
ΓΙρα ἔοχίῃ Ὠὰ ὩΡΟΩ τοῦ δῃᾶ 

σοῦ, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, 
ψοῦ, Κιηδ ἈΕΥΙ͂ΡΡδ, 

ἀνακρίσεως γενομένης 
Ἐχαχ δέος Ὠανίηβ οσσυγτγεᾶ 

τί γράψω: 
ννμαὶ 1 5081} νυυϊΐο:; 

άρ μοι πέμποντα 
ὙῈ ἴο τὴ 6 ΒΕ 5 

κατ᾽ 
ἄοννῃ οἱ 

διὸ 
ἰτου δ 1 ἢ 

μάλιστα ἐπὶ 
τποϑὲ Οὗ 81 ὑρΟΣ 

ὅπως τῆς 
30 (8 οξῃθ. 

σχῶ 
[5ῃομα πανα 

7 ἄλογον 
ὌΠΥΘΘΒΟΏΘΌΪΙΘ 

δέσμιον μὴ καὶ τὰς 
θουμα οὔθ ποῖ 8150 ἐδ 

σημᾶναι. 
ἰο βιρυιν. 

δοκεῖ 
1 βεϑυλβ 

αὐτοῦ αἰτίας 
ἢ σϑῖιδεβ 

ΑΟΈΤΝ 28: 238-29} 

28 ΤΏΘΙΘΙΟΥΘ, ΟἹ ὑπ 
παχὺ ἄδαν, Α'ρτὶρα 
δὰ ΘΓ ΠΣ Ὸ6. ΟδΘ 
ΜΙ ΤΟ ΡῬΟΠΙΡΟΙ5 
ΒΏΟΝ δα οδηΐογϑα ἰηΐο 
8 δυάΐϊθμοθ ΟΠΔΙΏΡΘΥ 
τοσοῦδε ΣῈ ΣΙ ασν 
ΟΟΙΏΤΩΘΉΔΟΥΒ 85. Ὑγ1} 
85 ΤΏΘΩ οὗ δ ΘΏσ6 
ΪΏ ίῃε οἷἱΐγ, 88ᾶᾷ 
ΜΏΘΩ Ἐδδίαβ ραν 8 
ΟΟΙΤ δα, ῬΔᾺ] ᾿ψᾶϑ 
Ῥτουσηῦ ἰῃ. 24 Δμπᾶ 
Ἐδδα βαϊᾶ: “Κίηῃρ 
ΑἸ ΥΙΡῬα δῃηᾶ 8411 τοῦ 
ΙΆΘη ΜῺΟ 816. Ὀγθβδοηῦ 
ψὶῺ ἃ5, χοῦ 816 086- 
Βοϊάϊηρ {15 ϑῃ σο- 
οογϊρ ΨΜΏΟΙΩ 811 8 
τηὰἹλυᾶθ οὗ 886 ὅθν5 
Τορθύου Ὦδν δορὶ] θα 
ἴο τὰθ οί ἱπ Φοῦυβα- 
16 δᾶ ἤβδύρ, βῃοιῦ- 
ἰὴ ὕαῦ μ6 οπρῃῦ ποῦ 
ἴο ἔνθ ΔΩ [ΙΟΏΡΟΓ. 
25 Βαῦ 1 γοζορινρᾶ Ὧ6 
δα οοιϊηχηῖ ρα ποίΏ- 
ἴῃ ἀδβεγνίηρ οὗ ἄθϑδίῃ. 
ΞΟ ΨΏΘΩ ὑμὶθ [18}} 
ὨἰπΊ5ΘΙ 5 δΡΡθαιθα ἴο 
[726 Δυριιδὺ ΟἼΘ, 1 ἅ6- 
οἰάθαᾶ ἰο β5οημᾶ ἢϊῃ. 
26 Βυῦ σομορθγηΐηρ Ὠἰτα 
Ὶ ᾶνθ πούμίηρ σ6Γ- 
ἰϑῖμ ὅο ψτῖΐα ἴο [1ν] 
Ποτᾶ. ΤΏΘΓΘΙΟΙΘ 1 
Ὀσουρσῦ Ὠἰπλ ξοτίῃ μ6- 

ἔοΘ τότ, 8ηᾷ 6506- 
οἰδ!ν Ῥοΐοτα γοιυ, ἘΚ Ἰηρ 
ΑἸ σΥὶρ ρα, ἱπ οτχᾶργ 

μοῦ, αἴζοσ 186 7πᾶ]- 
οἶωὶ δχδηγιδύϊοῃ. Ὧδ5 
ἔφθη ὈΪδοθ, 1 χηϊρηῦ 

δεὺ πΒβοιῃῃοίῃϊηρ ἴο 

ττῖΐθ. 27 ἘΌΣ 1 ΒΘΘΠῚΚ 

ὈΥΘΘΞΟΏΔΌΙΘ ἴο 16 ἴο 
ΒΟΩΩ 84. ὈΓΙΒΟΏΘΥ δᾶ 
μοῦ αἷδὸ ἰο βιβλ [Ὧ6 

ΟἾΘΙΡΟΒ δροϊηδὺ Ὠἰηι.᾽ 



ΔΟΊΥΝ 26:1-- 

20 
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ἡ 20 
᾿Αγρίππας δὲ [ πρὸς τὸν [Παῦλον 
ἈΑδτῖρρα νὰ : 

Α΄ ρτίο" Ν 
ἴοννασα ἐμὰ ῬδῺ] ΕΤΊΘΙ ΡΒ. βαια ἰδ Ῥαὰ!: “οι ΠΝ ᾿Επιτρέπεταί ᾿ σοι ὑπὲ ῦ ἶ : : 

᾿ Ι χ ρ σεαυτοῦ | Ρογχηϊ θα ἴο 5 4] ᾿ Ῥϑίηξ Ῥετγπι θα ἴο γοὰ ΟΥΕΣΓ Σ)ΟΌΓΣΒΘΙΣ ᾿Ρ6ἢ81 οὗ ὐκονον έγειν. τότε ὁ Παῦλος  ΤΏΘη ῬΘῸΙ 5 γϑίοηρα. ο - ΒΑ ΊΩΚ. ΤΒΘα ΓΉὉῚ Ῥϑὰϊ ἣ Ἠ15 Ὠδηᾶ οι δηᾶ ΠΕΣ , ἐκτείνας τὴν ἴρα [6 ἱ : Βδνὶπε; βἰγοίομϑά ουἱὐ ὯΩΣ πίον Αββυβς ἣ ἜΟΝΗΙ ἀπελογεῖτο 
᾿ εἶς Ὧδ ννὰϑ ΤΏ ΚΊΙΩΡ ἀθέθηςθ 

τς λυυμ ν ΤΣ 2 ᾿ 7 ΜΏΪΟΗ Περὶ πάντων ὧν 1 81η δοοιδθά Ὀγ σον ᾿ ᾿ 811 (ἐίη 55) οὗ ΜΈΣΟΣ Κὶῃρ ΑἸ στρ 8,. Ἶ 
ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ [Ιουδαίων ασιλεῦ πῆς 

: ΔΙᾺ ὈΘῖπΕ σμλαθεὰ ὃν ὥενεβ, " Ρ Κιμα ἜΡΝΝ ἢ ἐν μος ΡΡΥ Αγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον 1 δ.χ ἰο ΤΊΒΚΘ ῥα ὲ ξτίρρβ, 1 μδνε σοῃβίαθσεα το] ΠΔΡΌΥ͂ ἀδέθηβα (Ηἰ5 ἄδν, ΠΩ ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον Ἷ ἄχ τα ὌΡΟΣ νου Ρεϊηρ δροιξ ραῖν ῬΕΘΙΒΙΨ' ταν 0, 818 Θχραγῦ οἡ 811 [28 ος- 
ἴΟΙΏΒ ἃ58. Ὑ611 85 [ῃε 
σοη χΟν 5165 ΘΙΔΟΗΡ 
ὥθνδβ. ὙΠΘγθίοσθ 1 μερ 
γοὰ ἰο θα Π16΄ Ρ8- 
ΔΘ πθΙν. ΝΣ 

4 “Ἰπαερᾶ, 85 ἰο ἔῃβ 
ΙΏΔΠΏΘΙ ΟΥἨ 116 ἔγοχὴ 

ἀπολογεῖσθαι, 
ἰο "6 χυβκίηρ ἀρἔθηβο, 

σε πάντων τῶν 
ψοῦ οὗ Δ] 

τε καὶ 
δηᾶ δηα 

δέομαι 

8 μάλιστα γνώστην ὄντα 
Το Οὗ ΔῊ Κῆπονοσ Ὀοίησ 

κατὰ Ιουδαίους ἐθῶν 
ἴ6 δοοοσαΐηρ ἴο ον 5 συδίοχῃβ 

ζητημάτων: διὸ 
11 η 55 βουρῃΐ; σοῦ ν  ο ἢ 

χ τ μακροθύ ἀκοῦσαί μου. 1 ὅ1ὴ ΒΡ βοδίίηρ Ἰοηβ-ϑοὶτὶ ταν ἴο Ἀθδῖ οἵ ΤΏ 6. 
σου Ρ ὑμαὺ 1 Ἰρὰ 4 Τὴν μὲν οὖν βίωσί ἰῶσιτν ου Εἰ : ΤῊΘ πάθεα {πεγϑέοσο συλ ηῦον ΟΕ 116 ἐξ ΤὴΘ Αὐῤευδ κὰν Ἐ ει λα πρίν Σ τὰν νεότητος τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς [ἴῃ Ψοτγιβαῖθηι, 81 ἐὴδ , 90 Ὡς. ἔτοπθ ΒΕβΊΠΗΪΠΩ [γργς 5 ἐπα Πανθ Ῥδδῃ γενομένην ἐν τῷ ἔθνει ου ἔν τε ἷ ἱ μδνίηρ ΟΟσΟυγχρΩ͂ ἃ {6 πβέϊου ἐξ ῺΘ ἰπ δπηᾶ τὐλαθίς ἜΟΥ ὑλὸς δράσας 6 ᾿Ιεροσολύμοι ἴσασι ᾿ ἢ ΡΟΣ ΒΕ ΕΝ ὺ Βᾶνα Κποῦσῃ 811 ᾿αῖοι πτϑί Κηον,, 15 [Π8γ Ραΐ 

: ΙΒῊ ἴο Ῥ6ΔΓ Ὁ ύΏ655, ὅ προγινώσκοντέ ἄ ὃ ᾿ ἐς ε ἄνωθεν ἐ : ῬΧΘν ΟῚ. Κηοντας τὰς Ζτοτα 8Ρόνα, ΠΝ {μαὶ ΘΟΟΟΓΑΙΏρΡ ἕο ἐπ6 θέλωσι ς . δὑγιοΐαδῦ βροῦ οἵ ᾿ μαρτυρεῖν . ὅτι ΘῈΣ λον ταν 1 ῈῸ). ἰο ΒΡῈ βεδιίηρ νηΐποϑο, ἐμαὶ} ἴοστα οὗ ὙΟΥΒΗΪ 1 κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσ ῆς [ἰνθά ἃ ῬΏΔτΙΒθθ. 6 Απά 
ἰὐαν : ; ρεσιν τῆς : 8 ΞοΣς Ἰπρ ἴο ἐξ6 γΒισίδιεσε. 5εοὲ οίῃε, γοῦ ΠΟΧ 9ῖ0Γ᾽ ἐῃ6 ὮΟΡΘ Ὁ θαγ  ἀρπῃ μοι ἔϊητά Ἐἰρυηαῖος, ΟΣ ἀμ ρτοπαῖσο μαι ἵνϑ ᾿ΡΒΔΑΣΙβΘο. οἵ ΜᾺ τὴϑᾶθ Ὃν αοά 6 καὶ νῦν ἐπ’ ἐλπίδι ῆ ἰ ὺ τ ε Αηὰ πο Ροη , ΠορδῈ οὗ ἴῆς πὸ ἴον ἐθβεν Ε τολι τον Ἵ 

ο μᾶρ- πατέρας. ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομέν ὑττὸ᾽ ὑττι 3 ἔδίμεσβ οξτβ Ῥτοσλῖθ6 Βοος δξειν τοὰ Ὄν ταθηῦ; 7 ΉΘτααβ ΟἹ τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος, 7 εἰ δ ὕψεινα ὑγὴραβ 81ῖ6 μορ- Ι εἰ ν |: Ῥ ΝΝ δὺο 1Π8ᾶνε βἰοοά θεῖπε παρ, πὸ ΨΠΙΘΗ ἸΏ 8 ἴο δἰΐζαίη ἕο τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενεῖ ὕ ἐμ Γ1Π}} 
ς ν : ᾳ νύκτα ταρηῦ οἵ (85 ἴπ8 ἔννεινα ἰσίθεβῃὶρ οι ἴα βδγῃεβίηθεβ πῖθηΐ 1 ὈΤΌΣΩΪβα Ὦν 1, ΘΏΒΘΙΚ 
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καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει. 
«πὰ ἀδν ΤΟΙ ΘΙ βϑογϑα βεσνὶσθ 15 Βορίηξ 

καταντῆσαι ᾿ περὶ ἧς ἐλπίδος 
ιο δἰϊδΐῃ ον; δρουΐ ΜΈΙΟΒ Βορ8 

ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ιουδαίων, βασιλεῦ. 
{τὰ Ὀθίῃβ σμδσξεα. ΌΨν “65, κίῃρ. 

8 τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ 
ΜῺΣ προ ῖθναῦὶα ἰ5 1 θείης θεὰ Ὀεϑίαθ 

ὑμῖν. εἰ ὁ θεὸς νεκροὺς - ἐγείρει; . 
τοῦ 1 {6 Οσαοὐ ἀδβδᾶ (οὔθ5) [1.8 ταί βίῃ β ὈΡ7 

9. Ἐγὼ μὲν . οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς 
1 ἰμαορορα ἰμογϑέοσο ἱπουβΐ ἰο τῆν ϑο ἰοννατα 

τὸ ὄνομα ᾿ΙΪησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν . 
[28 ἌθΙηθ οὔ δβιβ 6 Νϑζεῦθῆθ. ἴο "6 Ἄθοθββαυν 

πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι: 
ΘΔΩΣ (1655) σομίγατν. ἴο ὈΘΥξοΥτΩ; 

1 ὃ καὶ ἐποίησα ἐν ᾿Ιεροσολύμοις, 
ὙΝΏΪΟἢ (5) 6150 Ι αἰ ἴῃ δ ΕΣΊΘΗ 

καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν 
δὰ ΤΩΝ δὰ οξίῃμθ ΠΟΙ͂ (οὔ65) 1 ΤΩ 

φυλακαῖς κατέκλεισα τὴν παρὰ τῶν 
ῬΥΘΟΩ5 Ἰοοκράᾶ ἄονῃ ᾿ ἰμ6 Ῥαοϑιᾶς οΟΥ 16 

ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, 
ΟὨΙ ΘΕ ρσλθϑίβ δαϊμουιν Βανὶὴξ τοορίνϑα, 

ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα 
Ῥείη ἴδθῃ ἃΡ διὰ οΥ [μέσα 1 τουξῃϊ ἄοννῃ 

πάσας τὰς συναγωγὰς ψῆφον, 11. καὶ κατὰ 
186 νοΐο, δὴ ἄονῃ 811 55) ΑΒΟΘτΙΘ5 

πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον 
ΙΏΔῺΥ ἔθ ΡἸσὨἰΩ 5 {που Σ νν85 σΟΥΡΘΉΣΩΚ 

βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος 
ἰο 6 ὈΙΔΒΡΘΤΩΩΒ, δρυπαάδτν δηᾶ Ῥριὴδβ ταϑδα 

αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς 
ἰο ἴθ 1 ννὰ5 ῬΟΥΞΘ ΟΕ ΠῚ] αῖβὸο 'ἰῃηΐο ἴῃ6 

ἔξω πόλεις. 
ουϊπίάο αλἴ165. 3 

12 Ἐν οἷς πορευόμενος εἰς τὴν 
Τὰ ψὨΏΪΟΩ (155) βσοϊηϑ (ἢν) νὰν ἰῃΐο δα 

Δαμασκὸν μετ᾽ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς 
Θδδβθοῦβ νὰ δυΐϊδουιν δπα Ρογσζηϊββδίοη Οὗ ἰὴ 6 

τῶν ἀρχιερέων 18 ἡμέρας μέσης κατὰ 
οὗ ἴα οδἱοῖ υχὶθϑίβ ΟΥ ἄδν τηϊᾶαὶθ ἄοννῃ 

ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, ὑπὲρ 
ἍΜᾺΡ 158}, ΚΙηξ, Ἐγὼ ἤθανθὴ ονοτ 

λαμπρότητα τοῦ ἡλίου  περιλάμψαν 
ὈΥΙσ655 οὐἷῶθο δὼ ανῖὴηξ Εἰθδιηθα δου α 

με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ 
8 πρῃξ δῃὰ {πὲ (οὔθ5) ἰοβξείμεσ Ἱτἢ ΤῊΘ 

οὐρανόθεν 

ΑΟῈΒ 26: 8--18 

Τοαουϊηρ Ὠἰπα" πϑοτοὰ 
ΒΟΥΨΙΟΘ ἰρῦ δορὰ ἀδγ. 
ΟὈΠΟΘΓΏΣηρ [ηὶβ5 ΠΟΡ6 
Ὶ δ δοουπϑᾶ ὉΚ ὕδῖν5, 
Ο κίηῃρ. 

8 “ῺΡΣ ἰ5 τ Ἰυᾶροα 
ἘΠΌΘΙ ΘΝ 016 ϑιοησ 
χοῦ ἴθ ὑδαὺ Οοῦ 

 Υϑῖδο ἃρ ἰὯ8 ἀδϑδαῦ 
91, οῦ οὔθ, ὙΡΆ]Υ 
ἐπουρῃῦ 1 Σ ταν βοϑὶ 
Ὶ οὐρὰ ἴο οοχηγϊί 
ΔΝ ϑοΐβ οὗ ορροϑβῖὶ- 
ὅλοι ἀρϑιηβὺ ὑπ 6 πᾶχηθ 
οὗ 9685 ἴῃ6 ΝαΖ- 
ἃ. ὙΘη6΄; 10 ψϊοῃ, ἴῃ 
ἴδοῦ,. Σ αἀἰᾶ ἱπ “6γ- 
ΒϑΙΊΘηγ, 8. ΙΒ οὗ 
[Ὧ6 ὨΟΙΥ ΟἿΘ5 1 Ιοοσκρᾶ 
ἋΡ ἰῇ ΡὈΥΒΟΩΚ, ἃ5 1 
δᾶ τϑοθῖνβα δυῦμοσὶ- 
ὮὟ ἴσο ἰῇ οἰὶδῖ 
Ὀχϊοδίβ; δὰ τ ΘῺ ὑὸν 
ψγοσα ἴο 6 δχϑουϊθᾷ, 
1 οαδὺ ΤῊ νοΐδ δραϊηϑὺ 
ὕπο, 11 Απμᾶα ὉΥ ρυι- 
Ἰβῃϊηρ ὑπ ΘΗ 
Οὐχαθβ ἴῃ 811 ὑπ6 5γῶ- 
ΔΕΟΘΘ5 Σ ἰχϊρα ἴο 
ἔογοθ ὑπο: ἴο το 
ἃ τοοϑηΐαϊίοι; δδηᾶ 
ΒΙΏΘΟΘ 1 τβ ΘΧΟ 6 ΙΚ 
τηϑα δραϊηδὺ ἤθη, 1 
ψοηῦ 50. 8 85 ἴο 
Ῥουξοουθίηρ ὑπθι ούθ 
ἴῃ ουὐδίαθ οἰ 165. 

12 “Αταϊὰ ἰῆθθο οἵ- 
Τοσβ δὃβϑ 1 νψὰβ 100 - 
ἡθνίαρ ἰὼ ὈδχηθδΟιβ 
ΜΙ δυοῖν δῃᾶ 4, 
ΘΟΙΏΤΩ 5 5Ἰ ΘΟ. ΤΌ [6 
ΟὨϊοῦ ῥυιθϑῦβ, 151 580 
αῷ . τηϊᾶᾶδν. οὐ. [6 
τοϑᾶ, Ο κιὴρ, ἃ ᾿ἰσῃΐ 
Ῥουομα 6 ὈΣΙΠΙ,Δησ6 

οἵ 6 5'πὸλὴὶ {1858 

ἔτοῦ Ὠἤδανθοθ δου 

6 8η6α δοῦν ὑἤοβα 

ἴ5 ΤΟΠονδῃ, 7:1. 



ΑΟΥΘΒ 236:14--.-ῳ900 

πορευομένους: 14 πάντων τε 
Εοΐϊηξ ἐμαίγ νὰν; ΟΥ̓ 811] (ΟΠ 65) δᾶ 

καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα 
Βανίὶμῃδ Φ81|1|Θὴ ἄονηῃη οὔυβ ἰηΐο ἰπμ6 δαί 1 ἤϑαγᾶ 

φωνὴν λέγουσαν πρός μὲ τῇ ἜἘβραΐδι 
ψοῖϊοθ ΒΑ 5 ἰονναχὰ τὸς ἰοΐπο Βρορτονν 

διαλέκτῳ Σαούλ Σαούλ, τί με 
ἸἸδαρθδδο Ξδι 581], ΨὮΥ χτὴρ 

διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς 
816 γοὺ ρουβοουίηρῦ Ἡδτὰ ἴο γοῦ ἰοννασγά 

κέντρα λακτίζειν. 15 ἐγὼ δὲ εἶπα Τίς 
Εοδάβ ἴο Ὅ6 Κίοκιησ. Ι ρῬαξ 5.18 Ψ)}λτὴο 

εἴ, κύρι; ὁ δὲ κύριος εἶπεν Ἐγώ 
δγο γοῦ, Τοτᾶῦ ὙἘὰ6 Ρῃῖ Ιιοτὰ 5814 Ι 

εἶμι ᾿[Ιησοῦς ὃν σὺ διώκεις: 
ΕΥοε 655 ΨΈΏΟΙΩ νοι ἜΥΘ ῬΟΥΒΘΟυ 5; 

16 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας 
ριξ π5ἰδηᾶδορ δῃὰ εἰδῃα προ [6 ἔροί 

σου εἰς τοῦτο γὰρ ὥφθην σοι, 
οὗ γοι; ἱἰηΐο {815 Ὸ [Ι1ὈΘοβϑῖὰθ βοὴ ἴο ΨΟᾺ,, 

προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ 
ἴο ἴ8Κ ᾿π δάνδῃσθ ἰἴο πη γόοι ϑυροζαϊηαίς δηά 

μάρτυρα ὧν τε εἶδές με 
νυλίι6 55 οΟΥ ψὩΙΟΒ ((Ὠ1 655) δὴ ὦ γόοῦϑαὰν 6 

ὧν τε ὀφθήσομαί σοι, 
οὗ ΒΟ (ἐμ η55) δηθὰ 1581] Ὀθοοῖὰθ βδθβθὴ ἰο ψοὺ, 

11 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ 
ἰακίηρ οαὖῦδ γνόοῖ οαδοῦ ἰῇ ΡῬβορὶθ δηῃᾷ οἱ οὗ 

εἰς οὗς ἐγὼ ἀποστέλλω σε 
ἰηίο ο Ζ 81 βοῃαϊηρ ΟΕ σοὺ 

ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, 
ἴο ορϑὴ ΠΡ ΘΥ 65 ΟΥ ἰἄϑζη, οΥ ἰῃ 68 

ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς 
ἴο ἔση ΡΟ ἔτομλ ἄδγκηιθδο ἰηΐο Ὡρηΐ δηᾶ οἵ ἴῃ 6 

τῶν ἐθνῶν, 
16 παίοϑ, 

18 ἀνοῖξαι τοῦ 

τοῦ 
ΟΥ ἴῃ 6 

καὶ 
δὰ 

ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν, 
ϑυϊμουῖίν οὔἷμθο ϑϑαίΐδη ὡροῦ (ῃῇῆ6 ἀαοᾶ, 

λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν 
ἴο τϑοοῖνα {ΠΏ ετὰ Ἰο 5 50 ΟΕ οὗ βἰῃβ 

κλῆρον ἐν τοῖ 
1οΐ 1ῃ 16 (οὨ 65) 

πίστει τῇ εἰς ἐμέ. 
ἴο απ {86 (οπ6) ἰῃηΐο π|6. 

1. Ὅθεν, 
ἘΎΟΤΩ ννὩΪ ἢ, 

ἐγενόμην 
1 Ῥεσδίηβ 

20 ἀλλὰ 
2.5}, 

ἡγιασμένοις 
Βανί ὈΘΘὴ βδποιβρα 

οὐκ ᾿Αγρίππα, 
ποΐ ἈΡΤΡΡΒ, 

οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ, 
ἈΘΑΘΗΙν Βιϑῃΐϊ, 

βασιλεῦ 
ΚΙησ 

ἀπειθὴς τῇ 
ἀϊξορεάϊθη ἕο (6 

τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν 
ἴο ἐπα (0565) ἰὴ Ὁδάδϑοῖβ Βτβὶ 
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Τουαγπουίηρ ἢ της, 
14 μὰ ψΏΘη χὰ Ὦδϑα 
8}1 ἔβη ἴο {ῃ8 
»τουμαάᾶ Σ ρα 4 
νοΐοθ 58.) ἴο 16 ἴῃ 
[88 Ἡθοσον ἰΔΏραδρα, 
5.8.1, 5801, ΨΥ χα 
οὶ Ρουβθουηρ Τὴ69 
ΤῸ ΚΕααρΡ Κιοκίηρς 
οδοϊηδῦ μ6 ροϑᾶς 
ΤΏΔΚΟΒ Ὁ Βα͵γα ἴῖοσ γὸϊν 
15 Βιῦ Ι 58, “ΝΟ 
8ΔΙ6. γοὰ, Τογαϑ᾽ Απὴ 
[{Π6 Τοζτὰ κβϑϊᾶ, 81) 
Ζοϑιιϑ, ΜΟΙ, γοῖϊ 81 
Ῥουϑθουύίησ. 16 Νον- 
ΘΥ ΏΘΙ6 55, εἶδ δῃὰ 
5ίϑῃᾶ οὐ ψΟῸΣ ἔροί, 
ἘῸΣ ὑο ὑῃὶβ Πα 1 ἤδγϑ 
τϑθ ΤΥ 561 ν ϑῖ 016 ἴο 
γοῖ,, ἰὰ ΟΥ̓ΟΥ ἴο οἤοοβο 
γοὰ δ5 δῇ δὐΐθηάδης 
δη ἃ ὁ ὶύμθος Ὀοίῃ 
οὗὐ ὑπίηρα ψγόο Ὦδγο 
5660) 8δῃα ὑῃίηρβ 1 
5181] ΠΊΔ 6 γοὰ 566 τ6- 
βρθούιηρ τηθ; 17 ψὩΪ8 
1 ἀοιῖνοῦ γοὶ ΤΟΙ 
[0815] ῬΘοΟρῖΘ μὰ 
ἔγοῖα ὑπ πδίϊοῃβ, ἴοὸ 
ΜΉΘ Σ 8ΠηῚ 5Θῃσ]ηρ 

γοῦ, 18 ἰο ορϑῇ ὑπο 
Θγοϑ, ἴο ὕ {ῃσῃ 

ἔγοηλ ἀαΥκηθο5 ἴο ᾿ἰρὴὐ 

δια ἴσο ὑὯ6 δαύῃοῦ- 

ἐν οὗ αίδῃ ἰο (οὰᾶ, 
ἴ ογάθσ 9ἿῸΓ ὑπϑηλ ἰὼ 

τΤΘοΘῖνΘ ΓΟΥρΊνΘθΘ 55 οἱ 

5.5 δῃηᾷ 8ὴ ἱπῃοχὶ- 

ἤϑμῃμοθ διηοηρ ὑμοβθ 
βϑηῃοῦϊηρα Ὁ [{{{617] 

ἔα ἰῇ τηθ.᾽ 

19 “ὙΥδοσγοίοσθ, Κεὶηρ 
ΑἸ ΘΥΙΡῬα, 1 αἰᾶᾷ ποί 

Ῥβοοιὴθ αἰδορααϊθηῦ ἴὸ 

ἴῃ6 ὨΘδΥΘΩΙν 5ἰρΐ, 

2ΟΡυῦ Ὀοΐῃ ἰο ὕμοβθ 

ἰηῃ Ὀδιπδϑοῦβ ἔἰγϑὺ 

ἐ 
Η 
! 
ΐ 

618 

τε καὶ ᾿Ιεροσολύμοις, πᾶσάν τε τὴν χώραν 
αὐ δηα ΖΘ ϑδίοζη, 8} Δηἃ {6 οσοουπίχν 

τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν 
οὗ ἴ8 6 - 4Ψπᾶρ68, δια ἴο ἴπ6 ΠΔΙΪΟΣ5 

ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν 
1 85 ΓΘΡΟΧ 15 ὈΔΟΚ ἰο Ὀ6 σορϑη πρ ἀπ ἴο 6 [ὩΤΏΣΩΣ 

ἐπὶ τὸν θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα 
εροὰ ἴῇ6 αοα, Ψοσγίων οὗ ἰῇ. σερεηΐδηςθ ΨΟΣΚΒ 

πράσσοντας. 2) ἕνεκα τούτων με 
ῬΟΥΪΟΥΤΩΪΏ Ε,. Οἱ δοοουῃΐδ οΥἩὨ 656 ({π1 55) τὴς 

"Ιουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ 
Φονν5 Βανι ἰδία ΜΒ ἢ 6 ἰφγρὶθ 

διαχειρίσασθαι.. 
ἴο τ δ 416 ἐποσοῦρὮΙν. 

οὖν τυχὼν τῆς 
οσθῖοῦσθ αν οὐ δι πρα οἱ ἔῃ 8 

ἐπειρῶντο 
ΨΟΓΘ δἰἰθυαρ τη 

22 ἐπικουρίας 
ΟΥ̓ Πρὶρ 

ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης 
το {πα αοὰῦ ὑπ μα ἂν {815 

ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρῷ τε 
τδνο βίοοαῦα Ὀθδυῖηϑ νιΐθοθ5 ἴο ΒΙΏΘ8 (06) δῃᾶ 

καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων 
δια δτοαὶ (ομθ), ποίῆτησ ουΐϑιαθ Βα ἱΠΒ 

ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν 
οὗ ΜΏΪΓΗ (ἐμ 55) δη8 τς Ῥγχορμϑίβ ΒΡΟΚΕα 

μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωυσῆς, 28 εἰ 
οἰ αροῦ ᾿ἴο Ὀ6 Οσουγχ δ μα Μοβεϑβ, 1 

παθητὸς ὁ χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ 
βΌΡ]6ςοΐ ἴο βυξξεγίηρ 6 ΟὨγχιβθὶ, 1 γος οαΐ οὗ 

ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει 
ΤΕΒΌΣΥΘΟΓΟΩ οὗ ἀφδὰ (οπ 65) ρας 15 αροιΐ 

καταγγέλλειν τῷ τε. λαῷ καὶ τοῖς 
ἰο Ὀ6 ΡυθΠΙϑς ἰοΐῇθ ἃ βῬξοριῖιθ δῃᾶ ἰἴἰο (δε 

ἔθνεσιν. 
ὨΔΙΙΟΙ5. 

24 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου 
ΤΏδβα (155) ὈμπΐΓ ΟΥ̓ ΠΏ 5 ἴ ἀρ έθηβο 

ὁ Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησίν Μαίνῃ, 
[6 Ἐεδίὰβ ἴο σχεαΐ π6 νοΐσθ 58.085 ὙΟἹ 816 γλδά, 

Παῦλε: τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν 
ῬδῺΙ; ἴθ ΤΔΩΥ γόοΣ ΝΣ 5Β ἰπΐο τ θα 955 

περιτρέπει. 25 ὁ δὲ Παῦλος Οὐ 
ἰ5 ἰυχηῖσισ αρουΐ. ΤΠπΠ6 Ῥυξ Ῥδὰι Νοῖ 

βαΐνο μαι, φησίν, κράτιστε Φῆστε, ἀλλὰ 
81 ΤΩΘΩ͂, 58. ὕ}8, ταὶ θϑὲ Ἐκξίαβ, Ῥευΐ 

ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα 
οὗ ἐστ δου ΞΟΌΠΘ 655 Οὗ τη βασηρβ 

ἀποφθέγγομαι. 26 ἐπίσταται γὰρ περὶ 
Τ τὰ υὐϊουϊηξ. 15 6} Κπονῖηξ ΟΥ δρουῦΐ 

ΔΟΥΒ 26: 31---96 

Θά ἰο ὑΐοϑο ἰῃὰ 096- 
ΤΌΒΙ θη, δηα οὐοσ 811 
[86 σουῃὖγν οὗ ὅπ’ 68, 
8 ἰο πῃ 6 πδύϊοηβ 1 
ψοηῦ Ὀτγϊησίπρ {μ6 
θσθαρο. ὑπϑαὺύ ὑΐπον 
ΒηοαΙα χοροῦ δηά 
ἀὰσ ἰο Οαοα Ὁν ἅο- 
ἱὴσ ΨΌΣΓΚΒ ὑμαῦὺ Ὀ6- 
ἢὺ τορϑηΐδησθ. 21 ΟἹ 
δοσοιηῦ οὗ ὑῆ 658 
ἐΐρ5 Φ6 5. 56 ζΖθᾶ. τὴ 
Δ 6 ἰθῶρθὶθ δῃηᾶ 
αὐϊοχηρίοα ὅο 518} τῶ. 
22 ἨΟΎΘΥΨΟΓΙ, ὈΘΟΔΊΞΘ 1 
Ὦδνδ ορύαϊηδα [Ὧ6 Π6Ὶ 
ἰμαὺ ἰ5 ἴσου αοα ἹΣ 
σου ο ἰῃϊ5 ὅδν 
Ῥϑασΐηρ ψιύθοα ὕο 
βού 5181} δια ρστθαῦ, 
Ῥαῦ βαγίῃρ πούμίησ 
οχοθρὺ ὑδΐμρα 8 
ῬΙΌΡ οί 8δ5. ΜΘ] 85 
Μόβοβ βἰαίθα. τοῦθ ρῸ- 
ἰῃρ ἴο ἴβδκθ ὈΪ80θ, 
2 ὑμαὺ ὑμε Οῃσιθὺ ὰ5 
ἴο ΒΌΠΟΥ δηᾷᾶ, 85 ἴῃ8 
Ιδὺ ἰο Ὅ6 τϑϑυστθοίθα 
ἔτοὴ [τἢ6 ἀθδᾶ, [6 
5 σοίΐῃρ ἴο ρΌΌΠΒΏ 

σῦς ῬοίῃθΒβᾳ ἰο {μϊ5 

ῬΘΟΡΙΘ δῃᾶ ἴο {π86 28- 

{ἰο 5." 

24 ΝΟ 85. ἢ ΔΒ 
βουῖησ ὕλθϑα ὑίηρϑ ἴῃ 

Ὠὶβ ἀρίθῃξβθ, Ἐθσῦαβ 

β5]1 ἃ ἴῃ ἃ Ἰοπᾶ νοΐοσα: 

“ἸΧΟῸΒ 6 ροΐῃρ τηϑδᾶ, 

Ῥϑ1! ατρθοαῦ ἸΘΥΏΪηΘ 

5. αγίνϊηρ ψοὰ ἰπίο 

ΘΠ. 655} 258 

ῬϑῺᾺ1 βαϊᾶ: “1 δὰ τοῦ 

Βοϊηῆς πηδᾷ, ὙΟῸΣ 

ἘΙΧΟΘΙΙΘΟν ΕἸ σύ, 

Ρααῦὺ τ 81] αυὐέογϊησ 

βασηρ» οὗ ἀπ μά 

Οὗ βουμάμοθδδ. Οὗ 

ταϊηᾶ. 201 τστρϑύν, 



ΔΟΊΒ 26: 27-.--Θὃδὲῷ 

τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν 
1π656 (πί55) {ἐπα κΚιηρ, ἰοννασα ψυβοτὴ 

παρρησιαζόμενος λαλῶ: 
Ῥρίῃξ' ουβροκρῃ, Ι δζὰ βρϑακίῃδ; 

λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τούτων 
ἴο Ὀ6 φϑοδρίπδ ποίΐσο οὐ Ζοθσ πἰχ οὗ ἴθβα ({π: 255) 

οὐ πείθομαι οὐθέν, οὐ γάρ ἐστιν 
ὩΟΣ ΣΙ χὰ εΐηβ ρΡευϑυδαδα ποίπίηρ, ποῦ ἔὸΣ ἰδ. 

ἐν γωνίᾳ πετραγ μένον τοῦτο. 
πα ΟΟΧΥΤΘΡ Βανὶπξ θθρὴ ροσζξοσιηδά. ᾿ 4815. 

21 πιστεύεις, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, τοῖς 
Υουῦ δῖ ὑφ θνίηρ, Κιίης ΔΑρτῖρρα,. ἴἰο ἴδ 6 

προφήταις; οἷδα ὅτι πιστεύεις. 
1 μανο Κῆοννὰ ἰμαί σοὺ δὰ ον. 

28 ὁ δὲ ᾿Αγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον 
τε Ὀυὲ Αϑυῖρρδ ἰονασάὰ {π6 Ῥϑὰὺὶ 

᾽ Ὡς χα», Ὁ ΄ . 
Εν ὀλίγῳ μὲὶἮ Ὁ6ὩὨπείθεις Χριστιανὸν 
Τῃ ἈΓΠ6᾽ - θ γοΐ δ.ὸ ΡοΥϑι δ] 5 [ὁ Ἐν ΕἸ ἘΠῚ οὶ 

ποιῆσαι: 23. ὁ δὲ Παῦλος Εὐξαίμην 
ἴο τῆβκα. Τὰ6 Ὀαῖ Ῥδαὰὶ 1 γηϊσΐ ἸΟΏΒ ἔοΥ 
“- “-“ - Ἀ 2 ᾿ ΕῚ ’ 

ἄν τῷ θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ 
ἩΚΟΙν ἰο 6 αοα δηᾶὰ 'π μὲ δηᾶ ἴῃ. ἀν δ τὰν 

οὐ. μόνον. σὲ ἀλλὰ καὶ - πάντας τοὺς 
ποῖ ΟἿΣ. νοῦ ας 8180 811 [δε (ΟΠ 65) 

ἀκούοντάς. μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους 
ὨΘΑΥπΠ οὔτ ἰοᾶὰν ἴο Ῥβοοΐῶθ 50. (ΟΠ 65) 

ὁποῖος καὶ ἐγώ εἶμι παρεκτὸς τῶν 
ΟΥ νν ῃδϊ δοσὲ 8150 δῖηω νυνὶ οχοθρίίοη Οὗ 86 

δεσμῶν τούτων. 
Ῥομαᾶβ ἴπεβϑ. 

ῬτΟΡΙοί59 

40. ᾿Ανέστη τε ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ 
διοοάᾶ αῷὺὸ'Ἢ διὰ ἰῃ6 : ΚΙΩ δῃά τῇς 

ἡγεμὼν ἥ τε Βερνίκη καὶ οἱ 
Βονοῦμοσ ἰῃ6. δῃᾶὰ ΟΒδχῆῖοα δηἃ ἔῃ (ΟΠ 65) 

συνκαθήμενοι αὐτοῖς, 31 καὶ ἀναχωρήσαντες 
δἰ τς ἰορεῖμοσ ἴο ἐμϑαῖ, δὴ Βανι μα  ΦΕ 

τς ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους - λέγοντες 
ἴδον θσα βρβακίηῃρ ἰοννασα οὐδ δῃοίηοσ. βΞΩΊΩ 

ὅτι Οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμῶν ἄξιον 
ας Νοίϊμίπθ οὗ ἄθαδαίῃ ΟΣ οἔρομᾶβ ψοσίΐων 

πράσσει δ᾽ ἄνθρωτος οὗτος. 
ἷβ Ῥαγξοττηϊης τὰ6 δε ἘΤΩῚ 1815. 

88 ’᾿Αγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη 
Δρτίρρα 1.}}}} ἴο ἴχ6 Ἐδ5ε5 5δια 

᾿Απολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος 
Το βανε Ῥθεὴ γϑιθαβοῦ τγαδβ 8015. {δ6 ΤΑΘΙᾺ 

οὗτος εἰ ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 
1815 1Ὲ τοῦ ὯΘ Παὰ σδθα ἀροὰ Οδεβασ. 

. Κιηρσ 

6714 

6 κἰησ ἴο ψρη 
Ι δὶ βρϑδκίῃρ σῆς 
ἔγθθηθδβ οὐ δβρβϑεζῃ 
ἍΨ6:1. ΚΠΟ5Β. δος 
{π8β6 ἰδίῃρβ;. ἴου ἋΣ 
δὰ Ῥαοιβυαδαθᾶ. πὲ 
ποῦ οὔθ οὗ -ἴπεβε 
ὑμῖηρ5 ΘϑΌδρθ6 5. Ἣϊς 
πούϊοθ, ἴοσ. [15 ἰδίηρ. 
Π85 ποὺ Ὀθ6θὴ ἀοῃδ ἴῃ 
8. ΟΟΥΏΘΙ. 270 γου; 

ΑἸ ΡΥΙΡῬΌα, “Ρε- 
ἴον 6 Ῥσγορῃβδίϑ 1 
ΚΩΟΝ γοὶ ὈΘΙΐθνρ, 
28 Βυαὺ ΑἸ ΡΥΙΡῬΌΔ. «Ξε 
ἴο Ῥδ11: “ἼὮ ἃ 5δοιξ 
ἤἄχηθ γοὶ ψουϊα ῥΡεγ- 
δαδᾶθ τὴ ἴο Ὀθοοηξ 
ὃ ΟὨ τ βυϊδῃ.᾽" 29 Αἱ 
ἐμ15 ΡῥϑῺῸ 5814: - 
οοα σίϑῃ ἰο αοὰ 
ἰϑὺ πμϑίμοσ ἰῃ ὁ β' 
βῃοσὺ ἄὔππθ οὐ ἴῃ 8 
Ιοῶρ ὑΐζπθ ῃοῦ ομ]χ 
ψγοὰ Ὀὰὺ 8150 811 ἴῃοββ 
ΠΟ. ΘΔ τὴ8 ἰοάδΥ 
ψΟυὰ Ὀθοομθ .ΠἼΘη 
ΒΌΟΠ 845 1 8δῖ5ο ϑ81η, 
αὶ ὑμ6 δχοθρύΐοῃ. οὗ 

ἴθϑθ Ὁοῃᾶβ. ἐλ 95 

380 Αηά δ6 κίηῃρ 
ΤΌΞΒ6 88 50 αἱα {πὸ 
ΒΌΨΘΓΠΟΥ δηὰ ΒεΓ- 
Ὠἰτθ δηᾷ ἰῃ6 πῖθη 
Βραίθα ψτὺ {πόῃ). 
31 Βυῤ 85 ὑπὸ σι - 
ἄταν ὑΠῈῪ Ῥεβϑα [δες 
ἴῃ τ ὉΠ6 διηοίμοσ, 
βαγίησ: “ὙΠῚ5 Χδπ 
Ῥτϑοισθβ ποῦηρ ἀθ- 
βευνίηρ ἄδϑίῃ. ὋΣ 
Ῥοπα5.᾽ 32. Μουβουϑῦ, 
Α΄ ΡΥΙΡα βαϊὰά ἕο Ἐδ5- 

ἰὰ5: “ΤὨϊ5 τδῃ οουμᾶ 

Ὦδγβ ὈΘΘῺ τρὶθββθα: 1 
Ὧ6 δὰ ποὺ δρρθαίβα 
ἴο Οβϑϑασ. 

- πα ααππσσ στε στον ττοτὔ,ὔ|0........--ὺ ὺ ΠΡῸΠῸᾷᾷν..........................ΆΔἌἍ ἑ ὁ. 

προ κσυπσσ σον -“-...-.- 
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Ως δὲ ἐκρίθη τοῦ - ᾿ᾷἀποπλεῖν 
Α5. Ρυΐ 1 νὰα5 ]υἀδεα οὗ ἐπ6. ἰο- 6 5βϑδ 5 ἀννᾶν 

εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν, παρεδίδουν Ἐτόν 
ἰχίο. 6. 1ἴδιν, ἐμον ἵετο βσίνηρ ονεσ {π6 

τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας 
«πα ῬδΔᾺ] 8150: ᾿δοζὴθ - αἰξβέοσθ Ὀουηα ΟΠ65 

ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι ᾿Ιουλίῳ σπείρης 
τὸ σδ  ΌΣΙΟΙ. ἴο Ππδύὰθ 7115 οὗ Ῥδῃα 

Σεβαστῆς. 2 ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ 
οὗ Αυδβαβὶ Ομ6. Ἡδν ὶπλ 5 βίδρρεα ὉΡΟΩ Ῥαυϊ ἰο Ῥοδὲ 

“Αδραμυντηνῷ μέλλοντι πλεῖν εἰς 
τοῖα Δάταχηνϊαγα - Ῥείη δροαξ. ἴο 6 58:15 ἰηΐο 

τοὺς. κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τόπους ἀνήχθημεν, 
{6 ἄον {μὲ ᾿Αϑβὶβ - ὍΙΔΟΟ5 νὰ ΜΕ, δα τς 
» ς .». ᾿΄ 

ὄντος ἡμῖν Ἀριστάρχου 
ρεΐπβ τϑ Ὁ - οΥ Ατ᾽βίδσοῃυβ 

Μακεδόνος τῇ τε 
Μεοθοαοῃπίϑῃ ἴο {8 διαὰ 

᾿ ἑτέρᾳ εἰς Σιδῶνα, 
ἀϊξοτθηϊ [ἀδΔν] 1ῖο ΘΙάοη,. 

φιλανθρώπως τε ὁ ᾿Ιούλιος ᾿τῷ 
αι πυχάδῃ δξεοϊοη δὰ {π6 Ζα 115 ἴο ἴῃ 8 

Παύλῳ χρησάμενος. ἐπέτρεψεν. πρὸς τοὺς 
Ῥϑὰὶ τ ἐδρὶ μ ββδῚ Β6 ρουσωϊ ρα ἰονατὰ {886 

φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας τυχεῖν. 
ἔγίθμαθ μανὶηρὶ ΒΟ. 6 Οὗ οδτ ἰο ονίδίῃ. 

21 
ἡμᾶς 
Ἂ5 

σὺν 
-ἰοσείμοσν τ. 

Θεσσαλονικέως᾽ 3 
ΟΥ̓ ΤΒβοβϑβδιοηΐϊοσδ; 

κατήχθημεν 
να οχὰ δὰ ἄοννῃ 

᾿ ἀναχθέντες 
Βανῖηξ ὈΘοη 1δα ὰΡ 

τὸ τοὺς 
τῃ6 

τε 
δῃὰ 

4 κἀκεῖθεν 
Αμπὰᾶ ἕγοχζη ἰῇετα 

ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ 
ΜῈ βα θα ὑπᾶθσ ἴἢ6 ΟΥρσιβ {χοῦ τὰς 

ἀνέμους εἰναι ἐναντίουςξ, ὅ. τό 
ψιὶηᾶβ ἴο 6 ΟΟὨΈΓΑΥ͂, (ΟΠ 65), 3.1: 

πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν 
ΟΡΘἢ 5686 ἰῆε ἄονῃ ἰῇ ΟΠίοα δῃᾶ Ῥδιρησδ 

᾿:διατλεύσαντες: κατήλθαμεν εἰς Μύρρα 
Βανί 5αοα ἄσοῦσῇ γα σᾶ ἄονψῃ ἰπίο ̓" Μγυτὰ 

τῆς Λυκίας... 6 Καἀκεῖ εὑρὼν “ὁ 
οὗ ἴ8 6 Τινοΐα. Απὰ ἔμοσο ανίηρ ἔουπὰ ἐῃ6 

ἑκατοντάρχης πλοῖον ᾿Αλεξανδρινὸν πλέον εἰς 
σοαςζυχίου ροϑίὶ ΑἸΙἸοχαπάσγιδῃ βδλιηρ ἰπΐο 

τὴν ᾿Ιταλίαν ἐνεβίβασεν. ἡμᾶς εἰς. αὐτό. 
1{ῃὴ6 ΤύΔΙν ἢφ τῆϑᾶδ ρβὸ πὶ τ5 Σηΐο 1ι. 

1 ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις, βραδυπλοοῦντες 
χὰ βυβπεϊοας Ὀυΐ δὺ5 58 1108 ΒΙΟΥ͂Ν 

καὶ όλις ᾿ γενόμενοι 
διὰ ψ ἢ αἰ ῆουν μανίηβ οοτὴθ ἴο Ρ6 ἄονῃ ἰμ8 

Κνίδον, μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, 
Οηϊάτ5, ποῦ δον ἰονναᾶ Ὁ5 οξίῃε - ψἱπᾶ, ἢ 

ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην. κατὰ Σαλμώνην, 
ΜῈ βα δα ὑπᾶρϑὲ. ἐῃς τεία: ἄον ΒΕΙΏΟΏΘ, 

ἸΩ 

. κατὰ τὴν 

ῇῬΑΟΤΘ. 21:1-- 

97 ΝΟ 85  ν 88 
αἀρφοίαρθαᾶ-.. ἔοσ 5 

ἴο 8811 αὐγὰ ἴο [Γἰν, 
ἔμον. Ὀχσοοθοᾶθα ἴο 
διά Ὀοίῃ Ῥδϑυϊ δῃὰ 
οοείαϊῃ ΟὔΠΘΥ ὈΥΓΙΞΟΏΘΙΒ 
ΟΥ̓́ ἴσο 8 ΔΥΙΩΥ ΟἿ - 
σο Ὡδιῃθα συ}: Ὁ 
ἐδ Ῥῃᾶ οἱ Αι" δ δ'- 
ὰ5. 2 αοίῃρ δροδζᾶ 
ἃ, Ὀοδῦ: το Δα τ8- 
τηγύ τὰ. ἰμαὺ. Ψ85 
δροιυῦ ἰο 5811. ἴο ὈΙδοθ5 
ϑοὴρ ἰῃ6 οοδϑὺ οἵ 
{μὰ 6 [αἰπύσίοῦ 011 Α5ΐἴ8, 
ψὸ βαὺ 5411, ἤθσθ Ὀ6- 
ἱὴρ᾿ Μιὰ 5 ΑΤ 15: [Σ΄ - 
ΟΠ ἃ Μίδο- θ᾿ ἀσ ϊ 8 
ἔστοια ΤΏΘ5-: 5810. Ὠ] 08. 
8. Δηάᾶ. ἰμ6-. ποχὺ. ἀδὺ 
ψ8 ἸΙαπαρᾷ . δὖ 5 ἄοῃ, 
δηὰ σδυϊτα5. ὑτοαῦθα 
ΡαὰΙ ἰῷ Ππυπλδ 

Ἱκιλἅμθϑθ δηα ρογχαλὺ- 
ἰεα Ηἰπὶ ἰο ρὸ ἰο Ὡΐδ 
ἔτιοπᾶβ δῃηᾶ᾽ 6 ])ΟΥ͂ 
[{Π8]Γ] οδΥθ. 

4 Αῃά ρυθίηρς οαὐ 
8θὰ ἴση] ὑποτὸ 

ΜΔ 58,110 υπᾶσ (δ 
[ΒΏΘΙΟΣ ΟἿἹ ΟΥ̓Όταδ, 
Ῥδοδῦβο 6 ψἱπμᾶβ 
Μετ οοπίγαιν; ὅ δῃηᾶ 
ψ6. ἠανὶσαϊοα ἐΠΤΟΌΡἢ 
[86 ρθῶ 8568 8] ΟΡ 
ΟἹ ἽΠ οἷα δα Ῥδγὴ- 
ῬΏΣ1. 8. δᾶ ρμυύ ἰηΐο 
φοχὺ δὖ Μγύϑ ἰῇ 1γ'- 
αἱἃ. 6Βυῦ ποῦς ὑδ6 

ΔΥΤΩΥ ΟἿΘΟΥ ἴουμπα 8 
Ῥοϑδὺ ἔσοψι ᾿ΑἸοχδηάσίδ 
ἰμαὺ ψΨὰϑ 58111ὴρ0 Ι͂ῸΓ 
Ιαϊν, δῃηὰ πὸ τλϑᾶθ 

ιτ5 Ὀοαχὰ ἰδ. 7ΤΏΘΩ, 
οἴου βϑὶὴρ ΟἹ 510- 

'Ιν αυὐἱὸ δ΄ πυχηρεσ 
οἱ ἄδυβ δῃᾷ οοχμϊῃρ' 
το" ΟΣ ἋἋ5 τ αἰϊ- 
Βοιν, Ὀθοδδα ὑδ6 
πᾶ ἀϊᾶ ποῦ δῦ τ 
σοῦ ΟἹ, ΜὝ᾽6Ὲ 58116ὁ6ἅ τ- 
ὅογ ἴπθ [βῃρθιίοσ οἵ] 

Οστοίο. δὖ. 581:"ἸὩΟΏΘ, 
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8 μόλις τε παραλεγό ΒΟ, ραλεγόμενοι 8 δῃᾳα οοδϑθϊηρ 8] 
ται ἀἰῆσυμν δά Ἰδυἱῃρ ἐμεγαβεῖνεβ μοβϑίαθ [ἢ ΠΗ ΑΙ ΠΠΟΙΕΣ δὶς 

αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον [οἀπὶὸ ἴο 8 οθγίδίῃ 1 ἵνα σδὴβ ἰηΐο 1866 ΒοΙ8Β Ὀβῖηὴξ 0916 [ῃ]83866 σϑδ]ϊθα Ἐ' δὲν 
Καλοὺς Λιμένας, ᾧ. ἐγγὺς ἦν πόλις [Ηδνθηβ, πεᾶῦ τΏϊρῃ ἘΠῚὀῸ Μδτθουβ, ἰο γὩϊΒ. ὭΘΑΣ νγὲὰβ οἱυ ᾿ψχὰ5 {86 οἷγ ΤΑ 
Λασέα. 5868. δι568. ὺ ἀρὰ ὃς ; 945 ΟΟΠΒἑΘΓΘΌ]8 ᾿ ὄνου | (ἰ 

Οὐ βυϊβεϊοης 19} Χο ἐπα, μα Βειρα ερα 
διαγενομένου καὶ ὄντο ἤδ Ἰσϑῖς Ἀν Ὼ5 σοπλα ἴο ΡῈ ἰῃπτουρῃ δηα ἡμόλων ΑΝ ἡβαος ΩΝ ΕΣ ΝΣ 

ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ .καὶ τὴν Η Ἠδζασοβ οὗ 6 βδί ΠΡ Ἰπτοσσ ἴμ6 8150 ὯΣ ᾿Σ 1 εὐ Ὁ ΠΕΡ μ᾿ ἱ 
νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, Ρδϑβϑθα ὉΓγ, Β8 ἐὰ ξαϑὲ δἰσεδαν ἴο ΒᾶνΘ οοτη6 δοηββίαθ, ἰτηβάθ ἃ ΤΘΘΟΙΏΠΊΘῃ 
 παρήνει ὁ Παῦλος 10 λέγων | ἀδίίοη, 10 ΒΒ ΩΡ Ὁ 8 ΤΕσΟΥΤΩΣΩΘΠ ΘΙ: 1ῃ8 Ῥϑαὶ ΒΑΣΊΏΒ ᾿ἐμδγη-: “Μβρῃ, 1 Ῥδὺ 

αὐτοῖς Ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ δεῖνα ἐμαὶ ᾿μδνίρα. ἴο ποτὶ Μ816 ρεύβοῦϑ, 1 δζὰ Ῥϑῃοϊαϊηκ (μα νυ κᾷ ᾿ " ἡ ν : ἰζοη 15 βοΐῃ ᾿ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον εὐ πόρεν τοῦ [νι ἀδηαρα δηᾶ ἀδίθαθθ δι χσο ἢ 1055 ποῦ ΟἿ οξίμο Βγθαῦ. 1055 ποῦ ΟἿ] 
φορτίου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν οὗ ἐμ σϑΥσῸ Ἀὐρον ἕατέο πᾶ οὐίβε Ῥοαδΐ ὈᾳΣ 8ἰ8ὸ οξίμθ] (ἢ Ὀοδῦ θα βδἷξὸ 
ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν [οὗὨἁ ΟὟ 501115. 11 Ἠου- ἰνς οἵυβ ἰοβε δροὰξ ἰοθβ ἴῃ ξαίατα 186 [θνορ {πὸ ἍΓΤΩ οἵ 
πλοῦν. 11 ὁ δὲ ἑκατοντάρχ τῷ ἸδΟΣ ἴὴρ 561} 6. Τὴ μυΐ Παρ ΤΟ ὃ: ἴο ἴπα ἐβῶ ὑπο. : παρατιν 
κυβερνήτῃ καὶ τῷὸ ναυκλήρῳ μᾶλλον [50 ΟὟΏΘΙ τϑέῆοσ Ῥμοί πᾶ ἴο ἰδ 6 ϑῃ ρον ΠΟΥ ΤΟΣ 8 ὑπ ἐμίηρα 5ϑἱᾶ 

. ἐπείθετο ἢ τοῖ ὑπὸ γ»ὰ5 ῬΕΥΒ ΘΕ; ὨΪΤΏΘ6 ΕΣ ἐμὴ ἴο ἐῃ6 ἐἰπρροῖ ΌΣ ὟΥ τ με ἄτας ἀλλ 
Π αὕλου λεγομένοις. 12 ἀνευθέτου δὲ ᾿Ιῃσοηνοηϊθαὶ ἔοῦ 8] Ῥεϊηβ βαιά. ΟΣ ἱποοηνεπίοπε Ῥα ψἰαίοσίησ, ὑπ τη8- 
τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς [Ἰοτὶ ἁνὶ ᾿ ) οΥἱὐν δάνϊϑα - οΕ ἴῃ ἈΔΙΡΟΣ Ρεϊῃδ ἰονγασα ὅς γΑϑ δ υ αι πϑας 

ὑψν ε ᾿ὠ ΕΝ Ν 
ἢ παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἰο 566. {ὀ τ σουα , ἀπο ἴπ6 τῆοχα (πη 65) μὲ ΠΟΌΏΞΕΙ ἰ ΦΟΊΒΟΥ τηθκ6 ἰξ ἰο 

ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν εἴ πως. ἱ Ϊ ἴο Β6 δα ὰρ ἔτότα ἴπεζο, 1 βοϊπεμθ ἥς τὸν των: Ὁ: 
δύναιντο καταντήσαντες εἰς [πῶῦ ορδῃβ. ἐοψασά ἐμὸν νου Β6 Δ016 Βδντηξ αἰίαίη ρα ἄοννῃ 

Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς 
ῬΒορηῖχ ἴο νἱηΐοσ, ΒΔΥ͂ΡΟΣ οὗ ΗΝ 

ἰρῖο ᾿ῃ6 ποτίμοαβὺ δπηά 
Κι ῥήτης ἰονψαγὰ {ῃ8 Βοῦἢ- 

βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ Ω θϑδῦ, ΓΟ ὥρον. Ἰοοκίηῆςξ ἀοινῃ ποχίμοαβέ. δηα ἀἄονπ ἐοκοπονς 12 ΜΟΣΘΟΥΘΥ, ψΠ6Π 
18 “ὋὙποπνεύσαντος δὲ νότου [86 δουξῃ σῖμα Ὀ]εν Ἐανίηβ ὈΙΟν πον μέ οὗ δοιτᾳ να ᾿ 5007, ὑπὸνὺ ὑπουρὺ 

δόξαντες τῆ 3 ὕμῈῪ πϑὰ . ἧς προθέσεως Ὑ δᾶ 8ὃ5 Βοοά 88 (οΠ}65) μανίῃρ ἐδουρμὲ ΟΣ [ἢ6 Ῥάγτροβα ἐΤΘΘΙΖΘαῖ ὑπ ΘΓ ῬΌΓΡΟΒΒ, 
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κεκρατηκέναι ἄραντες ἄσσον 
τὸ 8.8 Ιδ1ὰ μοιὰ Βανίπξ 1ἰεᾶ οἷοβθ Ὁν 

παρελέγοντο τὴν Κρήτην. 
{Π6 0 ΘΙ ἸΘσ15 ἐμουηβεῖνοα θαϑίαθ (δε Οτεία. 

14 μετ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ᾿ αὐτῆς 
ΑΖ ποὲ στοῦ Ρὑιξ ἰῆσιδέ ον οἡ 1 

ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενος Εὐρακύλων᾽ 
δ ιοτοι ἵνυρῃοηΐαο ἐπα Ὀδῖηβ σαι ϊθὰ ἘσοδαιΟ; 

1ὅ συναρπασθέντος δὲ τοῦ 
Ὠδνὶηδ᾽ ῬΘθ βηβίς θα ἐοσοίποσ μαυξ οὗ [86 

πλοίου καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν 
Ῥοδὺ δηὦἃ ποὺ Ὀφίῆρ 80᾽΄|6 οὈῈ ου δίῃ δρδαϊηβδί 

ἀνέμῳ ἐπιδόντες 
νυὶπὰ Βαανὰ Βῖνθ ὈΡΟῺ 

10. νησίον δέ τι 
ΞΤΆ811 58]. Πα Ὀᾳςζ βοὴ 

καλούμενον Καῦδα 
Ῥρίπῃδ ο4116α σδυᾶδ 

μόλις 
νυ ῖΐ αὐ σουϊν 

ἐφερόμεθα. 
“6 ἍΘΥΘ ΘΙ ὈΟΥΠ6. 

ὑποδραμόντες 
μανίδ τὰ ἈΠΑΟΥ 

ἰσχύσαμεν 
ΜῈ δᾶ βίσθησίῃ ΘΠΟΌΡὮἢ 

περικρατεῖς γενέσθαι Τῆς 
(οτ165) μανΐηβ ἔ1}} ταϊσ ον ὸΣ ἴο Ὀθοοχὰρ ΟΣ τῆς 

σκάφης, 11 ἣν ἄραντες βοηθείαις 
5ΚΊ18, ᾿ ΜΉ πανί Ηξίβα Ὁ Ποὶρ5 

ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον᾽ 
ὉΠπαΘΥσισαϊη 5 20} Ῥοϑδῖ; 

μὴ εἰς τὴν Σύρτιν 
ποῖ ἰηΐο τὴ 8 ΠΧ ΖΎΕῚ 

χαλάσαντες τὸ σκεῦος, 
μανίμξ Ιοννεσρά ἰῃ6 ΞΘΔΥ, 

18 σφοδρῶς δὲ 
Νεομοιθν Ραΐ 

Η 

ἐχρῶντο 
ἴεν ΕΣ υϑίὴρΣ 

φοβούμενοί 
ΕΥ-ΣΥ φϑογτ 

ἐκπέσωσιν, 
[9 τηῖϊϑσ;! 141] οαΐ, 

οὕτως ἐφέροντο. 
ἐπὰ5 {πον ψοΥο Ὀοϑηρβ ὈΟΣΏΘ. 

τε 
«ηα 

εἰμαζομένων ἡμῶν τῇ ἑξῆς 
βοῖκα μος ἐρεθἐᾶ ΟΥ̓ 5 ἐο ἰῃ6 [ἀΔ.}} οὗ ΒΟ ΘΒ 0 

ἐκβολὴν ἐποιοῦντο, 19 καὶ τῇ 
ἐγονίηρ οαξ λον ἡ ογα χη, δυὰᾶ ίο ἴῃ 6 

τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν 
«ηἰγτᾶ [ἅἀδΔ5] δούηρ νυν τ οννὰ αθμαθ τῇ6 τδοκ]ίηρ 

τοῦ πλοίου ἔριψαν. 
οὗ δὰ 6 μοϑί ἴον ἴλγον,. 

20 μήτε δὲ ἡλίυ μήτε ἄστρων 
ΝοιμοΣ μα οὗ σὺ} ΠΟΥ οὗ βίδυξ 

ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός 
ΒΟΡΘΔΥΙΩΒ ὍΡΟΣ ΤΟΥ͂Θ αἍν}8, ΟΥἩ ]ΠΊΘ Ὁ 

τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιττὸν 
8 τού οὔ ΗδΠ|6 Σγνῖὰβ ὉΡΟΏ, Ἰοξίονου (815) 

περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ 
Μὰ5 6 Ὼ 5 {166 ἀτομπα ἕστο ὨΟΡῈ 8411 ΟΥ̓ ἴδ 8 

σώζεσθαι ἡμᾶς. 2: Πολλῆς τε 
ἴο 86 δίῃ βανϑᾶ 1τ.5. ΟΥ̓ τα ἢ 8Π 

ΑΟΥΤΝ 2}: 14---2. 

ϑηα ὑπὸν "θα ΘΏΟΟΥ 
δ Ὀδρδῇ οοδϑίϊησ 
ἸΏΒΏΟΥΘ δοηρ Οτἴτοίοθ. 
14 Αἴῦοῦ Ὧὼο ρστθαῦ 
ΨΏ116, ὨΟΌΨΟΥΘΥ, 8. ἰθλ- 
ρΡοδύπουβ χα σϑ]16α 
ἘΠῚ το δα αἱ ο τυϑηρα 
ἄοχα Ὁροὰ [ὑ. 15 .Δ5 
μ6 Ὀοδὺ ψὰ5 νἱοι θην 
βοῖζθα δῃηά ψὰ5 ποὺ 
8016 ἴο Κρορ 15 Ὠθϑά 
δϑαϊηδὺ 6 σἱὶμᾶ, τ 
ὅδιναθα ΔΨ δα ψ6γ6 
ῬΟΓΏΘ ϑ8᾽οῃρ. 16 Νοὸῦ 
6 Τὴ ὉΠ6ῈΡ [ς{8ὃ 
ΒΏΘΙΙΟΣ ΟἿ] 8 σογίϑιῃ 
ΒΙΏΔ81 58) ἃ οϑι]δὰ 
σου δα, ἅμα ψνοὺ ψ6 
ΘΙ ΠΑΙΩΥ 8016 ἴο 
σοῦ ροβϑοϑβδίοῃ οὐ [8 
ΒΚ αὖ [6 πίθγῃ. 
11 Βυὺ δὔΐου Ὠοϊϑυϊηρ 
ἰῦ Δροδσὰ μον Ῥθθϑὴ 
Ὁηρ ΘΙ ἴο υηᾶθῖ- 
σιγὰ 6 Ῥοδῦ; δῃμὰ Ὀ6- 
ἱιρ ἴῃ ἴθδσ οἵ γυπηϊὴρ 
ΘΡΥΟΌΠα οἡ ὑπ6 ΞΘ Τ ΟΪδ, 
6} Ιοψογθᾶ [6 σῶν 
δια ὑδιι5. τοῦ ἀὐίνθ 
ΔΙορ. 18 χοῦ Ὀθοϑῦβδ 
ἍΜ ὙΦ Ὶ6 Ῥοίηρ νἱοΙ]δηὐ- 
Ιν ἰοσϑϑα ψίτ ὑδ6 θ}- 
ρδδὺ, ὑῆβ τοϊονίησ 
[ἋΔ0}ὶ ὕμπδυ. ὑθερδὼ ἴἰο 
ρθη ὑὴ8 βῃϊρ; 

19 δῃηά {πθ ὑϊγὰ [Δ], 
αὶ ὑποῖὶν ον ϑηϑ, 
{πον ἴσον δαὰν ὑῶβ 
ἰδοκιίηρ οὗὐ δ ῬὈοαδί. 

20 ΝΏΡΩ, πον, Ὡρὶ- 

[6 51 ΤΟΥ δδύβ 

ΒΡΌΘΑΥΘα [ὉΓ ΙὩΘῺΥ 

ἄδγβ, δὰ τὸ [{{{16 

ἰοιηροϑὺ 85 Ἰσίηρ πΏ- 

ΟἹ 5, 8111 ΠπορῈ οὗ 

ΟἿΣ Ὀδίηῃρ βδγεᾶ ἢ- 

ὨΔΗν Ῥοσδὰ ο Ὧ6 ου 

ΟἿ. 2ΙΑηὰ θη 

{ποῖ Ὠϑα Ὀθθῆ 8 ἴοπξ 



ΑΟΥΒΚ 21:.22---28 

ἀσιτίας ὑπαρχούσης . τότε 
ΔΌΞΩ σ6 ἔσΌΡ ΚΎΔΙᾺ [ ΦΈΤΗΙ τ [32 030} 

σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν 
Βανίηῃξβ βίοοα ἰῃθ Ῥδαὰὶ ἴῃ ταϊαβὶ ΟὟ ἔθλ 88] 

Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, 
Τὸ Α5 ἈΘΟΘΘΞΒΥ͂ν, . ἀπαρθρᾶ, ο ΓΩΔ16 ῬΘΥΘΟῺ ΚΒ, 

πειθαρχήσαντάς μοι . μὴ 
Βανίηβ ορουϑὰ (45 ἰο σι ]6τ) ἴο ΤῺ 6 ποῖ 

ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί 
ἴο 6 δίῃ Ισᾶῃρ ἴτοαι [ῃ6 Οτοῖθ ἴο βδ 1 

τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 22 καὶ 
δηὰᾶ ἴῃς ἄδιηδθα ᾿ ἰὰϊ8 δδῃὰ ἴῇζ 6 1055. Αρὰᾶ 

τὰ νῦν ᾿ παραινῶ ὑμᾶς 
ἴῃς (1055) ΠΟΥ 1 τεοοσζωχω θη χοῦ 

εὐθυμεῖν, ἀποβολὴ γὰρ 
ἴο Ὀ6 Ὀφίηδβ ψν 611 βρ γιῖρα, Ἐχονηςξ ΟἿ ΖοΥ 

ψυχῆς οὐδεμία. ἔσται ἐξ ὑμῶν πλὴν τοῦ 
ΟΥδουϊ ποίΐοῃθ ΨΠῚΡ6 οὐόοῖῦ τοῦ μεβίᾶεβ οὗ [ἢ Θ 

πλοίου" 283 παρέστη. γάρ «μοι ταύτῃ τῇ 
᾿Βοϑῖ; βίοοα εϑίαάθ ἔοσγ ἰοϊῶθ ἴο 15 [8 

νυκτὶ τοῦ θεοῦ οὗ εἰμί,. ᾧ καὶ 
Ὠἰσμὶ οὐ αοὰ οὔ ψνδοιλ 1δτὼ, ἴο ΏΟσΩ 8150 

λατρεύω, ἄγγελος 24 λέγων 
Ι δ Το θυ ϊη ΒΔΟΥΘα, βουνίσα, 8856] βαυἱηβ 

Μὴ φοβοῦ, Παῦλε: Καίσαρί σε δεῖ 
Νοῖ ἔδθϑσ, Ῥϑαῖ; ἰο σβοϑσ σοὺ [10 15 Ὥθσασβαῦν 

παραστῆναι, καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί 
ἴἰο βἰαπα Ὀθϑᾶθ, δρᾶ Ἰοοῖκ' 885 παπαθὰ ονεῦσ 85 ἔδνου 

σοι ὁ θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας 
ἴονοῦ ἴἢ6 ἄἀοὰ 811} ἴὴ6 (ΟΠ 65) δῖ 

μετὰ σοῦ. 258 διὸ 
νυνὶ ψγου. ΤὨΤΟΟΡΒῺ ΏΪΟΣΙ 

εὐθυμεῖτε, ἄνδρες: πιστεύω γὰρ 
ὍΘ Ὀοίηρ νν}6]} βρισ θα, τῇ816 ρεύβοσιϑ; 1 Ὀεοϊῖενθ ἴογ 

τῷ θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ᾽ 
ἰοΐὰᾷα ἀσαοά. ἰπδαὶ 185 1 ΜΠ 6 ϑδοοοχαάϊηβ ἴο 

ὃν τρόπον λελάληταί μοι. 26 εἰς 
ὙΜΏΪΟΒ ΤΒΠΛΏΘΥ [11 δὰ Ὀδθ βρόκβθὴ ῖἋ0 Τηδ. ΙΓαΐο 

νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. 
ἰδιδβηῃᾷὰ Ὀᾳᾳζ βοθθ εἴὶβ Ὠοσθσθον 5 ἰοὸ 2281] οί. 

21 Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ 
ΔΞ Ρυΐ Σουγχίσοητίῃ ἰσδς 

ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ ᾿Αδρίᾳ, 
Οσουστεα Ῥρϑίὴρ ὈΟΓᾺΘ σου ΒῺ οὔτι5 ἴῃ ἴῃς Δαχίβ, 

κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ 
ἄοννῃ ταϊᾶαῖὶθ οὐίῃς πρὶ ψοτα βυρροσίησ ἰδ 

ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν. 
ΒΆΣΙΟΥΒ ἴο Ὀ6 Ιϑρδάϊῃξ ἰοννασα βόοζὴθ ἴο ἰζθγα σοιηΐσν. 

28 καὶ βολίσαντες εὗρον 
Δηὰ Βανῖὴ8 ἰδίκθη βου αϊη 5 μον ξΣουπᾶ 

678. 

ΔΌΒΌΪΏΘΠΟΘ. ἴγοσῃ ζοοὰ, 
με Ῥ8Ὲ01 βίοοᾶ Ὁρ᾿ 
ἴὼ ὑῃ πάδὺ οὗ ἴῆρχη 
δα 8814: “μίβῃ, τοῦ 
ὈΘΥΥΔΙΠΙΥ οὐραῦ ἔα 
Ὦδνθ ὑβδίθῃ [ΓῺ δβ8ἅ- 

νίοθ δορὰ τοὺ ἤδγα. 
ρυν οὐὖ ἰσ 568 ἔσοϊη 
Οτοῖθ δηᾶὰ δνα β805- 
ἰϑίηθα ὑϊδ ἀδυῆβρα 
δα 1055. 22 5.11, ἤον: 
Ι1 Ὑτϑοοχαχηθηᾷᾶ. ἰο σοῦ 
ἰο 6 οὗ βορᾶ Ο,ΘΘΥ, 
ῸΥ ποὺ ἃ 5001 οἵ 
χοῦ ΨἈ}Π.. ὍὯ6. Ἰοβϑὺ, 
ΟἿΪἝ 86 Ῥοδὺ νὶ 
28 ΕῸΓ [δ πῖρσῃϊ 
ποῦ βδοοαᾶ ΘΙ τὴ6 
8. 8056] οἵ {8 
αοα ἴο ψΏΟΩ 1 δ6- 
Ἰοῶ δὰ ἰο ΨΏοΟΠΙ 
1 τοηᾶρσ βδοσθὰ βοῦ- 
νίοθ, 24 βαυϊῃρ, Ἧδνε 
ΠΟ ἴδθασ, ῬῬϑὰ1. Ὑοι 
χταυϑὺ δδηᾶὰ Ὀδζοσθ 
Οϑθβασ, δῃηᾶ, ]Ἰοοκ' 
αοά Ὧδ5 ἴΓΘΘΙΥ ρβίνθα 
γοὰ 811 ῃοβθ βδιηὴρ 
ψὶ γοι. 25 ἘΒοτο- 
ἴοσθ Ὀ6 οὗ σοοᾶ ΟὮΘΕΥ, 
ΙΏΘΩ; [ἴοΥἡ 1 Ὀοϊῖθγα 

αοά ὑπμαῦ. ὁ «11 
6 ΟΧΘΟΟΝ ὃ 1 ὯὯδ5 
Ῥδθῃ ἰοϊᾶ 116. 268 Ἠον- 
ΘΥΘΙ͂, 6 τηυδὺ 6 σεῦ 
ἈΘΏΟΤΕ ΟἹ 4. σογίδϊῃ 

ἰδιδθα." ἷ ᾿ 

21 ΝΟΝ 85 ὑπ6 ἴου- 
ἰδοηῦῃ πὶρῦ 61] δηᾶ 

8 ΜΈΓ Ὀϑίηρ ἰοβϑθᾶ 

ἴο 8δη ἴτο οὐ ἐδ 

[58 οἵ] Α'ατ: 8, δ 

τηϊαΐϊσηῦ ὑπ6 58 11ΟΥ5 

Ὀθρδῃ ἴο βαβρθοὺ ὑπ6ῦ. 
ΟΥΘ ἀγα ὶηρ ΠΘΑΓ 

ἴο βοῖθ ἰδηᾶ. 28 Απᾶ. 

ΏΘΥ πβουῃᾶρα {8 

ἀδρίῃ δαῃᾶὰ τουπᾶ ἰδ 

679 ΑΟΊΥΤΝ 27: 298--.34 

ὑνθηΐ Ταύμοχαβ; 80 
ὕμεν. Ῥτοσρρᾶραᾷ 8, ΒΒοτί 
αἰδίδποθ δῃηἃ βδρϑίῃ 
8.6. 8. βουηαϊηρ δηᾶ 
ἔουπα ἰὑ Εζίθοῃ ἔα - 
οἴῆβ. 29 Απμα Ῥδοϑιι86 
Οὗ ἴρασίηρ τὸ τηϊρὩξ 
6 σδβὺ Βο Θ ΤΘΤ6 
ὍΡΟᾺ πα τοοῖβ, ὑπὸ ν 
οαδῦ οὖν ἴσο 8ῃ- 
ὍΒΟΥΒ ἔσο ὕω βίθσῃ 
8η8. Ὀθσδὴ ψιὶβηϊηρ 
ἴοσ. 1 ἴο Ῥθοοῖπθ ἀδγ. 
0Βυὺ ψΏθα ἴδ 58ὲ}- 
ΟΥΒ Ὀοῦϑῃ βϑοκίῃρ ἴο 
Θϑόϑρα ἔτοιῃ. 8 ροϑδῦ 
8Δηα Ἰονογοα ἴῃ 5Κι 
ἰηΐο᾽ 06 866 Π6ΘΡ 
[88 ργϑύθηβθ. οὐ ἰῃ- 
ἰδλαίηρ ἴο -Ἰοῦ ἄοτα 
ΘΆΏΘΒΟΙΒ ἔσομ ὑῃ6 
Ῥύον, 31 ῬΔῺᾺ] καί ἴο 
[6 ὭΣΙΩΥ ΟΠΟΘΓ δηὰ 
:Ὧ6 -᾿ΒοΙἰουβὶ “1685 
ἰθϑθ σΘ) ΤΟΙ ἰπ 
ἴπθ Ῥοδῦ, τοῦ οδηηοῦ 
Ὀ6 κδνθᾶ." 82 ὙΏβῃ 
{π6 βοιάϊοσ οὐδ διὰ ῦ 
[Ὧ6 ΤΌρ65 οὗ ἐπθ β 
δὴ [Ιοῦ ἐὺ 181 ΟΝ, 

, 88 ΝΟΥ͂ Οοδα ἴο 8 
ΔΟΡΓΟΔΟῺ οἵ ἄαν 81] 
Ῥθρδῃ... ἷο δ ποοῦΓϑθθ 

οὔθ δ)ηᾶ᾽ 8411 ἴο ᾿ἴδκθ 
ΒΌΙΩΘ ἔοοά, 5δυ]ηρ: 
ΤΟΥ ἰδ 6 ἴοιγ- 
ἰεθηΐῃ ὅδὺ τοῦ ἤδνθ 
Ῥεθὴ οὐ πε ψϑίοι 
δα σοῦ δ8716- σου ῃ- 
αἷὰσ ψιίιύμουῦ ζοοῦ, 
Βανί ἰδκθοὴ ῃοίΐῃ- 
1ὴ 5 ΤΟΙ ΨγΟΌΓΣΒΘΙΥΘΒ. 

84 ΤΏΘΥΘΙΟΙΘ 1 6ῃ- 

σουταθο τοῦ ἴἴο 

ἴδ Κα βοθ ἴοοᾶ, Φοσ 

(15 ἴ5 ἴθ ὑμ ἴη- 
ἔργθοὺ οἵ σόῦᾷξκ βαϊΐοῦν; 

ὀργυιὰς εἴκοσι, βραχὺ δὲ - διαστήσαντες 
αἴ οσὰβ ὑνϑηΐν,. ὈΥΙΘΗ͂Ρ θὰ: ανίηξ βίοοα ἰοῦ Ρἢ 

καὶ πάλιν βολίσαντες εὗρον 
αῃμὰ δϑϑΐῃ. αν 5 ἰβκοη βουηᾶίηρθ ἔδπον ἐουμπᾶ 

ὀργυιὰς δεκαπέντε: 29 φοβούμενοί τε μή 
1 οτὴ5 ΒΖίθρα; Φρδυὶη δ δὰ ποῖ 

που κατὰ τραχεῖς τόπους 
ΞΟ ΘΝ Τα ἄονῃ ΤΟΌΘΗ ῬΙΔΟΘ5 

ἐκπέσωμεν ἐκ πρύμνης ῥίψαντες 
ΜῈ τοῖθὐ 81] αν ουὐὐοῦ  Ἐπσίεσῃ . . δανίῃρ ἰσοινῃ 

ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν 
ΔΏΘΒΟΥ5 ΣΟΌΥ αν ΨοΥΘ ἸΟΩ ΘΙ ΩΡ ΟΣ ἄδν 

γενέσθαι. 3809 Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων 
ἰο οσσυχ. Οὗ ἴῇς. Ρῃὲ ΒΘΙΊΟΙΒ ΒΘθΚί ΄. 

φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν 
ἰοῆθθ οαΐοῦ πὲ Ῥοᾶαΐ δῃᾶ δανὶηρ Ἰονοτρα με 

σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς 
5Κὶ . πο ἰδ 568 ἴο ὑχϑίθῃξβ 85 

ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων 
ουΐ Οὗ ῬΙΟΥ ΘΠΟΠΟΥΒ Ῥεϊπῃρὶ Δροὰέ 

ἐκτείνειν, 31 εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ 
τὸ θ6 βἰσοίοῃσηρ ουέ,. βαοῖαὰ τῆς Ῥϑδὰ] ἴο ἐπ 6 

ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις ᾿Εὰν 
[1:9 910} 12)9} δια ἰἴἰο ἐῃ68 ΕἾ) (68 7.:} Ἱξ ϑνοχ 

μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς 
πο {μεθα βῃοι]ᾶ τετηδίη ἴθ 6 Ὀοϑῖ, τοῦ 

σωθῆναι οὐ δύνασθε. 32 τότε ἀπέκοψαν 
ἴο 6 βανεα ποΐ σοῦ 816 80]6. ἐν ἜΤ οα οἵ 

οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία τῆς σκάφης καὶ 
[6 ΒΟ] ΘΥ5 16 τορὲβ οξίῃοεο 5Κ|8Ὲὲ5 μπᾶ 

εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. ᾿ 
[λον ρῬουσζηϊίρα [11 ἰο 28}} οαΐ. 

88 ἼΑχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν 
511 Ρυϊ ψΏΣΟΗ ἄδν ννὰβ Ροϊῃρ δρουϊ 

γίνεσθαι παρεκάλει ὁ - Παῦλος 
1ἴο 6 οσσυγγίηϑ τν 85 ΘΩΟΟΌΓΔΞΙΩΡ 1τῃ8 Ῥδμὰὶ 

ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς, λέγων 
8}1 (Ομ 65) ἴο Ῥασίδκαε ΟΥ πουσιβχηθαΐ, βασίῃρ 

Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν 
Ἐοατίδοηΐῃ ἰοάδν ἅἄδν 

προσδοκῶντες 
[59 497:1215}9}: . 

. διατελεῖτε, 
ΥΟτ, ᾶχ6 ΒἸβηΐηρ του Ὦ, 

προσλαβόμενοι" 
μανίην ἔβῖεθῃ ἰονψασζὰ βοῖνϑβ; χοῦ νος 

παρακαλῷ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς, 
[τὰ ΘΠΟΟΌΓΩΒΙΠ5 Ὑοῦ -ἰο ρασίϑβκβ οὗ Πποισιβτηθῃΐ, 

τοῦτο. γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας 
ἴῃ ϊ5 ΖΟΥ ἰονατά ἰῃ6 Υοῦκ 5ΘΙΝ Δ,ΊΣΟΣΙ, 

ἄσιτοι 
νιϊμοιυΐῦ στϑίῃ 

μηθὲν 
ΠΟΙΒΙΩΚ 

.84. διὸ 
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θρὶξ ἀπὸ τῆς 
Ζτοσὰ ἴμ8 

δὲ 
ρῬαυξ 

ἄρτον 
. Ὀγοϑδᾷ 

πάντων 
οὗ 811 (01:65) 

ἐσθίειν. 
ἴο 6 φαίη. 

οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν 
Οὗ ΠΟοΩΘ ἴθ οὖὗυοῦυ Πι8]γ 

ἀπολεῖται. .3ὃὅ εἴπας 
ΨΥ111 ἀσϑίχου 561}, Ἡδνῖῃ 58] 

καὶ λαβὼν 
ἴμ 656 (1165) ἘΤοτεῖ Βανίηρ ἰδοῦ 

εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ ἐνώπιον 
ὯΘ αν δὴ ἴο 1{λ 6 οοά 1 5 8ς 

καὶ κλάσας ἤρξατο 
δρᾶ Ἀν Ω5 Ὀσοκοα μὰβ βἰατίθα 

36 εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ αὐτοὶ 
ΟΠΘΟΥῸΙ ὁ μανίην ὈΘοοσὴθ 811 δῖ5σοὸ ἵππον 

προσελάβοντο ᾿ τροφῆς. 37 ἤμεθα δὲ 
ἴοοκ ἴο βϑῖνϑβα ΟΕ ὩΟΌΓΙΞΗχα θη, εν Ρυὲ 

αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ πλοίῳ ὡς 
τὴ6 81} 5Ο.15 ἴῃ 1τλ6 Ῥοδί δροιυὲ 

ἑβδομήκοντα ἕξ. 38 κορεσθέντες δὲ 
βενθηΐν - ΒΙΧ. Ἡδνίηδβ Ὀθθὴ βεα ϑδῆρα μαΐ 

ἐκούφιζον τὸ πλοῖον 
1πὸν νοσο σα ϊθηϊηρ {π6 μοαδΐὶ 

ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν. 
τγοννὶηξ οὐΐ 16 »γαΐη ἰμΐο ἐᾷ 568. 

89 “Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ 
ΜΆΘΩ ρους ἀδν οοουττοα,. ἐᾷ οασίΐῃ ποῖ 

ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα 
16. νοσα Τϑοοριϊζίηρ, ΌΔΥ αΐ ΒΌΓΩΘ 

κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν 
[ΠΥ ἍΨΘΙΘ Ροσυορίν! Βανὶπα Ὅφδομ ἰαΐο ΨΏΪΘᾺ 

ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι 
ἴμεν νοσο νυν ιβηρ 1Ὲ ἴδον ννου]ὰ Ὀ6 8016 ἴο ρα ϑἢ οαΐ 

ὑπάρχει: 
15; 

κεφαλῆς 
ἐνμρ, 

τα ῦτα 

τροφῆς. 
οὗ που βῆτηθηὶ 

τὸ πλοῖον. 40 καὶ τὰς ἀγκύρας 
τῃ68 Ῥοϑδί. Αμὰᾶ τμ8 ΘΠΟΠΟΧΒ 

περιελόντες εἴων 
Βανίηβ θα δνᾶν Δτοσμα ἴον ννοῦο ρουσσ της 

εἰς τὴν θάλασσαν, 
ἰχΐο 18 568, 

τὰς 

ἅμα 
δὶ ἴδ βδῖὰθ ἔτη6 

: ζευκτηρίας τῶν 
ΒδνῺ5 Ἰοοβοηθα ἃ 16 1Δϑη 5 οὗ ἐῃ6 

πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμωνα 
τυαᾶθτθ, δπᾷ Βανῖηξ 1ξἰοα προῦ ἰμ6 ΖοΥΘ581} 

ἀνέντες 

371. Το Βυηῃάαγραᾷ δῃᾶ βονθηΐν-ϑῖχ, ΝΌΟΝ νυ; 
Ὦνο, Α; 
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ἴοσγΣ ποῦ 8 δὲ οἱ 
6 μοαᾶ οἵ οὔδ οὗ 
χοῦ ΜἘ1Ἔ ρουΐβῃ," 
85 ΑΘΓ Ὧδ6 5ϑϊα ἑῃὶς, 
ὯΘ6 8150 ἴοοκ ἃ Ἰοαῖ, 
βανθ ὑμπδηκβ ἰο Οοὰ 
Ῥοίοστ ἔθη 811 δηὰ 
ῬΥΟκΘ ὁ δῃᾶ (δτχί. 
ρα εοαὐΐῃρ. 36 50 ἔδεγ 
811 Ὀθοϑῆθ ΟὮΘΟΣ 
διἃ ὑμρηγβοῖνο 6. 
σϑῖι ὑδκίηρ, 50:16 ἔοοὰ, 
ΝΟ, 811 ἰοροίῃεν, 
 5ΟᾺΙ5 ἴἢ {Ππ6 Ὀορὶ 
ψοΥ. δρουῦδ ὕνο ἤμπῃ- 
αγθαὰ δηᾶ βϑνϑηΐνν -ὶχ ἃ 
38 ΏΘη ὑθον ἢβὰ 
Ὀθθὰ δύ ηρα -. ψίϊῃ 
Ἰοοᾶ, εν ρτζοσδραᾶρᾷ 

ἴο Ιἰσαΐθη [ἢ Ὀοβὲ 
ΡΥ ὑπγονὶηρ Πη6 ψὮραὶ 
ΟνΘΥυΡοδσαά ἱπίο ὑπ 
568. ᾿ 

39 ΒΊΏΔΙΥ ΜΉΘ. ἢ 
ὈῬθοϑῖῶθ αἀδ8., ὑπμεγ 
σοι]ὰ τοῦ σϑοορηΐζα 
16 ἰθθῃὰ ὑαὺ -{π8γ 

ψογ οὐϑουνίηρ 8, σοῖ- 

ἰδῶ ὍΔ. νι ἃ ὈΘδΟῇ, 

δὰ ΟἹ ὑτὶθ δδγὺ 

66 ἀρίουχηϊηθα, {ἢ 
ἴον οομμα, ἴο Ὀθδοῖ 

0Ὁπ6 Ροϑῦ. 40 50, συὐ- 

Πρ δῦ ἴῃ6 8ῃ- 

ΟΠΟΥΒ, μον 1οὺ ὑθ 

1411 ἰηΐο ῃρ 508, δ 

{8 βδλθρ {1τπ6 Ἰοοδὶηρ 

[πῃ 6 ᾿ϑϑηϊηρβ οὗὐ 88 

τυ Υ ΟΥΒ 84, 8106 

Βμοϊδύϊηρ ἰῶᾳ ζοσϑϑβδὶ! 

ἵννο Ἡυπαᾶγρα δηᾶ βονθηΐν- 

δοουας βονοηΐν-ϑὶκ, Β δῃηᾶ ϑδμιᾶϊο Ψψογυδίοα. Τὰ ἐπ Ὑνεοβίοοίς 

ἃ Ἡοτ Οὐθοῖκ ἰοχύ [πΠ6 αὐϑὸκ νοσὰ (μῦ8) Τὸὺγῦ “Διο 5 χηδχκρᾶ 
ὉΨΣ ΒΌΡΘΥΙΟΥ ὨΔΙΕΌΥϑΟΚρῖβ, ἃπα ἴῃ {π6 ἔοοΐποίΐθ ΔΌΡοατα {ἴπ6 τοῖς ψοσγὰ 
(αὐδιςόϑδίαλ) ἴοσ. “ἵννο παμᾶγοαᾶ. ΤῺ σορνὶδῦ ΤῸΓ 186 Β χηδηυβοσὶρί ον 
ἄθμτν τηδᾶθ ἃ στηϊδίακθ ὉΥ σοι ἰηϊηρ {π6 53.581 οἴηθρα (6) οὗ ἐπ Ὀγε- 

οραΐησ αὐεεῖς ψοσχὰ νν τ {πὸ ποχὲ δέϊεσ ΒΙΒΤΩδ. 8) ἘιΘΠΟΊΠΕ ον 200, το 
Τόσα ἰῃ6 ατθοῖκ ψοσγᾶ ᾿ιὅδβ: τηϑδπίηρ “δθθιῖ," 
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κατεῖχον εἰς τὸν 
ἐμὸν ψψοσα Βανῖδ ἄοννῃ ἰηΐο {πᾶ 

περιπεσόντες δὲ εἰς 
ἩδντῺδ 816 ἀτουπα Ὀυΐ ἰπΐο 

ἐπέκειλαν τὴν ναῦν, καὶ 
φίδοβθ οὐέννο βεδβ ἰδμδὺ Τϑὴ 5ῆοσα ἴδε ϑδῃὶρ, δπὰ 

ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν 
ΗΝ ἀραθο τχγοῦ Βανὶηβ βίποῖκ ΕΣ τεχηδιηϑᾶ 

ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο 
ὉΠΒΆΘΚΘΌ16, ἴῃε δαΐ ΕἸ Ξ τοὶ Ὑ785 Ὀεοΐηρ ἸοοΒΟ: ΘΩ͂ 

ὑπὸ τῆς βίας. 42 Τῶν δὲ στρατιωτῶν 
ὮΥ ἴῃ νίο!εησε. Οἐδ6. πὶ ΒΟ] ΘΥ5 

βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας 
ΘΟΌΠΙ5ΘῚ Ὀδσϑὴθ Ϊ3ἢ ΟΤΩ͂ΘΥ τα πθ΄ ΟἿδ65 ἰὼ Ὀθομαβ 

ἀποκτείνωσιν, μή τις ἐκκολυμβήσας 
1πὴ86.} 5ῃου]ὰ Κ͵ιὶὶ, ποῖ δῆ οΘ μανὶηξ βυνάσχα οὐἱ 

διαφύγῃ: 43 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης 
μου ᾶ δε ξῃτουρδ; 16. Ὀᾳῃΐ σοηζτίοι 

βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον 
τυ ϑτσ ἴο ϑᾶν8 [25 Χ6}} το] {ῃ 6 Ῥ881 

ἐκώλυσεν "αὐτοὺς βουλήματος, 
Βε ννδαϑ ργενθηύηβ [12:6] ΨΊΒΩ, 

ἐκέλευσέν τε δυναμένους 
Β6 οοχωστηδαπᾶρα δηᾶ 1πῃ6 (ΟΠ65) Ῥϑίηβ δΔΌ16 

κολυμβᾷν ἀπορρίψαντας 
ἰο 6 ἀπε μ ΣΝ πανί ἰσονσαι ὑποσώβοῖνεβ οὐξ 

πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, 44 καὶ 
Βυβϑὲ ὭΡροΟυ δε βατῖῃ ἕο ΡῈ βοϊμῃδ οαΐ, ΔΩ, 

τοὺς λοιποὺς οὺὃς μὲν ἐπὶ σανίσιν 
186 ᾿Ιοξίονεχσ (ο65) ψῃοῖὰ ἱπαθεα ΡΟ ΡὈΙΘΏΚΒ 

οὗὺς δὲ ἐπί τινῶν τῶν ἀπὸ τοῦ 
ΜΏοΙὰ Ραΐ ΡΟ 5οῖῆβ Οοὗἰμα ((Ὠ]η55) ἔγοση 8 

πλοίου καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας 
Ῥοϑδί; Θηα {185 1 οσςσυστοα 481} 

διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. 
ἴο Ὀ6 βϑανεᾶ ἘβτουΒ ὭΡΟΩ ἐμπεῈ θδσίῃ. 

2 Καὶ 
͵Δηὰα 

ἐπέγνωμεν 
6 τεοορσῃϊζεα 

καλεῖται. 
5 Ῥρίτσ οδ! θᾶ. 

παρεῖχαν 

τῇ πνεούσῃ 
ἰο ἢ 6 ὈΙΟ 5 

αἰγιαλόν. 41 
ῬθδΟΏ. 

τόπον διθάλασσον 

τοῦ 
. ΟΕ [ὴ6 

τοὺς 

τότε 
3 εἴ- 6 

νῆσος 
ἰδίαπα 

διασωθέντες 
μανίηξ θε θῇ βανϑᾶ [ΤΌΘ Ρἢ. 

ὅτι λελιτήνη ἡ 
ἰδὲ ἹΜοΙΆ 186 

2. οἵ τε βάρβαροι 
τῆρ δια ὈΔΥ Υ ΔΩ 5 

οὐ τὴν τυχοῦσαν 
ΨΕΙΟ ΔνΊΩΡ δἰοησβῖαθ ποὺ ἐπ Βανΐὴρ δρρθηθᾶ 

φιλανθρωπίαν ἡμῖν, ἅψαντες γὰρ 
δθοῖου ἔου τηϑηκίῃα ἰοὸ 15, ανίηρ ἰους ῃεα ΟἿ οῦ 

προσελάβοντο πυρὰν πάντας ἡ μᾶς 

ξεν ν} δον τεοοὶνϑαᾶ διοηρβιαᾶθ 811 τ5 

διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ 
1σοῦσῆ 6 ταδὶ ἐπ Βανὶηρ βἰοοῦ ὰροῦ δηᾶ 
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ἴο πὸ νι μα, ὑμ85 
Ιηϑᾶθ ΤῸΓ ῃ6 Ὀθϑοῇ. 
41 ΜΆΘΩ δον ρηὐοα 

ἘΡΟΩ 8. 50.081 ᾿ψΘΒὨΡα 

ΟὨ ΘΔΟῺ 5:46 ὃν {πμ6 
568, ὕῃδν τϑ ὑπ βῃϊρ 
ϑρτουα δηα [6 ὉΤΟΝΝ 

σοὺ 5. Κ δηᾶ κἰδαυθᾶ 
ἱτητη ον 186, θα 86 
ΒΘ Ὀρσδὴ ἤο Ὀ6 
νἱοϊθθν Ὀτοκοη ὕο 
Ὀίθοθϑ. 42 Αὖὐ ὑῃΐῖβ ἴὖ 
Ὀθοϑὴθ 86 ἀθύρσωϊ- 
ῃούϊοηῃ οὗ 8 βοιαϊουβ 
ἴο ΚΙῚ 6 ὈΓΙΒΟΏΘΙΒ, 
μαῦ ὯῸ ΟἿΘ τηΐϊρῦ 
ΒΩ ΑΘ) ἃ ΘΔ 06. 
48 Βαὺῦ [26 δύτὴν οἱδϊ- 
ΟΟΥ . ἀροίσρᾶ ἴο ῥγΐῃρ 
Ῥϑῦϊ - 56 18 ]ν {ΤΟΙ Ή. 
δα τοούσϑϊηθα ὑμοῖα 
ἔγοῖὰ 1 ῬΌΓΡΟΒΘ. 
Αῃα 6 οοχῃηδησθδα 
ποθ δ] ἴἰο βιὰ 
ἴο οοϑῦ ὑμοχῆβαῖνοδβ 
ἰηΐο 8 588 δῃᾶ 
ΘΚ ἢ ὅο 1φηἅ 
Βγβὺ, 44 πα {μ6 τοϑῦ 
ἴο ἅἄο 50, 5ούὴβ ὩΒΟΏ 
ὈΙΘΏΚΚ 8 Πα ΒΌΤΩΘ. ΠΡΟ 
σοτύθϊῃ 5. ΤΟΙ 
ἴηῆ6. Ῥοαῦ. Δ ὑδὰβ 
ῦ οδῖὴθ δουῦῦ ἐμπϑὺ 811 
ὍΟΥΘ Ὀγουρῦ 5 δ]ν τὸ 
Ἰδηᾶ.. 

2 Αμᾶ ψθ ΜῈ 
Βδα ταδᾶβ ἰὺ ἴο 

βαξοῦν, θη τνα ἰθατηθα 

ὑμαῦ 86 ᾿ἰβϑιδηα τψὰ5 

σα] θὰ Μαῖα. 2 Απᾶ 

[86 ξογαῖσ -ΘΌ ΘΙ 5 

ῬΘΟΌΪΘ βου τ δ6χ- 

ΟΥ̓ΘΟΓΟΙΏΘΥΡ ὨΌΠΊΒ 

Κίηηθ55, ΣΟΥ ΘΚ [Ἐἴτι- 

αϊδα ἃ τα δῃηᾷᾶ γεοοῖνρα 

811 οὗ τῷ ΒΟΙΡΓΠΙΥ 

Ὀδοϑιθα οὗ ἐῃθ ταῖῃι 

ἐπαὺ ψ85 [Πρ δρᾶ 
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διὰ τὸ ψῦχος. 3 συστρέψαντος δὲ τοῦ 
σοι (ῃ6 ςο]ά. Ἡδνίηβ οοΙεοίορα Ὀυλ οὗ τπμα 

Παύλου φρυγάνων τι πλῆθος καὶ 
ῬδΔῺᾺΙ ΟΥ σὺν βίϊοῖκς Ἐ70}441:1 ταυϊλαθ δηὰᾶ 

ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα ἀπὸ 
Βανί ροσοα ΡΟ {μα Βτο, νΙΡΟΣ Ζτοτῃ 

τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψε 
᾿ αν . Δ] σογλθ οὐὐ ξδβδίθηδα ΤῊΣ ἄοννιηι 

τῆς χειρὸς. αὐτοῦ. 4 ὡς δὲ εἶδαν οἱ 
οὗ τῃ 6 δῆ οὔ ἴστω. Α5 νι 88 με 

βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς 
ΔΙΌ 85 ἐπραρέθθος {μ6. ψῇα Ὀϑαδί ᾿ουΐ οὗ Ἐπὸ 

χειρὸς αὐτοῦ, πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον 
Ἀδράα οξ μίση, ἰοννασαᾷ οὔϑδ δῃοΐμου ἴον βιὰ ἘΞΑ ΖΗ 

Πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος 
ΒΥ 81} Χθϑὴϑ ΤτὨΌΣΘΥΘΥ ἘΠῚ 168 ΤΩΔᾺ 

οὗτος ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς 
ἰη5 ΜΏοτα ανίῃρ ΘΕ βανραᾶ [σου οὐ οὗ ἴῃ 6 

θαλάσσης ἥ δίκη ζῇν οὐκ εἴασεν. 
568 6 ἡέδθςς ἴο νῬ6 Πνὴ 5 ποῖ Ρουσζωηϊ θα. 

δ᾽ ὁ μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ 
ἸΤΏ6 ἱμπαρραάα ἰἰμοχοζοσθο ἤδνῖηδ 5ΒΏΒΚΘΩ ΟΥ̓ ἴῃς 

ρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν" 
νὰ Ῥοαδὲ ἰηΐο ἴῃ. ὅσο Ὡς βυβοσεα Ὡοίμηρ δᾶ; 

6΄. Σ;᾿οἱ . δὲ προσεδόκων αὐτὸν 
Ἐμ 6 (οἵλ65) ραΐ ΨΈΓΘ ἜΧΡΘΟΌΠΕ [20] 

μέλλεν πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν 
ἴο ΡῈ δροΐ  ἰἴο δ βινθιησ ΟΥΥΎ ἴο Ὀ6 ἔδ|Πἶὴρ ἄονν 

ἄφνω νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν 
βΒιααάθηϊν αρδᾶ. ὕροη τὰς αὶ ΟΥἤογη 

προσδοκώντων - καὶ θεωρούντων μηδὲν 
χροός . ΕἸ οΚοὶ ῬϑδοΙαϊηἙ ἈΟΙΒΙΩ5 

ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, 
ουξ οὗ Ίδοθ ταῖο ᾿ ἜἘΤ ΟΟΘΟΟΓΣΙΣΙΠΒ, 

μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτὸν 
παντν τγιιδί βοῖνοϑ ἀσουῃα ΠΟ. ΜΨΕΙΥΘ 55 τὰ 

εἶναι θεόν. 
ἴο Ὀ6 δοᾶ, 

1 Ἔν δὲ τοῖς περὶ 
1ὰ Ραΐ ἐῆ6 [ρᾶτβ5] δροι {π΄ Ρ]δοθ 

ὑπῆρχεν 

τὸν τόπον ἐκεῖνον 
τ8δῖ 

χωρία τῷ πρώτῳ τῆς 
ν 85 ῬΪΘΟ65 ΟΥ σχουῃα ἴο ἴῃς δγχϑβί [τ8] ΟΥ̓ ἐμ 6 

νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος 
ἰϑδηᾶὰ ἴο ἄϑθθ Ῥαθηυθ, ψΟ.. μδνὶηβ γεοαϊνϑᾶ ἃΡ 

ἡμᾶς ἡμέρας Ἰβείς ᾿φιλοφρόνως 
5 ΠΕΣ [55 γ-- - ΚΥΊΘΏΟΙΥ -τ] λά Θα]ν 

ἐξένισεν. 8 ἐγένετο δὲ τὸν 
εηἰογίδι ϑα 85 βίγυϑηρου. [1 ὁσσυστεα μα τῆς 

πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ 
ξαΐμον ΟΥ 186 ῬΌΒΗΙ5 ἴο ἔθνϑυβ δρᾶ 
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Ὀθοδιθα οὐ ῃ86 οὐ], 
3Βιὺ ψΏΘΩ Ῥ8Ὲ] οοἹ].- 
Ἰοοίβὰ 84 οδγίδϊῃ Ὀπη.- 
ἀ16 οἵ βίίοκβ δηᾶ ἰδία 
Ὁ Ὁροὴ ἰῃ8 το, 4 
ΨΙΡΟΙ σδὴθ οὔνδ ἄπ 
ἴο ᾧμῃ86 ποαῦὺῦ δηὰ 
Γαβδιθηρᾶ [561 οἢ Ὡϊΐδ 
Ὠδηᾶ. 4 ΝΥ ΏΘΩ ὑπ ἔογ-:. 
οἰ σῺ -5 θα κίηρ. ῬΘΟΌΪΒ 
σϑυσηῦ δἰρηῦ οὗ ἴῃ8 
νΘΩΟΠΟῺῸΚ ΟΥΘϑθΓΘ 
Ὠδηρίηρ ΤΟ Ὠἰΐ5 
Ὠϑῃᾶ, μον Ῥθρϑῃ: 58υ- 

ἰὴ ἴο ὍΘ δηοίηου: 
ΘΌΓΘΙΥ ὑπῖθ τὴ ἰκ 8 
ΠΤ ΔΟΥΘΥ, δηα 84]: 
ΓΠπΟοῦΡ ὨΘ. τηδᾶς ἐξ 
ἴο βαζοὺν ἴσοι (Ὧ6 
568, νἱπαϊούένα 7 δύϊοθ 
αἰᾶ ποὺ φεύγ Ὠϊΐτη 
ἴο Κοορ οἡ Ἰἰνίηρ. 
δΉοΟΜΟνΟΥ, Ὧ6. 5ῇοοκ 
ἴῃ6 νϑῃοτηοβϑ ΟΥθδ- 
ζυτα ΟΕ ἰηΐο ὑπ ἤτθ 
ϑηα βυῇογθα ἢο- Ὦθυτη. 
ΘΒιῦ μον ψοῦθ οχ- 
ΡῬϑούϊηρ μ6 85 ρβοΐηρ' 
ἴο 50.ΜὕὯὋ8Ὲὲ1):1 ὸπὉὸ ψῖ ἰῃ- 
Βαχηηλδύϊοη οὐ βϑααᾶρῃ- 
ῚΥ ἄτὸρ ἀρθδαᾶ. αΑὔξον 
ὍΠΟΥ μαϊιρθα ἴοὸσ ἃ 
Ιοὴσ ΨΏΐ6 δηᾶ ὈϑμοΙὰ 
πούμίηρ . υγῦζ}] ΠδΡ0- 
ῬοῺ ὑο Ὠΐπ, ὑὕδδυ 
σηϑδηρθα ἐποῖν τηϊηᾶ 
δα Ὀοσϑῃ βϑυΐηρ μ 
85 ἃ δοᾶ. 

ἼΝον ἴῃ {π6 πεὶρῃ- 
Ῥογῃοοᾶ οὗ. ἐμϑῦ Ὀ]866 
ὉΠ)6 ὈΥΪΠΟΙΡΔΙ χτᾶπ οὗ 
056 ἰϑΙδηᾶ, Ὡδιῃρα 

ῬΟΡΊΪ υ5, παᾷ Ιδηᾶϑ; 

Β8η6ὦ Ππ6 γχϑορὶνρα ἃ 
ὨοΟΘΌΣΔΌΙν. δηα δηΐοῦ- 

αἰ ηθα τ1ι5 ὈΘΩΘΥΟΙΘΏΟΥ 
ἴχσγοθθο ἄδυβ. 88Βιῦ 
ἈΔΡΡοαθα {μαὺ {88 

1αῦμοῦ οἵὗὕ ΡυΡΊ1: 5 

85: ᾿ψὶηρ  ἀονῃ  α5- 
ἐγοϑϑθα ψΊ ἢ ἔονοσ δα 
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δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι, 
το ἀνβοιΐοσν ὑεΐῃξ Βοϊὰ ἰοθϑίμοσ ἴο 6 σ᾽ ὴ8 ἄοννα, 

πρὸς. ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ 
ἰοννατα. Ώοσα {ἐμ Ῥϑμὶ Βανίην βοο ἃ 8ηᾶ 

προσευξάμενος ἐπιθεὶς ᾿ τὰς χεῖρας 
παν Ῥτασϑα Βανί θὰ ΡΟΣ. {Π6 δὰ 

αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν. 8 τούτου δὲ 
τὸ πὶ μ6 ποαεϊϑᾷ Βίτῃ. ΟΣ [Π15 . δὰΐ 

γενομένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ. ἐν 
μανίηξ οοσαττεοαᾶ 8150 ἐπ ᾿ϑέζονοσ μα (οὔθ8) ἰἷἴὰ 

τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας 
{6 ᾿5]18ηά Βδνῖ 5, ΚΏΘ5565 

προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο, 
{π65. ὕψεσα σογυηξ ἰουνασὰ δᾶ ἴδ γε σα Ὀδῖμξ μ68Ι6ᾶ, 

1. οἵ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς. 
ΨὮΏΟ δἷδο ἰοσῦδην ἤΟΠΟΥΒ Ὠοπογδά 5 

καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο 
δὰ ἴο (ΟΠ 65) ὑϑίῃξ δα Ὁ πον ρὰϊ ὍΡΟΣ 

τὰ πρὸς τὰς χρείας. 
ἰμη6 (π55) ἰοννατζά 6 ἤρθάξβ. 

11 Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν 
Αὔοσ Ῥυξ ἔῆτθθ τπορίῃβ ννὲ Ψοσα σᾶ ἃν ἴἢ 

πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ 
ρῬοδῖ (10) μανίης ννἱτοσϑά Εν 1τὴ6 ᾿ϑιδηᾶ 

᾿Αλεξανδρινῷ, παρασήμῳ Διοσκούροις. 
ΑΙ χϑλαάσίϑῃ, ἴο ΟΞ ἢ Ὁϊοϑουχ.- 

12 καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας 
Δηᾶ δΒανὶπβ Ὀδθὴ 1δα ἄἀουνῃ ἰηΐο Ξυτδοῦβα 

ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς, 13 ὅθεν 
ὟΘ Γοιηδι ηθα ΡΟΣ δν85 ἴζχοο, Ζτοτὰ Ν ΏΣΘΩ 

περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς 
μανΐηβ δοὴβ δτουηᾶ τνο αἰζαϊηθα ἀον 1ΐο 

Ῥήγιον. καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν 
Ἐδορβίυχα. Δπὰᾶ ΔΕοσ ΟΩΘ ἂν 

ἐπιγενομένου νότου 
Βανὶπξ οσσιχγθα ὉΡΟΩ οὗ βου (να) 

δευτεραῖοι . - ἤλθομεν εἰς Πηοτιόλους, 
βοσοοηῃηά (ἀ484.)) ΟἿ 65 ἍΕ6 σϑῖὰθ πο Ῥαΐρο!], 

14 οὗ εὑρόντες. ἀδελφοὺς 
ΨΜΈΏΘΥΘ Βανῖηδ ουπα ὈτοίῃοΥβ 

παρεκλήθημεν παρ᾽ αὐτοῖς 
8 6 τα οδΙ]6α δἰοηββιᾶθ Ῥεβϑιάθ 1 θτὰ 

ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά΄. καὶ οὕτως εἰς 
ἴἰο τοώβιῃ ὈΏΟΩ αν 5 Ξθνβῆ; δηάᾶ τη τ|5 ὑπῖο 

τὴν Ῥώμην ἤλθαμεν. 15 κἀκεῖθεν οἱ 
[0 Ἑοταθ ἍΜ6 σϑῆλθ. Απᾶ ἔσγοτῃ ἰῇοσα ἴδῃς 

ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν 
Ῥχοίμεβ Βδνὶὴβ ϑαστά ἔδα (1055) δροιῖ 15 

ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι ᾿Αππίου 
ἴδ σα ἰμΐο χηροίησ ἴοβ τη] ἈΡΡΙ:. 

ΔΟΥΝ 28:9--1ὅ 

ἀγβθηΐοσν, δα Ῥδὰ] 
θηῦ ἴῃ ἴἰο Ὠΐχη δηᾶ 
ὈΥΔΥΘΩ͂, 1αἰα Ἠἰβ πδηᾶ5 
ὩΡΟΣ ἷτπὶ δα ὨρδΙθα 
Ὠἷμλ. 9 Αἴζου. (15. οα- 
Οἰτοα, Π6 ταϑὺ οὗ 
ὕπ6Ὸ ῬΘΟΡΙΘ οὐ ὑῃ6 
ἸΘΙΘα ψΟ δα βἰοκ- 
ὭΘΕΘΟΚ 8150 Ῥδρδῶ ἴο 
σοθ ἴο Ηΐπι δῃὰ 
Ὀ8δ οσυτραᾶ. (10 ΔΑπὰ 
ΦΥ͂ 8150 Βοῃοχροᾶ 
ι:9 φῦ Ἰϑὴν βἰτ 5 
δι, ΨψΏΘη ψγὸ ΜΟῚΘ 
βου 5841}, δον 
Ιοϑδᾶρᾶ υϑ ψ τ ὑϊΏρΡ5 
ἴοῦ. οἱγζ ῃθδβᾶϑ. . 

11 ΤΏτΘο του 
Ια. ψ΄ὲ 56ὺ. 5811 
ἴῃ. ἃ ᾿Ῥοαὺ -ἴτολ Α1- 
οχϑαηάχὶα ὑμδαὺ δά 
ψὶηϊεσοα ἰῇ τπ6 ἴ5- 
Ιϑ)ὩἋἃ «ἃ σι ἐδ 
Ἀρυσθθθαᾶ “ϑο5 οὗ 
Ζει5." 12 Αῃὰ ρυὐέηρ 
ἴηΐο ροῦῦὺ δεὖ ὅνγα- 
οὐϑδα ψὸ τοιϑδιηθα 
γθθ ἄδυβ, 13 ἔστόσλ 
ΜΏΪΟΩ ΡΪδὸθ ψ νοῦ 
δ΄τοα μα δηᾶα δευϊνρα 
αὖ ἘπΠΘρι πὶ. Απηᾶ 
8, ΟΑΥ ἸαΙῸΥ ἃ οι 
ΜΙΩΩ 5ΌΓΘΩΡ ὉὋὉΡ δ8ῃηὰᾶ 

νὰ τὐϑᾶθ ἰὉ το Ῥι- 

6011 οὐ πε βοοομάᾶ 
ἃδΥ. 14 οτο τὸ Τοὰυπᾶ 

Ὀγοΐμουβ δηα ΨΈΓΘ 6ἢ- 
τϑαϊθα ἴἰο στϑίλϑίῃ 

Ψψιίη ὑῇθλ βθνθῃ 

ἄδν; δα ἴῇ ἰἢϊδπ 

ΜῸΣ ΜρΓ οδῇὴθ ἰοχαγᾶ 

Ἑοτθ.. 15 Απμα ἔσγομι 

ὈθτΘ [8 Ὀχούμοι, 

ΜΏΘΩ ὑδον Ὠρθδσγᾷᾶ 
86 Ὡθῶὰβ δροιδ Ἐ5, 

ΟϑΒ ἴο πιθοῦ 1:5. 85 

1. ἃ5 ἴὯ6 Μαγκρὺ 

ῬΙδΟ6 οὗ ΑΡῬΙ᾿ 5 



ΔΟΥΊΒ 238:16---9} 

Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν, οὖς ἰδὼν 
ΒΟχυσ Πα ΟΣ ΤΏγος ἸὙδνεσοθ, ΨΏΟΙΩ Πδνίηδ 566 

ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ θεῷ 
{6 Ῥϑδμ] Βανὶὴξ βίνθῃ πη κα ἰοτὴ6 αοά 

εἰσήλθαμεν - εἰς 
να οπίοσοαῦ ἴἰηΐο 

ἔλαβε θάρσος. 16 “Ὅτε δὲ 
Ὧδ6 ἰοοῖὶς οσουγεαρό. θη ὑαὲ 

Ῥώμην, ἐπετράπη τῷ Παύλῳ 
ἙζοΙΏΘ, τ να Ῥοτυι ρα ἴο ἴῃ 8 Ῥδυὶ 

μένειν καθ᾽ ἑαυτὸν σὺν 
ἴο Β6 τϑυχϑδίηίηρ δοσογαϊης ἰο Πίχηβοιε ἰορείμοσ νυνὶ 

τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ. 
ἴ8. ρσυδτετάϊηρ ΒΙτΩ ΒΟΙΑΊΘΥ. 

171 ᾿Εγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς 
Τὸ οσοσυχτοᾶ ἐ1}}} ΔΥίοσ αδΥ5 ἴῆτεο 

συνκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας 
ἴο Ὀ6 σΔ11Π1πᾷ5 ἰοροίμον Ὠἰτα [886 (οὁ65) Ῥείη 

τῶν ᾿Ιουδαΐων πρώτους: συνελθόντων 
οὗ 1ῃπ 6 ον 5 Ἐγεὶ (ΟΠ65) ; αν σοχὴρ ἰοσ οί Υ 

δὲ. αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτοὺς Ἐγώ, 
θὰ οὐίμπουα ἢ νν85 βαυῖηβ ἰοννασα ἐπμθπλ Ι, 

ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον 
ΤΏ8]6 ῬΘΥΞΟΙ5 Ὀτοίμοθχβ, ποίη ΟΟΠΊΥΘΥΥ 

ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς 
Βανίπξ ἄοπθ ἕο ἴπ6 Ῥβορῖὶθ οἵ ἰο ῆθ οιβίοπι ἐπὸ 

πατρῴοις δέσμιος ἐξ ᾿Ιεροσολύμων 
Ῥϑίοχῃ8] Ῥουηῃα οἣ8 ουΐ οὗ δύ ΕΕΎΓοΝΝ 

παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ρωμαίων, 
Σνὰ5 ξίνθη Ὀθβίαθ ἰηΐο 6 ϑηᾶβ οὗ ἴῃς. Ἐοχάβῃϑ, 

18 οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο 
ψῆο Βανίηξβ βχϑιηϊηθαῦ ἴθ ὍΘΓῈ 5 η 5 

ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου 
ἴο σϑίθαϑαε ὑπγοσ θη 6 ποῖ οὔδ σϑᾶῖιϑ86 οὗ ἀδθδίῃ 

ὑπάρχειν ἐν ἐμοί: 19 ἀντιλεγόντων δὲ 
ἴο Ὀ6 οχιϑέῖϊηβ ἰὴ τῇΘ; ΒΌΊΩἙ αϑθαϊηδσέ θαυΐ 

τῶν ᾿Ιουδαίων ἠναγκάσθην 
οὗ [ὴ 6 . 165 1 5 Ραΐ ὉμάΘΥ θοθσϑὶν 

ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ 
ἴο 641] ὩΡΟῺ Οβθϑῶσ, ποΐ 85 ΟΕ τὴ 6 

ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν. 
Ὠδίϊοη οὔχτγιθ Βανί δηνί μη ἴο 6 δοσυβίηρ. 

20 διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν 
ΤὨΣΟΌΡΗ 1815 {πούϑέοχα 1ῃ 6 [ΡΞ ῚΡΕΤΕῚ 

παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι, 
1 οαἰχϑαίθα γοῦν ἴοβεθ δηά ἴο βρεξὲῖκ ἰονναζᾶ, 

εἵνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ ᾿Ισραὴλ 
οὔ ϑοσοχῃξ 0 ΟἿ ἐμ8 ΟΡ6 οΣ [6 ΤΕΥΔ6Ὶ 

τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι. 
ἐᾷς σϑ1 115 Ι γὼ Βανὶηξ 16 ἀσουπηᾶ, 

21 οἷ ὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν Ἡμεῖς 
- ΤῊΘ6 (065) πὲ ἐοννετᾷ ἶσα βαϊᾶ γε 
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διὰ ἸἸῆτοθο Τῶν 
δῃά, ροῃ οδὐοἢϊηρ 
βἰρῃῦ οὐ θη, Ρβαῃ 
ὑμδηκοά αοά 814 
ὕοοϊς σοῦγαρθ. 16 ΡΣ, 
ΠΙΏΔΙΙγ, τ᾿ θηΐογρὰ 
ἰηΐο ΒΟΙΏΘ, ΘᾺ γγ85 
ΡΟ οα ἴο 58 
ΠΣΏΒΘΙΙ πιῇ {π6 50). 
αἰοσ ριιδταΐῃρ Ὠμ,, 

11 Ἠον νου, χε 
ἄδυβ Ιαΐϑοσ Ὧ6 οβϑ]ρα 
ὑορθῦῃοσ ἴῆοϑβαο ψ0 
ΜΕΥΘ ὑῇθ ὈΣΪποὶ- 
Ρ81 6 Οὗ {ῇῃβᾳ 
ώον5. ΨΏΘη ὑπ6γ 
θα διϑϑθι} 6 α, Β8 
ὈΤοσδοαθα ὅο 587 
ἰο πθα: “Βσούῃρχο, 
ΔΙ ΠΟΌΡΗ 1 δᾶ ἄοηὰ 
πούμίηρ, σομύσαι ἴὸ 
7πΠὋὸ ῬΘΟΡΙῚ6 ΟΥ [8 
Οὐδίοιηβ Οὗ ΟἿ ἔοχγϑ- 
ξαΐμουβ,  ψῶ5 ἅ6- 
Ιἱνοτθαᾶ ΟΥ̓ 8ἃ5 ἃ 
ὈΥΪΒΟΠΘΙ το 46- 
ΓΘ] 6 ἰηθο ὑδ8 
βϑημᾶς οὔὐ π6 Ἐὸο- 
Ι8 5. 18 Αηα {ῃ686, 
Θιῖϊου τϑεῖηρ 8 6χ- 
διωηληδύϊοη, ψοθ 46- 
ΒΙΓΟῸΒ ΟΥἨὨ ΥΘΙΘΔ ΘΙ Ρ᾽ Τη6, 
85 δυο ψὰ5 0 οϑαξβθ 
ἔονῦ ἄθαίΐῃ ἰῇ [1Ώ6. 
19 Βυὺ ψΏθη ὑπ ὕθνβ 
Κρορῦ βρθεακιηῆρ δϑϑδίηϑί 
Ὁ, ὉὈὍ17 ψὰβ σοι ροΙρα 
ἴ ΦΡΡΟΔῚ ἰο Οϑβε- 
58, Ὀπὺ ποὺ 85 ὑποῦρῃ 
1 δᾶ ϑδῃνίῃϊηρ οἵ 

ΨΏΪΟΩ ο δοοδθ 1 
πϑύϊοη. 20 ῈἘ6ΘΠΥ οἡ 
015 δοοουῃῦ 1 6η- 

ἰτϑαϊθὰᾷ ἰο 866 δῃά 

556ΔΚ ἴο σοῦ, ον Ρ6- 

ΟδΌθ6 οΟὗὨἨἉἁ [6 ὨΟΡδ οἵ 

ἸΒΥΒΘῚ {Πὶ5 ομδίῃ 1ἃΣ 

ἤδνθ διομηᾷα πιθ.᾿ 
21 ΤΘΥ 5814 ἴἰο Ἀπ: 
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οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ 
τιον ἐπ λλ 415 ΕἸ δροὰξλ νοὶ να τϑοοίνεα. Ἐγοσὰ 

τῆς ᾿Ιουδαίας, οὔτε  παραγενόμενός 
{6 Ψψυᾶσε, ΠΟΥ αν] ΟΟΙῺ6 ἴο Ὀ6 ΔΙοη β5ι 6 

τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ 
ΔΏΣΟΩΘΒ οξίβθο ῬὈχγοίῃοιθ Πα γτϑρογίρα ὕδοὸῖς οΥ 

ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ. πονηρόν. 
ἐλ ΞΡΟΚΘ δην Ἰ]ὴ 5 δροιξ ψοι ἱρά. 

22 ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ 
γε δῖὸ σοῃβίουϊηβ ννοσίν Ῥὰξ Ὀεϑίᾶάθ οὔ σοι 

ἀκοῦσαι φρονεῖς, ᾿ περὶ 
ἴο ὮΘΘΓ ψγΟῺ ἃ. 6 τη, δροισξ 

μὲν γὰρ γνωστὸν 
ἰῃἀεοαῦ 10ΓὉ οξίῃς 566 κηοννῃ 

ἡμῖν ἐστὶν πανταχοῦ 
ἰὸ ἃ5 1 15 Θνουνν ο το 

ἀντιλέγεται. 
15 Ῥφίῃξ βαδαϊᾷ δραϊηβί. 

223 Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ 
Ἡδνίηδβ δυσδηδρα Ῥεΐ ἴο ὨΪπλ 2 

ἦλθαν πρὸς αὐτὸν. εἰς τὴν ξενίαν ᾿ 
106. σϑύὴθρ ἰοννασά δὼ ἰηΐίο {ἐπ ἸΙοᾶρτηρ (Ὁ]8 66) 

πλείονες, οἷς ἐξετίθετο 
ΤΟΥ͂Θ (ο1.65), ἕο ΠΟΤ 6 ννὰϑ8 βοιίησ οαἱ 

διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
ἐποσοῦβῖν νυ ϑϑϑίης ἰο 6 Κιησάογη οὗμθ αοὰ 

πείθων τε αὐτοὺς περὶ τοῦ ᾿ἰησοῦ ἀπὸ 
Ῥουδδαϊηθ δὰ ἰβθηὶ ααροιξδ ἰῇῃ6 ὥεβδαβ ἔγοῃι 

τε τοῦ νόμου Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν 
αὐ τῇς Ιδᾶϑν ΟΥ̓ Μοβαὲβ δῃπᾶ οὔίῃβς ῬῬσορῃρίβ 

ἀπὸ πρωὶ ἕως ἑσπέρας. 24 Καὶ οἱ 
ἔγοὴ τουηϊηδ ἢ} δνθτὴΡ. Αμα ἰῆς (Ομ 65) 

μὲν ἐπείθοντο 
πα θοα νοτο Ῥϑίηρ ροσβαϑᾶρα 

λεγομένοις οἱ δὲ 
Ῥαΐῃξ βαιά {π6 (ΟΠ 65) ρμαΐ 

δδ ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες 
αἰδεοηδηΐ ρῬξῤ Ὀρῃβ 

ἀπελύοντο, 
116. ννεσα Ἰοοβίῃξ βϑῖνεϑ Οἱ, 

Παύλου ῥῆμα ἕν ὅτι 
Ῥδὰὶ ΒΌΣΊΏΒΞ ΟἿΘ ἱπαΐ 

ἃ 
πυβαὲ ([Ὰ155) 

τῆς αἱρέσεως ταύτης 
ἿΣ ῃ ἐ ϑ 1815 

ὅτι 
ἰμχαῖ 

ἡμέραν 

τοῖς 
ἰο ἔῃ (55) 

ἠπίστουν, 
ὍΘΙ αἰβοονῖδ, 

πρὸς ἀλλήλους 
ἰοννατά οὔθ δῃποίῃοσ 

εἰπόντος τοῦ 
Βανϊηδ βϑϊὰα οὗ ἴῃ 8 

ἅγιον 
ΒΟΙ͂ν 

τὸ πνεῦμα 
Ἐ}9}} 47 

. 
το Καλῶ 

ὲ τὴ 8 ἙἘΊΏΘΙν 

ἐλάλησεν διὰ τοῦ 
500 Κα {38} 19}}} 9] μ6 

προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν 26 λέγων 

᾿ἮΗσαίου 
ἘΕΣΨΕΊΟ 

Ῥήορῇε ἰοννεσα 6 ἔαΐμεσθ οἔ του ΒΆΣΙΝ 

Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ 
αο ἑονεαῖά {6 Ῥθορὶβ {815 δηάᾶ 

ΔΟΥΝ 28: 32---26 

“ΝΕΙοΣ ἤδυθ τὸ τὸ- 
οοἰνρα Ἰούθοσς σου- 
σοσΐϊηϑ γοὰ ἔτοπι 
σα ἀ6΄8, ΠΟΥ Βδ85 δηγ- 
ΟὔΘ οὗ ΐὰ6 Ὀσγούμουα 
ἰπαῦ 85 διτίνεα το- 
Ῥογθᾳ οΥ̓ ΒΌΟΚΘΩ 8ὴ7- 
ἐπΐὴρ νὶὶοκοᾶ δροιῦ 
γοὰ. 22 Βα τὰ (1 
10 ὈΓΙΌΡΟΣ ἤἢοὸ ΒΘΔΓ 
Ιτοὰὴ ψοὰ ψηδὺ γουΣ 
ὑπουρὐδ 8.8, ΤῸ ΣῈ} 
8ἃ5 Τοραγᾶβ. 5 βϑοῦ 
δ  ἰΘ Κροχὴ ἴο 5 
ὑῃδαῦ. δυο οσα ἰδ ἰπ 
ΒΡΟΚΘῺ δρϑϊηβὺ." 

2 ΤΟΥ ΠΟΙ͂ 871- 
ΓΔΏσΘα ἴοὼ᾿ ἃ αἷδν 
αὶ ἴηι, δηὰ ὑοῦ 
σϑὴβ ἴῃ ργϑαύθι ὩΠ}1- 
Ῥοσβ ἴο ἴῃ ἰῇ ἢΐδ 
Ιοᾶσὶηρ Ρΐϑδοθ Αμὰ 
Ὧ6 οχριϑίηθα ὑμ8 
ταϑύϊο ὑο θα ὈΡ 
Ῥοασίηρ ὑδοχζοιθ ἢ 
νι 55 ΘΟ σΟΥ δ 
6 Κιηράοτα οὐ αοᾶ 
δια ΨΥ υϑίῃ Ρ61- 
ϑυδϑίου τὶ θη 
ΘΟΠΟΘΓΉΪΙρ 6 5115 ἔΓΟΙῺ 
Ῥούῃᾳ ἰδ Ἰὰΐὺ οἵ Μο- 
565 8δη6α (8 Ῥχορηθίβ, 
ἔσο ΤΟΥ δ {111 Θγ6- 
ῃἰηρ, 24 ΑἸα 5οπιθ Ὀ6- 
δ ἰο ὈδΙθνο {8 
«Ὠϊὴρ βϑὶᾶ; οὐοΥβ 
ψΟυϊὰ τοὺ Ὀ6Ι:θνθ, 
25 5ο, Ὀθοϑῖϑα ὕῶον 
ΜΕΙΘ δὖὺ αἰβαργθοχθηῦ 
ἱ ΟἿ δθοίῃοσ, 6. 

Ῥορδῃ ἰο ἀδραγὺ, Ψ Ώ116 

ῬΘᾺΙ τοϑᾶθ (15 οὐδ 

Οοχηχηθῦ: 

“ΠΡ ΠΟΙ βρἱσὶ 

ΔΡῸΥ βροκα ὑπτουρ ἢ 

15 δὴ 8 τορι 

το ὙΟΥΕᾺ ἴοτῖοἕϑδᾶ- 

ἴξουβ, 26 βαγνίηρ, “ὁ 

ἴο [5 ρϑορΐθ δῃᾶ 



ΑΟΥΒ 28: 271-91 

οὐ 
-ὰοξ 

«: καὶ. 
δὰ 

βλέποντες 
Ἰοοκίης 

ἴδητε" 
γοῦ ἀμ αϊα 866; 

τοῦ 
οὗ ἴῃς 

βαρέως 

: ἀκούσετε 
τοῦ ΝΠ] 6 Ἀϑασὶηρ 

καὶ 
δῃὰ 

᾿ΑἈκοῇ:-: 
ἼἸἼο Ποαυιηϑ. 

᾿ συνῆτε, 
χοῦ 5ῃουα ραΐ ἰοξείμοσ, 

βλέψετε: καὶ οὐ 
γοῦ Ψ»Π1 Ὀὲ Ιοοϊκίμῃρ δῃηὰ πο ποῖ. 

27 ἐπαχύνθη γὰρ ΄ ἡ --- καρδία 
ν)ὰ5 {πὶ Κρηραᾶ. .- ἴἢὸΣ “ἴἢ6 - Ὠδαγί 

"λαοῦ καὶ τοῖς ὠσὶν 
Ρθορίὶθ. δηὰ -ἰοΐθ θϑῖβ 

ἤκουσαν, . τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ἔῆονυν μοδζᾶ, εὐ [ἢ6 6 63 

ἐκάμμυσαν: “ποτε 
ἴδον βδῃυΐϊ ἄοναι; ποῖ δ ξοζαφίτιθ δον 5 οι] 566 

τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν 
ἴο {π6 ΕΥεῈ5 Δα ἰο (86 6δδγ85 ἴδον βῃου]ᾶ ἤθδγ 

καὶ ῃ- καρδίᾳ συνῶσιν καὶ 
δορὰ ἰοΐμο. φασὶ {ποὺ 5μου]ὰ μυἱΐ ἰοσοῖίμεσ δα 

ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι-- - αὐτούς. 
παν 580 01 τϑίπσα, ᾿ς ΔηΩ͂ Ι 51.811] μ68] μασι. 

28 γνωστὸν. " . ἔστω τοῖς 

εἰπόν ᾿ 
58. 

μὴ 
Ὠοΐ 

τούτου, 
ἘΠ15, 

καὶ 
δηᾶ 

αὐτῶν 
οὗ [θὰ 

ἴδωσιν 

οὖν ὑμῖν. ὅτι 
Καονὰ. ἰδποσγθίοόσα ἰο σοῦ οί ἰ{Ὀ06. ἰμαΐ ἰο {88 

ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον 
παίοηβ τνϑβ βεπΐ οἱ , Ἐλ15 .ἴ8. ταθϑβ οὗ βαϊνδέϊοῃ 

τοῦ θεοῦ: αὐτοὶ. καὶ ἀκούσονται. 
οὗίμε αἀοαᾶ; ᾿ ἴμεν Δα. {μον νΜ11 ΠΘδσ. 

. 80 Ἐνέμεινεν ᾿ δὲ. διετίαν ὅλην 
Γ᾿ Ηδ τοτηβιπρα πα. ὈὰπΓ ὑνόοτ-γ θῶ Ρουθ ΨψΏοΙΘ 

ἐν : Ἀπ σι μον καὶ ἀπεδέχετο 
ΠῚ τεοα Βοιι56, δι ἃ 'νγᾶϑ ὑϑοαῖνηϑ ἔγοσα 

πάντας , τοὺς εἰσπορευομένους - πρὸς 
ες 8} 16 (ΟΠ 65) ΞοΙῃ8 ἴὰ ἴονναταὰ 

αὐτόν, 31 κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 

ἰδίῳ 
ΟΜ 

ἰτὴ, Ῥχθδσιΐηῃβ ἰῇ6 Κίηρσαοσγα. οὗ 6 Οοα 

καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου 
διὰ ἰθδοδίησ {86 ((Ὠ1η 55) δροιΐτ.͵ [ἢ6 Ιοτὰ 

Ἵησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας 
2 6515 ΓὨχίβδί ΜᾺ 811 οἰ ΒΟΟΚΘΏΏ 655 

"ἀκωλύτως. 
ὉΠΗΪἄσγοα!ν. 

ἮἈράνῖν. 

686 

55: ΒΥ. ἈΒδυην, 
χοῦ Ψ{ΠμΠμῚμ. “ΠΘΔΓ.: Ὁ 
ὮὉΥ ΠΟ 6815 ἀηάοῦ- 
βΒίαῃα; ϑδῃαᾶ, Ἰοοκὶ 
τοῦ. ὙῈ1 ΙΟΟΚ Βα 
ΠΟ ΤῆδδῺϑ. 566. 27 ΒΩ 
με πεατὲ οἵ ἐῃηϊς 
ῬΘΟΒΙΘ Ὧδ5 τόν τὑῃ- 
τϑοθρέδνθ, δὰ ὑἢ 
ΤΏΘΙΤ ΘΔΥ5 ὑπὲνὺ Πᾶγᾳ 
Ὠραταὰ νἰοῦδ ζχα.- 
ΒΡΟΏΒ6, δηὰ {πεν 
Βᾶνθ βῃπὺ ὑπο ὶγ δνόβ: 
ἐπδαὺ ὑμ ον 5ῃ 0 α]ὰ 
ΠΘΥΘΟΙ 8566 ψἱ ἢ ὑδδίν 
ΟοΥγοβ δηᾶ ἤθὰγ ὑϊ ἢ 
ΠΟΙ͂ ΘΑ 854 ὑπᾶογ. 
δίδῃα νἱ ὑπο ὶῦ Ὠθατὲ 
δὴ ὑπσὴ ΘΟ, δηὰ 
Ι 5ῆο]α Ὧ68] ὑπ 6πλ."᾽ 
28 ὙΠΟγοίουο [οὐ ἰδ Ρ6 
Κηοψη ἴο γοῦ ὑπμϑὺ [ἢ ΐ5, 
ἔῃ τηθϑῃ8 ἈΥ͂ ΠΗ ΜΝ 
Αοά βᾶνθβθ, 85 Ῥθϑη 
βοηὺ οὖ ὑο {Π6 ᾿αύἑοΙ 5; 
ΤΏΘΥ. ΠῚ σογύϑΙν Ἠδ- 
ἴδῃ ἰο ἰὐ. 29 -----""" 

3050 .-ῃ6 στϑχηδί δα 
ἴΟΥ 80) Οὐ 6 ὕνχο 6 ΔῚ5 
1 ἰδ οὐ ἰγθα Ποιιδὸ, 
8ϑηα 6 ψουἹᾶ ΚίηαΙν 
τοῖν 8411 ἴποβθ ΨΧὨΟ 
σδῖὰθ ἰῇ ἴο Πϊπ, 
31 ὑτθδοῃίηρ ὑπ6 Κίῃρ- 
ἄοτῃ οἵ αοα ἴο ἔθη 
δηὰ ὑδδοβίηρ. ὑῆ8 
ΤΠ ϊηθ5 ΠΟ σοΥ ἷΡ ὑἢ8 
Τιογὰ 9 6505 ΟὨχ δῦ 1 
ἰὴ6 ρτϑαίθοῦ ἔγθθῃθϑβ 
ΟΥ 5ΒΡΘθοῇ, πους 
ΠΪΠαΥΔΏΟΘ. 

291 ὙΠὶ5 νοῦβα ἰ5 οτηϊξίθα πὶ π6 νγεβίοοις δπὰ Ἠογὲ αγθοκ ἰοχί. 



ΠΡῸΣ ρωμαιοὺσ. 

ΤΌΝΔΕ. ΒΟΜΑΝΞΒ. 

Παῦλος δοῦλος ̓ ησ οὔ Χριστοῦ, κλὶ τὸς ῬΘῈΪ, ἃ αν οἵ 
ΟΙ 8: Ῥϑὰὶ 81αν 8 5883 ὈΟὨΠσιβὲ, " εὰ ὥοοια ΟἸσίδὺ δᾶ 

ἀοτνΣ ᾿ ἀφωρισμένος εἰς 1 σ]Π16 ἰο 6 8ὴ 8Ρο5- 
ΔΡρΟϑί!ε, Βανίηβ Ὀθθὴ ἀθβηθϑα οἱ ἐλίο [{16, βοραζαϊθα ἰὸ αοαβ 

δοοᾶ ποῖα, 2 ΨΏΪΟΒ 
Ὧδ ῬΓΟΙ Βα δἰοσθύξηιθ 
ΣΟ 15 ΡῬσγορμδῦς 
ἴῃ 6  ΟΙν Ξογὶύατος, 

εὐαγγέλιον θεοῦ 2 ὃ προεπηγγείλατο 
ἀοοὰ εν οὐ αἀοὰ ΨΈΟΒ΄ 6 Ρχοσχηΐβεα δέοσεϊτλθ 

διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς 
ἰπγοσἢ τἢ6 Ῥγορῃείϑ οἕ Βα ἱἰπῃ ΒοΣΊρίυτ65 

ἁγίαις 8 περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ 3 ΘΟΠΟΘΓΩΐηρ Ηἷ5. ΞΌΠΏ, 
ΔΟΙΥ ρος ἴῃ6 ὅοὴθὺ οὔτω, οξίῃε (οπ6) ἰΠῸ 5ρυϑδὴρ ἔζοπσ μα 

γενομένου ἐκ σπέρματος δΔαυεὶδ᾽  ββοᾶ οὗὁἨἨἁ ἈΤᾶνίά 5806- 
μανίηᾷ οοπὴα ἰο θΡ6 οἱ οὗ βερὰ οὗ αν: ᾿οοσάϊηρ ἴὸ {πὸ ΠΘΘΗ, 

κατὰ σάρκα, 4. ῦ᾿᾿ τοῦ 40 ψὯῸ ψἱ ῬονοΣ 
«οοογαίης ἰο βεβῃ, οὗ {πε (οπ6) ἰτ͵ὰβ ἀθοϊαγρα Οαοα᾽ 5 

ὁρισθέντος υἱῦ θεοῦ ἐν δυνάμει [ ϑοὴ ᾿δοοοζαϊηρ ἴο ὕπ8 
μανίπα Ῥθεὴ ἀφρῆηεσα ὅοθ.. οξαοα ἴῃ ῬΟΥΟΣ [βρὶγὶῦ οὗ ΠοΙ πμθϑὸ ὮΥ͂ 

κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ Ἰτηεδὴθ οἵ τοβιστθος- 
εοοογαϊπᾷ ἴο Βοϊτὶς οὗ εὐσόσα οὐΐ οὗ 1 (ἴοι ἔτοσα ἰδ ἀθεά---- 

ἀναστάσεως νεκρῶν, σοῦ Χριστοῦ [γε8, 7εδὰ5 ΟὨΤΙδὸ οὐ 
τοδυσγεοϊίοη οὗ ἀεδὰ (οὔ θϑ5), " Θ5Ὸ5 [6 Ἰν }} Τιοσά, 5 ὑγσπρὮ. ΨΏΟΙΩ: 

τοῦ κυρίου ἡμῶν, δ᾽ δι᾽ οὗ ἐλάβομεν |Χὲ τϑοοϊνβα πῃ ἀοβοσυθα 
οὐΐπαε Σογὰ- σουρ Ώοτα ψγ)6 τεςαϊνεᾶ | Κἰπᾶάηθθα 8 Πα δὴ 8Ρ05- 

χάριν ᾿ καὶ ἀποστολὴν εἰς | ὑ165}10 ἴῃ Ὁτάθν ὑπδΐ 
υπάφεβοτνοα Κα π68585 δια ΔΡροβἕθϑῃῖρ 1ηἴο ᾿ϑΙΟΩΣ 811 πὸ 18- 

ΠἸΟΩ͂Β. 86 Υ τϊσηῦ Ὀ6 
οὐϑαϊθηῦ ὉΣ ἔαϊῃ τὸ- 
βΒρθούϊη ἰδ ὨΒΠΊΘ, 
θ δίῆοῃρ ψὩΐϊο [π8- 
ὉΟΩ5] τοῦ 8150 8.6 
ΕΏΟσΘ σδ!]θα ἴὸ ἈὈ6- 
ἸοΩρ ὅο Φθβθθ ΟὨγὶβῦ--- 
1ἴο 41 ἴμβοβο 80 

ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ 
οὐϑάϊθῃοθ οἱ ἔβδι ἰὼ 811 ἐῇς πϑίϊοηβ ΟΥ̓ΘΣ 

τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, θ ἐν οἷς ἐστὲ - καὶ 
1ὴ68 δ γ 220} οἵ ΠῸ, Ὁ ΒΚΗΣ ὉΠ65 Ὑοῦ 8.6 8150 

ὑμεῖς κλητοὶ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 7 πᾶσιν 
τοῦ σϑδ)]δᾶ (οπ65) ο Ἡμρτην Ομγσιδί,.. ἴο 41} 

τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς "θεοῦ, 
188 (ΟΠ 65) Ὀφίησ ἰῇὰ Εοσθ. ἴο ἷο ΟἿΘ65 οὗ αοά, 

κλητοῖς ἁγίοις" ΔΘ ἴῃ ἘΟΙ]Θ 85 (ΟΟ᾽ 5 
ἰο (οῃ 65) σϑ θᾶ ᾿ ΒΟΙΡ; Ῥϑ]ονθᾶ οὔδθϑ, οδ] δα ἰὸ 

χάρις ᾿ ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ [ Ὀ6᾽ ΠΟΙ͂ ΟἸΘ5: : 
- ἀηάοβοσνεα Ἱππιάπεβ5. ἴο γοῦ δπὰ ρῬθῶτσαι.  ἔτγοχῃ Μδν τοῦ πᾶνε υῇ- 

θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ  ἀεδοσνβά Κἰλάτιοθϑ 8Π 
σοά Ῥίμοσ οἷυβο δά οξξοσχάα σεβαβ. [Ῥθδορ. ἔγοση (σα. ΟἿΣ. 
Χριστοῦ. - : ἘΔΙΠΕΙ πᾶ. [086] Ἑοτα 
ΟὨσβί. - ὅθ5ι15 Ομγὶϑῦ. 

8. ἘΠ᾽5ὺ Οὗ 4111 ρἷνθ 
δ ἢ τγ. νὰ 
Κὰσουσῃ σθθισ ΟἸτΙδὸ 
ΘΟΠΟΘΙΏΣΩΡ 811 οὗ τοῦ, 

ὃ Πρῶτον μὲν. εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου 
ἘΠξΞῚἰ ἰπᾶρραᾶ 1  χζὴ ἐπαηκιῖσπιρ ἕο 6 Θοα οὔτηρ 

διὰ ᾿Ιηπσοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, 
τοῦθ {2εβὺ5 Ομ τῖδ δροῦῖ. 811 - οἔτου, 

687 



ἘΟΜΑΝΝ 1:9---.:6 

ὅτι πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται 

θ88 

Ῥδοδιιθα όσα ἔϑϊίῃ ἰς 
Ὀξοδυδα ἐβα ἔβιίμ οἵ χοῦ 18 μείῃβ δηποιπςοθα ἄονν 8 Καα δρουῦ ὑΠΓΟΏΡΉ. 

ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. ϑ μάρτυς γάρ μού ἐστιν 
πὰ ψΈΟΙΪΘ ἴζ6 νυ τ]ά. ὙγΓλ655 ΤΟΥ ὦ τὶς 15 

ὁ θεός ᾧ λ Ἷ ὅ Η ατρευῶ 
ἴθ αοἅ, ἰονοση 181 ΕΠ ΘΘΥΙΠΕ βαογϑᾶ βουνὶσο 

οὖν 6 ΨΏΟΙΘ ΨῸΓΣ 
9 ἘῸΣΓ Οοά, ἰο δός 
1 τε ηᾶθγ βϑοῦθά βδυνίοα 
ΜΙ ΟΠ, ΤῊ δρ τὶ ἴῃ σου. 
πϑούΐϊοη ψ ἢ ὑῃ6 βοοά : Ὰ ᾿ β ΡΣ Ὰ Ὰ 

ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ [ποὺ δροὰδ μἰβ ϑοῃ: 
;» 

ἴχ ἴδ 8 5ΌΪΣΙ οὔτὰθ ἰὼ τὯ6ς. Βοοῦ ὩδῸ5 
ε - 3 “ ᾿ 

υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν 
ΞΟΩ ΟΕ Ὠΐτῃ, 85 ὈΣΟΘΑΒΙΒΙΚ 
ε΄» ᾿Ξ 
ὑμῶν ποιοῦμαι πάντοτε ἐπὶ τῶν 
ΟΥ̓ τοῦ Ι δὰ τοδκίησ ΔΙ ΔΥ5 προ 1τῃς 

προσευχῶν μου, 10 δεόμενος εἴ πῶς ἤδη 

ΟΣ (λ6 [15 ΤΥ ΨΣΏΘΒ5 ΟὗἨ Ὧον 
σιουῦ ΘΑΒΩΡ 1 8]- 

τοιλθιλσϑησο [ ΨΘΥ͂Β ΓΔ ΚΘ τηθηὐίοῃ οὗ 
χοῦ ἢ ΙΓ ὈΥΓΘΥΘΥΩ, 
10 Ρερβίηρ ὑμαΐ 1 “δἱ 
811 ῬΟΞΒΙΌΙΘ 1 Τῃ8..) ΠῸῚ 
δ Ἰαϑὺ Ὀ6 ὈΤΟΒΏΘΥΘΩ͂. ἴῃ 

ῬΥΔΥΟΙΒ ΟἶΤΏΘ, ΞΡ! οδίίης 15 πο δἰσοϑαν {ῃ8 ΜΠπΠ οὗ αοα 50 85 

ποτὰ εὐοδωθήσομαι. ἐν τῷ 
δῖ βουιθύηθ 1584] ΒὈὲ βίνεη ἘΝῚ νὰν ἰπ ΓΝ ΟΝ Ἢ Ἀδτὰ κα ἡ ται μὲν ἡ 

θελήματι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑὕὑμᾶς.[ 586 τοῦ, ἐδμδύ ᾿ 
28} οὐίβε αοά ἰοοοσῖθ ἰονναῖαὰ ὕοῦυ. [Ἰῃγ 2 Ὑ πηρατὲ ΒΟΙΪΏΒ 

11 : ἐπιποθῷ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα ΒριΓ.81 μἰζε. ἰο τοῦ 
ΔΙῚ ΣΘΔΙΏΪΩΒ ΤΟΥ ἰοϑεα ὑοῦ, ἴῃ ογάον ἱμδΐ } 1ὴ ΟΥ̓Ω͂ΘΙ 0 τοῦ ἴο 

τι '᾿μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν [Βὲ πιαᾶάθ Ηγηπι; 120Γ ᾽ ᾽ 
ΔΨ 1τὴδν ἱἰσαρασὶ βγδοίοιβ σὲ ἰο χοῦ ΒΡ ϊσιῖδ] 

εἰς τὸ. στηριχθῆναι 
ἰχῖο [86 ἴο Ὀ6 δγιηῖν ἄχθρᾶα σοῦ, [3418] 

ἐστιν συνπαρακληθῆναι ἐν ὑμὶ ὸ 
ΜΕῚ ἴο ὈῈ ἀϑλ αὐ σέγόιυ ᾿ δ: τς 

ταῦθ, ὑμαῦ ἔθ 6 χηδῦ 
ὑμᾶς, 12 τοῦτο δέ 106 8δῃ ἰπμύθσομθηρθ οὗ 

Ῥαΐ} βῃσου ρθη θηῦ ΘΙΠΟῺΡ 
χοῦ, ὉΥ 680 ἢ Ο18 

Ἰοβείμος. ἰῷ, σοῦ, ἰὨΣΟΟΒᾺ { ΤΟΙΡῺ [6 Οὐ 5 

τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. αἰ, Ὀοΐῃ χουᾺ5 δπὰ 
{88 ἴῃ οἱ δηοίῃβος {αι 

13 οὐ θέλω δὲ ὑμᾶ ἀγνοεῖ ῶ Ε υὑμας ἀγνοεῖν 
ΝΟΓῚ τὰ Πρ Ὁὰΐ χοῦ ἰο Ὀ6 δίς ΚΩΟΊΜΙΩΣ, 

ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖ εἶν 
τοίου, ἰδδαΐ γϑὴν χθ5 1 θεέ σθρα 

πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι 
ἰονναγᾶ χοῦ, δῇ νὰξ πἰηααχοά ἀΚΟΣ 

δεῦρο, ἵνα τινὰ ὸ ῶ : ᾿ καρπὸν 
ἈΛΙΆΘΥ, ἴῃ ογταᾶθρτυ δὲ βοϊὴθ ὙΠῊΣ ἜΡτΣ 

καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς 
αἶδο 'Ξ ΥυὙοῦὺῦ δϑοσογαϊβΑ5 8150 ἢ [86 

ἔθνεσιν. 14 “Ἑλλησίν τε καὶ ἥ ἕ αρβαρο 
ὨΘΈΟΏ8. Τὸ ασόθκ δια δῃηῶᾶ "ἢ πτπαυοΣ 

σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοι 
ἴο γὶϑ6 (Ὁ 65) δρᾶ ΕΠ Ο] ἐϑη δεῖοεν ΤΕ) 

ὀφειλέτης εἰμί: 15 οὕτω τὸ κατ᾽ 
ἀ ΡΝ 1 δγὰ; ῃὰΞ ἴπθο δοοοσζάϊωηρ ο τὴ 

πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖ ἐν Ῥώ 
ΘΕΘΟΥ (655). 81|5820 ἴοτοῦυ ἴθ ἜΠΕΟ ᾿ὰ ποδδ 

εὐαγγελίσασθαι. 16 οὐ ὰ 
ἰο ἄφοϊατο βοοὰ πον. Νοΐ ἴον 

ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύν 
1 δαὶ θβέίῃθ δα ματηρᾶ οὐ ἰῃδ τὐνλ α όνε δι ̓  ἀφύπενος 

οἔ χοῦ δῃά δῃά οἕ π16.  γῃϊῃ δ. 

193 Βιιῦ 1 ἂἄο ῃποὲ 
ψαὴῦ σοῦ ἴο ἴδ] ἴο 
Κηον, ῬὈχούμθυβ, ἰῃαῦ 

ἴο ΘΟ [Ὁ ΤΏΘῺΥ͂ ὑπ Ρ1- 
τοῦ ] Ῥοββᾷ ἴο Θοῃὴβ ἰο σου, 
ἴδε ἐὀὈαῦ 1 βᾶνα Ὀδ6θὴ Ὠΐη- 

ἄροτθὰ 00} πον, 1ἴἢ 
ἢ Ι ταϊσῃῦ Βανε ] οσᾶθ ὑδϑὺ 1 τηϊρμὲ 

καὶ ἐν τοῖς λοιτοῖς | ἀσαυίϊτα βοῖπθ ἔγαϊίδρα' 
Ἰοξίονοσ [150 δηοηρ ὙΟὺ ούθ 

8ἃ5 δουρ 86 τοϑῦὺ οὗ 
{6 πϑίϊοηϑ. 14 Βοίῃ 
ἴο αΥθεκβ δηᾶ ἴο. ΒΔ1- 
Ὀδγίϑηϑ, οί ἴο τῖὶδα 

ἐμὲ [ 8ῃηα ὑο 5θῆβθβθϑβ οὔ 
Ὶ δἷὴη 4 ἀδρίοσ: 1550 
ἴμευθ ἴθ ΘϑρΌΥΠθο5. ΟἹ 
ΤᾺΥ Ῥᾶχὺ ἴο ἀθοίασχο [6 
Βοοᾶ ὩΘῸΒ5 δἷϑὸ ἴο γὸῦ 
ἐθουθ ἰῇ Ἐοχγηδ. 16 ΕῸΓ 
1 δ Ὡοὺ δϑηβιηθα 
οὗ ῃ8ὼ8 φβοοᾶ ὩΘΨἙ; 

ἘΒΟΜΑΝΒ 1:1}--8 689 

ὰρ θεοῦ ἐστὶν εἰς σωτηρίαν παντὶ ἢ ἰ5, ἴᾷ ζαοῦ,. αοά β 

ΥοΣ οξαοὰ εἰ ἱπίο βαίνδίοῃ ἴο ἐν θύϑοῦθ ΡΟΣ ἔογ βαϊναύϊοι ἴοὸ 

τῷ πιστεύοντι, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον ΕΥΕΓ ΤΟ σε, αν δΒ Κορ ν 

ισ 88 (οὔθ) εονίηξ, ἐο Πεν δὴ ἄχαὶ Μὰ 'ο ἶἧε τὐρῦδε: 

καὶ Ἕλληνι’ 11 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐνὶ Τ7ἴογῦ ἰῷ ἴὑ σα 5 

«πὰ ἴο ατεεκ; τἰσἈἰΘουβειΘῈ5 ὩΣ οὗ αοὰ Ἴ τσ ἴθουιβῦθϑϑ ἰὰ Ὀείησ 

αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς  τονεθϑιθα ὮΥ ΓΙΤΒΆΒΟΩ 

τ 15 βείῃες τονεαιςα οἱΐί οὗ ΖΑ] τοῖο || οἱ ξαϊῃ δηᾶ ἰονϑτγαᾶ 

᾿ ᾿ ΄ ν » [τ 1}, 1δϑὺ 85 ἰὖ 15 τὶῦ- 
στιν καθὼ γέγραπται Ο δὲ Ὦ, ἢ} 

ττα, ᾿ ΒΈ ϑνον δα {885 ἤθε νυι τε ΤᾺ Ῥαΐ ἔεπ: “Βιῦ ἴδ8 Υυἱθὰ- 

ἰθοὰβ ὉΏ6---ὩΣ ΤΘΔῺΞ 
πίστεως ζήσεται. 

Ζαῖα. ΜῚΉνΘ. 

γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ᾽ 
ΤΥ τα οὗ αοα ἔγοχ 

οὗ οὐ Ὧ6 Μ|} εἰν." 

18 ἘῸΓ Οοα᾽5 τα 
5 Ῥοίηρ τονθαθα ἔγοσα 

Πδανθῃ ἀϑϑληϑὺ 8}} 1π- 

δίκαιος ἐκ 
εἀσμίεουβ (0π6) οὐΐ οὗ 

18 ᾿Αποκαλύπτεται 
τι 15 Ῥείη τονϑιθα 

οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ  ποάϊϊηα55 θηᾶ ἀτὶρᾺ- 

βοᾶνβὰῷ ὌΡΟΣ 8 18. οὗ νοποζαϊΐοῃ 8818} ὑβθοῦξηθϑβ Οἱ τ ΜῺΟ 

ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν 816 ΒΌΡΡΥΘΒΒΙΏΒ; {8 

αὐτὶ αἰ ΘΟ ΒΘ 55 οὔ ἤχθη 186 (ο65) {88 τα ἴῃ δὴ ὉΠΙΡῸ- 

ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, | ἰδοῦ ΜΑΣ, 19 ΒοΟΘαΞΘ 

{αϊὰ 1: ποτὶ θοῦ ΒΩ 6 55 ποϊάϊαρ ἄνα," ταῦ πὰ Ὀ6 ΚΟ Ὼ 

19 διότι τὸ νωστὸν τοῦ θεοῦ ἀρουΐ αοά ἰ5 τπϑρ ξοϑῦ 

τπτουρὴ ψιοὰ ἴθ καοσγ ((Ὠἰα 95) οἔ 16 ἀοά | αἰαοῦρς ἰπθην, ἕο αοά 

ταδιάθ ἴῦ πλϑηΐϊοϑῦ ὕο 

ἐβοα. 20 ΕΓ 5 ἰπῃ- 

ν 5016 [αὐ8110165] ΔΙΥΘ 

ΟἸΘΑΣΙΥ 5θθὴ ἔτοπὶ π6 

φου 55 οτοαύΐοη Οἢ- 

ναι, Ὀδόδδα ὑ6 

αἴθ ρογορινθᾶ. ὈὉΥ̓ ὑμ8 

ἐπΐηρθ πιϑᾶθ, ουθῃ ὮΪΡ 

δἴθῦωῃθϑι ρον δῃὰ 

αοᾶπῃϊρ, 580 ὑδαῦ 6 

416 ἸΏΘΧΟΌΒΘΌΙΘ; 21 Ὀ6- 

οϑαδο, δυο ὑΠ 67 

κὸν αοα, ὑμον δᾶ 

τοῦ αἱοτιν Εἶτ 5 αοΩ͂ 

Ὧοχ ἀἸ]4 δον ὑμϑηκ 

Βἷπι, Ὀαὺ ὕΠῈΥ ῬθοδτλΘ 

οιρὺν -6ϑαθᾶ ἴῃ ὑπ61Ὁ 

γρδϑοηϊηρ5. 8η6 ὑπ 

απἰηθοῖ!σοηὺῦ θαχὺ 

ῬΡδοδῖὰθ ἀασκοηθά. 

29. ΑἸΠΟῸΡ 8550 Υ  ] Ρ᾽ 

[067 ψετθ ῖβ8, 6 

μασϑίηθ ζοο 8 29 δῃηᾶ 

ξυχηρᾶ ἴθ βοῦν οἵ 

ἐπ ἱποουχυρυοια αοᾶ 

Ἰηῖο βουαθύμιῃρ {πὸ 

ανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς 

ὀρ Ως ἱβ ἴἷἴὰ δῖαν, τῆς αοἂ ἴοσ ἰο μετὰ 

[ὼ 
' Ὁ ἢ " ΥΝ κ 

ΓᾺ - 

ἐφανέρωσεν. 2ὺ τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ 

ἀὐλδη ῬΟΝΙΡ ΤῊ6 ΖὸΣ ηϑϑθὴ (8 1η55) ΟΕ Βΐτη 

ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν 

ἽΤΟΤΩ, οὐθδίοα οὗ Μοτια ἰο [8 8 ἐμ1πῈ5 τδᾶθ 

νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος 

Ῥοίηξ ρεσορὶνϑα 15 βοὴ ἄοννῃ, ἰῇ πᾶ οἴργηδὶ 

αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι 

οὐ Εἴτα Ῥον δμὰ Ββοᾷἄάβῃιρ, ἰἴῃῖο τ 6 ἴο Ὀ6 

αὐτοὺ ἀναπολογήτους, 21 διότι 

τέλος ἀρίθηβθ αβ5, ΄ Τῆγοι ἢ  ΪΟὮ 

γνόντες τὸν θεὸν ὡς θεὸν 

βανίὴρ Κον {3.0} αοᾶ 89 ᾳοὰ 

ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, ἀλλὰ 

{πον δἸογιθοᾶ ὁ ΟΥ̓ 18 ν ̓ μδηκοά, Ὀσυξὲ 

ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν 

πον Ῥδϑοαπὶθ ναΐθ ἰὼ ἴδ τραβοιίηββ οὗ ἱμοτλ 

καὶ ἐσκοτίσθη ἀσύνετος αὐτῶν 

δᾶ. τναβ ἀαυκουθὰ ἰμβ αὐϊαξοισοης οὗ ἤοσα 

καρδία’ 22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ 

Ὠρατί; ΕἾΠΕ οὐ οῖτ ἴο Ὀ6 τῦΐδα (Ο 65) 

ἐμωράνθησαν, 23 καὶ ἤλλαξαν τὴν 

ἴδον ο 6 τη846 ΣΟΟΙ5Ώ, δ δὲν ομεπβεάᾶ ἐμ 

δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι 

ἙΙΟΙΥ οὔίμε ἰῃςοσγυρεθι8 αοὰ ἴῃ ἮἩΚΘΙ655 

201. ὙΜοΥΙ᾽ βξεκόσμου (κποδτθο), ΒΑ; 51) (οτἵαῆη), 45: 

Ὦρανθη 5, 0.33, ᾿ 

οὐχ 
ποῖ 

οασίῃ δπᾶ 



᾿ΒΈΟΜΑ͂ΝΒ 1: 24:--28 

εἰκόνος. φθαρτοῦ ̓  
ΟΣ ἰχγλᾶρο οὗ σοσυπρίϊθ]α 

καὶ “ τετραπόδων 
δᾶ: οὗἉ ἔουτ-ξοοίεα (οΠ.65) 

εδᾷ, : Διὸ 
ΤὨΣΟΌΖΗ.  ὩΣΟΒ 

84 ΟΥ̓ Ηϊουβ 

ἑρπετῶν. 

τ ΖΩΒΏ. 

καὶ 

αὐτοὺς ὁ παρέδωκεν 
2 15 ξανε Ὀθβίᾶσ 

οὔθ πϑασχίς 

ἀτιμάζεσθαι 

ἄεβῖτεϑ ᾿ 

τοῦ 

σοῦ 16 

εἰς ΌΜΩΣ ΕΣ 
ἰηῖϊο τπο]θασθ655 

σώματα... αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, 25 οἵτινες 
Βοαϊΐϊος. .ὄ ..οξἔδο - ἰὰ ἔπεσα, ες ὙΜῺΟ 

μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν, τοῦ θεοῦ ἐν τῷ 
Θχοδδηρεα μα ἐχαῃ ὉΣδ6Ε αοἅ ἐπ ἴδε 

ψεύδει, “ καὶ᾽ ἐσεβάσθησαν καὶ 
11ο, δῃᾶ {μον νεοῃοσζαιρα δηᾶ 

ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ 
ἔπεσ" τρηαᾶοχρα βδοχϑᾶ βοσνῖσθ ἴο π6 στοδίϊουα Ὀοϑϑιᾶθ 

τὸν κτίσαντα, ὅς ̓  ἐστιν. εὐλογητὸς 
ἐμ . Ο᾽ς6 Πανίῃβ στοαΐϊθα, ψῇο 15 ΒΙΘςβθα (οπϑ) 

εἰς τοὺς αἰῶνας: ἀμήν. 26 Διὰ ποῦτο 
ἱπῖο ἰμ6 8565; ᾿ΔΙΆΘΏ. ὙΠΓΟυΒἢ ἐπ 5 

παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη 
85ᾶνο θεϑίᾶθ ὕλθτα Ὡς σοὰ ἰπίὸ ρϑϑβίοηξ 

᾿ἀτιμίας: α τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν 
Οὗ ἀἰβποηοσῦ;: ἴῃ6 ἀπά ΤΟΥ ἔφυ δ165 οὗ ἴπϑσὰ 

ἤλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς ν 
αἰτῶ! δηβοά 16 πϑίυσδ 1556 ἑπίο ἴῃς (οὔ δ) 

παρὰ φύσιν͵ 27 ὁμοίως . τε καὶ οἱ ἄρσενες 
Ἠκοννίβα δηᾶ 8130 6 τηϑῖ65 

᾿ ἀφέντες τὴν φυσικὴν σιν 
Βανὴπρ Ιοὐ βὸ ΟἹ πὸ ἐσ κι ΄ χρῆσ Ανο 

θηλείας. ἐξεκαύθησαν ἐν ὀρέξει αὐτῶν 
ϑσηϑὶθ ννοῖα Ὀυτηθδᾶ οἷἵ πὰ ἐπα 1.51 

εἰς ἀλλήλους ἄρσενες ἐν 
Ἑῖο. ὁπ δηοίῃοσ τη 165 ᾿[ἴἢ 

ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι 
- Ἰάδοθηον, ΝΟΓΚΙΩΡ ἄοννὰ 

ἀντιμισθίαν ᾿ ἣν 
χείΌΣΗ τουγασα: : ΨΏΙΘΒ 

πλάνης αὐτῶν 
ΘΟΙΓΟΥ͂ ΟΥ̓ ἰβϑηι 

ἀπολαμβάνοντες. 
τοςοοϊντη (δ Κ) ΣΌΝ 

28 Καὶ καθὼς 
Δηᾶ ΔΟσοταάϊπδ 85 

θεὸν ἔχειν 
σοά ἰίοβεμλπανίηβ 

παρέδωκεν αὐτοὺς 
ξανϑ Ὀββϑίαθ 

Ὀεβϑιαθ πδίαγο, 

ἄρσεσιν, 
ΤΆΔΙ65, 

καὶ 
8ηα 

τὴν 
΄τὰς 

τὴν 
1μ6 

ο΄ ἔδει οὐ τῆς 
λξ γγϑ ὨΘΟσϑϑαυν οὗ [ῃ6 

ε ἐν αὑτοῖς 
1΄ῃ {δόσω 

οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν 
ποῦ ἐδον δρρζτονεᾶ ἐδθ 

ἐν ἐπιγνώσει, 
ἐγ} δοοιχαίθ Καον]θᾶρε, 

ὁ θεὸς εἰς. ἀδόκιμον 
ἴθι ἰβαὸ ὥοαά ζπίο ἀϊδεαρργονθράᾶ 

ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν 

διὰ οὗ οσεθὶηξ ἰἱη 55. 

᾿ Ἐδ6 

θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν 
οἵ ἘΠ τὰ 

τὰ 
οζίμῃα ἴο ὃς Ῥοίηρ ἀἰβῃοηοσεα ἐμθ 

ΟΣ δοσα 

690. 

ὑπ6ὸ ἰῆθρα οἵ 605. 
ΤΌΡΟΪΌ]6 δὴ 8ηᾶ - 
ὈΙταὰ5. διῃιᾷᾶ ἴουγ-ξοθίθα 
ογοάΐασγοϑ: δηᾶ Ἔτθορὶ 
(ΐηρ5. ἫΣ 

24 Τμοσθίοσθ. (σα: 
ἴῃ Κοορίησ σῇ ΠΝ 
ἀρδίσος οἵ ὑμπϑοὶσ ᾿ρδχύς, 
θανθ ἴθι ὉΡ ἴἰο πὰς 
ΟΙθδηθαβ, μα ἐποῖς 
Ῥοαΐϊθβ ταϊρῃῦ Ῥ6 αϊς.-. 

1 Βοποτβά διηοηρ' ὑπδὴγ: 
2ϑονοθ ἐῆοϑθ. Ψὴ0 
Θχσμϑηροα {Π6 ᾿ἰσῃ 
ΟΥ̓ -αοα ἴος ἐδδ "ἢν 
δηα νεπογδίθα ἀπὰ 
ΤΟ ΕΥράᾶ βϑογθα 'βεῦ- 
νίοσθ ἰο {π6 οσθδίομ 
Τα ἴδῃ [μθ΄ Θὴδ 
ψΏΟ ογϑαίθα, σῶος" ἦδ 
ὈΙΘσϑθα ἔογδνοῦ. ΑΙΏΘΩ: 
26 Ταῦ ἰ5 ὩΣ ὅοὰ 
8ανα μοι ἋΡ ἴο᾽ ἀϊε- 
Βτδοοα] ΞΟΧΌΔΙ ἀρρο- 
ὑἰΐθϑ, ΖὺΥ Ὀοίῃ ἐΗρΙσ 
ἔβα] σμαηροά ἐπ 
ὨδδιΓΑ] τι56 οὗὁὨἨ ἐῃδ)- 
56 Ινο 5 ἰῃΐο οὔθ σοῃ- 
ὑσᾶτν ἴο παίῃσθ; 27 δῃὰ 
ΚΟ 156 ον [πὸ 
ΤΆΔΙΘ5 ἰοῖν ὅθ πδέασαϊ 
1586 οὗ {π0 ἔδῃδιθ δηᾶ 
ὈΘΟΘΙΘ ΥἹΟΙΘΏΟΙΥ ἐπ 
Πδπιθᾶ ἴῃ ὑποὶς Ιυϑὲ 
ἰοψατᾶ οὔθ δῃηοΐμο, 
8165 Μ1ῈῺ Τ18165, 
ψΟΥΚΙῺρ τὺ 15. οὉ- 
ΒΟύΘΩ6 δηᾶ γΓϑσοίνίηρ,. ἴῃ 
ἘΠ ϑοῖνγος. ὑπὸ ΣῈ 
ΣΘΟΟΙΏΏΘΩΒΘ, ψὮΪ1Ο 
ψῶ5 ἀὰθ6 ἴὸσ ἘΠΕῚΙΡ 
ΘΥΤΌΓ. 

28 Απὰ ἐπβὲ 85 ἐρῶν 
αἰά ποῦ. δρργονθ οἵ 
Βοϊαϊῃσ αοᾶ . πῃ 80- 
οαταῦθ Κηοπνιθάρα, 
αοῦ φᾶν ὑμεῖὰ Ὁ. 
ἴο ἃ αἰδαρρσονθά 

ταπισποππ--.."ὋἜΦ τ τὃΟὃὃςὃὉΌὉὃὉῸὉςςὉςὃςὃςὃὃὁἝῪ.. ...........- 

691 

νοῦν, “ποιεῖν -μὴ καθήκοντα, 
αἰ, ἴο ΡῈ ἀοΐϊῃξξ ἴμ8 (βίηεο) ποῖ. ὑὈρίῃρ Βίη 8, 

249 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ 
- Ββανὶὴξβ Ῥεδὴ ΕΠ1οδα ἴο 8} ἘΠΕ ΕΝ 

πονηρίᾳ. πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς 
ἰοκοάμαθθ. οοναίουσμαθσθ Ῥϑάῃβββ, . (0565) 8}1 

φθόνου “. φόνου: ἔριδος δόλου 
οὗ ΕΩΥΥ ᾿ΠΟΕΣΛΌΓΑΟΘΥ ᾿ . ΟΣ βίσ6 οΥ ἀδςεὶΐ 

κακοηθίάς͵ : ψιθυριστάς, 
οὗ ρα ἀ-τηϑηποσεα ἰδία, ὩΊΒΡΕΥΘΙΒ, 

30 καταλάλους, « θεοστυγεῖς͵ ὑβριστάς, 
- ΒΌΘΘΚΟΥΒ ἄοννῃ, (οῦᾶ δδοτσεσβ, . Σπδοϊθῃΐ, 

- ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς 
ΘΌΡΘΙΙΟΥ ΡΟ δυῖηΒ, ψΑϑυϑηΐῖβ, Σανθηΐζουβ.. 

κακῶν, .-:. ΠΕ γονεῦσιν, 
οὐ ὈδΔα (1 1155}, ἴο Ρασθηΐβ 

. ἀπειθεῖς, 81 ἀσυνέτους, ΝΣ 
(ο65) ἀιβορραϊθῃῦ, (ο 65) ννιϊπουΐ οογαρσεβεηδίοα, 

: :ἀσυνθέτους, 
τς Θηθαδοζαθαῦ ὈΤΕΆΚΚΘΣΒ, 

ἀστόργους, ἀνελεήμονας: 
(οπ65) επουΐ παίυσχα δρέδοξοῦ, ΤΆΘΓΟΣΙΘΕΒΒΙ 

32 οἵτινες τὸ .: δικαίωμα τοῦ θεοῦ 
ψῃο. ἰῃς τἰβῃίθουβ ἀβοσέθ. οδΐβα ὅαοὰ 

ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ ., τὰ 
Βανὶῃβ δοουσαίειν Καοννα, ἱμβαὲ {δμ6 (οὔ 65.) {δε 

τοιαῦτα ΄ πράσσοντες ἄξιοι θανάτου 
βίο ([8 155). Ῥουξοστηῖϊησ ποτ ν οὗ ἀεδαΐίῃ 

εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ. ποιοῦσιν ἀλλὰ 
106 ν δἂῖθ, ποῦ οὔ ἴδμοια. 186. 816 ἀοΐϊῃξ,. Ὀαΐ 

καὶ συνευδοκοῦσιν. τς τοῖς 
ΕἸΣ ἐμὸν δύ ἰἰπκίηρ Μ6}} ἢ ἰο ἴδε. (ΟΠ 65) 

πράσσουσιν. : 
ῬΟΥΖοσσηϊη δ. 

9 “Αἰὸ ἀναπολόγητος εἶ οὦ 
ΤΉ τουΡ Ψ Ώ1ΟΏ ρθη 56 1655 γοι ᾶῖο, Ὁ 

ἄνθρωπε. πᾶς ὁ κρίνων. ἐν ᾧ 
ἸΔῈ ονεύνοῦθ ἔπε (ομθ) ἡἡπάρίησ; 'ἴὰ ψ δὶ 

ὰ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν 
ἰὼ τά οὐ ἔμ αϊβοσεαί (ο6), ὙΟΌΓΞΟΙΣ 

κατακρΐνεις,᾿ τὰ γὰρ αὐτὰ 
ἕου τὰ 1. ἀρίαβ ἀοννα, ἰπ6 ΤΟΥ νΕΥΣ ((8}λ685) 

πράσσεις  ᾿ ᾿ς ὁ ᾿ κρίνων᾽ 
γοῦ ἃτθ Ῥϑγξουτωϊη ἴδε (056) ἡυδίηξ; 

2. ᾿ οἴδαμεν. δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ 
8 Βαν6 ἰἔποννα θα ἐπαὶ ἐδ ἡπαάρτηθας οἱ ἐμ6 

ϑέοῦ ἐστὶν τ κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς 
αοὰ 5 ϑοοοσγαϊηρ ἴο ἰγσαΐὰ - ὑροῦ [Π6 (065) 

τὰ -τοιαῦτα  ϑ»ξ: πράσσοντας. 
{9.0 ᾿5Άο ἢ (155) ῬΘΥΖοστηὶῃ Κ. 

ΤΠ γοὰ πᾶσα; 

6 ἰπϊὴρ ἴῃ: ΜὨΪΟΩ 

ΒΟΜΑ͂ΝΒ 1:29---2: 2 

ΤΑΘηὐδ βία, ἰο. ἄο 
[δὲ ὑπϊὴρ5 ποὺ Βυίίηρ, 
29 Π]]δρᾶ 85 πον ψοσα 
χὰ 411 πὐγὶρηθουϑ- 

Ὧ655, ΜΙΟΙΚΘάΏ655, 

σονθούο 6 55, 1] σὶ- 

ΟΌΞΏΘ55, Ῥαίηρ 1.11 οὗ 

ΘΏΥΥ, τσ σ, δ 16, 
ἀδοοὶδ, ταδιοίουϑ ἀϊ5- 
-δοδι θοῦ, Ὀθηρ ΨΜΏΪ15- 
ῬΘΙΟΥ5, 30 ὑδοκριίοτϑ, 
πβίεσ οὗ αοᾶ, ἴη50- 
Ιϑδῃὐ, ἈΘΌΡΕΟΥ,. 5611- 
ΘΒΒΌΣΑΙ ΤΡ, νηοῦ Οὗ 
Ἰ7]ατίοιι5 ὑμίηρδβ, αἷ5- 
οραάαϊοαῦ ἰο φῬαγϑηΐδ, 
81 σι πὰοὰδ ἀπᾶοτ- 
5ὐαηαϊηρ, ἴ8156 ὕο 

-ἀστθοιιθηῦβ, Ὠδνὶηρ ΠΟ 

πϑῦυγα]Ι αὐϊρθούϊοι, 

τηϑτοῖοβα. 32 ΑἸ ΒΟυΡῈ 

{6586 ΚΟΥ. 1] ΜΕ] 

[Ὧ8 τὶρηίδθουβ «ἄθοσθο 

οὗ Οαοάᾶ, ὑμαῦὺ ὑδοϑα 

Ῥγϑούϊοϊηρσ ΒΌΘΩ ὉΠ ΏΡΒ 

ΔΤΘ ἀδβοσνίηρ. οἵ 

᾿ἄοϑίῃ, ὑπο ῦ ποῦ ὍΠΙΥ 

Κοορ οὔ ἀοΐῃρ ἔμϑαι 

Ῥαῦ 4150. δσοπϑδϑῃΐ 
νι ὕοσθ Ῥτδοίϊοϊπρ 

Ὁ Θλ. 

ΤΏΘΥΘΙΟΓΘ γοι 816 
ΟΛΩΘΧΟΌΒΘΟΌΪΙΟ,  Ο 

τῆϑ, ΏΟΘΥΟΣ ψοῖ 8ΓΘ, 

ΙΟΓ ἴὰ 

γοι ἠ.ᾶρε διιούμοσ, 
γοι -οομάδιῃτμι ΨΟΌΓΕΘΙΣ, 

1ΏΘΒΙΊΌΘΗ 85 γοὰ ὑμαῦ 
υαᾶρθ τγϑούϊοθ. 8 

586 ὑμίηρθ. 2΄ΝΟΥ͂ 
6 Κηον ὑδαῦ. {88 

Ἰπμάρτηθηῦ οὗ Οαοα 15, 

ἴῃ ϑοοοτὰ σι ἰταίῃ, 

ϑδρϑοϊηδὺ ποθ 0 

Ῥτϑούϊοα βΌσΩ. ῬΏΪΏΡΞ.. 
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3.Βαὺν ἄο γοῖξ Ὦδγε 
ὑπὶθ ἰᾶθα, Ο τήηϑῃ 
ΜΘ χοῦ πᾶσα ἰπορς 

[8 βίῃ (Π]π|65)  γὴῸ Ῥσγϑούϊοσθ βῆρῃ 
σὺ [πῆρα δηα γοὺ γοι ἀρ 

: ᾿ ΜῈ] 
θεοῦ; [Θ5σᾶρ ὑπ 7πᾶρτηθης 
(οάΐ [οὗ «αοαἀῦ 4ΟΥ ἀο γρῃ 

3 λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε 
Υουῦ δῖα τεοκοηίησ ὼς ἰμΐδ, ο ΤΆΔῸ 

ὁ κρίνων τοὺς τὰ πτοιαῦ αὗτα 
186 (ο6) ἰυαρίη ἰδ6 (οΠ.65) 

πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι 
Ῥοϑυξοστηὶπς δηᾶάᾷ. (οὔδ) ἀοίϊπῃρ θεὰ, ἰμαὲ σοῦ { {Ὡθ, {πδὲ γοὰ 

5» ἣΡ, »Ὶ ἊἝ - 2 

ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ 
ὙΝ11 ῃ6ε6 ουΐ οὗ 1868 ἡαδρτηστξ οὗ ἰῃ8 

4 ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ ἀεϑρῖ56. ὑπ8 το 65. οἱ 
ΟΥ οὔίδμα 

καὶ 

ΟΥ ἴδ 8 

καὶ 

ΚΙημ655 

μακροθυμίας 

τίσ ῃμθ5 

τῆς ἀνοχῆς τῆς 

οἱ Ὠζχῃ [ Ὧϊ5 Κίηη655 δ Π6 ἔργ. 
Ὀθδσϑῆοα 8Πη4 Ἰοηρ- 

πᾶ οὗ ἰῇ ξοσθθαχζδηοθ δα] οὗ ἴπΠ6 ἸΟΏΡΙ 655 οὗ βρ σῖΐ ΒΌοΥηρ, Ὀθοδαβο γοι 
τὸ 1 ἄο ποῦ Κῆον ὑμδὺ ἔῃ 
[86 Κίπαϊν [απϑ11γ7]} οἵ 

σοὺ ἰγοὰ ἤο τϑρϑηὐβϑηοθ) 

ΟΣ δάμθδα δηὰᾶ 
καρδίαν  πηγοροηύδηῦ μϑαγὺ γοι 

καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι 
ΨΟῸ 816 θυ βίη, Ὡοΐ Κηον δὲ 

χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ] ἀοᾶ ἰ5 ὑγγίῃ 
Κιπὰ [αὐδι1ν] οὔἷὰῃς αοά ἰηΐο ἐδρεδίαπος Ἐ τ ἘΝῚ 

ἄγει; ὅ κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά [5 Βαῤ 8ς 
ὧς Ἰθδ 57 Δοοοτάϊησ ἰἴο Ὅπὲ ἴηὸ ἀμ εσδμ ἘΟΕΟΜΙΒ, τὸ 

σου καὶ ἀμετανόητον 
οὗ σοι δηὰ πργορθηΐϊδηξ Ὠραχί 

θησαυρίζεις Α 
ΨψΟῖι ΔΧΘ ἰΥΘΘΒΌΣΙΏΣ ῸΡ ἴο γΟΌΧΒΘΙΣ Ύδίῃ Ώ ἀδν 

ππ, - 
ἈΠ ἔξοῦ, 6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ 

ἀροστάϊπα ἴο ὧς ἔργα ἀρέθνα ἦ ἴο ἘΝ 

ἀποια υλον τ ρεο ππθ δὸς Εγον μθγανς 
δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν 
ΒΊΟΥ δῃηᾶὰ Βοῆοχ δηα ἱποουχιρορΊ ἢ 655 

ζωὴν αἰώνιον: 8 τοῖ δὲ ἐ 
1116 φνουϊαβδίίηρ; ἴο π 6 (θές μι ὃ 

ἐριθίας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ 
ςοπἐθῃἐἸουιβιλἝ 85 «πα (0.65) ἀϊβορουἑηϑ ᾿ 

ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ 
᾿ ἐταϊῃ ΟΡΘΣΊΩΣ Ὀαὶ ἰο ἰῃ6 πυὶσθουϑῃθεβ 

ὀργὴ καὶ θυμός, 9 θλίψις 
ννυεαία δρᾶ ΘΔΏΘΟΙ, ἐσιρυδίϊου δηάᾶ αἰδβίχσοϑβ, 

ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ 
ὭΡΟΩ Εν ΥΥ 5011} οὗ 8 ΟΥ [868 (ο; 6) 

κατεργαζομένου τὸ κακόν, ᾿Ιουδαίου τε 
ὙνΟΥΚΛΩ Θ᾽ ἄονῃ ἰδ Ἀδὰ (ἰδίῃ 5), οΥ ὅενν δηὰ 

πρῶτον καὶ Ἕλληνος: 190 δόξα δὲ καὶ τιμὴ 
ἢγχδὲ δᾶ οὗ ατοοκ; ΒΊΟΥ Ὀαΐ 856 ὨΟΠΟΥ 

καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομέν 
ὉΠΔ ρϑϑβοθ ἐοθνούϑοῦθ ἰδ (016) ργαζομέι Ψ 

τὸ ἀγαθόν, ᾿Ιουδαίῳ τε 
ἴδε μβοοά (π᾿ηρ), ἴο σεν δά Ἐτϑὲ 

ΘΥ6 βίοσίπρ ῈἘΡ ντϑίῃ 
σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ἔοῦ γοιγδθι. οὐ ἐδ 

ΟΔΥ οἵ σταίη. δηᾶ οἵ 
86 τϑνθϑιηρ οἵ Οοα 

οἕὗ γἱβιίθουβ ᾿υαρτηθηΐ σὶρ 6 ΟῸ5 ἡαάρσταθηὶ 

6 Αμᾶ Ὧ6 Ψ}]|) τϑηᾶος 
νψῇο ἘΠ Ὀ8Δ0Κ ἴο βϑοῇ (οῃ6)  [ὉῺ ββο οὔθ δοσογάϊηρ 

ἴο Πὶ5 ψογΚ5: 7θνοσ- 
Ἰαϑύϊηρ 1116 ἴο ὑμοβδ 

ἀγαθοῦ ὴΟ 8΄β ββοκίῃρ βΊουυ 
8ηἃΔ ὨΟΠΟΥΙ δῃᾶ ἰῇ- 

ζητοῦσιν | ΟΟΥΓΕΡ ]ΙΘΘ55. Ὁ. 6ῃ- 
βεθκίηρ  ἀτϑηοΘ ἴῃ σοσὶς ὑπδὺ 

158 βοΟΩ͂; 8 ΠΟΥΨΟΨΕΣ, ἴοὸτ 
ουΐ οὐ (ῃοβα ΏΟ 8ῖθὸ οϑῃ- 

ὑδαύϊουβ 84 ΨὯΟ αἱ5- 
ἴο 88 [ρον {πθ ἐχσαθῃ Ραυΐ 

ΟὟΘΥ χρη ΘΟ 5655 
πεσθ ΨΠῚ Ρὸ ψνταίῃ 

καὶ στενοχωρία, [ἰ ϑηᾷ δῆρεγ, 9 ἐσίθι]δ- 
ὑΐοιι δηα αἰβύχϑεβ, ὉΡΟΙ 

[6 501} οὗ δυοσῦυ τῆ 

ΧΟ ψΟΣΚΒ τὺ [15 
1} ατίοι5, οὗ ἰπ6 σ6 Ὁ 

χεὺ δῃᾶ 8150ὸ οὗ {μ8 

αγθοκ; 1θρὰῦ ΡΊΟΙΥ 

ϑηἃ ΠΟΙ͂ΟΣ δηα Ὀδδ08 
07 δνθύγοὴθ 80 

πρῶτον καὶ ΜΟΣΚ5 δ 15 σοοά, [ΟΥ̓ 

δηά} [6 σον Π͵ιδὺ δηᾶ 8150 
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“Ἕλληνι: ΗΠ οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία 
ἰιο ατεεκ; πο Το 15 δοσθρίϑῃςθ οὗ ζβ 66 

παρὰ τῷ θεῷ. 
μεϑῖᾶα ἰβ6 ἀαοά. 

12. Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, 
Αβιαδην 86 ἴὼσσ σίου Ια (δὲν βίηηθα, 

ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται" καὶ 
μη πουῖ ἂν]. αἶβὸ 186 ν Ψ1 Ὀ6 ἀαΒ ΣΌΣ ΙΠ 5 ΒΕΙν65; δῃᾶ 

ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου 
5 ͵ΆΘων 85 ἴθ. ἴδ ἴμεν δἰ ληθα, σου Ιδὺν 

κριθήσοντα: 18 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ 
{56 . ΨΜῚ1] ΡῈ ἡπᾶρεά; ποῦ ΤΟΥ τῃ6 ὮΘΔΥΘΥΙΒ 

νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ θεῷ, ἀλλ᾽ 
οὐἶανν τιϑῃῖεουβ (065) Ῥοϑίᾶα ἰῇὰς αἀοᾶ, μαΐ 

οἷ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται. 
{π6 ἄοοδυβ ΟΕ ἴᾶνν ΨΨ1 6 71υϑ8ρ6ά. 

14 ὅταν γὰρ ἔθνη "τὰ μὴ νόμον 
ΟΒΘΏΘΨΕΣ ΤΟΥ παίΐοῃβ ἐμ (ομ65) ποῖ ἸΔῈ 

ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου 
Βαν 5 ἴῖο ἀϑδίασα ἰδ6 (ἰλ165) οὗ ἴῃ 6 71ᾶνν 

ποιῶσιν, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες 

1πῸὸ. τὴδυ Ὀ6 ἀοίῃθ, ἴμεξα 1ᾶνν ὩοΣ Ὠβνΐηξβ 

ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος: 15. οἵτινες 
ἰὸ 56 1ῖν6 5 186. 88 Ἰᾶνν; δ 2600) 

ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου 
806 5ῃοιννίηδ νυ {π6 το οὗ ἰὴ8 14 

γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 
δ 1 55:9] 1ὰ τὴ 6 πρασὶβ οὗ ΘΙ, 

συνμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς 

ὑρασϊηρ νυν 655 ἰοσο  Π6 Γ᾽ οὗ θυ οἵ ἴᾷ 6 

συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν 
[92 12} {τ γ6.-} δὰ μείνῃ οὔ ϑποίμο οὗ 88 

λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ 

ΤΟΟΚΟΙΔΏΘ5 Δοσιιβίηδ ΟΥ̓ 8150 

ἀπολογουμένων, 1' ἐν ἢ ἡμέρᾳ κρίνει 
ἀεξθπαϊηρ 5οῖνθϑ, ἴχ 1 ἢ ἅδν 15 ἡυασίηδ 

ὁ θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων 
[ὸ αοαά ἐμ μἰάάρθη (μη 855) Οὗ {π6 ΤΟ 

κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ 
δοοοτάϊηας ἰο δα Βοοα πϑὺν8 οἔταθ ἰμγουβῃ 

Χριστοῦ ᾿[ησοῦ. 
[Ὁ ἘΦ Ε1η Ζ651.5. 

11 Εἰ δὲ σὺ ᾿Ιουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ 
ΙῈ πὶ νοὺὰ 24ἐν 816 θείῃ πδιηρα δῃηᾶ 

ἐπαναπαύῃ νόμῳ καὶ καυχᾶσαι͵ 
γΟῺ 816 σϑϑ Ὁ ΠΡΟΣ ΔῈ 86] γοὰ 8:6 βοδβδίϊῃβ 

ἐν θεῷ 18 καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα καὶ 
ἰῃ οα δΔηα ψοῖ δῖ Κποννηβ [8 Ψ11 ΕἸ εοι 

δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα 
δου ἀχὸ δρ᾽υσονίβ {88 τη 5 ΘΧΟΘΙ ΩΝ 

ἙΒΟΜΑΝΒ 2:11--18 

ἴοῦ με ατϑοκ. 11 ἘῸΣ 
ἐθο ἰβ Ὧὸ ρδυῦ δ ὺν 

αἰ αοάΩ, 

12 ἘΌΓ ἱποίϑηοο, 81} 

ἐμοϑθθ ΨῈΟ 5 πηθᾶ 

αἰϊμουῦ ᾿ᾶ'ν ΜΠ1 6150 

Ῥαυϊθ φιξμουῦ ΙΔ; 

ρῬαὺ 8411 ῇοβα ψῇο 

5 ΩΘα. ὑπ6θῚ 180 Μ1} 

Ρ6 σε Ὁ Ιδ0ΚΚ. 

13 ἘῸΣ 8 ὨΘΆΧΟΥΒ. οὗ 

ΙΔ 816 ποὺ ῃ6 οὔϑθϑ 

Τρ; ὐθουβ Ῥαΐοχα αοάᾶ, 

θυ (6 ἄοουβ οὗ ἰδ. 

Ψ11 6 ἀφοϊαγθα στἱρῇ- 

ἐδοιδβ. 14 ΒῸΣ ψ ΏΘΠΘΥΘΥ 

ῬΘΟΡΙΘ οὗ ὕμθ παίϊοῃβ 

ἰδ ἄο ποὺ δῦ Δ Ὁ 

ἄὯἄο ὈΥ͂. παύυσο μθ 

(Ὠἰηῆρα οὗ (86 ΙᾶΨ, 

{8658 Ῥθορῖθ, δι ποθ 

ῃοῦ πϑνίηρ Δ., 816 8 

Ι.ν ὕο ὑξοσαβθῖνθϑ. 

15 ΤΏΘΥ ἃ16 [26 νϑὺν 

ΟἿΘ5 ΨΏΟ ἀοδχποηδβύγαϊα 

{86 ταβύϊευ οἵ ὑπ δ 

το Ρὲὸ ψυϊύύθῃ πὶ ὑπο ὶγ 

Βοαγύβ, ΜΏΪΔῸ6 ὑμϑὶτ 

οοηδβοίθησο ἰ5 θα 

πἰϊηθο Μιὰ ὑῃθπὶ 

δᾶ, Ὀούνοθηῃ ὑμ τ 

οᾺ ὑδουσῦθ, ὑπον 

8Δ1τ8 Ῥρίηρ δοοιϑθα ΟΥ̓ 

ουθῃ οδχουϑοᾶ, 16 ὙῈ}15 

ΨΜ 6 θὰ 6 ἀδὺ 

ΠΡ Οαοἂ ἰγουρα 

ΟὨτιοῦ σοὺ ᾿πᾶρθθ5 

[826 βϑογοὺ ὑμίπρδ οἱ 

ταϑ κα, δοοογάϊηρ ἰο 

(ὴ6 ροοα πο 1 ἀ6- 

ΟΙδ τ. 

111|, τον, γοῦ 8.6 

8 δον ἰὼ 86 8} 

8186 τοοῦρ ὌΡΟᾺ ΔΨ 

δᾶ ἰδκίησ Ὀγ6. ἴῃ 

αοᾶ, 1δϑαπηᾶ γου 

Κηον 5 ΜΠῈΠ0Ο ϑῃὰ 

ΘΌΌΤΟΥΘ οΟΥὗὨἨἁ ὡωὑΐΩΡ5 

ἐὺ 86 δχοϑιθηῦύ 



ΚΟΜΑΝΚ 2: 19---ὃ6 694 

᾿κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου, [Ὀδοδιιθδ6 γῸ 
ὑπαὶ ΟΥ̓ΔΙΥ Ἰηδίχτιορα οαῖ οὗ [540 δὐκνὰ : ᾿αβλενα ϑ οὶ αὐπῷ ἜΡῚΣ 

πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν [ᾶῃν; 19 δῃηὰ ' 
χοῦ Ὦδνο ροσβυδᾶφρα δπά ψουχβεὶε Ῥαπς Ῥογϑυβδαρα ὌΝ ἘΣ 

εἶναι ᾿ τυφλῶν, φῶς τῶν ἐνδῖθ ἃ μυϊᾶδ. οἱ. να 
Ὁ 58 οὐ Ὀμβμπᾶ (ομ68), δὺς οξίμοε (οὔ65) ἴα! Ὀϊϊηᾶ, 84 Πρ ῸΣ ἕήδς: 

δκότει, 20 παιδευτὴν ἀφρόνων, ἴθ ἀδυκῆθϑβ, 208. οου 
81: ΚΕ 86, εὐἀποδίοσ Οὗ ὈΠΙΟΔΘΟΏΔΌΙΘ (01.1.65),  τϑοῖΐοσ οὗ {ἐπ6 ἸΏγεδ. 

διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν | ΒΟΏ8016 ΟΠ 65, ἃ ἔδδοῆεν 
ἰν οὐ ῬαΡρεβ, πανίθβθ. ἱδμε ξοτυτα οὗ Ὀδῦθβ, δηὰ ἤδνίηρ 

τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ ἵπ8 Ττβταθνοσῖς 
οΣ τὴς Κηονϊθᾶσραο δηθὰ οἱ ἴδ ἐσταϊα Ξ ξῚ ἄς Κηαομψιθᾶρσα δᾶ μὲ Ὡς 

νόμῳ, -- Ξ1 τς ὃ οὖν διδάσκων 1 τα ἴῃ. ἐπε [δῳ--- 
ν, τ ἔμπα (οῃ 6) Ἐμοσθίοσο ἰεδορῖησ [2] ἀο -γοῦ, ὨονονοΣ 

᾿ς ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; [[88 οπ6. δᾶ ; 
δ ὦ (ο;.68) ΨΟΌΓΒΕΙΣ τοΐ ὃὍσὰ γοῖὰ ἌΡΑΣΑΙ͂Σ, ΒΟΙΏΘΟΠΘ ἘΔ ΘΕΊΕΥ 

κηρύσσων μὴ κλέπτειν |Θ80 Ὁ γΟΌΓΒΕΙΣ.: Ὺ 
Ὑ86 τ ὐδοι ῬγΘδΟδῖτςΣ ποῖ ἴο Ὀς βΞίβαϊηρ {6 ο6 Ὀγοδοδίῃ τῷ 

κλέπτεις; δὰ “ὁ λέγων ποῦ 564}, ἃ 
ἢ » Ο.- 

δτ γοῦ βιθδϊῃ δῦ ΤῈ (016) Ακὸ ῥα 5'6419 22 ὕου, 6. τ 
μὴ . μοιχεύειν,  [5αγίηρ “Ὁ. ποῦ. οοἴα- 

, ἰο 6 σοτωσζωϊ 8 δα α]ΐογν, ͵ ταῦ δαιῦθγν," ἄορ νοι 

: μοιχεύεις; ὁ σοτητῦ δαυϊῦθυν} 
8:6 ϑγοὰ οτησαϊξείπε δαυϊίοσν 3 ΤὯ6 (οπ6) [Ὑοῦ, 86 οἿΒ Ἀπθικ ἐὰ 

ἐβθελύσσμείος τὰ εἴδωλα ! ἴῃ ΔΌΠΟΙΤΘΩΟΘ οὗ {8 
Ἔ τας οΣ [π {86 14015. |140]5, 4ὅο γοι ΤΟ ἰδχι- 

ἱεροσυλεῖς; ὃ ἐν ό 1657 2 : 
816 γοῖ ΤΟΡὈ 28 ἰθγ 1657 Ὑπὸ ΪᾺ ΑΈΟΝ τι ίς ἡνεῖψον δε 

καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ |ὉΥ̓ γοῦτ ὑγδρερτθδβδίης 
ψοῦ σὰ θοασβίίησ, ἰβσουῦσῃ ἐμὰ ἰχαηβδδζθδβδίου οξίμθ [οὐ {ὴ6 Τὰν αἀἴβοποῦ 

νόμου τὸν θεὸν ἀτιμάζεις; 24 τὸ γὸ 2 : 
18 ἰδ6 οα δῖα γοὺ αἰββομουίη θ᾽ ΤὨ6 ἐλ τα τε δ τ δ δε ἘΣ οἷῃρ 
ὄνομα τοῦ θεοῦ δι᾽ ὑμᾶ 
Ὥϑτηδ οε Ἔδὅσοά, Ἰατουθὴ ὑμῶς ᾿Ραβρῃβπιθά οα δοσουπὶ 

βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καθὼς οἵ τοῦ ΡΘΟρ]β ϑδιοηξ 
{π6 πδίϊοηβ"; δῦ 85 

ἴῦ ἰ56 ψυιύθῃ. . 

25 Οἰτγουχηοίδίοη ἴ8, 

25 ὈΘΙῺ ΙΩΒ Ποιθα, 1 ἰῇ πδίλϊοσιϑ, 

᾿ γέγραπται. 
1 δ 5 Ὀθοὴ ψνυϊίθῃ. 

ϑοσοχα!ηβ 85 

2ὅ περιτομὴ᾽ ὲ δ ἱ Τ ᾿ μη ν μεν γα ὠφελεῖ 1 Ἰδοὺ, οἵ Ῥϑηθῆὶ 

Ἢ ΟἸγουτησϊβίοι Ἰηαοοᾶ ΤΟΥ͂ 15. Ὀρη δ 5} ΟἹ] ἰξ γοὰ Ὀ͵Γ8ῦ- 

ἐὰν νόμον πράσσῃς: ἐὸ ἐ 1 ἷ : Α ἂν δὲ 066 ἴαν;. 
ἀξένου. ἰἂὰνγ ὑψοῦ τὺ ΡῈ Ρεσξουσαίηρ; ἱξονοσ δαί 816 τὰ ἐδ ὙΠῸ ἸΡσοα 

᾿ ᾿ ; ΤΔΏΞΡΘΥΘΞΒΟΣ 

πορσράτης 5. μεὸν ἧς, περιτομῆ [οὕ Ιᾶΐ, ἢ ἐτο 
ΟΥΥΎ οξεν γνοίτηθδυ Ρ6, ἰΐπθ οἰτουχησίϑ οι τ ταν ὙΟΟΣ. ΟΙΣῸ 

ὥου ἀκροβυστία γέγονεν. 28 ἐὰν Οὐχ οἰ βίοι ᾶ5 ὈΘΟΟΠΊα 

Σ08 ὉΠΟΙΣΟ σα οἰβῖοῃ Ὧ85 Ῥδοοζηβδ. Ζξονοτ ᾿ποϊτου πιο δίοῃ. 26 1, 

ΩΝ εὖ ἀκροβυστία βν ἐπούθίοσθ, 8)ὴ 180] - 

. Θ τπἰποϊγοππγοξβίοι με { συχλοϊδρα Ρόσϑοσ ΚΟΘΡΘ 

ικαιώματα τοῦ νόμου ὑμ8 τἰσηίθουβ ΓΕΘῸΣ : ( υ Θαυγο- 
τ θοῦ τραμίσοτηθηΐϑ οΥ [88 τὰν ταθηΐβ οὗ 86 ΠΕ ̓ 

ἘΟΜΑΝΒ. 2: 231-83: 4 69ὅ 

φυλάσσῃ, οὐχ. ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ Βὶ5 υποϊτουπλοί βίοι 

τ τραν Ὀ6 βσαδγαϊῃς, ποΐ {π6 ἀποϊγουχαοί 50 5 οἕ πα [Ψ11 6. οουμίθα 85 

᾿ Χο ἐν , . 97 «] οἰγσουχηοίβίου, ΨΜῃΏΙΠ.. Ὁ 

εἶ περιτομὴν λογισθήσεται; 21 καὶ ; Ἶ 

τὰ οἰτουταοίβίοα ΜΈ θ6 τϑοκοσθὰ Αμᾶ ποῦ 21 Αμα 186 τὩ- 
οἰτουτλο σθα [ὈΘΓΒΟᾺ] 

ἰῃαὺ 15. ΒΌΟΏ ὉΥ δῦσα 

ψ}1, ὉΡ οδιτγίηρ ουὐὖ 

ἐο δῖ, ᾿ἅρ6 γοὰ ΨΏΟ 

ἢ 105 -τι θη οοὐθ 

δῃἃ οἰγουχμοϊβίο ἃΣ8 

ἃ ὈΒΏΞΡΥΘΒΒΟΥ Οὗ Ι8.Κ. 

8 ἘῸΣ Ὧ6. ἰ5 ποὺ ἃ 

2ὸν ΨΜ0|ΏΟ. 5. ὁῃὴ6. ΟἿ 

(88 ουϊδίᾶθ, ποῦ ἰδ 

οἰτουπιοϊδίοηῃ ὑδϑῦ 

ΜΏΪΟΏ 5 ἡ Ὁ886 

ουδίᾶᾷθ ὉΡΟῺ 1321: 

ΒοοΏ. 29Βυΐ 6 ἰ5. ἃ 

ον “ΜΏΟ ἰ5 οὔθ. ΟἿ 

1086. ᾿ἰπϑίᾶθ, δῃὰ [Ὠ]5] 
οἰχουσηοϊδϑίοθ ἰ5 ὑμϑῦ 

οὗ [ῃ6 μραχὺ ὉΥ͂ ϑρ  τῦ, 

δηὰ τοῦ ὉΥ͂ ἃ ψυυϊ θα 

οοάθ. ἘΠῸ. ργδίβθ οὗ 

τϑῦ ΟἿδ σογᾶθβ, τοῦ 

{τοῖα ἴθ, Ὀαὺ ἔτοχα 

αοᾶ. 

3 ψνΏδῦ, ἔθη, 15. [6 

ΒΌΡΘΙΙΟΥΙΥ οὐ δ8 

σον, οὐ ψμαὺ 15. [88 

Ῥεπθῆὺ οὗ 86 οἰγοῦχῃ- 

οἰβίου 2.8 ρτϑαῦ 68] 

ἴῃ Θὐοῖν ΜῸΡ. Ετδὺ οἵ 

811, Ῥδοδιδα ὑπ 0, ΜΨΈΕΙΘ 

δηὐτυσοεᾶ τι 86 

β5δοτϑα ὑΡσοῃοῦμοθ- 

κρινεῖ ἡ. ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν 

Ψ}1 υἅ56 ἴῃς ουἵὐ οὗ Ὡαίατα τποϊοῦτποίβοη [86 

νόμον τελοῦσα σὲ τὸν εὐ διὰ 

164 ΘΟΙΩΡΙΘΌΪΕ σου 186 (οπ6) ἰγουθῃ 

γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην 

δ τ ην61:1 Δηα οὗ οἰγτουχηο βίον ἸΥΔΆΒΘΎΘΒΒΟΥ 

νόμου. 28 οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ 

οὗ ΙΑ. Μοὶ. ἔοτ τῆς (οΠ 6) "9 {6 

φανερῷ. "Ιουδαῖός ἐστιν,΄. οὐδὲ οὐ ἐν 

τυϑηἱδοϑὲ [5ἐδίε]. Ζ2ενν τ 15, ποίίμοσ. ἰθ6 

φανερῷῷ;ς ἐν περιτομή; 

τοδηϊδοβὶ [5816] ἴπ οἰσουσωοῖϑίοα; 

49 ἀλλ᾽ ὁ ἐν τῷ᾽ ᾿Ἰουδαῖος, 

Ῥυΐ δε (ο6) τὰ ἰπμ6᾽ ὅον,. 

καὶ περιτομβὴ καρδίας ἐν οὐ 

«πὰ οσἰτουχαοίδίοι ΟΕ ρασῦ πὶ ποῖ 

΄ Φ. ,» 5» 

γράμματι οὗ - ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ 

το ψτϊσηβ,, οὐ πο ἴθ Ρ͵Γδΐβα το οὐἵοῖ 

ἀνθρώπων ἀλλ᾽ -ἐκ τοῦ θεοῦ. 
ΤΩΘᾺ ἢ Βυαξς οὐυΐοῦ ἰῃῇς6 ἀσά. 

3 τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ ᾿Ιουδαίου, 

αὶ τοτεΐοσε ἐπα αρυπάδηΐϊ ΟΕ ἴΒ 6 ον," 

τίς . ἡ ὠφελία τῆς περιτομῆς; 

ΟΥ ας [88 ροπεδὶ οὗ ἱᾷα οαἰτουτησὶϑΊ ὁ} 

2 πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον 

Μυςη δοοοσχάϊηβ ᾽ἴο ΘΕῈ σσ ΤΑΘΏΆΠΘΥ. ΕἸγϑί 

μὲν γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν - τὰ 

ἰὰᾶδε4 ἔος Ῥθοϑῖιθα ἴΠῸΥ ΨνΕΓΕ οαἰσγαβίοα νὰ ἰδ 

λόγια τοῦ θεοῦ. 38 τί γάρ; Σ8ᾷΣεἰ 

μεθ νοσὰα οὗ (86 αοά. δὶ 01 ἹἈΠτχηρηΐβ οἵ αοά. 3 ΝΝ Βαὺ, 

ἠπίστησάν τινες, μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν ὕποῃ, [15 ἰδ 68.561 

ἀϊθδοομονεὰ βότωθ, ποῦ {ἰδμ6 ἀἰπΌςο  οξίμοια [86 ΤΆ 5οπὴΘ αιϊᾶ ποῦ οχ- 

σαρκὶ - 
ΠῚ ΕΙΣ 

κρυπτῷ 
-ἰἀάθα 

πνεύματι - 
ΕἸ} 91} 

πίστιν τοῦ θεοῦ [»γϑϑὸβ Γαὐΐῃ, ψ 11 ὑποῖτ 

ταῖ τα (ἔα]τι 658) ΟΣ ἴμ8 αοα [186 Κ οἵἱἨ ζαἰῦ ῬΘΡΓΆΘΡΒ 

καταργήσει; 4 μὴ γένοιτο. |τπᾶκ6 ἴδ 6 αὶ τ] 655 

1 ΜῈ] τάβκα νυ μουΐ εβεοὶ 6 Νοῖ ταῖν ὁ οσοῦτ; οὗ αοά σἰύπουῦ οὔξϑοῦ 

γινέσθω δὲ ὁ θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ᾿4ΝΈΝΟΙ ΠΙΒΥ͂ ὑπαύ 

τοὶ οογθδ ἴορε Ῥὰΐῤ 6 ὅἀοα ἔαθ, αν Ρυΐ] ὨΔΡΌΘΩ! Βυὺ οὐ αοἂ 

καθϑάπε Ρ6 Ἰουμᾶ ἰταθ, ὑπουρῈ 

ἄνθρωπος ψεύστης, άπερ᾽ 
ΤΆΘΙΣ δ, βδοοοσαίηβ ἴο ΨΒΊΙΟΙΗ, ({π1}65) Εν ἘῸ {ΘΥΘΤΙΥ͂ τϑὰ Ὅ6 ἰουπᾶ 

γέγραπται Ὅπως ἂν 18 8, ΘνΘῺ 85 1ὸ ἰβ 

ἰξ μα5 Ὀξθῃ ψυε 68 50 ταΐ ἩΚεΙ͂ν ᾿ ὠτιτοη: “Τδὺύ - γοῦ 

δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ ταϊβ ὐ Ρ6 Ῥτονθά ΤΊΡῈ- 

νοῦ Ξῃου!α Ὀκ ἡυΞεϊδεά πῃ {π6 τοτᾶς οἴνου δπᾶ] 6005 ἰῃ ΥΟῸΣ ΨΌΣΟΒ 

νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί διὰ τοϊροῦ πὶ ΜΆΘΩ, 

γοῦ 5Που]ὰ ραίη νἱοίον ἱπ ἐβα ἴο θΕ Ῥείηρ 1υἄρεα ) γοὰ ὍΥ6 ὈΘΊΏΒ ἡπασοα. 



ΒΟΜΑΝΝ 8: ὅ---Ἰἰ8 

ὅ εἰ δὲ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ 
σου. 1 πὶ πε υπτὶρίθοιισθαθβ οὔ οὗ αοὐ 

δικαιοσύνην συνίστησιν, τί ἐροῦμεν; 
ΕἸ ρου 5655 15 αὐτές, ἰοσϑίμου, νυν δὶ 5}81] ννὲ 58. 3 

μὴ ἄδικος ὁ θεὸς. ὁ ἐπιφέρων 
Νοῖ υπχτϊσμίθουβ ἰῃ6 αοα {πε (οὔ) Ὀθδυδ ΠΡΟΣ 

τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω. 
1Ἢἢ65 ταί Δοσοσαϊηβ ἰο ΤΆΔ Ζ δὼ 58 15. 

6. μὴ γένοιτο᾽ ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ θεὸς 
Νοῦ ΤΡ 1 ΟΟΟΌΣ; δίηοθ ον 1} 7} ᾶρὲ ἐᾷς αοὰ 

τὸν κόσμον; 
τῃ6 τνοχα 

1 εἰ δὲ ἡ 
1 νὰ ἰμα 

ἐμῷ ψεύσματι 
ΤᾺ 1:8 

σε. 

ἀλήθεια 
χτἢ 

ἐπερίσσευσεν 

τοῦ θεοῦ ἐν τῷ 
οἷο Οαοὐ ἷπ ἰδ 

εἰς τὴν δόξαν 
1 δρομπηδάρα ἱἰπίῖο ἴῃ 6 ΒΊΟΥν 

ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς 
νεΐ Θ1501 853 ΒΙΠΏΘΥ 

κρίνομαι, 8 καὶ μὴ καθὼς 
δὰ ὈΘΣῺ 5 παρεα, Ἐτεχοὶ ποΐ ΔΟΟΟΥΑ͂ΙΠ5 85 

βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν 
ἵνΘ 516 ὈθΙη ὈΙΔΒΡ ποιηθὰ δῃηᾶά δοσοσαάϊηβ δ δϑϑοσῖ 

τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ 
ΒΟΙΏΘ ἼΒ ἴο Ὀ6 βϑασὶηβ ἰδ τοίυθαο δε 

κακὰ ἵνα ἔλθη τὰ 
Ὀϑᾶ (165) 1ῃ ογτᾶφυ ἰμδΐ 50 14 οΟχῺ6 τὴ8 

ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν 
Βοοα (ἰμ1η55)} ΟΥ πο ἰῇ6 Τααριηθηΐ 7ιϑὲ 

ἐστιν. 
ἴδ. 

9. Τί οὖν; . προεχόμεθα; 
Δ 46:1. ἵπθσεέοσθῦ ΑΥΘ 6 δνὶηξ βοῖνῈ5 Ῥϑοσοῦ 

οὐ πάντως προῃτιασάμεθα ὰ 
Νοὶ δἷ 411, Ξ ψΜὸ Ὀγονιοῦβιν δοσιυβοα ὙῸΡ 

᾿Ιουδαίους τε καὶ “Ἕλληνας πάντας ὑφ᾽ 
Φονν5 8ηΩ Βϑῃᾶ Οτεοκβ 8411 ὉΠΟΘΣ 

ἁμαρτίαν εἶναι, 20 
518} ἴο Ὀ6, 

᾿ς γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστιν 
τ 85 Ῥεθῃ νυσιτρ ἰμδῖ Νοὶ 15 

οὐδὲ εἷς, 11 οὐκ ἔστιν 
ποτα οὔθ, ῃοΐ 15 (ΟΠ 6) σου ΒΘ 6, 

οὐκ ἔστιν ἐκζητῶν τὸν θεόν’ 12 πάντες 
τοί ΕΠ βοοκίὴρ οοὖῦ λτμ6 σοῦ; 811 

ἐξέκλιναν, ἦ ἔκλι ἠχρεώθησαν... 
ἐῆον ᾿ποη θα ουὐΐ, λον ἡναροοκαι 561655; 

οὐκ ἔστιν ; χρηστότητα, οὐκ ἔστιν 
τοὶ 15 Κιμάμοϑε, ᾿ ποί 15 

ἕως ος ἀνεῳγμένος 
Εν 2 15}: Βανί ὈΘθὴ οροηθϑᾶ ἀρ 

αὐτοῦ, τί 
οἵ Ὡμπ, ΨΜῺΣ 

καθὼς 
δΟσΘοΟΣα δ 85 

δίκαιος 
ΤἹΒ ΘΟ 

συνίων, 

ἅμα 
τοβϑίμοσ 

ποιῶν 
(Ομ 6) ἀοΐηξ 

ἑνός. 13 τάφος 
ΟἿΘ. ατανα 
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ὅ Βονανοῦ, 1ἶ ΟἿΣ τη. 
ΤΙ ΘΟΌΚηΘΕ5 Ῥυϊὴρς 
αοὐα᾽ 5 τσ δοῦπος 
086 ἔοτε, δῦ 5}8]] τε 
50} 2 αΟα 15 ποῦ ἈΠ] 
ΠΡ 6 νϑηΐβ Δὶς 
ταί, ἰ ὯὨ69 
ΒΌΘΘΚΙΩΣ 845 8. [χ 
Ὧο65.) ΘΝΟΨΟΣ ΤΩΣ 
ἰαῦὺ ὨΔΡΡΌΘΩ! Ἐον, 
οὐ συ ίβα, ΜῈ0ῸὺῸ Ὸς 
πᾶσα ὑμ6 του] 

1 χοῦ 11 ὉΥ Τϑδϑοι οἱ 
ΤῺ 116 86 {γαίῃ οἱ 
αοα ᾶ5 Ῥδθθῆ [τηϑάθ 
ΤΏΟΓΘ ὉΓΟΙΏΣ δῦ ἰο Ὡὶς 
ΘΊΟΥΨ, ΜΨῺΥ ἃ: 1 8150 
χοῦ Ῥϑίηῃρ Ἰυαρδᾶ 85 ἃ 
ΒΙΠΏΘΥ) 8 Απηᾶ .[Μ 7] 
ῃοῦ [58], δῦ 85 αὶ 
5. ἔα ον Ομδσρρᾶ ἰὸ 
Ἢ 8η 6 δῦ 85 ϑοχηθ 
τάθη 5ύαϊθ ὑπϑὺ ψχὲ 580: 
δῦ 5 ἀο {ῃ6 Ῥδᾷ 
ἐμίηρβ ὑμαῦ [Π6 ροοὰ 
ΤὨΪΩΡΒ ΤΩ ΟΘΟΙ6᾽ 9 
ἼΏ6 Ἰπαρτηθηῦ ἀρϑϊηϑὲ 
ὑῃοϑθ [128ὴ}] ἰβ ἴῃ 
ὨΘΥΙΠΟΩΥ 1 1πι5υΐσθ, 

ϑν»αὺ ἰὴ Ατὸ 
6 ἰἴῇ 8. Ὀοίζοσ ροκὶ- 
ὑ0η9 Νοῦ δὖ 411} ἘΌῸΓ 
δῦονθ ψα ᾶνα τηϑᾶθ 
ὍΠ6 σἤαγρα ἰῃαὺ σθὺ8 
δὃ8Β ΜΠ δὲ αὔτθοκο 
Β.6. 81 ὑπᾶρὺ κ5ίῃ; 
1θ5ὺῦὺ 85 1 5 υτὶν- 
θη: “ἸΏΘΥΘ ἰβ ποῦ 4 
τἱρ; θοιβ [πλ8}, ποῦ 
δνθ Οὐδ; 11 [Ποῖ ἰδ 
ὯΟ ΟἿΘ ὑξδδαὺ Ὧδ5 87 
᾿μϑίρηῦ, ἴμοθ ἰ5 ;Ὸ 
ΟὨΒ ὑ;ϑῦὺ 566 Κ8 ἔοσ αοά. 
12 ΑἹ! [π6}]} δνα ἀ6- 
Πεοϊθα, 81 οὗ μοῖι 
ζορούῃοσ ἤθν ῬΘΟΟΠΊΘ 
ΟΣ ΏΙΘ55; ἐμοῖο ἰ5. πῸ 
ΟἿ ὑμδὺ 085 ΚΙ ΘΏΘΆ5, 
ΙΒ 15 ποῦ 50 ΤΟ 85 
ΟἿ." 13 “Ταὶς (τοδί 
Ϊ5. 8)ὴ ΟὈΘηΘα ρστϑῦθ, 
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ταῖς γλώσσαις αὐτῶν 
ἴοῖβο. ἰοῦσα οὗ [τὰ 

ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη 
Οὗ α50ῦῷ83 υλάᾶρὺ 16 105 

τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ 
18 6 τοουΐῃ οἵ οὐὔὐτϑίηρ δῃὰ 

πικρίας γέμει; 15 ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν 
οὐθσθθθ 1501}; ΞΏΔΙΡ ἰδ6 Ζεε οξίδοιαι 

ἐκχέαι αἷμα, 16 σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία 
ο Ροὺσ ουὔὐ ὈΙοοῦ, ΟΥ̓ δηᾶ ΤΑΙΒΟΥΥ 

ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 11 καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ 
'ὰ ἐμ6 νῶν)5 οἱ ἔδετζη, δ ΨὙν}) οὔ ρεϑοθ ἢοΐ 

ἔγνωσαν. 18 οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ 
{η6ν Κπονν. Νοὲ ἘΠῚ ΤθδΥ οΟΥ αοῦ 

ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
φγοτὰ ἴῃ ἔγοηΐ οἵ 6 [ΑΖΞΕῚ οὗ ποσὰ. 

19 Οἴδαμεν δὲ ὅτι Ἢ ὅσα, 
τε αν Καονῃ θα ἐμαὶ 85 τῆϑην ({π|10}85) 85’ 

λέγει τοῖς ἐν τῷ νόμῳ 
15 βασυίῇβ ἕο πὸ (065). πὰ 6 Τα 

ἵνα πᾶν στόμα 
η ογάδυ ἰπδὲ ΘΟ ξεογ9}} 159} 

ὑπόδικος 
ϑυρ]ος ἰο τα ἰϑησαθαΐ 

κόσμος θεῷ" 
ψνουἹα ααα; 

ἔργων οὐ 
ὙΟΥΚΒ Ὡοῖ 

ὁ λάρυγξ αὐτῶν, 
«οὸ ἰἤτοαῦ οὗ {Πε 1, 

ἐδολιοῦσαν, ἰὸς 
{μὲν ἀεδςοεϊνοᾶ, ροΐβξοῃ 

αὐτῶν, 1ά ὧν 
οὗ ἴθτη, ΟΥ ΏΟΙΩ 

ὁ νόμος 
6. 18»ν 

λαλεῖ, 
ἢ 15 Βρθ δ κῖη 5, 

φραγῇ καὶ 
ταϊσαὶ Ὀ6 ἔθησεα ἃΡ δηα 

ἕνηται πᾶς ὁ 
ἀπό ἡ μακόζηδ 41 τ1ἢς8 

29 διότι ἐξ 
τὨσου ἢ ΣΟΙ ομΐ οὗ 

δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον 
Ψ11 06 1πϑϊῆρα 4} 865} ἴῃ βίῃ! ἐ 

διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας. 
ἸὨΤΟΌΞΗ ΙῸΣ οὔἶϊαν δοουσγαίθ Καον]θᾶθα οὗ βἴῃ. 

21 νυνὶ δὲ 
Νον ὑυὲΐ 

τῷ 
ἴο ἰῇῃς 

νόμου 
ΟΥ ὰνν 

αὐτοῦ, 
ΟΣ Εἶχα, 

δικαιοσύνη νόμου 
τσ ϊθοῦυβη 655 1δνν 

πεφανέρωται, 
Ὧδ5 Ῥθθὴ τδαθ ταϑϊξοϑῦ, 

ωὠρὶς 
ἀρ βοαι 

θεοῦ 
οὗ αοὰ 

αρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν 
ΕΡ ἐπ όκοδα δῇοιῈ  Ρ ἴῃς ἴἴν δὰ {π6 

δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ 
τἰσῃϊθουβηθδα Ρυϊ οὗ αοἂ ἰδσγοῦθῃ 

εἰς πάντας τοὺς 
Ἰπῖο 811 τῆς 

διαστολή. 
αἰδοίη. 

καὶ 
δηᾶ 

θεοῦ, 
αοᾶ, 

προφητῶν, 22 
Ῥτεορῃδίξ, 

πίστεως ᾿ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ξαϊῖα οὗ ὅεβΞ Ομγίβί, 

πιστεύοντας, γάρ 
(ομ 65) θη θνιηξ, ΟΣ 

28 πάντες 
ΑἹ 

ἐστιν 
ϊ 15 

ἥμαρτον 
ἴδον β᾽ῃηθα 

ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ 
πον τὲ οοτηΐῃδ Ῥβῃϊμα οὗ ἔπε: ΕἸἼΟν ΟΕ 186 

οὐ 
Ὠοῦ 

γὰρ 
ἔοτ 

ΒΟΜΑΝΝ 8:14--.-9-8 

ον Ὦδνθ υϑοᾷ ἀθοοὶδ 
ψὶῦ ὑποῖν ὑοῃριιθ5.᾽ 
“Ῥοΐδοῦ οὗ 8505 ἰδ 

ῬΘηἑμα ὑμοὶσ 110 5.᾽ 
.14 “Αηα δὶ χουν 
ϊ 111 οὗ οὐδ 
86 Οἱ ΘΙ ΘΧΡΥΘΕΒΙΟΏ." 
15 “ἼΘΙ ἴδοῦ δ16 
ΒΡΘοΘαν ἴο 5:64 ὈΙοοΩ," 
16 “Ἐπαϊῃ δῃᾷ πλβοῦν 
86 ἴῃ {8} ΨΆΥ5, 

171 δῃηᾶὰ ὑθον ἤανα τοῦ 

κηοὰ 6 ΨἘῸ) οἵ 

6806." 18 “ΤΏΘΓΟ 15 80 
Θ᾽ οὗὐ Οοα ρΡεδΐοσθ 

ΘΙ οΥθ5." 

19 ΝῸΝ ψἴὸὸ ΚΟΥ 
{παὺ 81 ὑμ6 ὑῃίηρϑ 
6 Τὺ 5805 ὖ δᾶ- 

ἄγϑϑϑο ὁ ἰῆοβαε πῷ- 

οΥ {86 Τίαῦν, 50 ὑπαῦ 
ΟΥ̓́ τπουΐῇ ὙΔΥῚ ὯΒ8 

δορά δῃα 81] ὑὰ8 

ΜΟΙ] ΠΙΔΥ ΘΟΟΠ8 
Δ0ῚῸ ἰὸ αοἂὰ ἴοῦ 
φῬυπιβοσηθηῦ. 29 ΤΏΘΤΘ- 

ἔοῦγθ ὋΣ ΜΟΥΚ5. οἵ 

18. ὯῸ ἤοθῃ Μὴ]. 6 

ἀδοϊασρὰ στἱρηΐθοιβ Ὀ6- 

ἴΌΤΘ ΗΪπΊ, ΤΟΥ ὉΥ δ΄ 

15 [6 δοουσαΐδ Κηον]- 

εαρ οἵ ἴῃ. 

21 Βα ΟΝ ϑδρδτὺ 

ἔτοὰ ΙΔ. οὐ ΤἹΡῺ- 

ὑθοιβηθοβ Ὧδ5 688 

τϑθ χιϑηϊζοοῦ, ἃ5. ἰὖ 

ἰβ Ῥοχὰθ ιύΐθθα ἴὸ 

ὉγΥ (μῈὲ 18. δρᾶ δ 

ῬΥορδίσ; 22 γϑβ, αοα β 

τἱρ ὐθουσηθ 55 ὑΠΤΟΌΡΏ 

76 δὶ ᾿ἴἢ σ651.5 

ΟὨτΤ δῦ, ΤΟΥ 811 ὑμοϑθ 

Ὡϑνίὴρ [Ἃ68610ἢ. ἘῸΓΤ 

ὑμθῖθ ἴθ. Ὧ0 αἰβυϊῃο- 

ἀΐοῃ. 25 ἘῸΓ 811 ἤδνα 

ΒΙΩΘΑ͂ δΔηα [8411 βῃοτγὺ 

Οὗ δ ρίοτν οἵ δοᾶ, 



ἘΟΜΑΝΑ. 8: 234----81 

24 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ 
᾿ Βοίηρ 5186 (85) ἔτθο σἸ'ὐ ἰοΐμθ οξῇῃίτη 

χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως 
απάοϑοσνοϑά κιπάποθβ. ἰσοιρσ ἐμ6 τα] 6856 ὉΨ Γϑοσα 

τῆς. ἐν -Χριστῷ ᾿Ιησοῦ: 25 ὃν προέθετο 
οὐἴῇθο ἢ Ομ χδι 655; . ΏΟΤΩ 56 ζοχίῃ 

ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ πίστεως ἐν τῷ 
186 Οοά. νὑζοριἰϊδίοσν ἰῃτοῦρῃ δια χὰ ἴδ6 

αὐτοῦ ᾿ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς 
οὗ ἴσα Ὀ]οοῦ ἰηίΐο βδονὶπε 1 πὶ οΥ ἴῆς8 

δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ. τὴν  πάρεσιν 
τἰσῃϊθουξηθεθ οἵ μίπν ἰπχοιρῃ ἐπα [εἰίίωρ βὸ Βεδίᾶθ 
τῶν προγεγονότων. ἁμαρτημάτων 

ΟΕ 6 ανίηξ ΡΥ ΟΌ51ν. οοςυγχοα 5115 

26 ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς ᾿ τὴν 
ἰὰ ἐπ Σοχθϑθαδγσδηοσθα οἔίῃεο αοά, ἰοναζᾶ {πὸ 

ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ 
Βῃονληξ Ια οὗ ἐπ6 χἱρῃιθουβηφθ οὗ αἰγὰ ἰῇ ἰῃ6 

νῦν καιρῷ, εἰς -.τὸ εἶναι αὐτὸν 
ΛΟ δρροϊηϊραᾶ ἴθ, ἰηΐο ἴθ ἕο Βῖπλ 

δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ 
τσ ίθου δπᾶ 7 Β ἸῺ 5 τῆς (ΟΠ 6) ουΐοῦ 

πίστεως Ἰησοῦ. 
ΕΑΝ οἷ . ΟΥ 6585. 

2] Ποῦ οὖν ἡ καύχησις; 
δ. 4413). ΒΟΥ οσ 6 186 Ῥοδϑ 5. 

ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόμου; 
Τὸ ννὰβ βῃαῖ ου. ΤὨχΟοῦσ νυ δὶί βοτΐ οὗ 13 

τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου 
ὀξίμβε ψοῖκε Νύ μὰ ἐμεοῦρῃ. Ἰὼ 
πίστεως. 28 λογιζόμεθα ὰ 
Οὗ ζαΐϊίῃ. Ὗ 6 δῖ ὕϑοκοῇτηβ ὙΘΡ 

δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον 
ἴο Ὀς Ῥοίηνς 7918 6α ἴο ἔδϑι τὰ ΙΔ 

χωρὶς ἔργων νόμου. 29 ἢ 
ρδσῇ ἔσοζῃ ὝΨΟΙΚΕ ΟΕαν,. [0.). 

᾿Ιουδαΐων ὁ θεὸς μόνον; οὐχὶ ϊ 
ΟΥ 7ενν8 {5,0 αοὰ ΟὨΙΣ ΝΟ 

καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν, 380 εἴπερ 
αἰθοὸ ΟΥ̓ πδίϊοηϑ᾽ῦ Ὑεὲὸ8θ δἰξὸ οὗ παίϊοῃβ, . Σέ ὄνθὴ 

εἷς ὁ θεός,. ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ 
Οὴ6 ἴδε Οοά, νψῇο Ψ1Π Ξ Εν αἰσχουτηοϊδίοι οαξ οὗ 

πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. 
ΟΊ ᾿ δῃηα Ὁποϊχουχηοίϑοῦ το ἐμ 6 Σαϊΐῃ. 

31 νόμον οὖν. ος καταργοῦμεν 
τὰν ἐμοσεζοσο ὑν8 δ1ῸῈ τηδκίηρσ ἱποέθοξνο 

διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο χλλὸ αλλαὰ 
ἘΠΥΟΌσ ἐπα 18} ᾿ Νοὶ τὴϑν ἴΐ οοράτ, [6.1 

νόμον ἱστάνομεν. ᾿ ; ᾿ 
11 ΜῈ δἃΙΘ δε ϑ Ὀ}Ξίηρ. 
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2Ζ4φα 1 15 85. 8 
οἰ ὑμδαῦ ΠῈΥ δγ 6. 
ἰὴ ἀβοιαγθα στὶρῃξθους 
Ὀν. ἰδ υπάββογσνρα 

᾿ Εἰμάηθβα ὑπο Ρ [ἢ8 
ΤΘΙΘᾶ56. ΟΥ̓ [Π6 ΓΔΏξΞοχη 
[0814] Ὁ ΟἸτϑὺ ὅδϑις 
25 αοα 5οὺ Ηἰπι. ἕοτίῃ 
8.5 8 ΟἤΘ ΠΡ ΟΣ Τγο. 
οἱυλαῦοι ΓΟ ΡῺ ἔβιςῃ 
ἴῃ Ὧϊ5 ΡΙοοά. ΤὨϊβ χὰ 
ἴῃὰ οΥΑΘΥ ἤο Θχ ὩΣ ἢἰς 
ΟὟ Γἱρ ὐΘΟΙΞΏ 655, Ὀα- 
Οϑ586 ὯὨ6 γγχὰ5 ξΟΥΡῚ 
ὍΠ6 55 ὑπαὺ ὁσουχτρα 
ἴῃ 88 ραϑὲ ψΏΣ6 αοά 
“85 ΟΧΟΓΟἰβίηρ ἔουΌ θα. 
δῆὴσο; 2650 85. ἴο 
ΘΧὨΙΟΙῦ ᾿ἰβ ο τὶρῃ- 
ὑθοιϑηθ 55 1 ὑ 15. ̓Ὀγρ5- 
οὐ βϑϑᾶβθοῦ, ἰῃαῦ ἢθ 
χτηϊρῃῦ 6 τὶρηΐρθοιις 
Ἔνθ. θη ἀδοϊαγίηρ 
τὶρῃύθουβ 86 τϑὴ ὑπαὶ 
Ὧδ5 Ταἱΐ ἴῃ ὕδϑιβ. . 

21 ὝΏΕΓΕ, ἰμθη, ἰβ 
1ῃ86 Ῥοδδίϊηρ Τὸ ἰς 
βΒαὺ ουῦ. ΤὨΏΓΟΌΡΗ 
ψῇαὺῦ 16 Ἰμδῦ. “οὗ 
ΟΓΚΕ9 ΝὼῸ ἱπαθρά, αὶ 
ΤΓοῦσ {ῃ6 αν οὗ 
ξαϊίῃ. 28 ἙῸΣ 6 γθοκοῃ 
ὑμαῦ 8, δ 15 ἀθοϊαγοά 
Γἱρύθου ὉΥ ἔδὶτῃ 
δρασΐ ἔγοῃχλ ΨΟΣΚΒ. οὗ 
Ια. 29 ΟΥΓ 5 6 {88 
Αοᾶ οὗ {86 76 .)5 ΟὨἹΥῦ 
15 Ὧ6 ποῦ 8150 οὗ ρΡθο- 
ΡΙῚ8 οὗ ἐδ πδύϊοῃβ9 
65, οὗ Ῥθορῖα οὗ ἴδ86 
ϑύϊομϑ δἷ5ο, 301 ὑτὰ- 
1γ Αοᾶ ἰ5 ΟΠ6, ψὯο Μὲ} 
ἄδοϊασθ οἰσουπγχοῖδοα 
ῬΘΟΒΙΘΟ τὶσῃΐθοιβ ἃ5. 8 
ΤΟ οὗὐ ξαιἢ δπηᾶ 
Ὁποϊ του οἰσθᾶ. ὈΘΌΡΙΘ 
τὶρ θοῦ ὈΥ͂ ΤΏ 6815 οὗ 
ὑποὶν ξαϊῃ. 31 )ὸ ψϑ, 
θῇ, δ ΡΟ 5 ἢ δ ὈΥ͂ 
Ιθϑη5 οὗ ΟὟΤ᾽ ζαϊ 
ΝΟΥΘΥ ΤΔΥ ὑμπαὺ Βδ0- 
Ῥθῃ! ΟἿ ἐδ σοι; γα, 
Ψ6- Θϑίδ 150. δ... - 
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᾿Αβραὰμ τὸν 
5081} 6 580-55 ΑΡυβῆϑσα . ἴὴ6 

κατὰ σάρκα; 2 εἰ 
δοςοοσζαάϊης ἰο Β65}7 1 

ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, 
ΤΟΙ͂ ουΐ οἵ ὙΨΟΥΚ5 85 5} 186(, 

ἔχει καύχημα: ἀλλ᾽ οὐ πρὸς 
μ6 15 πανίῃβ οαῦϑβ6 ἕοσ Ῥοδδεσρ; Ῥὰΐ ῃοί ἰοννγασά 

θεόν, 3 τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; 
αοᾶ, δ 24: ΣΟΥ τὴ6 δοσιρίυσαε 15 ΒΥ 52 

Ἐπίστευσεν δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ 
Βεϊενεα μυξ ΑΡχαἥδη ἰοίΐῃε ἀοᾶ, δῃὰ 

ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 
ἰἴ ν85 τοοκοηδά ἴο Ὠἰτα ἰηἴο τὶ ΘΟ 5655. 

4 τῷ δὲ ἐργαζομένῳ. ὁ μισθὸς οὐ 
το [86 (οπ6) Ὀαῖ το κίης ἐῃῇῃο τονασὰ τοί 

λογίζεται κατὰ χάριν 
15 δοίη σϑοκοτιθὰ ϑδοσογάϊησ ἰο υπᾶαδβοσνεα κι 655 

ἀλλὰ ὀφείλημα: ὅ 
ρμαξ ἅερί; 

δὲ πιστεύοντι 
δαξ οι ονὶης 

τὸν τὸν 
[86 (οΠ6) 88 

λογίζεται ἡ πίστις 
ἰ5 Ροῖμβ τεοκοημεᾶ ἰδα ΖΑ Ὰ 

δικαιοσύνην, 6 καθάπερ 
δοοοταϊηξ ἰο νι ο ἢ ((Πἰη 55) αν θῇ 

οὖν ἐροῦμεν 
ἐμοσοξοσα 

ἡμῶν 
οι 

ἀν Π 
- ἅγη δὲ 

προπάτορα 
τον ξαΐμος 

᾿Αβραὰμ ὰ 
γὰρ ΡΥ δτα 

κατὰ 
δοοοσγαϊηςρ ἴο 

ἐργαζομένῳ, 
ὙΝΟΥΚΙΉδ, 

δικαιοῦντα 
να 

τῷ 
ἰο π6 (οτ6) 

δὲ ἐπὶ 
ρα ἀροῦ 

ἀσεβῆ, 
ἰχγονθυθηίίδι, 

εἰς 
ἱπῖο 

ἐοὶ 

αὐτοῦ 
οὗ Ὠΐτὰ 

τἰρῃίθοιβηθ55, 

καὶ Δαυεὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ. 
αἴ 0 Ὀδνὶα 15 βϑαυΐσ 8 ὨΔΌΡΙ 655 οὗ ἰὴ 6 

ἀνθρώπου ᾧ ὁ θεὸς λογίζεται 
ΤΆΔᾺ ἴο  οτα 1ῃ6 αοὰ 5. σου τη 5 

δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων 7 Μακάριοι 
τἰσῃἑεουβοθθβ δρατσί ἔγο ὙΌΣΚΒ ἘΡῸΣ (ΟΠ 65) 

ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ 
οὗ οα ινεγτοϊοΐβοοῦῦ ἰῃῇθ Ἰδυνὶεββῆθθθε δηᾶ 

ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι, 
οὗ ψΏΟΤΩ ΤΕΥ σονοΥϑα ὈΡΟΠ τὰς 5108, 

8 μακάριος ἀνὴρ οὗ. οὐ μὴ 
ΠΘΡΌΥ ΤΏ816 Ῥϑύβοῃ ΟΥ̓ ΜΏΟΤΑ ποῖ ποί 

λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν... ᾿ 
Βῃο μα τεοκοῦ [Ιοτὰ 510. 

9 ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν 
τὴς πδρρίωεββ ἐπεγοίοσα: ἰῃὶβ ὕὑροῦ ἴδε 

περιτομὴν ἢ καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; 
οἰσουγαοϊϑίο ΟΥ̓ δἰθὸ Ὡροῦ {π6 ταποϊχοιτηοιβίοι ἢ 

8. Τομονδῇ, 917.8.11,30.. (οῦ, ΒΑ. 

. ΒΟΜΑ͂ΝΚ 4:1--9 

4  Θὺ Ὀοΐὴρ 80, 
δῦ 5081] ψὰ 580 

δροαῦ ΑὈΥδῆδϑ ΟἿΓὗ 

Σογοζαύμον δοοογαϊηρ ἰοὸ 
[16 Πθβῃ9 2τΐ, ἴον 1ὰ- 
βδίϑῃμσθ, ΔΌγϑϑαι 6 Γ8 

αἀθοϊαγοᾶ τἰρύθοιϑ ἃ5 

ἃ, τοσαϊῦ οἱ ψότῖϑ, ὯΘ 
ψΟυλα Ὦδνθ ΡΤου Πα ΤῸΣ 
Ροδϑίϊηρσ; αὺ ποὺ ψὶὰ 
αοᾶ. 3 ΒῸΓ ψηδὺ ἀο65 
ὕθ Ββοχϊρῦσσα 580} 

ΚΑΤ ϑ8 πὶ ΘΧΟΥΟἱδρα 

αὶ ἰῃ σοονδῃ," δα 
ἰῦ ν5. οοπῃ θα ἕο Ὠΐϊμὰ 
85 Τἰρῃθοῦ5. 655." 
4 ΝΟ, ἴἰο 6 τλδῇ 
ἰῃαῦ - οΟΥΚ5. 6 ῬΔΥ 
ἷ οσοὐπίεραᾶ, ποῦ. 85 

8ηὴ πησοπογνθᾶ: κιηά- 
655, αὺ. 85. ἃ ἀδθῦ. 
ὅ Οἡ ὑμ8 οὐ Ὠδῃηᾶ, 
ἰο ὑπ τὴ ὑμαὺῦ ἀοθϑ 

ποὺ ψοκ Ρὰῦ νΡυΐδ 

Ταὶϊῦῃ ἴῃ Ὠΐτὰ ΨηΟ ἀ6- 
ΟἸΔΧΘ5 ὕΠ 8 ἸΏΩΡΌΑΙΥ ΟἾΘ' 
τὶ ὔθοιβ, ἰδ ζαὶῦ ἢ 15 
σουηὐοα 85 τἱρῃθοῦβ- 

655. θ συδῦ δ Ῥθανϊὰ 
αἷδο 5Ρ6δῖβΒ οἵ ἰδα 
ὨΔΌΡΙΠ655 οὗ [8 

ϑη ἴο οὰ Οαοᾶ 
σοουηὺβ Γἰσ ὐΘΟΌΒΘΒΚ 

Θρατῦ ἔτοιθ ΨΌΟΓΧΚΒ: 
ΔΌΡΥ 816 ὑβόοϑα 

ΜΏΟΘΘ Ια ]6 85 ἀθθαβ 
να Ῥδθὴ ρεσγάοηρα 
δα ΜΏΟΞΘ 5125 ἤδνθ 

ὈΘθῺ σονοτθᾶ; 8 ΒΔΡῸΥ 
5 6 δὴ ΜΏΟΞδ 

βὶ δορονϑρ Ψ{Π1ι Ὅν 
ὯΟ Τλθϑὴ5 ἴβκθ [ἰηὐ 
εοοουπῦ.᾽ : 

9) οδ5 ὑῃϊδ αρρῖ- 

Ὥρ55, 6, σο 8 ὉΌΟῺ 

οἰτουχλοὶϊβοα ΡΘΟΌΪΘ 

ΟΥ 8150. “ὌΡΟΣ ἘΠπ- 

οἰτουμηοῖϊδοα ὈΘΟΡ199 

85 σομονδῃ, 1.8,13-18,30. τηὴ6 ΤὩιοτᾶ, δα. 



ΒΟΜΑΝΑ 4: 10-- 

λέγομεν γάρ ᾿Ελογίσθη τῷ 
χε δύο βαυ ἷἱῃ 5 ἔοτ τὸ 85 τεοκοηρρα ἴο 8 6 
᾽ Ἁ 

᾿Αβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην. 
ἌΡΥΔΠΔΙΩ ἐμ6 ΖΑ 1πἴο τἰσηϊδουβαθ55. 

10 πῶς οὖν ἐλογίσθη; ἐν 
ον ἐποσγρίοτο τνὰ5 1 τοοκοηραῦ ΤᾺ 

περιτομῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ; 
αἰγσουτηοίβίοαι ἴο [ΤΩ] ὈΘΙΏΣ ΟΥ ἴΏ ὉΠΟΪΓΟΌΤΛΟΙΒΙΟᾺ 

οὐκ ἐν περιτομῇῦ[ο ἀλλ᾽ ἐν ἀκροβυστίᾳ" 
Νοῖ ἰ οαἰτουμλοϊβίοη Ῥὰῃὰῤλ ἴθ πποϊγοιτηοίβίοῃ; 

11. καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς, 
«πᾶ βίρῃ. Ὡς τϑορὶνϑα οὗ εἰτουτησίβίο, 

σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως 
56 8ὶ οὗ " Σἰσςθουξθαθ ΟΣ [6 Σαϊτὰ 

τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν 
ΟΥἴδ6 ἴὰ ἔπ ποιχουχηοϊϑίοη, ἰαΐο ἐπ ἴο Ρ6ὸ Ὠΐτα 

πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι᾽ 
δαΐμοσ Οὗ 8411 {πὸ (οχ 5) Ῥοπενίηδ τγοῦβῃ 

ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι αὐτοῖς 
τ ΟΙἸγΟΓΟἰβίοη, ἰπίο {6 ἴἰο Ὀ6 γβοκοῆθα ἰἴο ἐμϑυὴ 

τὴν δικαιοσύνην, 12 καὶ πατέρα περιτομῆς 
ἴπ6 τι θοιϑῆθθδ, δηᾶἃ ΦαῖμοΥ ΟΣ ΟἸΓΟΏΓ͵ΤΗ ΓΟ 510}. 

οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον ἀλλὰ 'τοῖς 
ἴο 6 (ο 65) ποῖ ουξ ΟΥ οἰτουτησιϑίοῦθ ομἱν βὈαΐ 

καὶ τοῖς στοιχοῦσιν τοῖς 
8.150 ἴο ἴπ6 (οἵἹ65) Ῥτοσθεᾶϊηξ ογτἀοσὶν ἴο ἴῃς 

ἴχνεσιν τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ 
Σοοΐδίθρϑ οὔ ίμο ἴῃ τἰποϊγουτησίϑοη ΟΕ ἔαϊῃ οὗ δε 

πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ. 
ἐλ εῖτ)ν ΟΥυβ ἈΡτϑἤδγα. 

13 Οὐ γὰδῤ διὰ νό ἡ ἐ ΐ μου ἡ ἐπαγγελία 
Νού [ἋἴὸΣ. τγουξα ἶθὼν τῇ ἐπ δ θα 

τῷ ᾿Αβραὰμ ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ 
ἰο 6 ΑΡΥΘΒΘ ΟΥ Ά ἰο [ῃ 6 ἸΟΣὰ οΥ Βΐχη, 1πμ6 

κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου, ἀλλὰ διὰ 
δαῖτ Ἀϊὰ - Ἰο 6. οὗ νου, Ὀμξ ἰχουρθἢ 

δικαιοσύνης πίστεως 14 εἶ γὰρ οἱ 
τ᾿ θοῦθηθ 85 ΟΕ ΣΑΙ; 1Σ ΤΟΥ ἐδ (ομ 65) 

ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται 
οὐ οὗ ἴδνν ὮΘΙΤΒ, ἮὯδ5 ὈΘΘΩ τηξᾶδ δυοῖν 

πίστις καὶ κατήργηται ἡ 
τῆς ΒΕ, δὰ 85 δε ζτηδαᾶθ ἰηθεθοξινο δ 

ἐπαγγελία: 156 ὁ γὰρ νόμο ὀργὴν 
ῬΤΟΤΏΪΒΟ; τὰς ΤΟΥ͂ ἔρπας μευ Δἢ 

κατεργάζεται, οὗ 
15 ΨΟΤΚΙΆΒ ἄοννη, 

οὐδὲ 
᾿ὐτλλλλίον 

δὲ οὐκ ἔστιν νόμος, 
ΠΕ συ ποΐ 15 Ἰᾶνν, 

παράβασις. 
ΣΉ ΒΕ ΒΒ: Ο, 

00 

ΕΟ 6 58.0: “Ηἰβ 
ἔα 5 σοπηϊοα τὸ 
ΔΡΥΔΏΔΙΣ 85 τσ οομΣ- 
ὩΘ655.᾿ 10 ὉΔΟΥ ψῆδὲ 
Οοἰτου τ ϑύθ ΔΟΘ65, δὴ 
Ψὰ5 ἴὖ σουηὐθα 2 ὙΜΏΘη 
Ὧ8 ψ85 1 ΟἰγΟ χη Οἰδίοῃ 
ΟΥ ἴῃ ὉΠΟΣΓΟΌΤΩΟΙΒΊ ΟῚ 2 
Νοὺῦ ἴὰ οἰτουτηοίδίοῃ, 
Ὀπὺ 1 ὉὩΠΟΣΓΟΙ Οἰϑίοῃ, 
11 Δηᾶ ὯΔ χεορὶνθα ἃ 
δῖριαι, ὩδιΏΘν, οἰσοῦχῃ- 
Οἰδίοῃ, 85 ἃ 5681] οὗ 
ὑμ6 σὶρ θοιϑθθβ Ὁ 
ὕὍμ6 ζαϊν Ὧ6 Δα ψΏ18 
ἴῃ 5 πο Γουτηοὶβϑα. 
δίαίθ, ὑπαῦ Ὧ6 χῖϊσδς 
6 με ἔαύΐμοσ οὗ 41 
1ᾺοΞΘ Ὠδϑνὶὴρ Φδὶ 
ΜΏ116 ἴῃ ἘΠπΟΙΓΟυΙ,οὶ- 
5ίοῃ, 1 ΟΓΑ͂ΘΥ ΤῸΓ 
εἰρη θουϑηθδα ὕο 6 
οοαρίοα ἴο {δοιῃ,; 
12 ϑηἃ ἃ ἔδύμοσ οἵ 
οἱΣουχοἰσθὰ οἴδργίηρ, 
ποῦ ΟἿἹΡ ἰο ῇοϑθ ψῆῸ 
δάμουθ ἴο οἰγσιπηχοὶ- 
δίοῃ, θαὺ 8150 ἰο ὑμοβα 
ΨΏΟ ΨΦΙΚ οτάθεῖν ἰὴ 
ἴῃ ἴοούδπίοθρῃρβ. οὗ μαὺ 
τὐϊ ΜΏ1Π6Ὸ ἴθ [μ8 
αποϊτοιτη οἰ σθα ἰδία 
ΨΏΪΟΩ οὐ ἔαύῃθε 
ΑΡτϑῆβϑῖα ᾿8ᾶ. 

15 ἘῸΣ ὦ νὰ Ὡοῦ 
ΓΟ ἰδ ὑμαΐ 
ΑΡΥΔΏΔΠ ΟΥ̓ ὨΪ5 βϑϑᾶ 
Ἀδα {86 Ῥσγοιῖϊδα δμαῦ 
ὯΘ 5Ππο 14 Ὧ86. ποὶς οἵ 
α' ΜΟΙ, Ὀυὺ ὁ ψὰϑ 
ΦΩΤΟΌΡῺ {28 τἱρηύθοιδ- 
ὭΘΕΞ ὈΥ̓͂ ἴαϊΐῃ, 14 ἙῸΣΓ 
1 ἴἤοϑβθ ψῇο ϑδαΐποδ 
ἴο Δ δῖα ΠΘΙΤΒ, ζϑ 1 
85 ὈδΘΘ ταϑαᾶθ 56 1655 
δυᾶ ὕμ8 ὉΣΤοσυ ἶθθ Ὧδ5 
ὍὌΘΘΩ ϑβ8ο δηῃρά. 15 Σὴ 
ΤΘΑΙΔΟΥ 6 ΤῸ ὑ͵ΓῸ- 
ἄμποο γος, ὑαῦ 
Ὁ ΏΘΓΘ ὑμοῦα 15 ΠΟ ἰδ Γ, 
ἈΘΙΌΠΟΥ ἰ5 ὑῇογα ΔῺΥ 
ὑγϑη ΒΟΥ ΞΒΊΟῊ, 

01 

1. Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα 
ΤΆτουρΒ.. ἰμ15. οὐδοῦ ἐδίΐῃ, ἰἴᾷ οτᾶδϑσ ἰδὲ 

κατὰ άριν, εἰς τὸ εἶναι Χ 
δοσοζάϊηνρ ἰο ἀηάεοβοσνρᾶ κΚἱπάηθϑθθ, ἰηΐϊο ἴπ6 ἴο Ὀ6 

βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, 
5΄δ 016 ἐμθ ῬΤΌΤΩΪΘ. ἴοδῃ ἰδμα Βε6α, 

οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ 
ποὺ ἰο Ὡς (ο6) οὐδοῦ 6 ΙΔ ΟἿΪΝ θαΐ 

καὶ τῷ ἐκ πίστεως ᾿Αβραάμ, 
αἷἰϑὸ ἴο 6 (οὔ) ουέ οὗ Ζαὶ τ ἢ ΟΥ ΑΌΥΔΏΔΙΩ, 

ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν, 
ΨΜΏΟ ΠῚ Σαΐίμοτ οἴ 411 Οὔ5, 

1 - καθὼς γέγραπται . ὅτι Πατέρα 
ΔΟΤΟΧΑΙΏΚ α5 ἐς μ85 Ῥθοὴ νυστἰθὴ ἰμδὲέ. ἘΔΙΏΘΡ 

πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε, κατέναντι 
οὗ ΘΚ Ὡδίξου ἵ αν Ὀϊδοοα σοῦ, ἄονψῃ ἴπ ἔτοηΐ 

οὗ ἐπίστευσεν ᾿ θεοῦ τοῦ 
οἵ  ΒΟΤΑ 6 Ῥοϊονοάᾶ  ΟΥ αοα ἐ6 (ο}}6) 

ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος 
ΤΩ ΚΙΩΒ αἰῖνα ἴδε. ἄφρδα (οθ5) δῃᾶ σΔΙΪΩ 

- τὰ ἡ ὄντα ὡς ὄντα: 18 ὃς παρ᾽ 
{86 ((μ55) ποὲ Ῥείῃῆξ. δ5 Ὀθίῃρ; ΨμΟ Ὀοϑίας 

ἐλπίδι ἐπ’ ἐλπίδι ἐπίστευσεν εἰς τὸ 
ΒΟΡ8 ὌΡΟΣ δ ἴ0)»}:) Ὧδθ Ῥεϊίονοᾶ ἰτΐο (ὃς 

γενέσθαι αὐτὸῤΛή᾽Πα πατέρα πολλῶν ἐθνῶν 
ἰο Ῥεδοοσὰθ δ ἘΠ ξαῖμοῦ ΟΣ ΔΩ ΠΟ ΕΊΡΌΣΕΕῚ 

κατὰ . τὸ εἰρημένον Οὕτως 
8ϑοοοχάσηβ ἰο ἰὰς (15) αν ὈΘ6. βαιά ΤΏϊ5 

ἔσται τὸ σπέρμα σου: 19 καὶ μὴ 
Ἅ1106 τῇ 6 5ερα οἔ οι; ΕΥοτοΙ Ὡοΐ 

ἀσθενήσας τῇ πίστει κατενόησεν τὸ 
μανὶδ νεδκεηδα τὸ 6 ἤδη Πα ταϊμ ρα ἄονὰ δα 

ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρωμένον, 
οὗ ὨϊγαθΕ 1 Βοᾶν δἰγεδᾶαν μαδνίηβ Ῥεεὴ ἀφδαθηβθᾶ, 

ἑκατονταετής που ὑπάρχων, καὶ τὴν 
οὗ ὨΠυηατεοα γοϑσβ βουηθνουα οχιβθσ, δῃᾶ δα 

νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας, 20 εἰς δὲ 
ἀρδάμοθ οὔίῃθ ΨΟΙΩΡ οἵ ΘΑΓΘΗ, Ἰηΐο Ὀπΐ 

τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ 
ἴθ ῬΙογηΐβ8 οΣ δα 

διεκρίθη ες Τῇ 
ἢ6 ννᾶβ πδᾶθ ππαάθοϊβδῖνα. ἴῃ ἐπα 

ἐνεδυναμώθη τῇ 
Ὧ8 τνᾶ5 εχωροννεσεὰᾶὰ ἴἰο ἴῃς 

δόξαν τῷ θεῷ 21] καὶ 
Εῖον ἰοίὰῶε ὅἄοὰ δοᾶ 

ὅτι ὃ ή 

θεοῦ οὐ 
ᾳαοᾶ τοί 

ἀπιστίᾳ ἀλλὰ 
ὉΠΡΘΙ16Ε αὶ 

δοὺς πίστει, 
Βανίῃξ σῖνϑα ΖΑ Ά, 

πληροφορηθεὶς 
πανί θα ΣΠΠ ̓ν ῬΟΤΏΘ 

δυνατός ἐστιν καὶ ἐπήγγελται 
με 15 8150 παῖ ψὩδΣς ἢὸ Ὧδ5 ὑχοσζωϊδεᾶ Ῥονγεσξυῖ 

ΒΟΜΑΝΝ 4:16--2.1 

16 Οὐ ἐπὶ δοοοιιὐ 
 ὍῸΞ 85 8. τοϑι οὗ 
τολΐῃ, ἐμαῖ Ὁ ταῖρι 6 
δοοοταΐῃρ ὸ πᾶ6- 
βούνοα Κἰπάηθαθβ, ἴἢ 
ογᾶφν ἴοσ [86 Ὁτγομλίβθ 
ἴο 6 τὸ ἴο 541 
Ὠἷβ βϑρᾶ, τοῦ οΟἿἿ᾽ ἴο 
ταῦ ΜΏΪΟΩ δάμοῖ 85 
ἴο ὑπὸ τᾶν, Ὀὰὺ 8150 ἴο 
ἐμαῦὺ ΜΈΪΟΏ δαθοσοϑ ἴὸ 

ἐπ ξαϊῃ οὗ ΔΌΤϑδμα. 
(ΞἘ6 ἰ5 86 ζαΐδοσ οὗ 

5 8}, Δ177}υ5ὺ 85. ἴὖῦ 

5. νύυιοη: “Ἴ ᾶνα 
δρροϊηϊρά γοὰ ἃ ΖοῦμδΣ 
οἵὔ Τϑ Ὁ πδύϊοῃϑ.᾽"}) 
τΤῊϊ5 85 ἴῃ ὑμ6 κἰρῃϊ 

οὔ 88 Ομδ ἰῇ ψΏΟΙ 

ὯΘ δᾶ [ἴἰαϊζῃ, δνβθὰ 

οἵ αοᾶ, ψΏΟ πλδίζοα 
1ὴ6 ἀεδα αἱΐνθ δῃᾶ 

σ8115 ὑμ6 ὑπίηρα ὑμαῦ 
ἃ Ἰοὺ 85 ὑμοιυρὰ 
ἴδον ψετθ. 18 ΑἸΠΟΌ ἢ 
ὈΘΥΟΠΩ͂ ὨΟΡ6, γοὺ Ὀϑβθᾶ 
Οἱ ἤΟΡ6 Ὧς 8 ξδίψῃ, 

ἰμαὺ 6 τηϊρῦ ὈΘΟΟπλΘ 

886 ξαΐμοσ οἵ Ἰιϑὴν 

πϑῦϊουβ ἰὰ δοοογά 1} 
ψϑὺ θᾶ Ὀδθθὴ βϑὶα: 

“30. γΟῸΓ 5666 Ψ}1} 6." 
19 Αῃηᾶ, διμοαρῃ Ὧδ 

6 ἀϊά ποὺ ρυὸν ψϑδκ 

1 ζαῖύῃ, 6. οοῃϑίοτοα 

Ὧΐϊδ ΟὟ ραν, ὨΟΝ 

ΔΙσοϑαν ἀρϑάαρῃθα, 88 

6 ψἷδ9 δροὰῦ ΟἿΘ 

μυπμαγθαᾶ γ68γ5 οΟἱΪᾶ, 

αἷδο. 6. ἀξδαδῃδϑθ οὗ 

(6 ψορ οἵ βδυδῇ, 
2ὺ Βυὺῦ Ὀδοδῦδα οἵ ἴὯ8 

Ῥγουλδα οἵ. αοὦ Π86 

ἀἰάὰ ποῦ ψανοῦ ἰῃ ἃ 
15.0Κ οὗ ξἔαϊῃ, ὑαΐ 
Ὀροϑδῖὰθ ϑονοεα! ὉΥ͂ 

ἢΐ5 ζαϊῃ, εἰνίηὴς αοά 

ΒΊΟΥ 21 δὴ δὃ86- 
ἱπρ ΓᾺΠῚῪ σομπν]ησθα 
ἐαὺ ψιϑὺ Ὧ6 πᾶ 

Ὁσχοϊαίθοα 6 858 8150 



ΒΟΜΑΝΚΕ 4: 22---: ὅ 02 

ἐλογίσθη 8ΔῸ16 ἴο ἄο. 22 Ἐδῃοβ 
1 ννδϑβ γθοκοιθα. “Ὃς 5 οουηίοα ἰρ 

Ὠὶπὶ 85 ΤἹΘ ὐΘΟΌΒΏΘ55, 
᾿28 Τὺ “Ὁ τὲ 

οουπύδα ἴο Ὠΐπλ τὰς 
ΙΓ 6, ὨΟΘΥΘσ, οὶ 
[ΟΥ Ὧϊδ 58Κ6 οηῖν, 
24 υῦ 8150 ἴοῦσ ἐπῈ 
58Κ6 οὗ 5 ἴο ψΏοχΩ 
10 15 ἀσβυξῃρα. ἰο δ 
σοιπηΐθα, Ὀθοδῦθα να 
ὈΘΙΙθνα οὔ. Ὠϊπ) ψῆο 
τοῖβεα σθββ ΟἿΪ Τιοτὰ 
ἋΡ ἴτοχλ ἰῇ ἄδϑδᾷ. 
29 }Ἐ86. νψὰβ ἀδιένεσρα 
ἋΡ 3ἷ0Ὁ7 ὋἋὯ6 58Κ6 οὗ 
ΟἿ ὕὑγσθθρδϑϑϑθθ δηὰ 
ΝΒ. Τδῖδεα Ρ ἔοσ' ἴῃ 
58 Κ6 οἵ ἀεοϊδχίηβ. υβ 
τσ; ἴθοιϑ. : 

ὙΠΒΘΓΘΙοΓΘ,: ΟΝ 
[Ὡδὺ ψθ ΠΡ [51:1] 

ἀβοϊαγσθά σἰρῃΐθοιβ. 85 
ἃ τϑϑυϊῦ οΟΥἨ Ζαιίῃ, 
Ιοὺ 85 ΘΏΪΟΥ ΟὍ6δοα 
ψ ἢ αοα ἐΠΤΟΙΡῊ οὰΣ 
Ποτά Ζ265805 ΟὨγβί, 
2 ὨΤΟΠΡΗ ψΏΟΠλ 8150 
6 ἤᾶνθ ρϑίῃηρα οὖσ 
ΔΡΟΥΟΘΔΟΩ Ὁ ζξαϊίῃ 
ἰηΐο πὶ υπαρϑουνρά 
Κιηαθθβ ἴ΄'ἢ ΜΏΪΟΉ 
ΜῈ ΟΣ βἰδηᾶ; δηᾶ 
Ιοῦ 5 δχι]Ὁ, ῥδεϑάᾶ 
ΟἹ ὨΟΡΘ οὗ [ῃ6 ρουυ 
οἱ αοᾶ. δϑΑπμᾶ μῃποὲ 
ΟὨΪν ὑμαύ, Ραΐ δὲ ἃ 
ΘΧῦ ΨΏΣ6 ἴῃ ἐτὶρα- 
Ἰαϊοη 5, βίησθ ψ Κπὸὰ 

διὸ καὶ 
ΤὨτοΟΌΘΗ ΜΈΣΗ. 8150 

δικαιοσύνην. 
ΤΊ ΘοιΒη 655. 

ἐγράφη. δὲ δι᾽ αὐτὸν 
1 ννὰ5 ει -Οαλ ἐμγουρἢ Βῖτα 

ἐλογίσθη , αὐτῷ, 24 ἀλλὰ 
τ ννδ5 π δον ἴο Ὠΐχτῃ, Ῥαυΐζ. 

ἡμᾶς οἷς μέλλει 
τι5 

ποιῆσαι. 22 
ἴο ἄο. 

αὐτῷ εἰς 
ἴο μίτα ἰηῖο 

23 Οὐκ 
ΟΝ οἵ 

μόνον ὅτι 
ΟἿΙΥ μας 

καὶ - δι᾽ 
8150 χοῦ 

ες λογίζεσθαι, 
ἴο Ὀ6 Ῥείη σϑοϊκοηῃρά, 

ἐπὶ ᾿ τὸν 
ΡΟ {π6 (Ομ 6) 

ἴο ποῦ 1115 δροὰξ 

τοῖς «πιστεύουσιν 
ἴο με (ο 65) Ῥεονίηξ 

ἐγείραντα ᾿Ιησοῦν τὸν 
Βανι ταϊβοα ἃρ ώεσὺβ ᾿ ἰῃς 

κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν, 2ὅ ὃς 
Τογᾶ. Οὔ υ5 ουΐ ἕο ἀρδα (οὔ θ5), νὯΟ 

παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν 
νγ)8ὰ5 βίνϑηῃ Ὀρϑιᾶς ἰχοι σὴ ἐμ ἴγββρδββββ ΟΕυβ 

καὶ «ἠγέρθη. διὰ τὴν δικαίωσιν 
Δα ἤδ νὰ Γδὶβϑᾶ ἃὉ βτουρῃ ἴῃ }50|Π δήλου 

ἡμῶν. 
οὔ υ5.᾽ 

5 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ 
Ἡδνὶηβ Ὀεββθῃ Ἰυκείμιοα τμεσθέοσθ ουΐ οὗ 

εἰρήνην ἔχωμεν πρὸς τὸν θεὸν 
Ῥθδοθ τῆᾶν να ἮΘ βανίηβ ἰονγατά ἰῃα ἀοά 

διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
{σοῦ {πθ΄ Τοτὰ . οὔιβ 7οϑιι5 (μχβὶ, 

2 δι᾽ τς οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν 
δπ εν κ9}}15}] δ} 2 1079 8150 τη 68 δοϊηρ ἰονναγα 

ἐσχήκαμεν τῇ πίστει᾽ εἰς τὴν 
ἵν6 δνο Πϑεά ἴο ἴ 6 ΠΑΔΙΤΩ, Δχίο τὰς 

; χάριν ταύτην ἐν ἣ 
υπᾶαδοοχνρα Κἰμάηθ55 1η15 ᾿ 1ῃ δ 24» 0 ἢ 

ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐἘπ᾽ 
ΨῈ Ὦδνθ ρεϑῇ βϑίβπαϊηθ, δῃηὴὰ ζᾶ Ψψὲ θοαϑὲέ. ὈΡΟΩ 

ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ: 8 οὐ μόνον 
Βορα. οὔίῃμεο ρον οξίῃε Οοῦ; ὯοΣ ΟἿΪν 

δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, 

πίστεως 
Ζαῖτα 

Ὀαΐ, Ῥαΐ αδἴϑο τὯϑὺ ϑνὲ Ροαβὲ ἴθ πθ΄ ἐγϊ θυ αίίοηκ,  ἐπδὲ ὑΠθυ] δύο Ῥχος- 
εἰδότες. ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν [ἀὰσθ5 δηδθγδησθ; 

Βανίηβ ον ἰμδᾶὲ ἰῃπθῸ ἐχίρυϊαξίοη οπάυγδησο ἃ ΘηΔΌΤΘηΟΘ, ἴῃ {Π, 
κατεργάζεται, 4. ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, | 81 δΡῥτονθά οοηαϊίοη; 
15 ψοσκίηρ ἄοννῃ, ἴθ Ῥυξ εἐπάπτδησα ἰαβέδάπιαβ8δ, 

δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ὅ ἧ δὲ ἐλπὶς οὐ 
{μ6. ναϊ ἰθβίξαμεββ βΒορθρ, .ἰπα θυΐ Βορο᾽ ποῖ 

καταισχύνει. ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ. 
ἰθ᾽ ραξζειρ ἴο 5Βπαάῖθθ. Βϑοθσξο ἐμ Ἶονε οΥ ἴῃς 

θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν 
αοα 285 Ρδϑη ρουτρᾶ ουξλ ἴῃ. {μ6 Ὠρασίβ. οξυδ. 

[88 δρρτονθάᾶ οοπᾶϊ- 
το, ἰῇ {ἔπ , ΠΟΡΒ, 
ὅ δῃηάᾶ [π6 ὭΟΡΘ ἀο685 
ποῦ Ι68Δα ἴο αἰπαρροϊηῦ- 
ταθῦ; Ὀδοϑῖϑθ 6 ΊΟνα 
οὗ αοα 85 Ὀδθὴ ρουτθδᾶ 
ὁπ ἱπίο οἷὐ ᾿ραγίβ 

08 ΒΟΜΑΝΚ ὅ: 6--12. 

διὰ πνεύματος ἁγίου . ποῦ ΤΟ ὑδο “ΠΟΙΥ 
{22} 091» 1:2} ξ}.}} 2 1} ΠΟΙν 88 (6) ᾿σογὶ, ΜΉΘ. Ψψ85 

δοθέντος ἡμῖν" ; Βίνθῃ 118. . 
μανῖηδ᾽ ες Π δῖνεθ. οἴου; β ΕΌΥ, 1πα864, σμτῖοί; 

6 εἴ: γε Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθονδῳ ΜΏΠ6Ὸ ψὸ ψοῖθ γαοῦ 
1 χὰ ἕδοῖϊ Ομ γίβι Ῥοῖπσ οι τϑαῖς. ψοακ, αἰθᾶ ἴῸΓ ᾿προά- 

ἔτι κατὰ καιρὸν τ ὑπὲρ] 17 πδ. δὖ᾽ π6 8ρ- 
γοῦ ᾿δοσογαϊηξ ἰο ϑρροϊμίβα ἐΐγηθ... ονὲσ ᾿ῃοϊπεθα ἰΐχχθ, 7 ΕὟΣ 

ἀσεβῶν ἀπέθανεν. 7 μόλις ΒΘΤάῖΙν 11 δηγομδ αἰδ 
τον γε 181 (0065) 86 ἀἰϊρά. σὰ αἰουν ἔοτ ἃ Τρ θοῦβ [τ] 8} 1." 

γὰρ ὑπὲρ δικαίου ᾿ τις. ἀποθανεῖται" [ἱπάθοᾶ, Ζογῦ ὑπ σοοά 
Ὁ Ονοῦ Οὗ τἱρῃίθουβ (ΟΠ 6) ϑῆγοπθ -Ψ"}}} αἱς; [Πι8}1], ῬΘΓΏΔΡ 5, βουῃδ- 

ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ [ οὔθ᾽. δνὸὰ ἀἄαγεὲβ ἴὸ 
ΟΝΕΥ ἴον. με βοοα (ομθ) ἙΝ ϑσομδ. 8150 αἴθ. 5 Βυὶ σοῦ τϑοοχῃ- 

τολμᾶ ἀποθανεῖν. 8- συνίστησιν δὲ τὴν [τηρης ἰβ οὐ ον 
ἰ5 ἀδυίῃς. ἰἴο ἀϊςᾳ; ἰδ Ρυΐϊίηρ ἰοσείμοσ Ὀὰΐ ἴπθ [Ὁ τ5 ἴῃ ἐμὰν, ψΏΪ6 

ἑαυτοῦ -ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεὸς ὅτι ᾿᾿χγ σψϑῦθ γαεῦ. β'ΠΏΘΣΒ, 
οὗ ὨΪΏΒΘΣ ἰἴονα ιἰἰΐο 8 ἐπα σοῦ ῬὈδοδίιβθ ΟἸγδὺ ἀἰοα ἴου τ5. 

9 ΜΈΏΟ. πλοῖα, ὑμογα- 
ἴογαθ, 5ἴποα τὸ ἤδγῦα 
Ῥθθῃ ἀθοϊατεὰ τὶρῃ- 
θοῦ ΠΟ ὍΥ Ὧἰβ 
ΒΙοοάΩ͂, 5081 ψὸ 6 
βανεὰ ῃΓΟΌΘἢ ᾿ Ὠΐτῃ 
ἔτοῦλὶ ψταύῃ. 10 ΕἘῸΣ 
1, νὴ Μ ΜΕΘ 

ἔτι ἁμαρτωλῶν. ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ 
νοὶ ΟΥ Ξ'ΠΏΘΥ5 Ῥείη οξυδβ᾽ ΤΉτιδ ἽΟΨΟΣ 

ἡμῶν ἀπέθανεν. 9 πολλῷ οὖν μᾶλλον 
:.5 αϊεά. . Τὸ ΟΝ Ἐμοσοζοσθ ταΐμου 

δικαιωθέντες- νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ 
Ὠᾶν πε ῬΘθη }υβῆεαά πον πὰ ἴῇ6 Ὀϊοοά οἔ τὰ 

σωθησόμεθα δι᾽ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 
6 1 Ὀ6 βανρᾶ ἐπγουῦθὴ ἤπἰ ἔτοίη ἰῇ ψσχαίῃ.. 

10 εἰ. γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν |Θπθηγίθ5, ΜΘῸ ὈΘΟΔΠΊΘ 
2. ἴοσ θῆθηλίε ὑεΐῃβρ. ΨΜὲὰ νεσῈ ΧΘΟΟΘΟΙ]ΘΩ  γροοηοὶ]ρᾶ τὸ Οοῦᾶ 

τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ - υἱοῦ [πτουρ {πμ6. ἀδαθῃ οὗ 
ἰοΐῃα αοὰ ἰμσουθῃ ἰπαῈ " ἀθαῖΐῃπ: οὐίβε ὅ0ῃ [ῃΐ5. 5ΘῺ, ΧΏΠΟῊ ΠΊΟΓΙΘ, 

αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες ΠΟ ὑμαῦ. Χα πᾶν 
ΟΕ, ἰογῆθοθ ταΐμεσ ανίηξβ Ὀ66Ὼ ΤΘΟΟὨΟΙ]ΘΩ ᾿ Ῥροομλθ σϑοοῃοὶ]θᾶ, 16 

51411 6 βανϑᾶ -Όν ἢἰβ5 
1116..ὄ 11 Δηα “ποῦ ΟἿΪν 

ταῦ, Ὀπαὺ ψ6. 816 

διἷβο δχυϊθίηρ ἴῃ αοά 
ΦΗΥΟοῦΡ. ΟὟΤ Ποτᾶ 
Ζοθὰ ΟΕ γιοῦ, σου Ρ ἢ 

οὰ ͵Ὸ Πϑῦθ ὨΟῪ 
τϑοθῖνραᾶ ὑῃ8 τεοοα- 

οἰ αύϊοτ. 

12 τοιοῦ ἴδ. ΨΥ; αδὺ 

85 ἰῃτουρ ΟἿΘ. Τ8Ὲ 

δὰ «οηὐοχοα ἰπΐο ὑπ8 

ΜΟΡΙΑ δηὰ ἄἀθδίῃ 

ἐτουσᾺ 5ἰη, δῃμᾶ ὑμπ5 

σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ 11 οὐ. 
ΜῈ 5884}} Ὀ6 βανεῦξ: ἃ ἰβ6 [116 οἔ Βίτη; ποί 

μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ θεῷ. 
ΟὨΙΡ ας. Ὀᾳς δ['5οὸ (οῃθ5) Ῥοδϑίϊηβ 1 ἴῃ6 αοα 

διὰ ᾿ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿ἰησοῦ Χριστοῦ, 
[χορ π8 ΙΓοτὰ οὔτι “695 ΟὨτιϑί, 

. δι᾽ οὗ. νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 
ἰῷχοι μοὶ ΠΟΥ]. ἰὯ6 τεσοηοηϊαίίου να ταςαῖνρά. 

12. Διὰ δι᾽ ἑνὸς 
ΤΏΣοΟυΡἢ, τ 5 σοῦ ομὸ 

ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς. τὸν κόσμον 
ἼΩΝ ᾿ ΠΙᾺ ἀξ ἴῖο {ἰπμ8 ὙΜΟΣ]α Ὁ 

εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ 
ἀπιειθα δὰ ἰγοῦσῃ ἰδς6 51 6 

θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους 

τρ Ε 

ὥσπερ 
ἅ5- ον ἢ 

τοῦτο 

ἀοδαίῃ, διά ἰπὺ5 ἰΐο ΙΏΘΕ. Ἶ Ν 

ὁ θάνατος διῆλθεν ἐφ ᾧῷ πάντες͵ ἀξαῖμ βργθβά ἰο ἃ 
6 ἀοαίδ ψεοπὲϊῃσουρῃ προὴ ΨΗΪΟΏ 411. [θὰ Βθοϑιθδ 6. 8 



ΒΟΜΑΝΚ δ: 18-]:} 

γὰρ νόμου ἁμαρτία 
ΦῸΣ ἸΔΨ 518 

ἁμαρτία δὲ οὐκ 
85 ἴῃ τνου]α, 51} Ῥαξ ποῖ 

᾿ ἐλλογᾶται μὴ ὄντος νόμου, 
15 Ῥϑίπρ αὖ ἰῃ δοσουπξ Ὡοΐ Ῥείη ΟΥΙΑ, 

14 ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ ᾿Αδὰμ 
Ῥμαΐ τοϊθσηφα ἐὰθ6 ἀφαίῃ ἔτοιὰα ἄβῃι 

μέχρι Μωυσέως καὶ ἐπὶ τοὺς 
8.5 ΤδΥ 85 Ἵοβο5 δἰδὸ ὉὩροῦ ἐπ (ΟΠ 65) 

ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι 
μανιηξ βἰῃιθα ὭρΟΩ ἰδ6 1 ΚΘΩ 655 

παραβάσεως ᾿Αδάμ, ὅς ἐστιν 
ἰτϑβθυθϑϑίοι ΟΥ Αάδϑιὼ, δ.., 441] ἦ5 

τοῦ μέλλοντος. 
οὗ 6 (οὩ 6) Ῥείη δρουΐ ἰο. 

12 ἄχρι 
ΌμΏΆΙ 

ἥμαρτον ----, 
[ον 5: πη -- 

ἦν ἐν κόσμῳ, 

μη 
τοί 

τῆς 
οὗ ἴῃ 6 

τύπος 
[1.2.1] 

16 ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, 
Βι ποὺ δ. ἰῃ8 ΤχεβΌδ 55, 

καὶ τὸ χάρισμα: εἰ γὰὴρ τῷ τοῦ ἑνὸς 
8150 {π6 ΒΎδοϊουΒ σἸΣ; 15 ἴοσ ἰο 6. οὗ ἰῆο οὔθ 

παραπτώματι πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ 
ἴο ἐγεϑρᾶββ ΧΏΔΗΥ αἰδάα, ἴο τς ἢ 

μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ θεοῦ καὶ 
ταῖμοσ {π6 υηδοβοχνοᾶ Κἰηάηθθα Οὗ 6 αοά δῃα 

δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ 
186 ἔγϑο βις ἴθ ὑπάρβουνρα κΚἰηάηθθθ ἴο ἰῇῆς. ΟΣ ἴΠ6 

σ 

οὕτως 
50 

οἱ 
τὰ 6 

ἑνὸς ἀνθρώπου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς 
ΟὯΘ ΙΔ ΞΕ [Φ Υ ΕἸ, ἰηῖο ἴδ8 

πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 16 καὶ οὐχ ὡς δι᾽ 
ΤΩΘΔῺΥ Δ Δρουπμαᾶρα, ΔΩά πού δ5 πο σ ἢ 

ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα’ τὸ μὲν 
[2.411 ὨΑνΊΠΒ βἰμπθᾶ, ἔθ ργϑβθηΐ; ἰῇ ἰηᾶθρα 

γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, 
Ζ0ΓὁὉ 1υαρτηρὴξς οὐΐοῦ͵ οὔθ ἰἴηΐο σοπαρχηη δίῃ, 

τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν 
18 Ὀπέ δτϑοίοιβ 511 οἷ ΟΕ ΤΆΔΩΥ 

παρατττωμάτων εἰς δικαίωμα. 11 εἰ 
ες ἘΥΘΒΡΆσ565 το ἀδοϊδσῖηρ τσ; ξθοιϑ. δε 

ἑνὸς παραπτώματι ὁ 
Οὔ ᾿ ἴο ἔσθβρϑϑϑθ [321 

διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ 
ἰὰγουξῃ. 6 οὔθ, ἴο το ἢ 

περισσείαν τῆς 
ἐκ Υ τον τῆς. (0165) τὰς δρυπάβδηςα οΥ ἴῃ 8 

χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶ ῆ 
υπάοεβεχνεα ΚΕἰπᾶάμποθβ δηαὰ οξίμθ ἔτθ εἰ οΥ ἣς 

δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ 
ΤΙ σοῦ βη 655 (0:65) τεσοὶνιη 5 1π 126 

τῷ τοῦ 
ἴο 6 οξίμο 

θάνατος ἐβασίλευσεν 
ἀθδίῃ ᾿τεϊραθα 

μᾶλλον οἱ 

ὰρ 
ὙοΣ 

ι 
τὴν 

704 

811 5ἰηηθᾶ-- Ἠ 188 
ἈΠῸ] {Π6 18. ΝΣ 
85 ἴῃ 6 σου], πὲ 
55 5 ποῦ ΟὨϑΙρρα 
ϑθϑίηδῦ ΘΏΨΟΠΘ ΨΏρῃ 
ΦΏΘΥΘ 15. Ὧ0Ο 118. 
14 Νονουθμθ]θαβ, ἄθαίῃ 
τυ 85 Κίηρ ἴγοχῃ 
Αἄδπὶ ἀονὰ ἰο Μοββϑ, 
ΟΥ̓́Θ ΟΥ̓ ἴποϑθθ ψὯο 
864 ποῦ 5ἰπηθδα δἵζου 
16 ᾿κοηθοθ ΟΥὗἨ τῃ8 
ὑΥϑΉΒΒΥ ϑϑίοη ὉΚ 

᾿ Δάβδιη, ΨψῺΏῺΟ θα 8 
ΤΟ ϑοιίαποθ ἴο Ἠΐῃ 
ἐμοῦ ψὰϑβ ἴο Θοχηθρ. 

15 Βυὺ [ὃ 15 ποὺ νι 
{886 κεἰ δ ἰὖ νδ5 
νι ὑμ6 ὑγθϑρδβε. 
ἙΌΓ ᾿ξ. Ὁ ΟἿΘ Ιη817}5 
ΥΟΘΡΘΘ5 ΙΘΩΥ αϊρᾷ, 
166 υπάθεοσνρα Κἰηᾶ- 
Π655 οἱ αοα δηᾶ ἢἰβ 
ἔγθθα ομ» πὶ [ῃ8 
ἀπ αρϑουνοα Κἰηδηθοα 
ὈΥ πῃ οὔ :Ὥϑῃ 96- 
5.5 Ομ γχὶδὺ δρουμᾶρα 
ΤΩΟΠ ΤΟΓΘ ἴο ΧΊΘΏΥ, 
10 ΑΙσο, ὃ ἴα τοῦ 
ψ πὸ ἔτεα ροἱἕ 
ὃς ὦ χὰ νι [ὴ6 
ΨΥ ὑπϊπρα ΨΟΣκθϑάᾶ 
σου ἢ ἰὴ 6. ΟΠ6 
[8 }] ὑῆαῦ βἱηηθᾶ, 
ΕΌΣ πθ6 Ἰυᾶαρτηρηῦ χ16- 
βυαι θα ἴσοι ΟἿΘ {165- 
Ῥϑ85 1 σοΠαἀο Δ. ΟΏ, 
να ἰμὰ6 οἵἵν σοϑαϊ ρα 
ΤΟΙΣ ΧΏΘῺΥ ὑγθϑῦδϑϑο5 
ΪῺ 8. ἀδοϊαγαύίοη οἵ 
ΤἹΡΘοΟΌσηΘ55. 17 ἘΌΓ 

ΡΥ ἰμβ6 ὑγοϑῦβδϑβ 
οὗ ἰῃῇδὸ οὔθ [118}] 
ἀραίῃ στυϊθα 85 κΚίηῃρ 
τοῦ μοῦ ΟὨΘ, 
ΤΌΘ ΙΏΟΤΘ. ΠῚ {058 
ΨΜΏΟ ΤΓϑορῖνα ὑδ8 
δα ἄδησο οὗ {886 

ἀηαδϑοσνθα ΚΙ 655 
θη οὗὔ 6 {7686 

ΕἸ οὔ τἰρσηὐθοῦθηθ :5 

---.--- 

0 

βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς [ησοῦ 
ὙΨ}}}1 σοῖρῃ ἐπγο ἢ τὰ 6 ΟΩΘ Ζ4εβι5 

Χριστοῦ. 
διηθῖ, 

18 Ἄρα οὖν ὡς δι᾽ ἑνὸς 
ΕΞ Ἐμοσεξοσα 85 τὨσοῦδῃ ΟὨΘ 

παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς 
ἴγοβραϑ5 ἰπῖο 81] 11:9] ληίο 

κατάκριμα, οὕτως καὶ δι᾽ ἑνὸς 
τοπαουηηδίοη, ἐμπ5 8150 40 6} 8 58] ΟΩΘ 

δικαιῷματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς 
τἰ θοῦ δοῖ ἐπΐο 811 ΤΙΏΘΩ ἰχῖο 

δικαίωσιν ζωῆς: 19 ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς 
᾿Ἰυσβοαίίοη. ΟΕ 11ξ6; δϑτονθὴ ἴοσ. ἐπσγοῦρη [86 

παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ 
μοασίῃξ Ρεϑιάθ. οὗ ἴῇς οὔἂβ ΤΆΔ ΒΙΏΠΘΥΒ 

κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτως καὶ διὰ 
6 γ6 σοηϑίϊαϊοα 6 ΙΔ, τὴυ5. ακἴ5ο ἰῃσου δὰ 

τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸὸῤ ῤἠ δίκαιοι 
[.ὴὼξῈ ϑαυὴβ ποῦ οὔθ ΟἿΘ τἰσαίςοιβ (Ο65) 

κατασταθήσονται οἱ πολλοί. 29 νόμος δὲ 
Ψ11 Ὀ6 σοπϑίξαἰεα {π6 ΤΏΔΩΨ.. ΤιΑν Ῥαΐ 

παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ 
οαἰογθα Ὀθβϑᾶθ ἱπ ογάεσ ἐμαὶ τηϊσῃΐ θθοουθ τοτα ἴπ6 

παράπτωμα" οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡἧ 
Ἰ͵ΘΒΡΑΒΘ5; ῆοτο θυὰξὲ Ὀδοδιηθτηοσα {πὸ 

ε ΄ ς Ψ 
ε 

ἁμαρτια ὑπερεπερισσευσεν ἢ 

μοΡῚ ᾿ ονεταρουηᾶρα τὰθ 

χάρις, 21 ἵνα ὥσπερ 

υηᾶοοογνϑα Κἰ 6655, ἴῃ οσᾶθυ ἰμαὶ 8δ5- ον ἢ 

ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτως 
τοϊρῃβεα μ8 51η ἰὰῃ ἴῃς ἀθδίῃ, 1ππ5 

καὶ χάρις βασιλεύσῃ διὰ 
8150 ιἧς υαπᾶοθογνρά κΚἰηᾶποθβ ταὶ σοί σῃ ἰσουσἢ 

δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ 

ἀσιο ας μος 1πῖο 116 δνουιαθιίίπ ἰξσοῦρῃ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 
ΒΙΕΡΕῚ [6.9 }} τὴᾳι ΤΤογχὰ Οὔ υ5. 

Τί 
ΜῈ δΐ 

ἐπιμένωμεν 
Μααν νγὲ σϑίηδία ΡΟ {μα 

χάρις 
υπϑδεβοσνοα Κη 655 

οἵτινες ἀπεθάνομεν 
δ 50) ννο αἰεαὰ 

ζήσωμεν 
βῃοιμᾷ ψνὸ ἶνθ 

ὅτι 
ἰδδὲ 

ἐροῦμεν; 
5.81 νὰ 5802 

ἵνα 
ἴῃ ογτᾶϑυ ὑπαὶ 

πλεονάσῃ; 
χαῖσ;:;θ!ς θθσο8 ΤΟΣ ἢ 

οὖν 
ἐμλουθζοσα 

τῇ ἁμαρτίᾳ, 
51, 

ἡ 

ἴῃ 

ἃ μὴ σγένοιτο᾽ 
Νοὲ τὴν 1 ΟΟσυΥ; 

ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι 
5ἴῃ, μον γτεοῖ 

8 ἢ ᾿ἀγνοεῖτε 
ΟΣ 816 γοῦ ἰβπούδηΐ 

» 

τῇ 
το ἰῃς 

αὐτῇ; 
ἐν 

ὅσοι 
85 ΤΏΔΩΥ 85 

ἐν 
1ῃ 

ΞΞΌΜΑΝΕ δὅ:18-.--6:8 

ΤΌΘ ἃ5 Κίηρβ ἰῇ 116 
ὑγουρ ἢ 6 οὔθ Γ[Ὁῥβεῦ- 
ΒΟ], Φοθὰ5 ΟὨγιϑῦ. 

18 5ο, ὑζθῃ, 85 

Τσουρ οὔθ ὑγαϑθ 85 

[86 τοϑαϊῦ ἰο πιθ οὗ 

811 βουΐβ. 85 σομαθχῃ- 
Ὠδύΐϊοη, ΠΚον86 8150 

ὑσουρ οὔθ δοὺ οἱ 
Ἰυαϑυδοαύίζοῃ ὑμ6 ταβϑαὶῦ 
ἰο τγδὴ οὗ 811 βοχύβ 15 

8 ἀροϊασίηρ οἵ θα 

τσ θοῦ ἔοσΥ 1116. 

19 ΕΌΣ δὺ 845 ὑξσουρἢ 

{86 αἰδορδαΐθηοβ οὗ 6 
ΟὯΘ 8 ΙΔ ΨΜΈΓΘ 

οσοοπούϊυαϊθα 5 ΘΓ, 

1κουνῖθθ ἷδὸ ὑσουθἢ 

ἐμ ορϑάϊθῃοθ. οὗ (δ 

οὔθ [ὈΘΥΒ0Ὼ1] ΙὩΔῺΥ 

Ψ11 Ὅ6 οομϑδυϊυαὺθα 

τὶσαίθουϑ. 20 ΝΟ. ὑμ8 

ΤῊ οδπη6 ἰῃ Ὀαϑιάρ ἴῃ 

οΥῖοΣ ὑμαὺ ὑοϑδοϑίδ 

τὶρηῦ δρουμᾶ. Βα 

ΜΏΘΤΟ 5ἷὴ δβροιυηῃάβᾶ, 

αηαοϑουνθᾶα Κι 655 

Θρομηᾶρα 5011 τηοΓθ. 

21 τὸ ψῇϑὺ βηα9 ΤὨδῦ, 

ἡυαδσῦ δ δίῃ συυϊθᾶ 85 
κΚίηρ ψἰῃ ἀβαύῃ, {16- 

δ δ15ὺ υπᾶαρδϑουνθαᾶ 

Κιηᾶηθ85 ταϊρὗ ΓᾺῚ1 85 

κίὰσ ὑξτοῦσῃ τὶρῃ- 

ἰθουβῆθο ΜΙ δνοτ- 

Ιαϑθύϊησ 116 ἰῃὰ νἱδῦ 

Φγουρ ὅοθθὰθ ΟὨγτὶδὺ 

ΟἿ 1ιοχά. 

6 Οοηῃδοασθηίν, ψμδῦ 

5.811. ψΜὦὲ 58. 

5.411 ψ οορύϊηπθ ἴῃ 

5, ὑδαῦ υπᾶθβογυθά 

κίμ θα ταν δρουπα9 

2. ΝοΥΘΥ ΤΙ. ὑμϑῦὺ Ὧ80- 

θθη! Ξθοίηρ ὑμαῦ ΨὙῸ 

ἀϊρα νι τ ίθυθηθα τὸ 

5, ὨΟῪ 58} 86 ΚΘΘΡ 

ΟἹ ὑνίησ Δ ΙΟΏΡΟΣ ἰΏ 

9 ον ἀἄο τοῦ ποῦ 

Καον ὑδαῦ 8]1 οὗ τιὁὸ ἯΏΟ 



ΒΟΜΑΝΒ 86: 4--11 

ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν εἰς τὸν 
το ννοσο Ὀαρἐϊζεᾶ ἱπίο ΟὨγίϑι Ζ9695ι.39 ἰπΐο {πμ6 

θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; 
ἄδαδίῃ οἵ Ὠΐμὴ τε Ε͵Θ ὈδρΈΖοα 7 

4 συνετάφημεν οὖν αὐτῷ 
ἵνψε νεῖ θυτῖθα ἰοσοίμου [5 ε{- 1:2 492} ἴο τα 

διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, 
ἙΏτου ΒΡ. [6 Ῥαρίλθπλ ἰηῖο ἰτἢᾳβ ἀθϑίῃ, 

ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ 
ἐπ οτᾶδσ ἰπαὲ δϑθνθὴ νγῦ88 γαϊβεα σῷ Ομσίσι. οα οὗ 

νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, 
ἀεφδᾶ (οὔθ). ἰπσουρῆ τὴ6 ἜΥΒΑΙΣ οἔῃες. Βαΐπεσ, 

οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι. ζωῆς 
{δι 8150 ὟΘ ἴῃ ὭΘΥΜΏΘΞ5 οὗ 116 

περιπατήσωμεν. ὅ εἰ γὰρ - σύμφυτοι 
τ 50] νν 8 1κ. 1 ΙΟΥ (ομθ65) ρ)δηϊρα το μου 

γεγόναμεν. τῷ δὁμοιώματι τοῦ . θανάτου 
να ᾶνε θεσογηβ ἰοἷἵβεα Ἡκοῦθθθ οὐΐῃθο ἀδδΐίῃ 

αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα: 
ΟΕ μῖγα, ας 8180 οἔ ἴπ8 σεβυτσσθοίο ΜῈ 5141} 6; 

6 τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν 
1ηϊ5 Κπονῖηθξ “- ἰμδὶ ἰῃ6 οΙα οἔιϑ 

ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα 
ΤΆΔ ννὰ 5 Ῥαΐ οἱ βίακβε ἐσθ δμδν; ἴῃ οτάϑσ ῃπδὲ 

καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς 
τηῖρῃϊ Ὀ6 τῦβαᾶθ ποβέθοξ να τῆς Ῥοαγν οΥ ἐδο 

ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς 
᾿ς 518, οἔῇς ποῖ γοί ἰἴο ε 5]ανίῃβ τ5 

τῇ ἁμαρτίᾳ, 17 ὁ γὰρ ἀποθανὼν 
ο ἴθ 511, ΛΠ [π6 (οπε) 07 αν ηβ ἀϊφα 

δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 
Ὧδ85 6θὴ 05 18 ςα ἔγο [6 δ5[η. 

8 εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, 
1 μΡαυΐ 6 αἰθα ἰοσείμεσ νὴ ΟὨσὶσξ, 

πιστεύομεν ὅτι καὶ συνζήσο μεν αὐτῷ: 
Ὅ6 ΔΥὺδ θην ἐμαὶ 8150 ννὸ 5181] να ἢ Βΐχη; 

9 εἰδότες ὅτι Χριστὸς 
Βανί Καον ἢ ἰλαΐ [6} Ὁ. 1 

ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι 
Ὠδνῖηρ ὈΘΘῺ ἘΚ ΤῚ Ρ οὐδοῦ ἀοδα (οὔθ5) τοί νεῖ 

ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι 
ἮὮΘ 15 ἀστης, ἄφαδιῃ ΟΣ Ὠἴτα ποΐ ψοί 

κυριεύει" 1. ὃ γὰρ ἀπέθανεν, τῇ 
15 Ἰοσαϊηρ ονοσ; ΜΟΙ ἘΣ 6 αἰἱρ4, ἴο ἔμ 8 

ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ᾽ δ. δὲ 
Ὧ6 αϊρα ΟἿΟΘ 2ΟΧ 81] ἰἰπ|6ὸ:; ΔῊ Ραΐ 

ζῇ, ζῇ τῷ θεῷ. 11 οὕτως 
ἢ6 15 ἤνιθ, Β6 ἐ5 νὴ ἴο ῇς. ἀασά. ΤὨῸ5 

καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι 
8150 χοῦ Ό6 τϑοκοηῖηϑ βϑῖνθϑ ἴο θ6 

06 

ψγεΓΘ θαρὑϊσοα ἰηΐο 
ΟἸὨγῖδὺ Φεϑαβ 8 Ὀδρ. 
{ἰζδα ἰηΐο ἢΪ5 ἀδδίη; 
4 ὙΠογθίοσα 6 Ψογα 
ῬασΙθα πὶ Δί 
ΦΓΟΌΘ ΟἿΤΓ Ὀδρίίϑηῃ 
ἰηΐο 15 ἀδαίῃ, [η΄ ο;- 
δι ὑμϑῦ, δῦ 85 ΟἼγχίξε 
ψγ85 ταῖδθαὰ. ὉΡ ἔτοχῃ 
ὅπ ἀθαᾶ ὑῃτοιρῃ ἐῃρ 
ΒΊΟΥ οὗὐ ὑμ6 Ῥδίδεσ, 
6 8150 5ῃοιιᾶ Κουσίβο 
ΑΚ ἢ 8. ΠΟΨΏ653. οἵ 
6. ὅ ΕῸΣ ἰἢ ψὸ Ὥδνγα 
Ῥϑδοοῆθ πηϊζρὰ μὲ 
Ηΐτὶ ἴῃ {π6 1ΠἸΚΘΏ6 55 οἵ 
Ὠ15 ἀδαίῃ, 8 5181}1 δϑὺ- 
ὕβ 1 1} 8150 6 [υηϊ ρα 
ψὶ ἴηὶ ἴῃ ἴῃ Κ8- 
655] οὗ ὯΪ5 ΓΟΘΌΣΤΘΟ- 
ἀἰοὰ; ΘΌΘοΔυθ6. τὲ 
ΚΟΥ ὑμαὺ ΟἿΣ οἹᾶ ρεγ- 
ΒΟΏΔΙΙΥ 5 ἱπηρϑ]θὰ 
τὶ Γ[ΓΠΪΠπ1], ἐπαῦ. οὐσ 
ΒΙΏΣΩΆΙ ὈΟΑ͂Υ τηϊρῃξ δ6 
τηϑα6 ᾿ηϑούϊνο, [μα΄ τα 
Βηουα πῸ ἸΟΏΡΟΓΣ. ρῸ 
ΟἿ ὈΘίηρ 51Ίανδ5 ἰο βίη. 
Ἴ ἘῸΣΓ ἢ6 ΨΏΟ Πδ885 αἰοά 
Ὧδ5. ὈΘθη ϑοσαϊοα 
ἴσου [15]. βίῃ. : 

8 Μογϑονθσ, ἰδ. σὲ 
Ὧδγνα αἰθα τι ΘΟ τἰβὲ, 
ψ Ὀοιθνο ἰπδαὺῦ τα 
5ὯΔΙ1 8150 ἔνθ σὰ 
Ὠΐγη: 9 ΒῸΓ ψὸ ΚΟΥ 
ὑμπαὺ ΟὨτὶδῦ, πον ἐμαὶ 
Ὧ6 85 ὈΘ6Θὴ ζΤαϊβθα ὋΡ 
ἔτοτῃ [Π6 ἀθδᾷ, ἀΐδ5 πὸ 
ΙΆΟΣΤΘ; αἀδαΐῃ 8 τηϑϑ5- 
ἴῈΙ ΟΥ̓ΟΡ Ὠἰτὴ ὯῸ ΠΊΟΓΕ. 
10 ἘῪῊῸΣ - [86 ἀδαῃ] 
ἰμαὺ 6 αἰδᾶ, 6 αἱδὰ 
αἰ τοζοερησα ἰὼ δἰ 
ΟΠΟΒ ἴοσ 811 ὑϊταθ; Ὀαΐ 
[086 1761]. ἐπαὺ 6 
1ἶνοβ, μ6 ἴνϑβ ψὶ τος 

Θύθῃσο ἴο αοά. Ἐ1 εἱκ6- 

586 δἷδὸ σοτ: σϑοῖς 
ΟἹ γΟΌΣΒΕΙνοα. ἰο δ8 

107 

ζῶντας 
(οπ 65) νῖὴβ 

᾿Ιησοῦ. 
“655. 

ἁμαρτίᾳ νεκροὺς μὲν τῇ 
51} ἀοδὰ (οΠ65) - ἰηαβϑᾶ ἴο π 

δ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ 
υουὐὐὲέ ἰοΐῃῇβα αοὰ ' ΟὨχίβὲ 

12 ΜῊ οὖν βασιλευέτω. ἡ ἁμαρτία 
Νοὶ ἐμοσοίοῦτθ 1δὲ 6 γεϊρηᾳΐηρ. {86 5. 

ἐν τῷ θνητῷ. ὺ ῶν σώματι εἰς τὸ 
ΞΘΡ;ὀ ἴΐ6 -τηοσΐδιὶ τοῦ Ῥοαν ἰηῖο' δε: 

ὑπακούειν ταῖς απ ἰας αὐτοῦ, 13. μηδὲ 
το Ρ6 οροσίῃβ ἐο 6 ἀδϑίσοβ οΕΙ, ποὶΐ 

παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα 
8 ἡγοῦ Ῥυδβδθῃτ πη ἰῃθ ΧΑΘΙΏΌΘΙΒ Οοἔγοῦ ψΘΔΡΟΩ5 

ἀδικίας ᾿ τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ 
οὗ υμτὶ δ θούβηεϑϑ ἰο ἴ8 6 ἴῃ, μαυΐ 

παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ θεῷ 
πιᾶῖκθ ἑοῦ βίδῃηα βἰοηβϑίαθ 8εῖν8β5 οί αοα 

ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας καὶ τὰ μέλη 
αϑὶξ ουὐΐοξ ἀδδα (ομθ5) Ἡνίμῃεξ 814 ἐπ τυ ΘΙΏ 6 15 

ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ" 
οἷζγοῦυ ψνοδροῦβ. οὗ υἱβηϊθουβηθθβ ἰο ἵπ6 - οα; 

14 ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει, οὐ 
510 ῸΣ οἴγου ποΐ ν ἢ Ἰοτὰ ονοσ, ποί 

γάρ ἐστε ἀλλὰ ὑπὸ. 
ΤΟΥ͂ τοῦ 8416 [.}}}} ὍΠΑΘΥ 

χάριν. 
υπάοβοχνοα Κη η655. 

15 Τί 
Δ 6ἘῚῚ 

. ἐσμὲν 
νε 8ῖ6 

χάριν; 
υηάἀοϑοσνεα Κη 6552 

οἴδατε ὅτι 
Βαανα σοῦ Κῆονῃ ἰμδὲ 

ἑαυτοὺς δούλους 
βὅ61ῖνθβ - 516 ν 65 

ἐστε. 
τοῦ δι6 

ὑτὸ 
ὑπᾶοτ 

νόμον 
Ι1ᾶ᾿ 

ὅτι. 
Ῥβσδιιϑ8 

ὑπὸ 
1 Ἐν εγεί τον 

ἁμαρτήσωμεν 
Ποιὰ ννα βία 

νόμον ἀλλὰ 
1Ιᾶνν μαΐ 

γένοιτο᾽ [16 οὐκ 
ΤΥ 1 οςουτ; ποῖ 

παριστάνετε 
ἰο ΨΏοτα ὑοῦ 816 Ῥγθϑθπ δ 

εἰς ὑπακοήν,;. δοῦλοί: 
ἱπίο οδραΐοθποςρ, 

ὑπακούετε, 
γοῦ δῖθ' Οὔ 8, 

ὑπακοῆς 

οὖν; 
ἐμποσθοσοῦ 

ὑπὸ 
ΠΟΘΙ 

οὐκ 
ποῖ 

ἦοι 

ἤτοι 
[τῆτες 

εἰς 
ἰηαΐο 

ἰο ΏΟΤΩ 

ἁμαρτίας εἰς θάνατον ἢ 
Ἐσεστα ὡ ἰχῖο ἀϑαΐῃ ΟΥἿ οἵ ομεάϊεπος 

δικαιοσύνην; 17 χάρις, δὲ τῷ ᾿θεῷ.-.. ὅτι: 
ΤΒ ΘΟ 5 6557 ΤηδηκΒ Ῥυξ. ἰοίῃῇῆεο αοά ἐπδὲ 

ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε 
τοῦ ψοῦΘ 5ἴανθε οὗ 6 5:π τοῦ ορονϑαᾶ 

δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν. 
δὲ οαΐ οὗ Ἀδασί ἰηΐο δ 2 ετ τ 

παρεδόθητε τύπον διδαχῆς, 
τοῦ ὑνοσθ ρίνθη Ρεβϑία ἴγρα ΟΥ̓ βοῦς, 

18 ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 
δδνίη δ᾽ Ὀ6ΘῺ ἔχθρα Ρὰς ἔγσοϊη ἐπ δὰ - 

᾿ἸΘΟΌΒΏΘ55. 

βίδνοϑ 

,δοὺ ἔγδαε 

ΒΟΜΑ͂ΝΝ 6:12---18 

ἀβδα ἰηάερα τη: τοῖ- 
ΘΓΘΙΘΘ ἴο βίη μαὺ νϊηρ 
τὐἰῦῇῃ τοίθσθησο ἰὼ σοῦ 
Ὀν ΟὨ σὺ 965... 

12 ὙΒΟγοοσο ἀὉ τοὺ 
1οὺ βίῃ σου τ π6 ἴο σΓιι16 
8.5 Κίηρ ἰῃ ὙΟὔᾺ τλογ- 
81 ῬὈοάΐθ5 ἰῃαὺ τοῦ 
5514 οὔδν ὑποὶς ἀ6- 
5ΙΧθ5. 13 ΝΟ ΠΘΥ ρῸὸ οἱ 
Ὀγοδοηΐζῃρ ΟΕ ΤΠ 6 1- 
ὈΘΥΒ ἴο 5 85 ΨΘΘΡΟΩΒ 
ΟΙ τὶ θοῦϑη 655, 
ὺ ᾿γοϑοπὺ νοῦ ΘΙν 65: 
ἴο αοἂ 848 ὑδοξβδ αἰΐνα 
Οτοῦλ 86 ἀθϑᾶ, 8150 
σοῦᾷκ ᾿ηθ θοῦ ἰο αοα 
85 θαροὴ5 οὗ τἱρῃ- 

14 ἘῸΓ 5ἰῃ 
ταὰδῦ τοῦ 6 πηδϑίθυ 
ΟΥ̓́ τοῦ, ϑϑροίηρ ὑμϑὺ 
γοὸῦ 816 ὥοῦ ὑπ 6 ΓὙ 
Ιὰ Ὀὰὺ υπᾶοὺ πᾶθ6- 
βουνϑα. Κἰπη655. 

15 Μααύ [;}Ο]]ο5᾽ 
ΞῺΔ11 ψὸ σοχηγηϊῦ 8, 511). 
Ῥϑοϑῖϑα. γα 816 τοί 
ὉΠ6ὺῖΘΥ Δ Ὀὰὺ πηᾶογ 
Ὁηαοϑουνθα ΚΙΠΘ6557 
ΝΟΝΟΥ τδὺ ὑδαὺ ΒδΡ- 
ὍΘΩ! 1600 τοῦ ποῦ 
Κηον ὑδαὺ 1 τοῦ ΚΘΘΡ. 
Ῥχθϑοηθϊηρ γΟΌΓΒΘΙνοΚ 
ἴο. ϑΏΨΟΩΘ 85 5|8υὺ]65 
ἕο ΟὟΘΥῪ Ὠΐτη, γοῦ 8.6 
5ΙΊανοβ οὗ Ὠΐπι Ῥδοδϑιιδα 
ὙΟΤ ΟὟΘΥ Ὠΐτα, οἰὐπμοῦ. 
οὗ δα σι ἀθαίῃ: ἰπ 
ΘΟ ΟΥ̓. οἵ οὐϑαΐϊθησα 
“ἢ στρ θοῦ σ5. ἰη᾿ 
νον 17 Βὺξ ὑμδκα 
εἴο- (οα ὑμϑῦ: γοῦ σ Υθ. 
016. 5ΊΪΊανο οἵ “βίη Ὀυὺ 
χοῦ Ὀθοαῦὴθ οὐραϊθηῦ 

ἔσο ἴῃ δασὺ ἴο. 
{8ὺ ἔογγη οἵ ἰθϑοῦ- 
ἴ 5 ἴἰο ΨΏΪΟ τοῦ 
ΨΟΥΟ δαηᾶθα ονϑυ. 
18 Ὑ65, βίποο τὸῦ ΕΓ 

ἔτοῦ 51, 



ΒΒΟΉΣΑΝΚ 6: 19----:} 

ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ᾽ 
γοῦ Ψεῖα βηϑιδνραᾶ ἰο ἴλ6 ΥἱΡ ΘΟ 5655; 

19 ἀνθρώπινον λέγω διὰ 
(5) Ῥεϊοασίηδ ἴο θὰ [81Ὼ βασὶπ ἰΏΥΟΌΡΗ 

τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ 
«6 ψεδκθσΒ οὗ ἰῃθ ἔπ} οἱ οὗ χοῦ; δ5-θνϑῇ 

γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν 
οῦ σοῦ πλαᾶθ βίδῃα δ]οησϑὶᾶθ ἰῇ 6 το 5 οὗ χοῦ 

δοῦλα τῷ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ 
βΒανίβῃ (55) ἰοτῆς τμοϊοϑήηθεβ δῃὰ ἴο [6 

ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν 
Ἰα ΊΘσθθθ ἰἰο 16 ΙΔ Ίθβϑῦσθο, θὰ ΠΟΥ͂ 

παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν 
ΤΆΔΚΟ τοῦ βίδηᾶ δἰοηβϑίαθ [147 ΤΑΘΙΩΌΘΥΒ οἵ γοῦυ 

δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς 
5ΙδνΊϑ ἢ ({Π 1155} ἴο 6 τσ ϊθουβηθ55 ἰηῖο 

ἁγιασμόν: 20 ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς 
ὨΟΠΏΘΘΘ; ΜΏΞΩ ῸΓΣ βίδνθϑ ὑοῦ νοῦ οὗ [ἢδ 

ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ 
510, ἔγθο γοῦ γνοΥΘ ἴο ἰῇ 8 

δικαιοσύνῃ. 
ΤΕ ἰθοῦσ 655. 

21 τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε 
ὍΔ ἐμογοξοτο Ζταϊξ 6Υ6 τοῦ πανὶ δ 

τότε ἐφ᾽ οἷς νῦν 
ἴχθα ὍΡΟΣ ψν ὩΣ ἢ (ἰλλ 55) πον 

ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος 
χοῦ 816 ὈοθίὴΡ' ΑΒΘ ΘΩ͂ τῆς ΤΟΥ͂ δά 

ἐκείνων θάνατος: 22 νυνὶ δέ, 
οὗ ἰᾷοβρ (165) ἀδδαίῃ; ον Ὁαΐ, 

ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 
Βδνὶὴ 85 ὈΘΘὴ ἔγοραᾶ ΖγΟΣα {8 51 

δουλωθέντες δὲ τῷ θεῷ, ἔχετε 
Ὠανὶηξ ὈΘΘὴ φηβίανϑᾶ θυ ἴο ἰῃ6. σοῦ, γοῦ δγῸ βανΐηβ 

τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ 
1540: ἔταϊῖ οἔγου ἱἰηΐο ΒΟ] 655, ἴτἴ6 Ρυΐ 

τέλος ζωὴν αἰώνιον. 283 τὰ γὰρ ὀψώνια 
επὰ 1116 φδνοχιδϑίίηρ. ΤῺΘ6 ἔοσ ννα5 65 

τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα 
οἵ ἴῃ 8 [}} εἴ ἀδδίῃ, ἴα Ρυδ »͵βϑοῖοιιβ β 

τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ ᾿ἰησοῦ 
οξίῃε αοῦὐ 1116 δνουϊαθησ ἃ ΟὨἸσιὶδὲ 76 ϑτι5 

τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 
τὴ68 Τιοτὰ οὗ τι5. 

γι Ἢ ἀδελφοί, 
οι 816 γοῦ Ὀοίης ᾿σηοτγδῇΐ, ῬτοΐΏΘΥΞ, 

γινώσκουσιν γὰρ νόμον λαλῶ, ὅτι 
ἴο (ο65) Κῃοννίηῃβ 0.5 δὲν ΓΙ 5ΌΘΚΙΠ, τιαὲὶ 

ὁ νόμος κυῤιεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ 
δ Η 

Ὧ6 16 ἰ5 Ἰοσάϊπα ονὸσ οὗ ἰῆ6 ΤΆΒ ὌΡΟΣ 

ἀγνοεῖτε, 

"08 

ὙΟΤΙ ὈΘοδλθ βδἴδανθα ἰοὸ 
τσ θοῦ ϑη 655. 191 8γη 

ΒΘ κίηρ ἰῃθ ὨΙΔῊ 
ὑδυτὴβ Ὀδθοόϑῖδθ οὐ [ἴῃ 
ΘΘΚΙΘ55 οὗ τοῦ 
ΕΘΗ: [ΟΥ̓́ ΘΥ̓ΘῺ 85 
χοῦ ρεδϑθηθα σόοῦῃ 
ΤΆΘΙΡΟΥΒ 85 5ανϑε 
ἴο ὉΠΟΙΘΘΏΏΘ55. 8η8 
Δ ΘσΘΏΘ 55 ΜΙ ἰδυ- 
ἰοσϑῆδοβ ἰῇ νἱθ, 50 
ὨὩΟ Ὀτοϑοηῦ τοῦ 
ΙΩΘΙΡΘΥΒ 85. δ5ἴδυθϑ 
ἴο ΕἸΡὑΘΟΌΒΩΘΘ5. ἢ 
ΠΟΙ Π655 ἴῃ νίρον, 
20 ἘῸΓ ψΏΘΩ χοῦ ΘΓ 
Βίανθϑ ΟΥ βίῃ, σοῦ 
ΘΓ ἴτε δ5 ἴο σὶρῇ- 
ὑδοιβΏ 655. 

21 δῦ, ὑμθῃ, τᾶς 
ἴ16 ἔγιῦ ὑμαὺ τοῦ 
ι5οἃ ὅο δύνα δὐ 
ὑμαὺ {62 ὙΤΠΐηρ5 
οὗ ψηϊο τοῦ 8718 
ΠΟ δϑῃδιῃθᾶ. ἘῸΓΣ 
ΓὯὩ6 απμα οὗ ὑὑῇοβᾳ 
ρα 15 ἀδδίῃ. 
22 ἩΟΜΟΥΘΥ, ΠΟ, Ὀ6- 
οαθθ τοῦ. ψϑῖ8 βού 
ἔτγθθα ἴσοι 5 δα 
ὈΘΟΔΙΘ 5]1]ᾶνθ5 ἴοὸ 
αοά, τοῦ 86 δνίηρ 
χοῦ ἔσγυϊθ ἴῃ τ88 
ἍΩΥ οἵ ΠοΙΐηθσθ, 8δηᾶ 
ΛὍ6 δῃηᾶὰ θυϑυϊαϑυϊηρ 
Πρ, 28 ἘῸΣ 86 ψρθ5 
Β'π ὈδΥ5 15. αδαδίῃ, 
ρυαῦ ὑῃὰ6 οἱ αοά 
δῖνο5 15 δνουϊαϑυϊηρ 
Ἠξΐξθ ΡΥ ΟὨχίδὺ ὅοϑαθ 

ΟἿὟΤΓ Τιογᾶ. τ, 

σδὴ ὁ 6 ὑμαῦ 

τοῦ ἀο Ὡοῖ ΚΏΟΥ͂, 
Ὀχούωουθ, (ἴὸὺσ 1 851 

βρϑθκίηρ ἴἰο ὑπμοβ8 
ΏΟ ΚΩΟΝ [140,)} 

ὑοῦ 8 ὃν 138 

ΤΘΒΌΘΙ ΟΥ̓ΣΣ 8. δὴ 

"09 

γὰρ 
ΤΟΥ 

τῷ ζῶντι 
ἐο ἰῃ 6 Ἐπνὶὰρ 

ὅσον χρόνον ζῇ; 2 
45 ΤΑ ἢ 85 τὴ 8 ἢ6 15 νϊηδῦ 

ὕπανδρος γυνὴ 
ϑφαρ]δςΐ ἴο 816 Ρϑύϑοῃ ὙΜΟΤΆΘΒ 

ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ:τ:Ψ ἐὰν δὲ 
Πλ816 ῬΘΥΒΟΣ 85 Ὀ6θ Ροιηᾶὰ ἰο ἰᾶαᾶνν; ἰξϑνοσ Ῥαΐ 

ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ κατήργηται 
Ξῃουα αἰ ῆ6 τ 816 Ῥέσϑοῃ, 586 85 Ὀ6 6 δηχρα 

ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός... 8 ἄρα 
το ἴδ8 ἸΔῈ οὗ 8 [ΓΏ816 ὈΘύξοῦ. ἜΘΔΙΝ 

οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς 
{ουθέοῦυθ ᾿ἰνίηϑδ: οὐίῃθ τϑ]6 ῬΕυσοὴ Δα. ]ίοτ 595 

ρηματίσει ἐὰν 
5856 ΨΩ] ποῖ Ὠαγηθα (αὐνίη 615) 

γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ: ὀ ἐὰν 
5386 ϑῃ ουαἹα Ὀθοοσὴθ ἕο Τ816 ροσβοὴῦ ασέογθην; ΣΈ ΘνΟΥ 

δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν 
δυὰς 5ῃουϊμά αἰ [886 τΏ816 ρΡεζβοι, ἔγ868 5006 15 

ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν 
το ἐδμ6 δι, οὐἴῇθ ποὺ ἴοθε ΒΟΥ 

μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 
δάυϊίογοϑα αν ὈΘσοιὴθ ἰο ση816 ῬϑύϑοῃἨἙ αἰξέοσααϊξ. 

ἀδελφοί ὑμεῖς 
Ῥγοΐμευβ τοῦ 

τῷ Ν διὰ τοῦ 
ἴο ἐῃ6 τ Τσουσῃ {δα 

χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι 
Ομσιβί, ἰὰίΐο {πὸ ἴο Ὀθύοσῃα 

ἢ 
ἐν}: 

καὶ 4 ὥστε, 
8150 Α5-δΔῃηα, 

ἐθανατώθητε 
616 ραΐ ἴο ἀδαίῃ 

σώματος τοῦ 
Ὀοάαν οὗ ἴῃ 8 

ὑμᾶ ἑτέρῳ, τῷ 
τοῦ ἰο αἀἰξξοσθηῦν (οΠ6), ἴο ἰῃ6 (ο"6) 

νεκρῶν ἐγερθέντι ἵνα 
ἄρϑαα (οἢ 65) Βανί θεθα σαϊβϑα ὰΡ 1ἴῃ ογᾶθυ ἰμαΐ 

καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ. ὅ ὅτε γὰρ 
ψε 5Βῃου]α Ὀθὸσ ἔσαϊ ἰοΐῃθ ἄἀοά. λ.}}1-.ο1 ΤΟΥ 

ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθήματα τῶν 
ψοοῖς ἴὰ τὼ6 865, ἰδ Ῥαβϑϑίοσιϑ οὗ ἴῃς 

ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου 
5105 1μ 6 (οὔμ 65) του δ 1τ}6 Σὰνν 

ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν εἰς 
785 αὐ νοΥκ ἱΠἶὰ ἃ ἴθ ταθερουβ Οὔτ ἰηΐο 

μου, 
ΟὗὨ ζῇ, 

νόμῳ 

εκ 
ουΐ οἵ 

τὸ καρτοφορῆσαι τῷ θανάτῳ" 6 νυνὶ δὲ 
ἴῃ ἴο Ῥθὰγ ἔγιαϊξ ἰο ᾽ς ἀδαίῃ; πον πὲ 

᾿κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου 
ΜΕ ἄτόδι Ὅφοῃ δ Πρ δ ἐγ6}.9] 1τῃ6 180}, , 

ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα, 
Βανί αἰοὰ [ὶἷπ ὙΠΐοπ 6 ψετα Ῥοίηρ μειὰ ἄοννῃ, 

ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι 
85-Δῃη ἐο 6 5] ανίῃ δ υϑ 1 ὩΘΨΏΘΒ5 

ΒΟΜΑΝΗ͂ ἢ: 3.--Ὁ 

85 ἸΟῺΡ 85 Ὧ6 ἰνϑϑῦ 
ἃ ΒΌΓ ἰπηδύϑησθ, ἃ Π181- 
Ε]Θα ψοχῆδὴ 15 Ὀομπηάᾶ 
ὉΥ ΙΔ ἴο ΠῈΓ ἢ.5- 
Ῥϑῃμᾶὰ πη 6. 15 
αἶῖνο; Ῥαὺ 1’ ΘΓ δι.5- 
Ῥδαπηπα ἀΐθϑ, 5868 ἐδ 
ἀἰβορδεροα ἔτοσχ ὑῃ8 
180. ΟΥὗἨ ΠΟΥ ὨυΒΟΘηΩ, 
3 50, θη, σῇ 6 Θ᾿ 
Ὠυθδηα 5 ἱνίῃρ, 
506 ψουὰ μὲ εἰν θα 
8 ϑδαι]ίογοος ἢ 506 
ὈΘΟΔΩ1Θ δου Θ᾽ 8} 5. 
Βαὺ 1 ποῦ Ὠυβρϑηᾶ 
αἰθ5, 5086 8 ἔσθ 
ἔτοὰ ὨΐΨ 18, 50 
ἰμαὺ δὴ6 ἰβ ποῦ 8 
ϑαπ]ΐογοθα 17 586 Ὀ6- 
ΘΟΟΙΘ65 ϑῃοῦπο᾽ ΓΒ Ἐ. 

4Ξ 9, ΤῺ ὈΥΟύΏΘΓΕ, 
χοῦ 8150 ψοσθ χηϑᾶθ 
ἀεοὰ ἴο ὑμ6 [81 
ὨΓΟῦΡ ὑμ8 ῬὈοᾶν 
οἵ {6 ΟὨγιδῦ, ὑμδῦ 
χοῦ πχλϊσηῦ ὈΘΟΟΠΙΘ 
ΘΔΟΙΏΘΙ᾽ 5, 6 ΟἿὨΘ᾽Β 
ΨΜΏΟ ΨῪΨλ τὶϑδοαὰ ἃρ 
ἔσγοῦλ ῶθ ἀδδᾶ, ὑμαῦ 
ψ6 δου θα ἔγεῦ 
ἴο αοᾶ. δ ΕἘῸΣ ΨΜΏΘΩ 
6 ΜΟΙ ἴῃ ϑαοασοχῆ 
νι (6 ἤθϑθῃ, ὑπ6 
ΒΙΆΤΟΌΙ Ρδδϑίοβ ὑοῦ 
ΓΘ χορ Ὅν ὑπ 
ΙΔ ΨΜΘΙΘ εὖ ψοκΚ 

ΪῺ ΟἿ ΔΘ ΘΙ» ὑπδὺ 

Ψψ6 Βῃουμα Ὀυὴρ Σου 
ἔγαϊῦ ἴο ἀδαίῃ. 6 Βυύ 

ΠΟ ἤὀὲθ δνύνθ Ὀδρῃ 
αἰδομδιροα ἴσου 088 

ω:8., Ὀθοθθ6 6 

αῦθ ἀϊθρᾷὰ ἰο ὑμδὺ 
ὉΥ Μΐῃ ἣ ΨψοΓΘ 

μοίῃρ Ὠ6]α ἴδϑδὺ, ῃϑὺ 

χα χὐϊρὴῦ Ὅ6 5ανθϑ 

ἴΪΏ ἃ ΠπΠ6Ὲ 56η86 

6 Βα εἴανοβ, ΒΑ; 6 βουνδηΐβ ἰ0ὼ Ζϑμονδῇ, {18, 



ἙΒΟΜΑΝΒ 7: 7---18 

γράμματος. οὐ παλαιότητι 
οὗ νΥἹ 5. 

πνεύματος 
ἴο ΟἹ 655 οὗ δρι τὶ 

τί 
ναὶ τῃοσεῖοτο 

ς Ἰ,, ἐῶν ΝΥ ΄ 

αμορτία; γένοιτο" 

5 7 ᾿ ἦι ΤΩΔΣ 1 οσσυτ; 

οὐκ ἔγνων εἰ διὰ 
ποῖ ΓΙΚπὸνν ἰξ ποῖ σου ρἢ ὑεὰ 

ἐπιθυμίαν οὐκ ἥδειν μὴ ὁ 
ἀδβὶτθ τοξ δα Κηονῇ τ ποῖ {π6 

ἔλεγεν Οὐκ ἐπιθυμήσεις: 8. ἀφορμὴ 
τν 5 58 5 Νοΐ ψΟυὺ 558} ἄσβῖσο; [5)4 940: 

δὲ λαβοῦσα ἡ ἁ αρτία 
Ὀὰαξ ανὶῃβ τοσεϊνεα {πὸ Ε 

ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν 
οιαεπαμα θεέ τνόγτκοὰ ἄον ἴῃ 

ἐπιθυμίαν, χωρὶς γὰρ νόμου 
ἄθϑιχο, Δρασΐ ἔσο ἘΟΥΓ ΟΥ̓ Ιὰνν 

νεκρά. 9 ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου 
αρθδᾶ (οὔθ). 1 »»πθῤνὰβ νὴ ἀραυὶ γοσὰ ἰδνν 

ποτέ: ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς 
οἤσθ; δανὶὴβ οσοχὴθ Ἀὰαξ οὗ πὲ ἐοήοπατεἠξ τὴ6 

ἁμαρτία ἀνέζησεν, ἐγὼ δὲ ἀπέθανον, 10 καὶ 
Ὰ ̓ Ν ἘΣ λον Ὑ Ρμαΐ αϊςὰ, δῃᾶ 

εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς 
85 ἔουμα ἴο γὴθ {86 ἜΕ Ολ ΜΞ ἴπ6 (ομ6) ἰπΐο 

ζωὴν αὕτη εἰς θάνατον. 11 ἡ γὰρ ἁμαρτία 
1:86 1195 ἰκίΐο ἀφδίῃ; ες Ἐπ6 γὰρ 515 

ἀφορμὴν. λαβοῦσα διὰ 
ΟὨΓΙΙΒἢ ΟΕ μανίηξβ τοορὶνοαᾶ Τχοῦρῃ 

. ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με καὶ δι 
σογητηϑησχηρξ βοαυορᾷ ΙΩΘ δρὰ ἰδγουῦρῃ 

αὐτῆς ἀπέκτεινεν. 1 ὥστε - ὁ - μὲν 
1 Δι ΚαΙ]ρα. .Α5- πα τὰ Ἰῃμαθρα 

νόμος ἅγιος, καὶ . ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ 
Ἰᾶνν Βοὶν, "Δ ηα ἴῃς οοτηπιδη ἀτηθτΐ ΠΟΙ :δῃὰ 

δικαΐα ᾿ καὶ -ἀγαθή. 
τ ῖθοι δηᾶ βοοα. 

13 Τὸ 
Τδ6 (15) 

ἐγένετο θάνατος; 
Ῥδοασαθ ἀοδίῃ 

ἁμαρτία, ἵνα φανῇ 
δία, . 1 οτᾶοσ 8: [1ἐ τσ ΔΡΌΘΩΣ 

διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη 
Ἰσουρη ἴλο (1 5)΄ βοοὰῦ ἰοτὰθ ψοσγκίηξ ἄοννῃ 

θάνατον" ἵνα γένηται καθ᾽ 
ἀφδίδ; ὧὰ ογᾶθσ ἐμαὶ σοϊρῃῃξ Ῥθσοοσὴθρ δοοοσάϊην ἰο 

ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἊΣ ἁμαρτία διὰ τῆς 
ονοχ-οδϑὲ Βίῃξαι σχοῦσα ἴμα 

καὶ 
δῃᾶ ποῖ 

ἐροῦμεν; ὁ νόμος 
ΞΏΔΗ ννὲ 5ΞῈα 2 ὙΠ6 

ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν 
μα {πα 

νόμου ν τε γὰρ 
κδθρὶ τὴν Δπαά Ζοσ 

νόμος 
ΤΙΒῪ 

οὖν 

διὰ τῆς 
σοι ἰπ6 

ἐμοὶ πᾶσαν 
ΤΙΩΘ ΘνΟΥ 

ἁμαρτία 
51 

- ἐμοὶ. 
ἴο τὴϑ 

ἀλλὰ ἡ 
Ῥυξ ἰδο 

- ἁμαρτία 
Σ: εἴ 

οὖν ἀγαθὸν. 
τογοέοσο Βοοᾶ 

μὴ γένοιτο" 
Νοΐ χτῶδν 1 οσσυτσ; 

“0 

ΤΥ ὑπ6 βρὶ τ], δηα τοὶ 
ἴῃ πθ οἱᾶ βθῆβθ. Ὦγ 
[6 τιύζθῃ οσοάδ. 

1 ΝὨΔῦ, ὑμθη, 5881} 
ΜΘ 5809 15 [ῃ8 18 
δὴ ΝΟΥΟΣΥ ΙΩΔΥ ἰῃαὶ 
ὈΘΟΟΙΩΒ 50: Ηθδὴν Τ 
ψοῦϊᾶ ποὺ ἤν δοσβ 
ἴο ΚΠΟΥ͂ δἰῃ 1 18 δά 
ποῦ Ῥ6Θ ἔοτ [6 Τιϑ-. 
ΘΗΩΑ͂, Ι͂ΟΥ ΘΧΔΙΊΡΙΕ, ἢ 
σπου] ποῦ δνθ Καστῃ 
οονούουϑη 655 ἱξ ἐδ 
ΤᾺΝ δὰ ποὺ ϑβδαϊά: 
“Του τησϑὺ ἡοῦ σογοί, 
8 Βαυΐ 5ἴη, τϑοοίνίηρ 80 
ἱηαἀποδιχθαῦ ΓΟ Ό ἢ 
86 σομιηδηάταρηΐ, 
ψοτκΚοά ουὖῦ ἴῃ Ππῖ6 οον- 
ΘὐΟΌΒΠΘ55 ΟὗὨ ΘΥΘΙῪ βογέ, 
ἴῖοΥῦ δρασὺ ἴγοηῃω ἰδχ 
β'ῃ 85 ἀθδά. 9 Τῇ ἔβοῖ, 
Ι νὰ ΟΠ06 αἰΐνα δραχὲ 
ἔσο ἴα; Ῥαῦ ΨΈδη 
μ6 σοπητλδηαχηθηΐ 87- 
Υεἰνεᾶ, δὶ οϑῖθ ἴο 
"16 δραΐῃ, Ῥᾳαῦ 1 
ἀϊοά. 19 Απὰ 6 οοπ- 
τηδηαχηθηῦ ψΏΪΘῺ 185 
ἴο ἴ6, 15 1 ἴοπῃὰ 
ζο 6 ἤἦο ἀἄρβδίῆ. 
11 ἘῸΥ 5ἴη, γτϑοθίνίηρ 88 
ἱπαποριηθαῦ ΓΟ ΡΉ 
768 σοιημηδηασχηθηΐ, 
βΒραυπσορᾶα 1γ86 --83π8ἃ 
ΚΙΙρα, τὴρθ {ῃτοῦρῃ: ἰΐ. 
12 ΝΝΕσοΐοσα, οὐ. ἐΐβ 
Ραχὺ, ὑπ Τῶν 15. Ποῖ, 
δὴ Ἢ΄26 σοιμηδηᾷᾶ-. 
ταθὴῦ 15. ΠΟΙΪΥ ῃηᾷᾶ 
Τὶ θοῦ. δα δορά. 

13 Ὁϊά,. ἴπρη, στ δὲ 
5. βοοᾶ΄ Ὀθοοσαθ ἀδαΐμ. 
ἴο 26) ΝϑΥΘ ΤᾺ 7 
δῦ Ὠδρρϑῃ! Βυΐῦ 5ἰη 
αἰά, ὑμπαὺ 1 στρ ΡῈ 
ΒΏΟΜΩ 85 51ὴ τοίην 
ουὖῦ ἀδαῃ Ζοσ 1ῖθ 
ὈΓΟΌΡ ὑμαῦ ψΒΙΟΘῊ 15 
δοοᾶ; ὑμαὺ βίῃ πρηῦ 

ΙθδοοῦθΘ δ. τ οτ8. 
ΒΙΏΓΟΙ ΓΒΣΟΌΡΩ . 86 
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ἐντολῆς. 14 οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ 
τοτμχαϑηαγηρῃΐ, γε ανε πονῇ 2οὸγΣ ἱἰμπαὶ ἰδ 

νόμος πνευματικός ἐστιν’ ἐγὼ δὲ σάρκινός 
18 ΒΌΪΓ81 - ἷδβ; Ι μυϊ ἔΘΒΉΙΥ 

εἶμι, “ πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν, 
ΕΗ Βανίηρ ὈΘθὴ 5018 πὰ [πᾳ 

15 ὃ γὰρ - κατεργάζομαι οὐ γινώσκω: 
ὙΜΏΪΟΒ τον διὰ ψουκίησ ἀονγῃὶ ποῖ 1 81 ΚΙΟΨΙΩΒ; 

οὐ γὰρ ὃ . θέλω τοῦτο πράσσω, 
ποὲ ἴοσ. ΨΈΪΘΒ 1 τὰ ΗΠ ἰ(ῃ18 ἵὰῖὰ ῬΟΥ ΟΥΑΙ", 

᾿ς ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ. 16 εἰ 
ρᾳ ΨΠΪσΏ 1 δηλ Βδίϊηϑ 1π|5. [δπὶ ἀοΐησ. δε 

δὲ ὃ. οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ, 
μυαξ ψῃϊοὰ ἢοὺ 181 ΗΝ {15 Ι ἀγὼ ἀΟΙΠΑἁΩ͂, 

,. σύνφημι. τῷ νόμῳ ὅτι καλός. 11 Νυνὶ 
Ιδτὰ βασι ΜΙ ἰο ἐδθ Ττῶνν ἐμαὶ 851πῸ6. 

δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι - αὐτὸ ὥρας Ν 
Ραΐ ποῖγοῦ Σ διὰ ψοσκίηβ ἄοννὰ θα ἰὰς 

ἐνοικοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 18 οἷδα 
ἱπάννθι πε ΪΏ τὴϑ 510. 1 ἀν Καονν 

γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν 
οσ ἰμδέ ποῖ ἰβ ἀνοηϊηρ ἢ τ6, {Ὠ15 ἰβ.. ἷἰπ 

τῇ σαρκί μου ἀγαθόν: τὸ γὰρ 
«-6ὋἝἕ;. Βεϑῃ οὗ τας, Βοοα (ἐπ1π 5); {πῃ ΤΟΥ 

θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ 
ἴο 6 ΙΩΒ ἰ5 ᾿ἸνἱὩδ δἱοηρβίαθ ἰἴἰο ζχῆῇθ, τμ8 ραΐ 

κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ 19 οὐ 
ἴο 6 ἐλλος ἄοννὰ ἰπ6 (πη 5) πε. ποί; ποῖ 

γὰρ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, 
οΥ ΜΈΪΟᾺ “ἄμμε Ι δύὰ Πρ 1 δῖ ἀοΐηῃρ δΒοοῦ, 

ἀλλὰ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο 
νυ ψΏΪΟΠ “ἰμμτηα) οὶ Τ τὰ νυνὶ Ῥαὰ 1ῃ15 

πράσσω. 20 εἰ δὲ ᾿ς ὃ οὐ 
1 τὰ Ὀϑυουυηϊηδ. 1 ρα ψϊοὰ Ὁ μα,πῈ) ποῖ 

θέλω τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι 
[τὰ 5 115 1 δὰ ἀοΐϊῃρ, ποΐ γοὶ 

ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν 
Ὗ ργάξ ῬαΐΓ τὰς ἀν θητηρ ἴῃ 1 81 ψοσυκίη ἄονη [1 

ἐμοὶ - ἁμαρτία. 
ΙῺ6 512. . 

21 Εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ - 
Ι δὰ δηάϊηθ,. Τοὰ]}ν ἰπ6 ἸΔῚΝ ἰο 6 ἴοπ6) 

θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν Ὅτι 
ΜΠ ἰοτὴθ ἕο ΡῈ ἀοίΐης ἰθ6 ὅμπ6 (1:8). 

ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται" 
ἴο τὴ 9 τς Ῥβᾷ (μ: 5) 15 ᾿νῚΠρ’ ΘΙοσ51α6; 

δ συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ 
Ι ἀεησῃὶ ΛΝ ἔοσ ἰοίμβε ἂν οὗ αοὰ 

κατὰ τὸν . ἔσω ἄνθρωπον, 
ϑοοοσαάϊηςβ ἰο {π6 1ηβι6 - ΙΏΔΩ, 

1 δῦ .’ τοϑ θα 

ΒΟΜΑΝΒ 7:14--22 

σουτϑησχηθηῦ. 14 ἘΌΓ 
ΜΘ. Κῆον μοῦ ἰμ6 
ΠΑ ἰ5. βρίγιθαδι; 
Ραᾳαῦ ΞὃὋΞΘΔΡΔϑ. 8ὺὶ ἔἸΘΒΏΙΪν, 
501ἃ ὉΠΩ͂ΘΥ 5ίῃ, 15 ΕΌΥ 
ΜΔ 1 8ῃὺ πογκίηρ 
ουὐ 1 ἄο ποὺ ΚΟΥ. 
ΕἘῸΣ ψαῦ 1 σίβῃ, 
{15 Σ ἀο ποὺ ὕτγϑδο- 
106; Ὀχμὺ θα 1 
Ὠδίθ ἰθ δῦ 1 ἄο. 
16 Ηοψονοσ, ἃ τῶδὺ 
Ὶ ἄο ποὺ 8 ἰδ 
ΨΜΏΔὺ 1 ἄο, 1 ἅρῖεθο 
ὑμαὺ ὑδ8 Γαν ἰ5 πο. 
11 Ἐ8ΒἘυδ τὸν π6 οὔθ 
ψογκίηρ ἰἴ οαὐὺὐ ἰδ 20 
ἸΟΏΡΟΙ 1,. Ὀαὺ 5'ἢ 

΄Ώ πῖθ6. 
18 ἘῸΓ 1 Κηον ὑδαῦὺ 
ἴὰ τὴθ,: ὑπαῦ ἴ5, ἴὰ 
ΤῺ Πδβῃ, ὑῇοσο ἀνθ ὶκ 
πομπὴν ρμοοᾶ; ἴοσ 
ΘΟ ν ἰο νι ἰβ5 
Ῥσγϑβδθηῦ σι τλθ, Ὀαὺ 
ΔΌΝΪΙΥ ἰο ψοσκ ουὐΐ 
δῦ ἰ5 βπ6 5. ποὺ 
[ΡΥ ϑθῦ]. 19 ἘῸΣ {6 
δοοᾶά ἰδοῦ 1 ΨΪΒΔ 1 

Ὧο ποὺ ἄο, Ριυῦ 6 
Ὀβᾷα {μαῦὺ Τ ἄο τοὺ 

ΜΊΒῊ 15 δῦ Ι ὑγϑδο- 
᾿ἰϊοθ. 201, πον, ψ δῦ 

Ὶ ἄο ποῦ ἢ ἰ5 

ψῶδὺ Τ ἄο, 86: ομδ 

ψοσκίηρ ὃ οὐδ ἰκ 
ὯΟῸ ἸΟΩΘΘΙ 1, Ὀαὺ ὑπὸ 
βῖη ἀποΠίηρ ἴῃ τηθ6. 

211 Ἂἰπᾶ, ἴῆθῃ, 

ὑῃ15. ἸΔῈ ἴῃ ΤΥ 
οϑδο: ἰδαὺ ψθ ἋΣ 

ΜΙ ἰο ἀὸο ψϑδὺ 15 

 Πτιρμῦ, ψαὺ ἰθ δᾶ 

ἷθ Ὀτοδθηῦ τ] ΠΊ6. 
22 1 ὙΘΔΠ ἀοιρηῦ ἴῃ 

86 ἰὼ οὗ Οαοᾶ 

δοοοζάΐησςσ ὅο ὑμ8 

8 1 δὶ ψἱΐῃ, 



ἘΟΜΑΝΒΚ 7: 238---8: ὅ 

23 βλέπω δὲ ἕτερον 
1 δῖὴ Ἰοοκίπρ δὲ Ραὶ αἰξδογεηΐ 

μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενον τῷ 
ΤΩΘΙΔΌΘΙΒ Οὗ Τὴ δ ΥΘΙΥΣΙΩΒ δθϑϊηβί ἴο ἱῃ6 

τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν 
οὐ χηΐϊῆα οἔτηθ δηᾶ ἰδ κῖτσ ςαρ να ΤῊ 1π 

τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν 
{6 ἰἴἂδἂν οΥ ΑΝ β'η ἴο {π6 (οπ6) Ῥοΐῃσ ἴῃ 

τοῖς μέλεσίν μου. 234 ταλαίπωρος ἐγὼ 
20] ΤΏΘΙΡΟΥ5 οὔ τηδ. ΟΔΙΠΟῸ5- ὈΘΘΡΙΩΚ5 Ι 

ἄνθρωπος τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ 
ΤΩΔΏ; ΨὴΟ 6 ΨΠΠ ἄταν Ζὸσ 5612 ουἱὐ ΟΥ ἐδ8 

σώματος θανάτου τούτου; 25 χάρις 
ρΡοᾶν ΟΥ̓ ἴθ 6 ἀρϑαΐῃ {15 ΤΉΔΏΙ5 

δὲ τῷ θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
Ῥαξ ἰοίῃθ αοῦ Τσοῦρ ὅ66515 ΟΠ τίβὲ ἐῆς 

κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ 
Τοτὰ οὔιις. ἘΘΘῚ ἰῃοσοῖοῦθ νον 1 ἰοίμθ 

μὲν νοΐ δουλεύω νόμῳ θεοῦ, 
ἰμαθρα χϊηπα 1 ὰῶπὶ 5]ανὶηρβ͵. ἰο ὰγνν οἵ (οὔ, 

δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας. 
Ῥὰξ ἢθθῃ ἴο]αν ΟΥ βίῃ, 

ῶ Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοις 
ΝοίπμηΡ ΤΟΔῚ πὸὺν σοπαδσζηηδζίοσι ἰο ἐπ 6 (ΟΠ 65) 

᾿Ιησοῦ: 2 ὁ ἃρ νόμος τοῦ 
ώεϑαβ; 16 δε 1ὰν οΥ ἴὴ8 

τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ 
οὗ [ῆ68 16 ΪΏ [ΘΠ ΣΤ 7655 

σε τοῦ νόμου τῆς 
ψοιυ 1τὴ6 1ὰνν οὗ 186 

ἁμαρτίας καὶ θανάτου. 83 τὸ γὰρ 
515 ὉΠ ἀρδίῃ. ΤῊΘ οτ 

ἀδύνατον Ὰ νόμου, ἐν ᾧ 
ὩὨοΐ ΡΟΝ ΟΓῺΙ (1655) οΥ (6 Ττὰὰνν, 1ῃ ΜΏΧΟΣ 

ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, 

νόμον ἐν τοῖς 
1δνν ἶπ ἰμ6 

νόμῳ 
ἸΔῈ 

τοῦ 

ἰο ἔπε 

ἐν Χριστῷ 
ἴῃ ΟἸὨτιβί 

πνεύματος 
ΕἸ ΕΣ 

ἠλευθέρωσέν 
Στερᾶ 

ἀπὸ 
Εν 9}}9) 

τοῦ 
οὗ {ῃ6 

τοῦ 

ὁ θεὸς 
1 τι ροίηδ θα Τσουρῃ {πὰ ἤθθὴ, ἔπε σοῦ 

τὸν ἑαυτοῦ ᾿ υἱὶν πέμψας ἐν ὁμοιώματι 
ἰῇ ΟΥ̓ Ὠίβο 5ϑοὴ Βανὶὴρ βοὴ ἰἢ ΚΘ Θ55 

σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας 
οὗ Ηθβ ἢ ΟΥ̓ β ἢ δηᾶ δροιὰξ 51 

κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, 
Ὦ6 1υᾶδσεα ἄονν ἰῃ8 51 ἴη ἴῃς ἢρβῃ, 

ά ἵνα δικαίωμα τοῦ 
1 ογτάοσ (μ8ῖ ὅπ ΤΙ ἴδοι τραυιγσοσωθὴξ οἱ {π6 

νόμου πληρωθῇ ἐν. ἡμῖν τοῖς 
ΤᾺ ΤΑΙΡῊΐ 6 ΣΠ1ΠΠ1δὰ ἢ 5 [ἢ68 (οῃ 65) 

κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν 
Θαοσοταάϊηδ ἴο ἩΘ5ἢ νυ ΔΙ ΚΙ 5 αροςὲ 

κατὰ πνεῦμα: ὅ οἱ 
Θοσοτγαάϊηρ ἴο ΒΡΙΤΙ; 6 (ο565) 

Ώ 
ποῖ 

ἀλλὰ 
μαΐ 

γὰρ 
ΤΟΥ 

12 

28)" υὺξ 1 Ρεῇῃοϊὰ ἴῃ 
ΤΥ ΤΑΘΙΏΡΘΥ5 8 ποθ᾽ 
Ι. ψϑιτὶὴῶρ αρϑϊηβὲ 
ῃ6 ΙΔ οὗ ΙΓ τϊηᾷ 
δια Ἰοϑάϊηρ ΤΏ6 σϑ8ῃ- 
ἔνθ ο δἰ 5 164. ὑῃδὲ 
Ϊ56 ἰἴὮ ΠῚ ΠΊΘΙΠΊΌΘΙΞ, 
24 Μ ΊΒΟΘΥΔΡΌΙΘ 80 
880 ΟῚ δ! ἍΏοΟ ψὶ} 
ΤΌΒΟοῦΘ 86 ἔγο [ῆ8 
Ῥοάᾶν υυπᾶδοτροίῃρ ὑπὶς 
ἀθϑίῃ 25 ΤΏΘΠΙΚΕ ἴοὸ 
««οᾶῦ ὑβγοῦσ σ65Ὲ5 
ΟἸὨγίδὺ ΟἿ Τιοχαά! 5.0, 
δῆ, ΙΓ [Π1.}] 
ΧΙΩΪΠΔ Σ ΙΥΒΘΙΥ Θὴ 8, 
5ῖανα ἰο Οοαβ᾽. αν, 
Ῥαῦ ψὶῦ [τ] θῇ ἰὸ 
51}, 5 Ια'ν. 

8 ὙΠ ΘΥΘίοσο ἰῇοδ 
ἴῃ πηΐϊο ψἱῦἢ 

ΟὨχιδὺ σδοθὺ5 δδᾶγα 
ὯὭο οοπαρσιηπηϑύϊΐοῃ, 
2ῈΟΥ 6 ἴδ οὗ 
πῶὺ δρίσι ψηϊο ἢ 
σῖνο 116 1 ππῃΐοῃ 
νι ΟὨγΙδὺ Φοϑις Ὧδ5 
βοῦ γοὸὰὺ ἔσχβα ἔγοχ 
᾽Ὁ 6 ἰὼν οὗ κ"'ἴἢ δῃηᾶ 
οὗ ἀρϑαίῃ. 3 ΕΌσΣ, ἐῆθσο 
Ῥϑίηρ δ8)ὴ ἱποδρᾶ- 
ὈΙΠν οὐ ἔῃ ρᾶδχΐ 
Οἱ ἴθ 1, ΜΏΣ6 

5 ψοὰκΚ ὑῃγουρη 

[6 ἤθβθη, αοάᾶ, Ὁγ 

δϑηαΐηρ ὨΪϊ56 οὐ ΚΟ. 

ἶὰ ῃ6 ᾿ἰκθῆθθσ οὗ 

5ΠΣῸΙ ΠΘΘἢ 8ηα οοῆ- 

ΟΟΥΏΪΩΡ 5, σοπ- 

ἀρηηθαᾶ 5 ἱῃ ἐῃ6 

ΒΘ, ἀτηδὺ ἰδ8 τἱρῇ- 

ἰβοιδ τϑαυπὶγθυηθηῦ ᾿ οὗ 
[86 ΤαῶῦΥν τϊρὐ 6 Ζ11- 

ΠΙΙΘα ἰῇ τ ὯΟ ΜΑΙΚ, 

ποῦ ΐἱπὀ ϑοοοά ψ] ἢ 

8 Πδβῆ, αὺ ἴῃ 80- 

οοτά ἰῇ [ῃ6 β011- 

Ὁ. ΒΈΕΈΟΙ ὑμοξα - ῸΟ 
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κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς 
δοςογαϊηβ ἰο ΗΈ58 Ῥϑίηῆ {π6 (8 55) οὗ μα 

σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ 
βΒεϑ 806 τὐ]ησίησ, ἴῃ8 (οπ69) χα δοσογαϊηβ ἴο 

πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. 6. τὸ; 
ΠΝ ἐν ῃᾳ6 (1559) οὔίμο ΒΡΪΓΙ. γι.) 

ἃρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ 
ὯοΣ ΡΟ ΠΗΝ ἕῆδε ἜΡΜΟ 46. το θΣ τὴς. Ρΐ 

πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη" 
ΒΌΙΓΙΐ μςζ δῃηὰ ϑᾶσε; 

φρόνημα τῆς σαρκὸς 
τηϊη 5 ΟΣ 16 ΕἸ ΞΕ 

νόμῳ τοῦ θεοῦ 
ΙᾶΞν οὔίπμο αοά 

όνημα τοῦ 
φρονηθς οἱ ἴῃ 6 

γ διότι τὸ 
χοῦ 5 ΏΔΟᾺ ἰμ6 

ἔχθρα εἰς θεόν, τῷ γὰρ 
ρϑηζηϊίν ἰηίο ἀοᾶ, οί ἔον 

οὐχ ὑποτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται" 
μού ἰἰ5 Ὀφίηρ Βι)θοίεά, ποῖ-ὰς 10 1{ἰπ 8016; 

ὃ οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι 
{π6 (οπ65) Ῥυὲ ἰὴ 8658. Ῥοίηρ ἰο αοα ἴο ρίδβδαβα 

οὐ δύνανται. 
ποὺ ἐμὸν 86 8016. 

9 Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ 
χου μὰ ποὺ τοῦ δῖθδ ἢ β65ῃ 15.» 

ἐν πνεύματι,. εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ 
ἰῃ Βρϊσῖ, 1 ὄονθὴ δρίσιὶ οἕξαοαῦᾶ 15 ἀννε!ηησ 

ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ 
ΪἿῺ τοῦ. 15 υλ δῆγομθ. ϑρὶ οὐ Ομ χιδὶ ποί 

ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. 10 εἰ δὲ 
ἰ5Β βδνίηδ,. {π|5 (06) ποῦ 5 οξῃίτη. ΙΣ Ῥαυΐ 

Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν 
[6 Ἐ  ΕΤῚ ἱπάῆ τοῦ, ἰῇ ἱπᾶάθοὰ βοᾶν ἀθϑδα 

διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ: διὰ 
{πε  χοχε τοὶ βίη, 6 υᾳῈἐ 5ρΡριτ [1ξ6 ἰῃσου ἢ 

δικαιοσύνην. 11 εἰ δὲ τὸ πνεῦμα 
ΤΡ ἰΘοι 5 655. 1 ὺπὸ ἴῃ 6 ΒΡ οἵ ἴπο πε) 

ἐγείραντος τὸν ᾿Ιησοῦν ἐκ νεκρῶν 
Βαν 5 χεϊθοα ἃ 1186 76 5115 ουΐ οὗ ἀεβα (ομθ5) 

οἰκεῖ : ἐν ὑμῖν, ὁ 
ἰβ ἂνν 6:1 πη 5 ἴῃ υοῦ, {πμ6 (οΠ6) 

ἐγείρας ἐκ νεκρῶν 
ανὶηβ ταϊβοαᾶ ἃ οι οὗ αρδα (οη 65) 

Χριστὸν ᾿ἰησοῦν ζωοποιήσει καὶ τὰ 
[6} ἘΨ ΕἸΗ ΒΙΕΕΙ Ψ}}}} τ δἰἶνθ 8150 {ῃ 6 

θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος 
ΤΟΣ Ὀοαᾶϊο οἶτοῦ ἐπχοῦσῃ 16 ἱμπαννοηρσ 

αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν. 
ΟΣ Ηἰτ ΕἸ) 1: ἴῃ τοῦ. ᾿ 

12 "Ἄρα ᾿ οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται 
ἘΘΔΗ͂Ν ἐμοσϑέοσο, Ῥτοίμουδ, ἀθθέουβ 

ἐσμέν, οὐἠ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ 
6 αΥΘ, ἤοΐ ἰοτῇθ -ἢσβῃ ΟΥ ἴῇὴ6 βδοσοσαϊηρ ἰο 

ΒΟΌΜΑΝΆΑ 8: 6---12 

816 ἰῇ ϑδοοοσγὰᾷὰ να 
9 ἤΠοθὴ βοῦὺ {ῃ6]Ὁ 
μα ηα5 ΟἹ 86 ὑμὶηρδ 
οὗ ὑδ6 Ηδθρῃ, πὲ ὑμοβα 
ἴῃ δδοοοΙά ψῖ [86 
βριγὶῦ οὐ ἰδ ὑπμϊηρϑ 
οὗ 6 δριστὶῦ ΘΕῸΣ 
86 χηϊπαϊησ οὗ [88 
ΒΘ 1688 ἀδδΐῃ, 
Ῥὰ 6 χἱηαϊηρ οὐ 
[Ὧὸ 5ρίσὶῦ θη 1116 
δι. Ῥθᾷοθ; 7 Ὀθοδῦξα 
8 χλϊηᾶϊηρ οὐ {86 
ΠΟ τθϑὴ5 δ ν 
ψ Ὑαοα, ἔου 1 [15 
Ὡοῦ θυ. β  ] οὐ 
ἰο ἰῃ6 δᾶ οἵ Οαοῦᾶῆ, 
ὭΟΥ, ἰῃ ἴαδοί, σδὴ ἷΐ 
6. 850 ἰῇοθδθ ΨὮΟ 
ΘΙῈ ἰὼ δυο Μ] 
088 ΕΘ οδηηοῦ 
ὈΙΘασΘ αοαᾶ,. 

ΘΉΟνΟνΟΥ, τοῦ 8:16 
ἴῃ ὨΔΙΣΠΟΏΥ, ποῦ τ ἢ 
Ὁ 6 Π 650, Ραῦ ψ ἢ ὑπ 
Βθϊαῦ, 1 Οοα᾽5 πρὶ τιῦ 
τὰν ἀν 815 ἴθ σοῦ. 
Βα ἰἢ δΏγοῦθ αο65 
ποῦ θνθ ΟὨγ δύ 5 βρὶσ- 
1, ἰδ οὔθ ἄοθϑ τοῦ 
ὈΘΙοὴρ ἰο πἷην, 10 Βυΐ 
1 Ομ γίδὺ ἰβ ἴὰ αὐλοῦ 
νι γόοῦυ, ἴῃ Ροάγ 
ἰἸημαθοὰ 5 ἀθὰ οὔ 8δ6- 
σοῦ οὗ 5ἰη, ιῦ 6 
ϑορϊσιῦ 5 116 οὐ 80- 
σοπηῦ οὗ ΓΙΡ ΘΟ  ΘΏ 655. 
11τῷΆ, ον, ὕμθ βρὶσῦ 
οὗ ἴτ ὑμοὺ γαϊϑοα Ὁ 
ὥοϑι5 ἔτοια ἴμθ ἀδδά 
ΟὝΘΙΙΣ ἢ Ὑοτι, Ὧ6 ὑμδὺ 
ΤτΤαλδοα ὸπῷὸ ΟὨγίϑὺ “695 
ἔγοσὰ ὑὴρ ἀθϑα Ψ1Π δ]- 
80 Ώ8 Κ6 σόα τοῦδ] 
Ῥοάϊος δἷἱϊνθα ὑῃτουρἢ 
Ὧΐ5 σοϊσὶῦ ὑπμδὺ ΤΟΙΙΘΘΒ 
Ϊἴὰ του. 

12 5.0, ἴωχρῃ, ὑσγοίῃ- 

ΟΥ̓, 6 816 ὉΠ6ΘΥ 

οὐ σαύίου, οῦ ἰο ἐ6 
ΒΘ ἴο ἴἴνὸ ἰῇ β80- 
οογᾷ σἰχ 6 ἤδβῃ; 



ἘΟΜΑΝΑ 8:15--.-90 

σάρκα ζῇν, 13 εἰ γὰρ κατὰ 
Ηφθ5 ἢ ἴο "6 ντβ, 1 ἔοι Δοοογαϊης ἴο 

σάρκα ζῆτε μέλλετε ἀποθνήσκειν, 
Βεβὴ στοῦ 816 νίῃρ ὑοῦ δῖ δροαξ ἴο Ὀὰ ἀγἱπε, 

εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος 
1 θα ἰοϑβρισὶξ 16 δοῖβ οὗ [6 Ῥοᾶν 

θανατοῦτε ζήσεσθε. 
τοῦ 87:6 ρυθης ἴο ἀθαὶῃ τοῦ Κ011 1ῖνθ. 

141 ὅσοι. γὰρ πνεύματι. θεοῦ ἄγονται, 
Π ΑΒΙΏΘΩΥ ἃ85 ἴοσ [οὸ βρίσίἑ οὗ ἀοά 8:6 Ὀβίῃηξ 1εᾶ, 

οὗτοι. υἱοὶ θεοῦ εἰσίν. 15 οὐ γὰρ 
ἴβεβθο. 8008 οὗ αοὰ 1μ8ν δῖε. Νοὶ ΤΟΥ 

ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν ᾿ εἰς 
τοῦ χϑοοὶνεα βρίσι ΟΣ ΒΊΑ ΘΙΥ ἀθϑὶὰ ἢ} 4170] 

φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα 
Ζθ δῦ, Ῥαΐ χοῦ τϑοσϊγεα βοϊσιΐ 

υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν 
ΟΥ̓ ΡΙΔΟΙΏΕ ἃ5 Βοῦ,. [ἷἢ δ. 24} 1] 76 ΔΘ ΟΥ̓ΣῚΠΒ οἂΐ 

᾿Αββά ὁ πατήρ. 16 αὐτὸ τὸ πνεῦμα 
ΑΌΡΑᾶ 1π6 ᾿ῬδίΠοΥ; ΝΟΥ͂Ν τὰ 6 5ΟΪΓΙΐ 

συνμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν 
Ῥθδυβ ψψιϊθϑβ ἢ {πὸ Βρῖ οἵα ἰμδαῖ νγὸ δῖῸ 

τέκνα θεοῦ. 17 εἰ δὲ τέκνα, καὶ 
{9 Ὁ ΓΟ 1 χ-}}} οἵ αοά. 1 Ῥαΐϊ οὨ]άσοῃ, δῖ5ο 

κληρονόμοι: κληρονόμοι μὲν θεοῦ 
οἷτβ; ΝΙΝ ὮΘΙΤ5 ᾿λαθοὰ οἱ ἀοά, 

συνκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ - 
᾿Ζοίὐ ΠΟῚῚΒ5 Ὀαΐ οἵ Ομ γίϑέ, 1 ὄσνθῃ 

συνπάσχομεν ἵνα καὶ 
Ἅ6 8.6 ΒΌΡ ΥΩ Τοσ ΟΣ π᾿ ογᾶφσ ἰῃδὲ 8150 

. συνδοξασθῶμεν. 
να 5Βῃοια 6 βιου ρα τοβσείῃμο νυ. 

18 Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ 
1 δὰ τθοκοηίηὴρ ἴἔοῦ ἰμπϑαίΐ ποί ψοσΐν δα 

παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν 
ΒΌ ουῖ5 οὔ δα ονν δρροϊηϊθα σὴ τοννασὰ {μ6 

μέλλουσαν. δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. 
Ῥοὶης αροιιδ δἜΊΟΥΥ ἴο Ὀ6 τονϑαϊεα 5 πΐο 5... 

19 ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν 
-ΤΏΘ, ΤΟΥ. Θαβοῦ δχρϑοίδίϊοη οὗ ἴμ6 οσθδίΐοῃ ἐπα 

ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχετάι: 
χονθιδοη. οξ μα 8οὴ5 οξίῃ. αἀοάα 5 δυνδίδ; 

20 τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις 
ἴο 8 ΖῸΥ ν 1 ἐμ6 στγεδίίου 

ὑπετάγη, οὐκ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ 
νν 85 βυ ͵]εοῖϊςα, οὶ νο]υηίδυν Ῥυΐ τοῦ ἢ 

τὸν ὑποτάξαντα, ἐφ᾽ ἐλπίδι 
186 (οΏ 6) . ανὶῃρ Βα] 6οἰοά, ὌΡΟΩ ΒΟΡΘ 
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18. ἴ0Υὁ 12 στοῦ ᾿ἶγᾳ 
ἴῃ ϑβϑοσογχά ψἱἢ ἰῇ 
ἤδθὴ τὸῦ 8186 
ἴο αἅϊἸ6; μα ἱἔ τοῦ 
ραῦ 86 ρχϑούϊΐοας 
οὗ [ΓὉῃ8868 δὈΟΩΑ͂Υ ἰο 
ἄραΐῃ Ὁ ὑμ8 βρϊσ , 
τοῦ ΜΙ} ἢνθ. 14 Ἐὺ 
811 ΨῺΟ 81:6 Ἰρὰ 
Οοα᾽ 5 βρίγιῦ, [6 56. 878 
αοα᾽βΒ 505. 18 ΕῸὸν; 
τοῦ αἰ ποῦ τεοσίνο 4 
ΒΟΌΣ οὗ 5ΙΔΥΘΥΥ σϑξ- 
ἰὴ ἴθασ δρϑίῃ, δὲ 
τοῦ γχϑοοῖνθα ἃ ϑρίτίς 
οὗ δάορίϊοῃ 8.5 5005; ὮῪ 
ΜΏΪΟΩ βοὶγῖῦ τα 
οὗὐῦυ: “Αὔδα, ῬδίΏρΥ!" 
10 ΤῺ6 5ρ τὶ ἐΐϑοι 
ὈΘΑΥΚ ΪΏΘ55 τὶ ἢ οὐ 
δρϊτῦ ῃῶῦ χὰ 878 
οὐ ὉΠ άγθη. 171, 
ὑμθὴ, α ἃ:6 οῃάγθη, 
6 δ΄ῖΐ6 8150 Ὠβθίγβ: 
Ποῖσβ ἰηδθθᾶ οἵ αοά, 
Ῥαῦ Ἰοίῃῦ. Πποῖτ τἱῃ 
ΟἸὨγιϑῦ, - ὑχονἰαθὰ σὲ 
ΒΌΠΟΥ ἰορσούμοσ ἐμαὶ 
ἍΘ6 ΠΊΔΥ 8150 Ὀ6 -οἹογί- 
Βρα τορούμογ. 

18 σΟμΒΘα ΘΙ 
ΤΟΟΚΟΩ ἐμαὺ ἐμθ 5ἷ- 
ΤοΥΙΩρ5 οὗ 6 ὑσϑβθηὺ 
ΒΘ ϑοὴ αἀο οὺ διπουηΐ 
ἴο δηγίῃηΐηρ ἴῃ οοπ- 
Ῥϑυΐίθοη ψΊῺ ἐῃθ ρἷο- 
ΤΎ μοῦ 15 ροΐϊῃρ. ἴὸ 
Ὀ6 τρϑνϑαϊθᾶ ἴῃ ὦ. 
19 ἘῸΓ {ῃ6 ϑδαρϑὺ οχ- 
Ρδοξαύίοη οὐ {Π6΄ οἿ6- 
δίλοη ἰ5 νδϊδίηρ ΤῸ 
[6 τονθδιηρ οὗ {86 

ΒΟ οἵ Οοἄᾶ. 20 ΕῸΣ 
ὅδ ογϑαύϊοῃ ψ885 ϑὺ- 
16οἰθαᾷ ἕο ἔθ ῦν, ποὺ 

Ὀν ἰΐζ5 οὐ Μ} Ὀυΐ 

ἐτουρ πὶ ὑδαὺ 

Βυαρθούοα.. ἐὖ,. 08 

1ὴὼ8 Ραϑὶθ οὗ. 06 
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21 ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται 
ἐμδύ 8180. νον ἴῃ ογϑδέϊΐοῃῃ Ὑ1} 6 ἔγοφοα 

ἀπὸ. τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν 
ἔτ ἴω ΒΙδνεσν οὗ ἴῃῆ6. σογττυρίίοι. ἰηΐο ἰῃ8 

ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ 
Ζτθθάοθ οξίμθ ΒΟΥ οὔξίμθ ομλαάγοη Οὗ {π6 

θεοῦ. 22 οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ 
αοά. νε βανε Κῆοσῃ 2720... ἰδὲ 811 τὰς8 

κτίσις συνστενάζει καὶ 
οσϑαῖζοῃ 15 στοόοδηϊῃβ ἰοσοίμου δᾶ 

συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῶν 
ἰβ αν ἴσαν ϑδ1} Ρϑ 5 ἰοσαῖίμοσ Ὁ501] τς πον; 

23 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν 
Ὡος ΟἿ βΒιυΐ, Ῥυξ 6|5ὸ νόχν οὔθ5 ἴδ 

ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες ἡμεῖς καὶ 
Βτϑίέσι 5 ΟΣ [86 ΕἸ} 917 Πανὶ 6 8150 

αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν, υἱοθεσίαν 
ΨΘΙΥ Ομδ5 ἢ δ6]νθβ: 816 σ,Όδη ΩΡ, ὈΙΔΟΙῺΡ ἃ5 ΒΟ. 5 

ἀπεκδεχόμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ 
δνν δι πη 1τὰ8 ΤΘΙΘΔ56 ὮΝ ὕϑΏβοιλ οὗ 6 

σώματος ἡμῶν. 24 τῇ γὰρ ἐλπίδι 
Ῥοαν οξυ. Το ἰὰς , ΙΟΥΣΓ ὮΟΡΘ 

ἐσώθημεν: ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν 
ΨΘννΕΥα ϑανεϑᾶ; ἤορα Ραΐ Ῥεΐηξ ἸοοΟΚραᾶ δὲ πο 15 

ἐλπίς, ὃ γὰρ βλέπει τίς 
Βορβθ, ν Ὡοἢ (ἐμ 5) ΤΟΥ 15 Ἰοοκίησ οὲΥῪ ΨῈΟ 

ἐλπίζει; 2425 εἰ δὲ ὃ οὐ 
ἷβ δορίῃβ ἔοσ 7 1 μὰ φὩο (ἰ1Ὡ 5) ποῖ 

βλέπομεν ἐλπίζομεν, τ΄. 
Ἅ6 86 Ἰοοικκίηξ δἷ. 6 Δ΄ ΟΡ: ἴοσχ, ἴὰχοῦξα 

ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα. 
ομασσαθοσθ ΨΕ ΔΧΘ νυνὶ Ε΄. 

20 Ὡσαύτως δὲ 
Δ5-ἰὴὰ5 μιυΐ 

συναντιλαμβάνεται. τῇ 
15 ον ὨΘΙρί 5 ἰο τὰ 6 νΝ 

γὰρ τί προσευξώμεθα. 
ΖΓ. δὲ νγ)6 5Βῃου] ᾿Γαν. 

δεῖ οὐκ οἴδαμεν, 
ἢ 15 ροῦν οὐ 6 ᾶνα ΚΠΟΨΏ, ρμαξ ΝΟΥ 

τὸ πνεῦμα. ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς 
ἴς βρίσις ἰβ ΒΡΌΘΏΣΩΡ οἱ ἑὰ ΒΘΏ815 ἴο στοδῃξῃδδ 

ἀλαλήτοις, 27. δὲ ἐραυνῶν τὰς 
ὈΠΘΌΟΚΘΩ, ἴδ6 (ο16) ῬῬὰΓ ϑεασγομίησ. ἰδ6 

καρδίας οἷδεν τί τὸ φρόνημα τοῦ 
Ὦραχίβ Ὧ85 ον" πῆ ἰῃῇὰθ χτοϊπαη5 ΟΣ [86 

πνεύματος, ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει 
5. Ισῖῖ, δαὶ δοοοσάϊηβ ἰο αοα 15 Βαρῇθηϊηξ οι 

ε Ἀ ΄ 

ὑπὲῤρ ἁγίων. 
ὌΝΟΥ ΠΟΙ (0165). 

πνεῦμα καὶ τὸ 
ΒΟΙΣΙ͂. 8.150 ἴμ8. 

ἀσθενείᾳ ἡμῶν: τὸ 
ὙΘΔΚΩΘΕΒ Οὔ; ἴδα 

καθὸ : 
δοοοσχάϊηξ ἴο νι δὲ 

ἀλλὰ αὐτὸ 

 ἰορσούμοσ. 

ὝΨΘΑΚΏΘΒΒ; 

᾿ ΒΘΔΙΌΒΘΚ5 

ΒΟΜΑ͂ΝΝ 8:21---297 

21 ἴμαῦδ.. ἐμ. ογϑαύΐζοῃ 
561 αἷδὸ ΜΠ 6 βοὶ 
ἔγθϑ. ΡΟ. ΘΠ ΒΙαινοσθηῦ 
ἴο. σογτυρθϊοη 8πᾶ 
Ὦδνο ὑδ8 ρίοσοιϑ ἔτθα- 
ἀοὰ οὗ ὑπ οὨτάγε 
οὗ αοὰ. 22 ΕῸΣ ψὲ Κῆονν 
{δὲ 811 ογοαύΐζοῃ. ΚθθῸ5 
Ο δτοδηΐζῃρ ἰορούῃου 
διὰ Ῥρίὴρ 'ἰθ Ῥβϑὶῃ 

5. Ὁ} πον. 
28 Νοῦ ΟἿἹΥ ὑδμαὺ, θα 
Ψ6 ΟἼὝΒΘΙνΟΘ. 8150 ῺΟ 
Ὥδνθ ῃ6 ἢτγϑὺ ἔγιιϊῦϑ, 
ΠΘΙΏΘΙγ, 6. βρἰσὶῦ, 
65, 6 Οὔτ ξθῖνο5 σΤΟΘ 
ὙΊΌΠΙ ΟὟΣΒΘΙν 5, ΜΏΪ6 
6 δὰ δαύῃθοῦν ψαὶῦ- 
ἴὰρ ἴοσ δαορῦοςη 85 
5ΟῺΝ, [26 χοΙθαϑα 1ΙᾺΟΤᾺ 
ΟἿΥ Ῥοαϊθ5 Ὁ ΓΒΏΒΟΙ. 
2ΑΒΟΥΙ ψὰ ψοΥ βανϑᾶ 
ἴὰ [815] Βορβδ;. Ὁ 
Ὥορα μαὺ 15 566 ἰδβ 
οῦ ΠΟΡΘ, ἴὺὸΣ ΨΏΘΩ 
8. ἸΏΘΔΩ 5665 8 ὑμίηρ, 
αοο5 Ὧ6 ΠορῈ ἴἔοσ 10 
25 Βαὺ 17 τὰ ὭΟΡ6 ΙῸΣ 
ψὨδῦ νὰ ἄο ποῦ 566, 
6 Κροορ. οὐ. ψαΐν- 
ἴω ἴοσ τὸ χὰ ομαυσ- 
866. 

261Ὼ Πκθ. ΤΏΒΠΏΘΓ 
6 βρϊσὶῦ οἷδο. Ἰοϊηβ 
ἴῃ ὙἹ ΠΘΙΡ ἴογ οὐ 

ἴθ᾽ μ8 
ΓΡτΟΙθλ οἱ] ψῃϑὺῦ τα 
ΒΏΟΙ]Α ΟΥΔΥ ἴῸΣ 85. τῷ 
Ὠρρᾶ ἴο ψὸ ἀο. τοῦ 

Καονν, Ῥαῦ (μῈ βρὲσὶς 
1561 ῬΙθδαξβ Ι͂ῖοσ. ἃ5 

ν᾿ στοδϑηΐηρα ὉὩ- 

αὐτοτοᾶ. 27 γοῖ 6 ψὯο 
16 δαγὺὶβ 

Κῆον5 δύ [6 τηθ81.- 

ἰὴ οὐ ὑπ βρίσῖῤ ἴδ, 

Ῥδοϑδο ὁ 15. Ὀ]θδᾶ- 

ἵἴπσ: ἴὰἠ ϑοοογᾶ. πιὰ 

,Αοα ΖοΥ ΠΟΙ ΟἸΘ5.. 



ΒΟΜΑ͂ΝΑ 8: 28---86. 

28 οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς 
Ὗε αν Κπονῃ αι ἰμδὲ ἰο ἰῆῃς. (Ο}65) 

ἀγαπῶσι τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ 
Ἰονίηρδρεασ: ἐπα Οαοά 811 (ἰμἰπ 55) 15 σοσκῖτιδ ἰοβοίμαῦ 

ὁ θεὸς εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ 
6 αοά ἰπίο μοοᾶ, ἰο ἐΐα (οὔθ5) ϑδοσοχάϊηξ ἴο 

πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. 89 ὅτι 
ῬΌΣΡοΞ6 ΟΠ (ΟΠ. 65) Ῥϑίηξ. Ἐδοβιβα 

οὗς προέγνω, καὶ προώρισεν 
ἉΜΏΪΟΘΏ ομ65 Ὧ6 ἔοσθκῆσν, αἷδο Β6 ἀεβηβαᾶ ὑβέογεμδηάα 

συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς 
σοῃξοισηθᾶ ἰ ἐμ6 ἴα οξίμθ ὅοῃ οἵ Ὠίσα, ἰῃζο 

τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς 
16. ἰορα ΕΥΤΦΝ ΒΥβιΡοΟγᾺ 1η ΤΆΔΩΝ 

ἀδελφοῖς: 80 οὗς δὲ 
Ὀτνοίμουθδ; ΒΟ Οὔ65 αὶ 

προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν" καὶ 
6 ἄβθῆηρα θϑέοσομδηα, ἰῆθβθθε δἷἶβο. 6 οδ]ϑᾶ; δῃά 

οὗς᾽ ἐκάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν" 
ἉΓῺ οὔθΘ ὯΘ ΟΔ]166, Ε521- 1] 8150 πο 7υ θῆρα; 

οὗς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ 
ΨΏΪΟἢ Ομ 65 μυΐ Ὧ6 Ψιβ Ηςα, μεβ8 δηὰ 

ἐδόξασεν. 
ἢ σ) οι ῆθα, 

31. Τί 
ψνδὶ 

πρὸς 
ἰοννασὰ 

τίς 
ψνΏΟ 

ἐροῦμεν 
ἍῺ11 ννῈ 58. 

ταῦτα; εἰ ὁ θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, 
ἔμοσα (1 55)})}} Ι τ 6 αοὰ ονεῦ 5, 

καθ᾽ ἡμῶν; 32. ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ 
ἄοννῃ ἡ ὁ ι.52 ὝΝΏΟ ἴῃ ἔδοῖ οὐίῃε οὐ ὅ50ῇ 

οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων 
ὯοΣ 6 βρϑυθᾶ, ρμαΐ ΟΥΘΧ Ὸ5 41 

παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν 
Ὧδ σαν Ῥθϑῖᾶσ Ὠΐ, ον ποῦ 8150 ἐοβ ίῃϑθσ ἢ 

αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται; 
μὰ (6 811] (ἐηρ5) ἴοτ85 11] Ὧς βυδοίϊουϑιν σῖνϑῦ 

48. τίς -ἰ ἐγκαλέσει κατὰ 
δ. 200] Ψ}1 ὉΓῺ δοουξδίζοι ἄοννῃ οἱ 

ἐκλεκτῶν θεοῦ; θεὸς ὁ δικαϊῶν᾽ 
οἤοβοα (οὔ65) οὔ οὐ αοα ἰδ6 (ομ6) 705} 185; 

84 τίς ὁ κατακρινῶν; Χριστὸς 
ψννο τὰ 6 (ο19) Τυάρκίηδ ἄοννῃ [6 εἰ ἘῚῚ 

᾿Ιησοῦς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ 
ΒΙΈΙΡΕῚ ἴὰ6 (οὔ6), ανὶπε σΙ6ᾶ, ταῖροσ Ῥυΐ 

ἐγερθεὶς νεκρῶν, ὅς 
Βανὶηβ θῶ τα]ϑϑα Ὁ ἄφαδα (ομθϑθ), ψ8ο 

ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ 
15 ἴῃ τστὶρῃί [Π8Δη46] οὔἐῇθ Οαοά, ὯῺΟ 8150 

ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν’ 
15 ὨΒΡΌΘΏΪΩΒ Οὐ ΤΟΥ τ; 

οὖν 
{πο υ τ ζο) ν-} 

ἐκ 
ουΐ οὗ 
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28 Νὸ δὰ Κηον 
τὺ αοα τβῖζθ5 811} Ηἰς 
ΟΣ ΚΘ σοτ-τοροσϑαΐο ἰο- 
ΘοῦοΓ ἴοΥ [6 ροοᾶ οὗ 
ὕμβοθβα ψΟ ἴονα σοῦ, 
[058 ΨΏΟ δὺ6 8 Οὔβδβ 
ΟΦ ]16α δοοοσαϊηρ ἴο Ὠἰς 

ὈΌΓΡΟΞΘ; 29 Ὀδοδαξα 
ποθ ψῇο 6 σϑνρ 
Ὠὶβ ἢγδὺ τοοορ Ὁ] 0 ἢ δ 
αἶδο Γογϑοσγαδι θα ἴο μα 
ρῬαΐοσθοα δέ δα 
ἴγϑθα οἵ Ὧ1ϊ5. Θοῇ, ὑμδΐ 
Ὧ6 τιϊρηῦ Ὀ6 ὑδ8 ἢτγεί- 
ῬΟΓῚ ΒΘΙΔΟΏΡ ΙΘῺΥ 
Ὀτοίῃθυβ. 3θ ΜΌΥΘΟΥΘΣ, 
ἴποξθο ΜΆ 6 ἔοτοθ- 
ογάδ:ῃθα δῖ ὕΠ6 οὔθα 
ἮΘ δἷ'5δο οδϑ θᾶ; δῃὰ 
[ποθ ΨΏΟΤΩ ὯΘ6 οδιοᾶ 
ΘΙΘῈ 8 οὔθϑ Ὧδ᾽ 850 
ἀθοϊασθὰ ἴο Ὅ6 ᾿τὶρὮ- 
ἴθοιβ. ΕἾΏΘΙΝ ἰῃοβα 
ΨΜΏΟΩΣ ὯΘ6 ἀδοϊατρά 
στρ ὔθοιϑ τ 6. ΟἿ Θ5 
Ὧ6 δἷβδο β]ουσῆρα. 

31 νΝνδὺ, ἴθ, 5081] 
ἍΘ 58. ἴο ὑῆθ56 1059 
1 Αοῦ 5 ἴῸΓ 5, 80 
ΜΠ Ρ6 δρϑίηϑῦυ υ59 
32 δ ΨΧὮΏΟ αἰα ποῦ δνϑῇ 
5ΡΔΤΟ ἰδ Οὐ ΞΟ. αἴ 
ἀοδινογσθα Ὠἰμλ Ὁ. ἴοὺΓ 
5 8411, ΜῺΨ Ψ1] ἢ6 ποῦ 
8150 πὶ Ὠΐϊ κΚἰηᾶ- 
ἸΡ σίνθ τ5 811 οἰμϑι 
ϊηρ59. 833 ΠΟ ψ1}} 
Π16 δοοιιβεαύζοῃ δραϊηδὺ 
αοαθ σὔοθθη ΟἿΘ53 
αοῦα ἴα ἴῇῆᾳς Οὔδ νψῇῆο 
ἀθοΐδτος [ὑπ 61}}} τἱρἢ- 
ἰθοι5. ϑ4 ΜὙῺΟ 5 Ὧδ 
ἴῃ Ψ1Π οομαριῃ 3 
ΟὨγχισ σαθὰ 15 88 
Οὴ6 ΨῺΟ ἀϊθαᾶ, 68, 
Τϑμο 6 οὔθ ΠΟ 
Μὰ Γαβαα Ὸ ΣΤΓΟΙΗ. 
[1η6 ἀδθδᾶ, σχῇο 15. οἱ 

{86 τίσ Βαπᾶ οὗ αοά, 
ἍΟ δἰϑὸ ριθϑᾶς ῸΣ 5. 

11 

χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης 
Ψ1 βοραζαΐθ ἔσγοσῃ {ῃπ6 Ιονα 

χριστοῦ; θλίψις ἢ στενοχωρία ἢ 
ΟὨγ δὶ Τυιϊρυϊδίοη ΟΥ αἰοίχοϑς ΟΥ̓ 

διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος 
φρεσβαουΐζίοῃ οὐ ἔδιχϊμθ οὐ ΠαΚθηθ55 ΟΥΥΎ αδηθοῦ 

ἢ μάχαιρα; 36 καϑὼς γέγραπται 
᾿ βδννοσὰῦ ᾽ Ασοοχαϊβ 85 1 Ὧ85 Ὀθθὴ ψτιίθη 

ὅτι ἽἝΝνεκεν σοῦ θανατούμεθα 
ἐδὲ Οἱ δοοσουὴὲ οἔνοῦ 6 χε θείῃ ρυΐ ἴἰο ἀδαίῃ 

ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα 
ΨΏΟΙΘ (6 αν, Με οΥο σροκοπεᾶ δ 5ῆθοῃ 

σφαγῆς. 31 ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσιν 
οὗ ΒΙαι5ῃζοτ. Βααλ ἴῃ ὑπ6β6 (1055) 4}1 

ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ 
ΜῸ ΔΥΘ βιδϊῃϊηδ νἱοῖοΥ ΟΥΝΘΥ [20 χ61}1Ξ}} ἐπα (οτ 6) 

ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. 38 πέπεισμαι γὰρ 
αν Ἰονεᾶ 115. Ι αν θθὴ ρουβυδαρφαᾷ: 2ου 

ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι 
86. ΠΘΙΠΟΣ ἀρδίῃ ὯΟΣ 1116 ὩΟΣ 8115615 

οὔτε ἀρχαὶ οὔτε ᾿ ἐνεστῶτα 
ΠΟΥ͂ ΤΌΙΟΥΒΏΣΡΒ ΤΟΥ (μῖπε5) πανίηξ βἰοοᾶ ἴα 

οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις 
ΠΟΥ (155) θείη δροκπὲ ἴο ΟΣ Ῥονοῦβ 

39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις 
ΠΟΥ ποὶρῆς τῸΓΣ ἀορίῃθ ὯΟΥ 85 ΟΥ̓ΘΔΌΟΣ 

ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς 
ἀϊδέεσθοας ΨΠ1ῸὈ6 8016. 58 ἴοδορασχγαίΐθ ἔγοὰ ἴὰ8 

ἀγάπη τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ 
ον 8 οὗ οὰ πο (10) ἰὼ Ομ σίβί 

᾿ησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 
ζεθι 1τἢ6 Τογχὰ οἶιδ. 

0 ᾿Αλήθειαν 
ἸΤτυΐῇ 

ψεύδομαι, 
Τ 81 ν᾿, 

85 τί ᾶ 
Μο ἡμᾶς 

τοῦ 
οἱ ἰὰ8 

οὐ Χριστῷ, 
Ὡοΐ ΟΒυβῖ, 

μοι τῆς 
ΤᾺΘ οὗ ἴὰ 6 

ἁγίῳ, 2 ὅτι 
ΒοΙν, ἐμαὶ 
ἀδιάλειπτος 
ἘΠΟΘΑΘΙΩΞ 

Η͂ 
εν 
1ῃ 

λέγω 
Σ δτὴ Βα 5 

συνμαρτυρούσης 
Ῥϑδατίηξ ν᾿ 655 νυν τῇ 

συνειδῆήσεῶώς μου ἐν πνεύματι 
σοηβοίΐθῃσα οἔὗτὴθ ἷὶἢ Ε)ολεν τ 

μοί μεγάλη καὶ 
ἰο τὴϑ δτϑαῖ δηᾶ 

ὀδύη τῇ καρδίᾳ μου: ηὐχόμην 
Ῥεΐθ ἰἴοτμβ ἤραῦὶΐ οἶχῃξ; 1 Ὰ5 ΟΕ ῸΓ 

γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ 
ἕο ϑδπδίμοα ἴο Ὀ68 νΘΥΥ ἔγτοχα ἴπ6 

χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶὼν μου τῶν 
[δ. Ὁ  Πτη ΟΥΟΣ 16 Ῥτοΐμοσβ οὔθ ἴδα 

συγγενῶν μου κατὰ σάρκα, 4 οἵτινές 
τοίδεῖνοβ οἔτηθ δοσοσαϊησ ἰο Β65}, ΠΟ 

εἰσιν ᾿Ισραηλεῖται, ὧν υἱοθεσία 
816 Ιβγϑϑῖο5, ΟΥ πο ἴῃ6. ῬΊϑοίῃ δ 85 500 

λύπη ἐστιν 
Βτῖθὲ 15 

ΒΟΜΑ͂ΝΝ 8: 8ὅ--9: 4. 

δῦ Ὀο Ψ111 βορβαγϑδίθ 
5 τσ [6 ἴον οὗ 
[8 ΟὨτισὺ) ΜΜῺῈ1 υτἱθ- 
αἸαυϊοη οὐ αἰδβύσϑεθ ΟΥΣ 
ῬΟΥβοο ἢ ΟΥ ὨΠΏΡΘΥ 
ΟΥ̓ ὨΒΚΘΟΏΘΕΞ ΟΥἨ ἀ8- 
ΘῈΣ ΟΥ̓ 5 νοτα9 36 σπϑὺ 
85 Ὦ 15 νυειθη: “ΒῸΣ 
ΥΟΌΪΓ βϑ,κὸ 6 876 οϊῶρσ 
Ῥαὺ ἴο. ἀδαῦῃ 811 ἄδὺ 
ἰοῆρσ, αὶ ἤδνο Ῥθ6θ 80- 
σοιηϊοα δἃ5. ΒΏΘΘΌ ἴΟΥ 
5Ιδασῃὐοτίηρ.᾽" 91 Τὸ 
[88 οοπμύγαυυ, ἰῇ 811 
[πδ588 ἰμίηραδ ψὰ 816 
οουλῖηρ' ΟΥ̓ ΟΟΥΩΘΙΟΙΘΙν 
νἱούοσϊοὰΒ ὑΏΓΟΙΡ ἢ 
Ὦσπὴ ὑῃῶὺ ἰονϑὰ 5. 
38 ΞΌΓΓΙ 8171 ΘΟὨΥ ΠΟΒΩ͂ 
ὑμαῦ ποὶΐμοῦ αἀθοίἢ 
ΠΟΙ 116 ὨΟΤ Β8η5615 
ὨΟΥ ΡΌΥΘΙ ΠΤ ΘΒ ΠΟΥ 
Τϊηρθ ΟΝ ΘΙ ΠΟΥ 
πη σ5 ἤο σΟΙΔΒ 
ὯΟΙ ΡΟΜΟΙ͂ 39 0Γ 
οῖρηῦ ΟΣ ἀδοῦῃ ΠΟΥ 
ΔῺΥ ΟΥ̓ΘΙ ογϑδαύϊοῃ Ψ1] 
Ὀ6 8016 ἰο ϑοραζϑΐθ τ 
ἔτοῖὰ Οαοαἶβ ἴον ὑμδῦ 
Ϊῖβ. ἰῷ ΟὨγίδύ ὅθθαθ 
οὖν Τιοχᾶ. 

9 1 δὴ ἰδ! ]ὴρ [μ8 
ἰστυῦ ἴῃ ΟὨγὶδῦ: 1 

δὰ ποὺ Ἱνὶησ, 5δ'θοθ 
ΤΩ ΟΟὨΒΟΪΘΏΘΘ. ὈΘΑΥΒ 
ψίιθο σὰ :- 6 ἴῃ 
ὨΟΙ͂Υ Βοϊῦ, 2ίῃμαῦ 1 
ᾶνθ σγϑαῦὺ ρυίοῦ δῃᾶ 
τυὐπσραβίησ δῖ ἢ ΤΡ 
Ὠϑασῦ. 8 ΕἘῸΣΓ 1 οομ]ᾶ 
Μὴ ὑδαὺ Τὸ χηνϑοὶῖ 
ΜΟΙ βαρδαζδίθα. δ5 
86 ουτϑθα ομδ ἔτΌΧΩ 
[Ὧ6 ΟὨσὶδὺ 1 ῬΘΏΘΙΣ 
οὗ ΤῺ ὈΓΟΥΏΡΙΒ, ΤΩ 
ΤοΙαύϊνοα ϑοσογάϊηδ 
ἰο 6 ἤρσβῃ, ἄνο, 
8ἃ5 ΒΌΘΩ, δ΄ 15[86}- 
65, ἴο ψΏοσ Ὀαϊοηδ᾽ 
ἴῃ δαορύϊουῃ 8.5 5ΟῺΒ 



ΒΟΜΑΝΚ 9: 5---11 

καὶ ἡ δόξα. καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ. 
δαᾶ - 6 σἴοσν διά ἰβθο οσονοηβηΐβ. δη4 ἴἰδα 

“νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ 
ῬΙδοΐδ οὐἴανν δὰ ἔμ βϑοσχϑᾶ βοσνίςσἪθ δῃηᾶά ἐδπ6 

ἐπαγγελίαι, ὅ ὧν οἱ πατέρες, καὶ. ἐξ 
- ὈΤΌΙΩΙΒΘΒ, ΟΥἩ ΨΏοΤα ἐπα ἔβίμοσθ, δηα ουΐοῦ 

ὧν ὁ. χριστὸς πὸ - κατὰ. 
ψο {πὸ Ομ τίβὲ.: ἐμ6 (πη) δϑδοςοσαϊΐηξ ἰο 

σάρκα, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων, θεὸς 
Βοβῆ, ἰδ (οὔθ) Ὀθίηβ ὉΡΟῚ 411 (λϊη 655), αοὰ 

εὐλογητὸς - εἰς τοὺς αἰῶνας: ἀμήν. δ 
ὈΙΘϑβρα (οσ6) ἰπίο 86 8865; ΔΙΏΘΩ." 

6 Οὐχ οἷον δὲ ὅτι 
Νοῖ (116) 9 συῇῆαῖ βοτὲ Ῥεΐ ἐμαὶ 

ἐκττέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. οὐ γὰρ 
Ἠ85 ΖΑ ]Π6ὴ οὐὧὐδ 6 ψοστὰ οὔίῃο ὅοα. Νοὺ ἔοσ 

πάντες. οἱ ἐξ ᾿Ισραήλ, οὗτοι 
81 [6 (οπ65) οὐδοῦ ΙβΓ86 1, ἐἔπμπθξα (0065) 

᾿Ισραήλ' 7 οὐδ᾽ ὅτι εἰσν σπέρμα 
Ι5Υ8 61; “ποῖ Ὀθοϑυθαο ἴπΠῸΥ δῖ 566 

᾿Αβραάμ, πάντες τέκνα, ἀλλ᾽ Ἔν ᾿Ισαὰκ 
οὗ ΑΡτδῆδσζῃ, 841 ΟὨΣΙάσθα, Ραΐ Τῃ 1ϑδδς 

κληθήσεταί σοι σπέρμα. 8 τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ 
ψ 1} ΡῈ σδ!θά ἴογου 5εβᾶ. ΤὮ15 ͵5, ποῖ 

τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ 
116 σαΠάτγοῃ οὗ [186 65 ἴβεξθ ομ]Ἱάσθη οὗ ἴδ 6 

θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα ῆἣς ἐπαγγελίας 
αοα, αὶ 16 οὔΠαάτθη οὗ ίπμα οὗ ῥρσοχγχὶβθ 

σπέρμα: 9 ἐπαγγελίας 
βεαᾶ; ΟΥ̓ Ργοόσηΐβα 

οὗτος Κατὰ τὸν 
1015 ΔΟσοοταϊηξ ἴο {τῃ8 

ἐλεύσομαι καὶ ἔσται 
αρροϊηϊρᾷ τχαθ 1815. Ι1 5881} σογῆθ δ᾽ Ψ11}06 

τῇ Σάρρᾳ υἱός. 10 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ 
ἴο ἰῇ. ϑατϑθθ 50ῃ.. Νοῦ οὔἱν υΐϊ, Ῥαῖ 

καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, 
815Ξὸ ἈοῦοκΚΔη οὐ ΟΥ ΟἿΘ [χ8}]1 δὰ ἈδνΙΩβ, 

᾿Ισαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν: 1 μήπω γὰρ 
ΟΕΙβδας 6 ζδίποσ οἱ 5; ποῖ αι νοῦ :ῸΣ 

ἐς γεννηθέντων ᾿ μηδὲ 
ΟΥ̓ (ο}65) ἐλάῤμνι Ῥδθη βεπογαίξα ποῖ-αυϊ 

- πραξάντων «τι ἀγαθὸν ἢ᾽ φαῦλον, 
Βανῖηρβ Ῥουξοιτηθα δαγίίηδ δοοά ΟΥ ΨῈο, 

ος ἵνα κατ᾽ 
ἴῃ οτᾶδσ ἰδαξ {π6 δοςοσζαάϊηβ ίο ομποοϑίη δ ὈΌΓΤΡΟΞΘ 

τοῦ θεοῦ μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων 
οξἷμβθε Οοά τοῖν 86 τεσηδίῃηίησ, ποῦ οὐδοῦ ΜΟΣΚΒ 

᾿ς λογίζεται εἰς 
115 θείῃ σθοκοῃρα ἰπΐῖο 

γὰῤ ὁ λόγος 
π8 τνοτὰ 

καιρὸν τοῦτον 

ἐκλογὴν πρόθεσις 

᾿ἃ5 1ΙΟΙοΟν 5: 

“8 

δρᾶ 6 φΊοσΥ πᾶ ἔῃ 
σογθηϑηΐβ 8η6 86 ρσἰγ- 
ἱπρ οὗ ῃ8 δ. 8 [ἢν 
ΒΘΟΙΘΑ͂ βούνοθ δηα ἰῃᾳ 
Ῥτοπ δος; ὅο ὙΒοη 
[86 Τογϑίδύμθυβ. ὈΘΙοηρ: 
8.η4 ἔσομλ ΨΏΟΙΩ ΟἾχίβς 
[5ΡΥ8 5] ϑδοοοσάϊηρ 
ἰο ῃ8 βθϑθῆ: ἀοὰ" 
ΨὮΟ ἰ5 ΟΥ̓́ΘΥ 811, [6]: 
ὈΙΘϑϑθα ζοσγονθσ. Ασήθῃ,, 

6 ονονοῦ, Ὁ ἰ5. ποῖ 
85 ὑποῦρῃ ἰῃ)6 ψΟΓΙΑ͂ οὗ 
αοά αᾶὰ ζαϊ]θᾶ. ἘῸΣ 
ποῦ 8} ψ}ὴὲοὸ [ΞὈΓΪΩΡῚ 
τόσα 5Γ86Ὶ 8Γ6 ΓΟΘΙΥ 
“ἼΒΥΔΕΙ. 7 ΝΟΙΏΘΥ Ρ6- 
σαδθ ὕπο ν 8.6 Αὔτα-:- 
ΠδΙῚ 5 βεεαὰ 816 (ποῦ 
811 οσμ!άσθη, Ὀαΐ: 
“Μ»ΝΏδύῦ 1} 6 οὡμ]ρα 
ὙΟΙΥ 566 {1} 6 
ΦὨΓΟΌΘῺ 15880.᾽ 8 Ταὶς 
15, [6 ΟΠ το ἴῃ [Π68 
ΠΘΘῊ 8.6 ποῦ σϑϑὶν ἰῃ6᾽ 
ΟὨΣΙάγοη οὗ σοῦ, Ραΐ 
ὍὋὉ6 οὨϊάτθη ὉΨΥ ἴδ6 
ῬΤΟΙΊΪ5Θ. ἃὺ6 οσομπηΐϊοα 
85 6 566. 9 ΕἘῸΣ {π6 
ΨΟΙΑὰ οἵ ΧΟ 56 τδ5 

“Δ Δ15 

ΕΘ 1 ΨΜ}}} ᾿σοηθ δῃᾷ 
Ξασδὴ Ψ11 ἤδνθ 8. 
50." 10 Ὑ86ὺ ποὺ {μδ 
Ο856. δίοῃθ, Ὀαὺ 850. 
ψ θὰ ΕΘ ΘΚ ὁοῃ- 
σοὶνοα ὑνίῃδ᾽ ἔσοσῃ [Ώ8. 
ΟἿΘ [Π|8}}, 15886 
ΟἿ ἴοτγοίβδίμθγ: 11 ἔοσ 
ΜΏΘΩ ἰῇον δὰ τοῦ 
ψοῦ δὴ ὈΟΓῺ ΠΟΙ δά 
Ῥτδουϊσοα.. δηνύδὶπρ 
δοοᾶ ΟΥ γνἱ]6, ἰπ ογάεν 

ὑπμοῦ ὑπὰθ6 ΡΈΌΓΣΡΟΒΕ 
οὗ ἀαοᾶ τ σρ θοῦ πο 

{ῃ6 ομοοβίῃρ χαυϊσηὺ 

οσορύϊηαρο ἄσθρθη- 

ἀδηῦ, ποὺ προ ΨΟΣΚΒ, 

5. ὅθθ Αρροπαάϊχ ὑυπᾶοσ Βοπιδηβ 9:5. 
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ἐρρέθη 
ἀξ ννἃ8 5814 

τῷ 
ἴο 6 

καλοῦντος, 12 
ΟΔἸ ΠΏ, 

δουλεύσει 
Ψ11 Ὀ6 5]8ν6 

καθάπερ 
δοοοσζάϊηξ ἴο ννῃδί (155) θνθῇ 

Τὸν ᾿ΙακὼΡ ἠγάπήσα, τὸν 
ὅδοοῦ 1 Ἰονθοᾶ, 186 

ἐκ τοῦ 
ουΐ οὗ ἐδμα (ο;6) 

αὐτῷ ὅτι ὋὉ μείζων 
ἰ Π Ὲ Ὁ παῖ ὙΠ6 ργθδίογ 

ἐλάσσονι" 13 
16556ζ; 

γέγραπται 
185 Ὀδθὴ νυϊϊθη Τῃ6 

δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα. 
ρυξ Ἐδϑδα δία. 

11 Τί οὖν ἐροῦμεν ἑ μὴ ἀδικία 
γα ἐμούεΐοσθο 5821] ννὲ βαυῦ Νοῖ ἰη)υβίςσο 

παρὰ τῷ - θεῷ; γένοιτο: 1ὅ 
μοϑίᾶδθοὀ: τ 6 αοὐῇ ΤΩΔΥ ὁ σοι; 

Μωυσεῖ . γὰρ ᾿ΕἘλεήσω 
Μοβεβ ΤΟΥ 1 5081] μᾶνθ σθσον. ΟἿ 

ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ 
ΨΏΟΣΩ ἘΚΕΙ͂Ν ΙΤΩΔΥ 6 αν 8 ΤΩΘΙΟΥ͂, δᾶ 

οἰκτειρήσω : ἂν 
1 5.811] 5Β)ονν σοτηρδβϑίου ΟἹ ΠΚΟῚΝ 

οἰκτείρω. 16 ἄρα οὖν 
ΓΤ. Ὀ6 5ΠΟν ΠΕ ΠΟΙ 550. Εθϑν {πογϑέοσα 

οὐ  Σ᾿τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ 
ποΐ οξίῃε (ο 6) ΙΩΒ ὯΟΙ οὗίπε (οΠ6) 

τρέχοντοςξ, ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος 
ΤΌΠΠΙΏ, αὶ οὗ [86 (οῃ 6) ΠΑΝ Θ ΤΩΘΥῸΝ 

θεοῦ. 1 λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ 
οὗ αοά. 15 σα οΥ ἰᾷθὸ ϑουϊρίυσο ἴἰο ἰῃ 6 

Φαραῷ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά ᾿ σε 
ῬΏΘΥΘΟΩ ἰμαΐ τηΐο νον. 18. 01 γαϊϑϑᾶ ὺυρ οιἵῦ σγοῖὰ 

ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν 
80 ἰαΐ 1 5ῃουμᾶ 5ῆον ψιπῖπ ἴθ γοὺὰ ἴ6. ρονϑχ 

καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά 
85 50 παΐ βου 6 δῃηποιησοα ἴμλθ᾽ Ὥδυλθ 

ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 18 ἄρα οὖν 
οὗτῶββ ἴῃ 841 τὰς φθδτίῃ. ἘΘΘῚ τποχϑέοσο 

ὃν "θέλει ᾿ ἐλεεῖ, ὁ 
Ὧ6 15 ψ ] Πἶ5 ἨΘ 15 ΒΟΥ ΩΒ ΤΏΘΤῸΥ ΟἹ, ψΏΟΤΩ 

δὲ “θέλει " σκληρύνει.: 
θὰ 8:5 ΠΏ. ἨΘ6 ἰ5 Βασταθηϊ τ. 

19 

ἀλλ᾽ 
ρυΐ 

μ 
Νοῖ 

λέγει 
ὯθΘ 15 βαυὶησ 

Τί ἔτι 
 γεΐῖ 

γὰρ βουλήματι 
ΤΟΥ ἘΧΡΓΙΕΒβΘα Ὑ}1] 

20 ὦ ἄνθρωπε, 
ο ΤΏΒΙΣ, 

. 

ἘΡρεῖ 
᾿ Ἐοσοζοσο Ὑοῦ Κ011 580 

μέμφεται; τῷ 
ἰ5 6 Ιασἱῃβ Ηἴδσθθ) ὧ(τὸ 1868 

αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν; 
οὗ ὩΣ ν.250 Ὧ85 νι ῃδίοοαῦ 

μοι 
ἴο τῖθ 

ΒΟΜΑΝΚΒ 9:12---.-0ὦὠ.0 

ρΡαῦ ΡΟ. 6 ΟἿΘ 
ΨῈΟ Ο68115, 1210 ψὰ5 
5.4 ἴο δ: “ἼΠπὲ 
ΟἹΑ͂ΘΥ Ψ}1}1 ὍΘ. [88 σαν 
οὗ 6 νοῦ σ 91.’ 
138 συδῦ 85 ἴὖ 15 συϊῦ- 
θη: “ἽἹ Ιονρᾶ ὕβοορ, 
Ῥυὺ Ἔϊδϑι 1 Ὠδίρα,"- 

14 »ὴΔΓ. 5081 ψνψ6 
βδν, ἰμθη2 15 ὑμόσ 
ἰπὐϑῦϊοθ τὰ ΟΘοῦᾶἤ 
ΝΟΥΟΥ Δ ὑμαὺ Ὀ6- 

Οολθ 80! 15 ΕῸΣ 6 
ΒῈΥ 5 ἰὁ Μοδδο:; “1 
11 ὯΔ ΠΙΘΙῸΥ ὉΡΟῺᾺ 
ΨΜΈΏΟΙΩΔΘΥΘΙ 1 ἀο. ᾶνθ 
ΤΩΘΙΟΥ͂, ΠΩ 1 Μὶ} 

ΒΏΟΝ σοχῃρδβϑίοη. ἴο 
ὩΏΟΙΏΘΥΘΙ 1 ὅ(ο 550. 
σοιλρϑϑϑίοη."" 16.850, 
ὑπ 6, ἰὺ ἀδρϑμηᾶβ, 
ποῦ ΡΟ ἴῃ 6 ὉΏ86 
ΨΥ ΙΒΏΪΩΡ ΠΟΥ ὭΡΟΩ {6 

ΟἿΘ συμηΐϊηρ, θυ ὑὉ- 
ΟὮ Οοῦᾶ, ΨψΏΟ Ὧδ5 
ἸΘΓΟν. 178 88 
ΘοΥυϊοῦσσο 5805 ὅο 
ῬΏΔΓΔΟΩ: “ἘῸΣ 015 
ΨΟΙΥ σδῦϑθ 1 δύνα 

1Ιοῦ ψοῖ τοηχδλη," ὑδαῦ 

ἴῃ - σοηπηδούϊλοη. ψἱ ἢ 

γοὰ 1 ΙΔ 7 ΒΟΥ ΤῊ 

Ῥονοσ, 84 ὑμπαὺ ΧΡ 

ὭΒΙΩΘ Ὁ 6 ἀ6- 

ὉΙΟΤοαάᾶ ἴθ 811] ὑμ8 
ρα." 1850, ἤθη, 

ὃν ροῦ ΜΟΥ 6 ψίβθ 5 

ὯὮΘ Ὧδ5 πιοῦν, Ῥυΐ 
ΜΏΟΙΩ Ὧ6. 565 Π6 

1οῖ5 Ῥθοοὴθ ορϑύϊῃδίθ. 

19 Ὑὸοὰὺ ΨΜῈ1 ὑμογθίοσα 
ΒΒ) ἰο 18: “ΜῺῈῺΥ 
ἄοαβ. 6. γϑοὺ ἢϊηᾶ 

8109 ΕῸΣ. ὴΟ 85 
πψὶςιϑίοθᾶ ἰδ οχ- 

ῬΥΘῈ5 Μ119᾿ 20 τηβϑῇ, 

111 “Ἴ πᾶν 1οΐ γοὰ χοπιδίη,᾽" 1718. ΟΥ, “Ἵ πᾶνθ σαϊβθᾶ νοὺὰ ὑ}.᾿᾿-- ΒΒ. 
Ἐχοᾶυβ 9:16, ννΐϊσῆ Ῥ8Ὸ] ΠΟΓα αποῖοα, τοαᾶβ, ἰπ (86 ΤΧΧ; “Ὑου πᾶν 

ὈΘΘῺ Ὀσοϑοσνϑᾶ." 



ἘΒΌΜΑΝΒ 9:21--ὧ2φ6 

μενοῦνγε σὺ τίς εἶ 
᾿παθοα-Βογϑέοσθ-ὶπη ἕδος. στοὰ Ψ.Ο Ξτρν 1μ6 (οπε) 

ἀντοτοκρινόμενος, ἰῷ. οὐδ ἠὲ υἱῆταν 
τὸ ἐν πὰ το ἐμὸ ἴοπο) πρεμ φ ΑΝ 

τιν μὲ ἐποίησας οὕτως; ΣΓ ἢ οὐκ αὐϑιις 
ἐξουσίαν ον ΚΕΡΟΗΕυ οτος ἐμ λενρας γι: 

αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι, μια (οη6) πάσοα 

τος τιμὴν ϑκεύθοι π ν ὡς πῷ 

ἀτιμίαν; 38. εἰ δὲ ὅθ ᾧ ἕξ 
ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ 

τὴς ψταίὰ δηᾷ ἴίο ῆακα Καουν [1215] 

πολλῇ 
τ ἢ 

ὀργῆς 
οὗ ννυϑίῃ 

ἀπώλειαν, 
ἀδβίγασίίοῃ, 

τὸν 
131: 

σκεύη 
Ψν655615 

ἴο 58ον δ. 2132} 

δυνατὸν 
Ῥούν σα] (1.655) 

μακροθυμίᾳ 
ἸΟΏΡῚ 655 Οὗ βρῖτιΐ 

: κατηρτισμένα εἰς 
Ὠανίησ Ὀθο δαλυβίθᾷ ἄνα ἰηῖο 

28 ἵνα 
ἴὰ οτάεοσ ἰμαὶ 

τῆς 
οὗ ἰᾷ 6 

αὐτοῦ 
οὗ Ὠΐχα 

ἤνεγκεν ἐν 
Ῥοτα πὰ 

σκεύη 
ψ 6 55615 

γνωρίστ 
Ὧ6 ταλρῃΐ τϑκα 

δόξης αὐτοῦ 
ΕΙοῦν οὗ Ηἰγα 

ἃ προητοίμασεν 
το (0665) ΒΘ ργθραγβᾶ ρεξοσθῃδῃα 

καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ 
αἰϑὸ 86 σϑι]ρα 5 ποῖ 

Ιουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ 
ΟὨΪΥ οὶ οὗ Ζονν5 Ραΐ δῖϑο ουζοῖ 

ἐθνῶν ----; 25 ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει͵ 
ὩΔΌΪΟΩΒ ---ΞὮ Α5 δἷξο ἴθ ἰὰθ Ἠοϑβοα ΒΘ 5 5Β8.)125 

Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου καὶ 
1 5881) 411 ἐπ6 ποῖ Ῥθορὶθ οἵ 8 ῬΕΟρΙ6 οὔτω δῃᾶ 

Ὥοννὰ 
ΜΝ 
ἔπι 

ὌΡΟΣ 
πλοῦτον 
ΤΊΟμ65 

ἐλέους, 
ΟΥ̓́ΥΆΘΙΟΥ, 

εἰς δόξαν, 24 οὗς 
πο σου, δ δε ἴο. ον 

μόνον ἐξ 

τὴν οὐκ ἠγαπημένην 
ἔμο [ὑνοσα81}} ποῖ Βανῖὴξ Ρθϑὴ Ἰονθᾶ 

ἠγαπημένην" 26 καὶ ἔσται ἐν τῷ 
θδϑ) βανίην Ῥθϑ Ἰονεᾶ; δρᾶ ἔν! ΡῈ ἰὰ ἐπα 

» Ὁ 3 Ξ 2 -“ 2 ΄ 

τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς Οὐ λαός μου 
Ὁϊδοα ποτ ἴ ννὰ5 παᾷ ἰο ἰδεῖ Νοῦ Ῥεξορίθ οἔζὰβ 

ὑμεῖ ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ 
ἐρθ ΦὋΦῇΗ {πον ΜΠ οαθά βοὴβ. ο σοά 

ζῶντος. 
νὶπς. 

“20 

ψΏ)ο, θη, ΓΘΘΠΥ ἃχ 

γοὰ ἰοὸ Ὀ6 δ  ὴρ 
Ῥ8οκ ἰο αοῦὐ 58] 

{86 ἐμίηρ πιο θα 58. 

ἐἰο μι ὑμαὺ χοροὶ ἀρὰ 

Ὁ, “ΜῺΣ αἰὰ γου 

γδκο τὴὸ (ῃἷὶβ ψ8.3"» 

21 γμαῦ9 Όοο5 Ὠοὺ ἐμ 

φούξοσ πϑνύθ δυύπμοσν 

ΟΥ̓ΟΡ Π6 οΟἷαν ὅο 88 

ἔσοιλ 8 5816 ἘΠῺΡ 

ΟὯΘ Ψψ65561 ἴΙ͂οσἡ 8ὴ 

ὨΟΠΟΥΔΌΪΘ .;56, 8ῃ- 

ΟΥΘΥ ἴοῦ ἃ αἰ ΟΣ - 

8018 562 221ΐ, ΠΟΥ͂, 

αοᾶ, αἰὐπουσῃ ανίης 

{6 ΜΠ ἰο ἀεηλοῦ- 

5ίγαῖθ πἰ5 σαῦῃ δηά 

ἴο 86 Ὠΐϊΐδ ῬΟΜῈΡ 

Κηόνψῃ, ἰοϊοταίθα στῇ 

ΤΑΌΘἢ ΟΡ - ΒΘ ΓΘ Υ ηρ 

ψθϑ 5615 οὗ σγαύῃ χηϑᾶθ 

Εἰῦ ἴοσ ἀδδύγαούϊοη, 

238. ογᾶθσ ὑμαῦ δ8 

ταϊσῦ τ Κ ΚΠΟΧῺ 

86 σίσμθ οἵ ἢἰβ 

ΟΊΟΙΥ ὉΡΟῺ ψν655615. οἵ 

ΤΩΘΙΌΥ͂, ΜΏΪΟΩ ὯΘ ὑΓ6- 

Ῥατρὰ Ῥοζοσθῃβῃα ἴογ 

ΡΊΟΥΥ, 24 ΠδΙΊΘΙΥ, 118, 

ψΏο 6 οδιθα τοῦ 

ΟἿ ἔσο 8008 

ον δ 4150 ΖΥΟΤ, 

ϑιορ παίίοῃϑ, [νι δὺ 

οὗ [1012 25.τὸ: ἰ5. 85 

Ὧ6 5805 8150 ἰῇ ἘΟῸ- 

866: “ἼΏοβα ποῦ [ΩΓ 

ῬΘΟΡΙΘ 1 Ψ1]Π 681] 

ἼῺ ὈΘΟΡΪΘ,, δηα ΠΕΣ 

ΜῊ Μὰ τοὺ Ῥοϊονθᾶ 

“Ῥοϊονϑᾶ᾽; 2θδῃᾶ ἱἰπ 

{86 ΡΙ868 ΨΏΘΣΘ 1 88 

0 4 τὸ ἰμοῖι, “χοῦ 

α΄ῖ6 ποὺ ΤῺ ὈΘΟΡΙΘ, 

ἔμοσα ὑμπθῦὺ ΜῈῈ0 Ρ6 

ο81Π168 ᾿Βοῦ5 οἵ ὑδθ 

νης αοἂ. "ἢ 

21 

21 Ἦσαίας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ 
1Ξ 818} Ῥυξ [15 οσσϑιὴρ οὐὐ ΟΝ {δε 

᾿Ισραήλ ᾿Εὰν ἣ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν 
15Υ86}]1 ἹἸξθϑνοσ τὴϑν 6 1 6 ΠΌΡΟΥ ΟἿ ἐμ 6 50ὴ5 

᾿Ισραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ 
ΟΥΙΞΥΔΕῚ 85 ἐῇὸ βδϑδῆα οξίῃο 568, 1π 6 

ὑπόλιμμα σωθήσεται’ 28 λόγον γὰρ 
ἐπί εξ θη Ψ}Π1 6 βανϑά; ψνοστὰ μήν 

συντελῶν καὶ συντέμνων ποιήσει Κύριος 
οοποϊμαϊησ, δηᾶὰ οὐὐηθ βηοσς ὙΠ 7ΆΘΙΚ6 Τοτὰ 

ἐπὶ τῆς γῆς. 29 καὶ καθὼς 
ὍΡΟΙ 16 δασίῃ. Απᾶ ΔοΟσοΟΓαϊΏΚ 85 

προείρηκεν ἨἮἨσαίας Εἰ μὴ Κύριος 
84 5814 Ῥεξοσθ  βπηα 1588 ἢ Σ πτοῖ Ιιοτὰ 

Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα 
ϑεαρϑδοίῃ ἰ1ϑξ ψιῖη ἴἰο ὺ5 δβθϑᾶ, 85 ϑοάοχιηῃ 

ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν 
ἸΚΟΙ͂ν 76 Ὀδοδὴ8 Δα 865 Οοχγοσσαλ ΙἸἸΚΟΙν 

ὡμοιώθημεν. 
ΠΟ ΣΥΣΣ Ἰπμανία, 

39 Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη 
αὶ ἐμρυθέουθ 5}8}} ννο Βα υ  Τηαὺ παίοῃβ 

τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην 
[26 (ΟὩ. 65) ῃοί Ῥαγβαίηδ ΥἸΒ ἰΘοΟΌ511655 

κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ 
ίοοῖκ ἄονγῃ Ὁ τυἰρηξθοιϑηθθθ, Υἰθηϊθοιβηθεβ  Ὀυΐ 

τὴν ἐκ πίστεως: 31 ᾿Ισραὴλ δὲ 
ἰδ (ομ 6) ουΐ οὗ ἔτ; Ι[5ΞΥ861] μαὲ 

διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ 
ΡυΥΒ 5 δὰ οὗ σα θουθηθθα ἴο Ιδν ποῖ 

ἔφθασεν. 823 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ 
δύγινεα δ. ΤὨτου ἢ αι Βϑοδυδο. οὶ ουὐΐθοξ 

πίστεως ἀλλ᾽ ὧς ἐξ ἔργων. προσέκοψαν 
ξαῖ ἢ μὰς 845 ουΐοῦ Ψοσκε; πον βίσας ἰοννδσζὰᾶ 

τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος, 83 καθὼς 
ἴ1ὴ6 βἴοηθ οὐίῃθ ἰγικίηξ ἰονναγᾶ, ΘΟσοχα 5 85 

γέγραπται ᾿Ιδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν 
ἰ Ὧδ85 Ὅθϑῃ τυυϊίῖΐθη Τοοκ' ἵδη ἱδοίηβθ ἴθ ΖΊΙΟΣ 

λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν 
βίομθ. ΟΣ ΞΙΥΣΚΙΠΕ ἰοννδτα δῃα ΤΟΟΙΚ-γπ8.55 

σκανδάλου, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ 
οὗ ξ411-οϑβοσ, δηᾶ ἰῇ (ομ6) ὈθιΙ νὴ 5 ὩΡρΟῚ Ηἰτὰ 

οὐ καταισχυνθήσεται. 
ποὲ Ψ1 Ὀ6 τηϑᾶθ δϑῃδχηθα. 

᾽ ΄ ΗΠ . 3 ΄ ΟῚ 2. ὦ 

Αδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς 
10 ἸΑναντας ἐνὸς ἔπο 1πάθϑα τν 61} ἐμ ΙΡ ΟΥ ἰΏ6. τὼν 

καρδίας καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν θεὸν 
Ποασὲ αδπᾶ ἴπθ βαρριἐοϑέίοη ἰονψασὰ ἱπθὸ αοα 

ΒΟΜΑΝΚΝ 9: 27-Ι01:1 

21 Μογϑοναῦ, [:ϑϑδἢ 
ΟΥΘ5. οὐύὺ σομοθυησ 
15Υ361: “ΑἸ ΟΡ ἐδ 
ὨΌΧΩΘΘΥ ΟΥἮ 6 ΞΟῺ5 
ΟΥἨ ΙΕΙΔΘῚ ΔΥ 6 85 
[16 βαπᾷ οὗ ἐμ θᾶ, 
10 ἴ5. ἰδ τουληϑηῦ ὑμδὺ 
Ψ11 [6 βεγνϑᾶ, 28 ἘΌῸΣ 
Φο ονΘ ἢ Μ{11 λα κ6 
δ. ϑοοοχηὐίηρ ΟἹ ὑδ8 
Θαγύ, σομποϊπάϊηρ ἴὉ 
δια οαὐδίησ Ὁ βῃοτί.» 
29 ΑΙδ5ο, 1ιιϑὺ 85 Ιϑαΐϊδῃ 
Ὡϑα Βαϊᾷ. βδἱογοίχηθ: 
“ὉΠ1655 ΦΘονϑ ἢ οἵ 
ΘΙ Ϊ6 8} δα Ιοῖ 8 
ΒΘ66α ἰθὺ 5, 6 5Βῃουα 
ἤν θδσολθ δῦ 1 κὸ 
ΒΟΔΌμΐι, δηα τὸ 5Βῃομ 
Ὧδνθ Ὁδθὴ χτϑᾶθ ἐπιοῦ 
1κΚ αο᾽ ἸὩΟΓΎΔΩΏ. 

ϑ0ὺ  )αῦ 5181} ν8 
5ᾶν, ὑηθη9 ΤΏδὺ Ὧθο- 
ΡΙΘΒ οὗὐ 6 πϑύϊοηϑ, 
ΘΙ ΠΟΘ ποῦ Ρυσϑυϊη 
ΤΙ θοῦ βηθθθ, οδυρὴῦ 
ἋΡ ψὶῃ στρ ΘΟ ΒΏΘΕΝ, 
ἴπ σὶρ θοιυβηθοα ὑμϑῦ 
᾿γοϑαῦβ ἔσοσὶ δι; 
31 θαῦ 5.861, ΑἸ ΠουΡ ἢ 
Ῥυγβαὶὴρ ἃ ΙΔ οὗ 
τὶρηἰθοιβηθθα, αἰα ποὺ 
αὐνοΐαπ ἴο π6 ἅν. 
82 ἘῸΣΓ ψῃδῦ ΓΘΆΒΟᾺ 9 
Βθοϑῖιδ6. Ὠ6 ραυγϑδιρα ἰ, 
ἢοῦ Ὁ 1Ταϊ ἢ, Ῥαῦ 85 
ὮΡ ΨΜΟΙΚ5. ΤΟΥ βὐπηι- 
ὈΙΘΩ οἡ ἴῃ6 “βοῃβδ 
οὗ βασι ΠΡ; 838 85 1 
ἱθ τι ίθη: “ἸΟΟΚΕ Σ 
δ ἸΘΥὴρ ἢ ΖΙΟΩ ὃ 
ΒῇΟΏΘ. οὗ 5 11 0 
δι 8. ΤΌΘΚ-ΙΏ855 οὗ 
οἴθδηβρ, ρυῦ ἢ ὑμαὺ 
τοδὶ ἰβ ταλ οἡ ἰὔ 
ΨΜη1 ἡοῦ οούὴβ ἰὼ ἀΪ5- 
δροϊὐχηρηῦ.᾽ 

1 Βτούμουϑ, [188 
᾿ΒοοΩ͂ ΨΜ11Π0 ὀ οἵ 

ὯΝ ἤρα δηᾶ ΤΣ 
Βα Ιοαύΐοη ἰο αοᾶ 

28: Τοῃονδῇ, {17.8.18,16,18ιατεῖπ,30. {6 ΤιοΥά, ΒΑ. 
{7|8,11-18,50. [ῃ6 Τιογᾷ οὗ ΞΡ διοἴι, ΒΑ. 

290 ΤΩ ΠονΔ οὗὁἨ ποβίβ, 



ἘἙΟΜΑΝΕ 10: 2-.-Ὁ9 

σωτηρίαν. 
βαίνδίοῃ. 

ὅτι ζῆλον 
μα΄ Ζ68] 

κατ᾽ 
δεοοογά δ ἴο 

τὴν 
τῆς 

εἰς ὑπὲρ αὐτῶν [ 
ἰπῖο ΟΝΕΣ 1121) οἷ 

2 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς 
Ι δὰ Ὀθδυῖηξ νἱΐμοθ ΦῺῸΣ ἰο ἔμθῖὼ 

θεοῦ ἔχουσιν’ ἀλλ᾽ οὐ 
οὗ σοά ἰδδν δὲ πανίῃξ; ρυξ ποῖ 

ἐπίγνωσιν, 8. ἀγνοοῦντες γὰρ 
δοοιιγαῖρ καονιραᾶρο, Ῥείη ᾿Ἰβμοσδ Οὗ ΖῸΣ 

τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν 
οὗ [ἴῃ 8 οά τὶρῃίθουβῃθϑβ, διὰ ἴδ ΟΜΨᾺ 

ζητοῦντες στῆσαι, - Τῇ δικαιοσύνῃ 
ΒΘΟΚΙῺΡΣ ἴο τϑῖζο βίδηἃ, ἰοίβεςφ σὶρ ϊθουβηθβδ 

τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν᾽ 4 τέλος 
οἴῃ. αοὰ ἴο λον ασα βα]εοϊοᾶ; επά ᾿ 

γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ 
Τὸ οὔἴαν Ομτιβὲ ἰἱπίο σἱρῃίθουβηεθβ ἴο Ἐν εσν 

τῷ πιστεύοντι. 
{Π6. (ΟΠ 6) Ῥοιίθνίαρ. 

5 Μωυσῆς γὰρ γρόφει ὅτι τὴν 
Ἅοβ65 Ζοτ 15 τυχι δ 1μδῖ 168 

δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου Ὁ 
τἰθ θοῦ ε 55 ἴ8 (οπ 6) ουἱΐ οὗ τὰν ἘΠ6 

ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ. 
Βανί ἄοπα ΤΆΒΣι ψΜ 11 Ίνα 1ῃ Ὰ 

6. ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως 
Ἰὰς Ρυϊ ουΐ οἵ Ζδιϊὰ τἰσϊθουβηθθβ ἴμυξ. 

λέγει Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου 
15 βανἷηβ Νοῖ ψοὺ 5ῃου]ᾶ βὰν ἴῃ Ὡς ἤρα οἴνου 

Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ᾽ ἔστιν 
ἍΜΩΟ ν}11} ἀδοθθὰ ἰπΐο 6 μϑανθῃῦ 115 15 

Χριστὸν καταγαγεῖν: 7 ἤ Τίς καταβήσεται 
ΟὨχὶβὲ ἴο Ιεδὰ ἄονσσῃ; οὔ ὴθο ν1 ἀδθβοθηάα 

εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν ἐκ 
ἰηῖο 886 αρνϑβῦ.. [{π|5 ΕΠ] ΟὨγίϑ ου οὗ 

νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 8 ἀλλὰ τί 
ἄρδα (οτ 65) ἰο Ἰδδᾷ ὉΡ. Βυϊ τυνῆδῖ 

λέγει; -Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν 
5 1 βαυϊη σὴ. ΝΟΣ γνοὰ ἴῃ6 βϑανίηξ 15, 1Ὰ 

τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου" 
1.6 τόσ οἶγνοι. ϑδηὰ ἴθ ἴ 6 πρασΐ οἴνου; 

τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ 
1815 15: [16 βασὶπε οὗ ἴμ6 ΖΔ 11} δ λυ 10) 

κηρύσσομεν. 9 ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς 
ὍΘ 8.6 ὈΧΘΘΟΒ ἸΏ κΚ. ταὶ ἰξ ὄν σοὺ 5δου]α σοὨ 655 

τὸ ῥῆμα ἐν τῷ στόματί σου ὅτι Κύριος 
ἴὴ6 βαοϑίηβ ἴθ ἴῃ6 ταοὰῇ οἶσνοιυ ἰδεῖ τοοχὰ 

᾿Ιησοῦς, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ 
1655, δηᾷὰ γψοὺ βῃουϊα Ὀδῆῖονο θὰ ἰῇς πιϑαζί 

22 

ἔοσ μοὶ 816, ἰπάθαᾷ, 
ἴοΥ ὑπ θὶν δβϑϊνδίϊοῃ, 
2ῈΌΓ 1 ΘΔ ἕδρη 
Μιἱύπο55 ὑμδαὺ δου 
δνῈ ἃ Ζ681] 0 Οοὰ: 
Ῥυῦ ποὺ δοοοταϊηρ ἴο 
ϑοουταύθ Κηον]θᾶρα; 
ὦ ΤΟΥ, Ὀθοϑαβο οὗ τοὶ 
Καοσνίηῃρ ὕὯ8 ΓΙΒῺ- 
ἰοοιϑῆθος οἵ αοᾶ μπὲ 
βϑοκίῃρ ο οδϑῦϑὈ ἢ 

1πθὶ οὐ, ὑμοὺ ἀϊά 
ποῦ βυθίθοῦ ὑποιχιβοῖνγοας 

ἴο [8 τἰρη θοῦϑηθε5 
οὗ. αοᾶ. 4 ἘῸΓ ΟὨγτδι 
15 ἴθ δῃᾶ οὗ [88 Τιᾶν, 
5850 ὑμδῦὺ θυθυσοῦθ 6χ- 

αγοϊδίης ταὶ τδΥ 
Ὦδνο σὶρ ὐθουβΏ 655. 

5 ΕῸΓ Μοβοβ ψυεῖδεβ 
μαὺ [86 τϑδῃ ὑμδὺ Ὧδ5 
ἄομϑ ὑΐρ σὶρ ὐθου δ ϑς5 
οὗ μ6 Τὰν ΜῈ] ᾿ἶγα 
ὉΥ ἰῦ. 6 Βυῦ 86. τ ρἢ- 
ὑδοῦβηθϑ5 τοϑυϊηρς 
ἔσχογα ἔαλίῃ ΞρΌΘα Κα ἴῃ 
0 ΘΟ: “0 ηοὺ 
ΒῈ 5) ἰῃ γοῦΓ ρθαζ, 
ἍΏΟ Ψ}1 δϑδοθῃά ἰηΐο 
Ὠθανθϑ᾽ ἰμαῦ. 5, ἰὸ 
Ὀσίὰρ ΟὨγὶδὺ ον; 
ἼοΥ, “ΝΏὮΏΟ 11 ἀδβορηᾷ 
ἰηΐο 86 δυϑϑϑ’ μδὲ 

15, ἴο Ὀσίηρ, ΟὨσίβῦ Ὁ 
ἔσχοσῃ ἴῃ ἀδδᾶ." 8 Βυ 
ψδῦ ἄοθβ ἰὺ 5809 

“ΤῊῺΘ ψοσὰ 15 ΘΓ 

γοὰῦ, ἴθ ΥΟΠΙΓ ΟΥ̓ 

τη δηᾶ ἴῃ γοὺ 
ον μοϑαῦὺ"; ὑμδῖ -ἰ5, 
6 “ποτα οὗ ζδίί, 
ΜΘ 6 ἃῖθ ὈΓΘΔΟΙ- 
ἴηρ. 9 ἘῸΓ 1: γοὰ ρυῦ- 
11ΟῚῪ ἄρθοϊασο. τπδὲ 
“ΜΟΙ - ἴθ ΥγΟῸΣ ᾿ οὔτι 

του, ὑμαὺῦ 9655 15 

Τοτᾶ," δῃηα δχϑγοΐὶδθ 
ἴα ἰπ γοὰῦ Βοδτὶ 

95 Τιογάς-Ξ Κύριος (ΚΥυὙὶ"ΟΒ), 
ΟΠ ονἢ.᾽᾿ 

ΝΒΑ; τὰ (μα Α- ἄορ), 4113,18,.4,16-18. - Νοῖ 

128. 

σοῦ ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἔκ 
οὗγοῦ ἰμβαὲ ἐθὸ αοά μίχι 

νεκρῶν, σωθήσῃ" 10 καρδίᾳ... γὰ 
ἀοδά. (στ 5) ,. δὰ ν]} ΡῈ ϑανϑᾶ; ἐὴν πον ῺΡ 

πιστεύεται εἰς δικαισσύνην, στόματι: 
115 ΘΙ Β Ραονεα. ἱπίο - νυἱβῃίθουβηθθθ, ἴο τῃουίῃ. 

δὲ ὁμολογεῖται ᾿ εἰς“ σωτηρίαν" δὲ 
μαΐ 15 Ὀεϊηρ σοῃμξοξβεα ἰπίο. βαϊινδίίοι : 

11 λέγει γὰρ ἡ γραφή Πᾶς 
15 ΒΑΣΊΔΕ ἔοσ ἐπε Βοχίρίασα ΕνΟΥν {π6 “(οΠ6) 

πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 
Ῥειηθνὴ νοῦ 

12 οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ ᾿Ιουδαίου 
Νοῦ ἔοτ 15 αἰϑίποίοι. οὗ δον 

καὶ Ἕλληνος, ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, 
μὰ οἔξαγξδεκ,. 6 ἔοσζ νεὲῦν [Ιοτὰ οὔ} (ΟΠ 65), 

τε 

πλουτῶν: εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους 
Ροίῃξδ τσ ἢ ἱπίο 4}1 1π6 (ο 65) σΔ111Π5 ὌΡΟΙΣ 

αὐτόν: 1 Πᾶς γὰρ ὃς ἂν' 
Εἶτα; Θνευσοῦδ ΤΟΥ ΨΠΟ ΤΟΙ 

ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου δωθήσεται. 
τσ σ8}} ρου ἐπ πδῆλθ ΟΕΙΟΧΑΩ͂ 1 6 βανϑᾶ. 

1 Πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν 
Ηονν ἰδογοῖοσο. 5ῃου]ᾶ {πὸ ν᾽ 6541} ΡΟῚ ἰπίο  ΒΠοσΩ 

οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσωσιν 
μού ἴδον Ὀοιίονεαῦ ον Ῥαΐ 5ῃπου]ᾶ πὸν Ὀοῖονα 

οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσωσιν 
οὗ οστη ποῦς ἐπαν Ὠθαταὰ 3 ον Ἀπ 5ῃουμᾶ {πον ΒΘ8 1. 

χωρὶς κηρύσσοντος; 15 πῶς, δὲ 
δρασὶ ἔσοσχῃ (ΟΠ 6) ὑσυθδοδὶησῦ ΗΟΥ Ῥυϊ 

κηρύξωσιν ἐὰν μ ἀποσταλῶσιν; 
9ῃο ἃ ΟΝ ΡΥΘΔΟΏ ἱξονοσ τοί ἴδον 5Βῃομ]α ΡῈ βρὲ 

. καθάπερ 
Ἀοοοτάϊΐϊῃσ. Τὸ ΜΈΣΟΙ 

τ- γέγραπται -Ὡς 
1 85 Ὀθϑῃ για. Α8 

εὐαγγελιζομένων 
δου ρ᾽ 85 Βοοα πονν5 

(185) 

ὡραῖοι 
Ῥϑδααίξζα] 

ἰλᾶθρα.. 

οἱ πόδες 
168 ἔδοι - 

τῶν ᾿ ἀγαθά: 
οὗ ἴῃς. (ΟΠ 65) βοοὰ [Ὠ21η855. 

. 16 ᾿Αλλ’ οὐ πάντες ι 
, Βιΐ ποῦ 81} ἴμλον ορονθράα. ἴο τὰς 

εὐαγγελίῳ: ᾿Ησαίας. γὰρ λέγει Κύριε, τίς 
δοοᾶ πον; 5818 ΤΟΥ 5 βανίὴβ Τιοχά, ΨψῇΟ 

ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; 11 ἄρα᾽ 
Ῥοιονεσὰ ἰοίῃθ ραυὶηρῦ Οὔτι57 ἜΘΔΙΠν ἰδ 6 

πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ 
ἔα π οὐἵοῖῦξ ρατίηρ, ἐπα Ὀχξ ρατίησ {τοῦ 

ὑπήκουσαν .-.- τῷ 

τὰ ποῦ ΨὶΠΟὦῸῸ6 χηϑᾶδ δβῃδιηθά. 

δρᾶ 

ΒΟΜΆΝΚΑ 10: 10---1|. 

ἐμεῦ αοα ταϊϑοα Ὠϊπὶ 
ταἰθθα ᾧρ οὐ οὗ  ὋρΡ ἔσοσα Ἢ 6 ἀδθαα, γοὰ 

Ψ1 6 Ξβαγνρά, 10 ἘΌσ. 
ΙΏ μ6 ἤθασχύ. ομθ δχ- 
ΘΥΟδΘ 5. ἔα ἢ ΖοΥ τἰρὴ- 
᾿θοῦξηθαθ; θα 1 
ὍΔ 6 που ΟΠ6 ΙὩ81Κ65 
ῬυῦΙο. ἀροϊαγϑύζοῃ ἔου 
βοϊνα ίοη. Ὁ. 

11 ἘῸΓ ῃ6 Βοτίρύιτα 
Βδγ 5: “ΝΟΙΘ ὑμδῦ τοϑὺβ 
Ὧἶδ ἔαλ τ ο. Ὠΐ ψ|1] 
ΡῈ αλδαρροὶϊπυὐδα.’ 
12 ἘΌΓ. [6 Γ6 ἰ5. πὸ αἷ5-. 
ἰἀπούϊουν ρθύψθθη ὅον 
δα ΟὝΥ̓ΘΕΙ, ἴῸΣ [θσο 
15. (6 βϑὰβ Τιοσᾷ. ονοῖ 
811, ψΏΟ. 15. τ οἢ το. 81} 
ὕβοσθ οδ]ὴρ ὉΡΟΩ 
Ὠΐμλ. 18 ἘῸΓ “ΘΥΘΥΥΟΠΘ 
ΨΏΟ Ο08115 οὐ [6 Ὥδϑλθ 
οἵὗἱ Φοβονδῆν ΜΠ Ὅ8 
᾿βανϑᾶ," 14 ἘΠ ΟΜ ΟΣ, 
ΠΟ ΜΠ1 ὉΏΘΥ 6811 ΟἿ 
 Ὡὰ ἴῃ. ΟΣ ὑπο 
Ὦδνθ ποῦ. ραῦ. ζαϊ 
Ηον,.. ἢ ὕσσῃ, ΨΠ 
ὕπ8ν ραὺ ζαῖϊδῃ ἴῃ Ὠἰτὰ 
Οὗ ΨΜΏΟΣΣ μεν) Ὦδγυθ 
ποῦ. όσα Ἠον, ἴῃ 
ἔσῃ, Μ1]1 ΠΟΥ ΘΔΥΓ 
ποι βοθοηθ ἴο 
ὈΓΘΔΟΒ) ΙΒΉΟν, ἰὴ 
τ, Μ11 ὑῶθν. ρχΘΘ ἢ 
ἜΙΘ55 ὕπῈ} αν Ὀ66Ὼ 
5ρηῦ ἔογίῃ9 ΦΖυϑὺ 85 ἰὖᾧ 
15 πιιθθθη: ΕῚ Η ο δ." 

ΟΟΥΊΘΙΥ δ.8 (2,6. ἔξοὺ οὗἉ 
ὑμοϑθ ΧΟ ἀρθοϊαγο βοοά: 
ὨΘῚ5 Οὗ ροοα ὑδίηρθ 

16 Νονοσ[Ὦ61655, ΠΟΥ 
αἰᾷὰ ποῦ 811 οὔον ὑδ8 
᾿Βοοᾶ Ὡδν5. ΒΌΣ Τϑαίϑ ἢ 
5α 5: “σομούδῃ, ψΏΟ 
ραῦ. ἔα ἰθ πὸ 
᾿ηρ Ποατὰ ΨΥ 1159᾽ 
171 50 [1αϊῦῃ ΦΟἸΟῪ 5 
ὅπ. ὑπίπρ ποοσα, 
Ζπὀ ἔστ {π6΄ ἰπίηρ 

Ὠραζὰ ἷἰ5 ὑβσγοῦρσ ἢ 

1 ΑἸ ΕΒΟΥ͂ΒΗ, 27.8,.18-18,30. {η6. Τιογᾷᾶ, ΒΑ. 16 Φομονδῇ, 0117,8,18-18. 71 οΓά,. 



ΒΟΜΑ͂ΝΝ 10: 18---11: 8 

ῥήματος Χριστοῦ. 18 ἀλλὰ λέγω, μὴ 
[9 ΒΆΣΕΙ [9᾽ ὙΕΙ͂ Βυΐ 1 γὼ ϑασὶηδ, Ὧο 

οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε Εἰς 
ποῦ ἴδον ἤφασὰ)ῦῇ  Ι[Ιπἀροα-οσγοζοσο τ δος ἸΙἸηΐο 

πᾶσαν τὴν γῆν 
84} 16 681 νυθαϊ οὐὐύ 6 βοῦῃῖ ΟΣ ἴμθτω, 

καὶ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης 
δια ἐε πλῖ οὔίῃθ ἱημδριϊοα [6αχῖ8] 

τὰ ῥήματα αὐτῶν. 19 ἀλλὰ λέγω, μὴ 
1ῃ8 βασυίῶρβ οἔ (ἤσϑτη.. Βαϊ Ιδγ δῖ, ποῖ 

᾿Ισραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωυσῆς λέγει 
1ΞΥΔΘῚ ποῖ Κῆρ ΕἸγδὶ ΕΠ ΚΟ ΕΙΞΕῚ 15 ΒΨ ΙΩΕ 

᾿Ἐγὼ παραζηλώσω ἐπ᾿ οὐκ 
1 ΒὯ81] ᾿πολίθ ἰο ᾿δαϊουξν ὌΡΟΣ οί 

ἔθνει, ἐπ᾽ ἔθνει ἀσυνέτῳ 
παϊοι, ὌΡΟΣ πδίϊοιι Ὡοΐ σου πάη δ 

παροργιῶ ὑμᾶς. 20 ᾿Ησαίας δὲ 
1 9041] ᾿λοϊΐθ ἴο σαί χοῦ. Ιβϑῖδῃ Ῥυΐ 

ἀποτολμᾷ καὶ λέγει Εὑρέθην 
15 ἀδύληϑ ΟΕ δηᾶ ὯΘ ἰ5 ϑαισυ 5 1 85 Σουηᾶ 

τοῖς μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς 
ἰο ἰχ6 (οἢ 65) Τὰ ποῖ ΒΘ δ , Δρραγθηΐ 

ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν. 
1 Ὀϑοδίὴθ ἰο π6 (065) ζτὰβθ ποῖ αμοϑεὶοαίηρ ἀροΐ. 

εἰς 
ἰηῖο 

ὑμᾶς 
χοῦ 

ἐμὲ 

21 πρὸς δὲ τὸν ᾿Ισραὴλ λέγει “Ὅλην 
Ἰοννασάᾶ μὰ ἐπ6 15γ86} Ἠδ 15 βϑδσ5 ὌΝΒΟ]Θ 

τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου 
18 ἄδν 1 5ἰτείομοά οὔὖῦδ 868 ἤδηᾶὰβ ΟΥΤηΘ 

πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. 
ἰονγαγά ῬθορὶΘ αἰβορθουὴρ δῃᾶ βρρθεκίηρ δθαϊηβί. 

1 Ἷ Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο 
Ι δ βασίησ {μουεέοσθ, ἤοΐ ριιβῃρα ἔγοχαῃ 561 

ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο: καὶ 
μ6 Οσοα ἴπ8 Ῥθορὶθ οὗ λῃλῦ Νοῖ τὴδν ἰδ σουχ; 8150 

γὰρ ἐγὼ ᾿Ισραηλείτης εἰμί, ἐκ σπέρματο 
ΤΟΥ : ΕΟ [2 175] Ι ἀγα, οιέ οὗ ΓΑ ΟῚ 5 

φυλῆς Βενιαμείν. 
ΟΥ ΑΡΥϑἤβχα, ΟΥ̓ ἔτῖθο οὗ Βρῃ7)δηλίῃ. Νοῖ 

ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν 
Ῥυβῃ θα ἔγουα 5615 ὧῆα αοα ἰῃ6 βρδορὶθ ΟΕ χη ΨΒΟΤΩ 

προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν ᾿Ηλείᾳ 
δ8 Τοσθκῆδνν. ΟΥ ποὺ ἢδᾶνα γοῦ Κπο ἴθ ἘΠ2ΔΗ 

τί λέγει ἡ γραφή, ὡς ἐντυγχάνει 
ψνδὺ 15 ΒΘ ΙΩΒ (ῃ6 Βογίρέξασα, δ5 μ6 15 Βαρρϑηΐησ οἢ 

τῷ θεῷ κατὰ τοῦ ᾿Ισραήλ; 8 Κύριε, 
ἰοΐῃῇῆς. αοα ἄονῃ οὐ ἐμπ6 157861} Τιοτᾷ, 

᾿Αβραάμ, 2 οὐκ 

ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, 

24 

ὑῃ8εὸ Ψψογτὰ δροιυὶς 
ΟἸχίϑυ 18 Νονογίῃο. 
Ι655 1 8.5Κ, ὙὯδν αἰ 
ποῦ [8 ἴο Ὦθδχ, ἀϊᾷ 
ον) ΜΜῺν, ἰῃ ἴδιο, 
“αΐο 8} ἴμ6 δϑυῃ 
ἐποὶν βδουιπᾶ ψϑηῦ οὐ, 
δηᾶ ἴο ὑπ οχύχθυαὶἑϊοβ 
ΟΣ 86 ἱπμῃδοὶυθα δϑυίῃ 
ΦΏΘΙΣ αὐὐούϑδησθδβ." 
18 ΝΟνου ΘΙ Θο5 1 8.51, 
ΤΞΥ͂ΘΘῚ αἰᾶ᾽ ἡοὺ 5811 ἰο 
Κηον, αἰᾷ π6ν} ἘΠ τὲ 
ΜΌοΒΟΚ β5αῦ5: Ἵ 1 
Ἰποῖϊΐϊθ χοῦ ῬΘΟΡΙΘ ἰο 
ἸΘΘΙΟΌΒΥ ὑΠΥΟ Ρ ἰπδὲ 
ΨΏΙΟΗ 5 Ὡοὺ 8. δύῃ; 
1 ΜᾺῚ ἱποὶΐα στοῦ ἴο 
ψἹΟΙθαῦ ΘΌΘΘΥ ὑΓΟΌΡΗ 
αι. δύυρία πϑύϊοιμ. 
20 Βιιῦ 1ϑϑΐϑ ὈΘσοχηθα 
ΨΘΙΥ ἈοΙὰ δηὰ βᾳγ8: 
ἋἿἹ να Κ Του ὉΥ ἤοβα 
ΨΜΏΟ Ψ6ΙΘ ποὺ βϑθδκίηρ 
Τὴ6; 
ἔδοὺ ἴο ἑῆοβθ ψῇο ψϑγο 
Ὡοὺ δϑκίηρ ΤΟΥ χ6.᾽" 
21 Βυὺ ἃ5 γοβρθοὺβ 15- 
Υ861 ὯΘ 5085: “Α11 ὅδὺ 
Ιορ 1 ὯὮδϑνθ βργϑδά 
οὗν τὴν Ὡδηᾶβ ἰονδχάᾶ 
ἃ. ΒΘΟΡΙΘ ὑμδαῦ ἰ5 αἰδ8- 
ορραϊθηῦ δ ἐδ κ8 
80 Κ.; 

11 1 85Κ, ἴβθη, αοάᾶ 
αἰὰ ποὺ γχο]δοὶ 

Ὠΐϊ5 Ῥϑοῦῖθ, αϊὰ ἢ62 
ΝΕΥΘΥ ΤὩΔΥ ἰπαῦὺ ὯδΡ- 
ῬΘῺ! ἘΌΣ 1 8150 81 
ΒΘ Τ5γδθὶῖΐο, οὗ - [8 
βορὰ οἵ Αργϑῆϑχ, οὗ 
188 ὑγῦ8 οὗ Βροηϊδιηΐῃ. 
2αοῦ αἰὰ ποὺ γχταοϊθοῦ 
ὨΪΐ5 ὉΘΟΡ]Θ, ψΏοσα Ὧ8 
Ἐγϑὺ τϑοοσηϊΖζρᾶ. ὙΨΏΥ, 
ἄόσ χοῦ ποὺ ΚΗΟΥ 
ψηδὺ π6 ΚοΙΌΣΘ 
58. 05 'ἴῃ σοπηθούζοῃ αι 
ΕΒ: 3 184}, 85 Ὧ6 Ὀ]θδαβ 
νι Οαοα δρδϊΐπϑῦ. 
751 8.612 3. “σομονδῃ," δες τ σπατυχι ς τὠὐστ σοσσ ς ἀπο πσο στ 4 δν δορο τὸν τ 5 

27. νγοσὰ δροὰῦλ Οηγιβέὲ, ἘΒΡΘΌνΕ; ψογὰ οἵ Οαοᾶ, {ποι τοτήπια τε ῖπ ΑΘ; 
γννοσα οὐ Φρῃονδῇ, 017,8, 18ϑππατεῖη, 3" Τομβονδῆ, {17:8.11-18.. 1, ογᾷ, ΒΑ, 

Ὶ Ὀδοβϑὴβ τηϑηὶ-, 

25 

τὰ 
π6 

Ε) Ἂ 

κἀγὼ 

σου ἀπέκτειναν, 
οὗ γοι ἐμὸν ΚἰΠοά, 

κατέσκαψαν, 
ἴμεν ἅὺξ ἄονῶ, 8041 

μόνος, καὶ ζητοῦσιν τὴν 
δΔίοῦθ, δηαὰ {δδν δ8΄6 βϑοκίῃρ. ἰῃ6 

Σ τος β Ν Ὧν ΘΑ 
υχήν μου. 4 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ 

ψυχῇ οὗ τῇδ. Βα ψ δαὶ 15 βαυϊὴσ ἴἰο ὨΐΤὰ 

ὁ χρηματισμός; Κατέλιπτον ἐμαυτῷ 
πὸ αἰϊνίηθ ὑσοπουπσοηθ Ὁ 116 ἄοῃ ἴο χὰ 56} 

ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ 
βονϑῖ πουσαηαᾶ ΤΩ 816 ῬΘύϑοῦ δ, ΨΜΏΟ ποί 

᾿ὔ “, ΄ - Φ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. ὅ οὕτως οὖν. 
ἑὰῃ Κπθα ἰο πα Β88]. Τλὼ5 {πουθξουο 

καὶ -ἐν τῷ νῦν καιρῷ λίμμα 
αἶδο ἴθ {6 ον δρροϊῃϊθα {ἰτὴ6 βοσαθίιηρ Ιοἔΐ ονοσ 

κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος. 
δοοούαϊηξ ἴο ὉΠΟΟΒΙΠ5 Οὗ υπμᾶαοβουνοᾶ κΚἰηδᾶηθεβ 

γέγονεν" 6 εἰ δὲ χάριτι, 
[85 σοχὴβ ἴο 6; 18 πὲ ἰο υπδοθοτνοα Κι ηα655, 

οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ 
πού νεῖ ουΐ οὗ ἍΜΟΥΚ5, βίης τὴ8 

άρι οὐκέτι ᾿ γίνεται 
υπᾶάρβοχσνοᾶ Κἰηηθ55 ποὲ νεῦ 15 ὈΘοοχΆ 

προφήτας τοὺ 
5 Ῥτορῃϑίβ {16 

θυσιαστήριά 
δἰΐδτϑ 

ὑπελείφθην 
ψ85 161 ΠΟΥ 

σου 
οὗ γοιυ 

χάρις. 
υαπᾶάρβϑοσνεϑα Κρ άῆθ655. 

ὃ 
ὙΏ1ΟΒ (15) 

τοῦτο οὐκ 
5 ΒΘ 5 ΌΟΣ. 15Υ861, 1815 ποῖ 

ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν" 
86 Βδρρϑῃθαᾶ Ὁροῦ, ἐμ Ὀκὶ σμοοβίηξ ἈΔΡΡΘηΘα ΠΡΟΙ; 

οἷ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν, 
[6 ρυΐ Ιϑξίονε (ο 65) ὝΨΕΓΘ τῆδα 6 Π8]1]10ῖ15, 

8 καθάπερ 
δοσογάϊηῃξ ἴο ΜΗΪΘΗ 

γέγραπται Ἔδωκεν 
1185 Ῥθϑὴ νυτϊθ ᾶϑᾶνε 

πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς 
βρὶσιῖ οὗ ἄἀθϑρ 53Ξ]|6θῦ, ΠΑ ΣῚ 

βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ 
ἴο ΒΘ Ἰοοκίη 8564 δδῖ8 οὐ ίῃε ἢοέ 

οὖν; 
[19 1-ν-) ζο) κυ - Κὰ 

ἐπιζητεῖ ᾿Ισραήλ, 

(1 55) 

αὐτοῖς ὁ 
ἴο ρα ἰδ6 

τοῦ 
οὐ {86 

ἀκούειν, 
ἴο ὈΕ Ἀεδυῖηρ, 

Δαυεὶδ 
Διὰ Ὀδνὶὰ 

αὐτῶν εἰς 
οὗ θη ἰηΐο 

ενϑῃ 

θεὸς 
ᾳοα 

μὴ 
ποῖ 

ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. 9 
ὑπὲ}} τῇε οαδυ ἅδν. 

λέγει Γενηθήτω ἡ τράπεζα 
ἰβ βδαυϊὴξ Τα θεοοῆῶθ ἐδ ἰ80 16 

παγίδα. καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ 
ΒΏΘΥΘ 8ῃᾷ πο ὑχ80Ρ δῃᾶ ἰἶο Φ811- δου δηα 

καὶ 

50. 85 

ΚΕΟΜΑ͂ΝΚ 11: 4---9 

ἴον Ὥδνθ Κ1οα γοὺῦ 
Ῥχτορ θῦθ, μοῦ Βδᾶνα 
ἄὰρς ὉΡ γΟῸΣ 8310815, 
ΔΩΩ͂Ι δἷἴοηθ 81: [1οξί, 
Δα [ΘῈ 8.6 Ἰοοκίῃρ 
ΤΟΥ͂ ΤΩ 500]. 4 οὶ, 
ψῆθὺ ἀοθθ [ἢ6 αἰνίηδ 
ὈΤΌΟΠΟΌΠσοχιθηῦ 58} ἴὸ 
Ὠΐ ἽἽ δῦ [1οῖὺ 
βουθὴ ὑμποιιϑϑηᾶ ΤΘ 
ΓΙ ΤΟΥ ΙΔΥ56ΙΣ, 
[26] ΨψΏΟ ἔδινα ποὺ 
Ῥϑῃὺ 6 Κῆθδα ἰο Β8'- 
81. ΒΊΩ δὶ Ψ8Ψ, 
ὑμογτείοσθ, αὖ 8 Ὀγ65- 
Θοῦ βθαϑθοχῦ 8580 8 
τοιχηθϑῦ 85 ὑστηθά 
ὮΡ δοοοσᾶϊῃρ ἰὸ 8 
σὨοοσΩρ ἀπ ἴοὸ υπᾶ6- 
βασνρα Κη θ55. 6 ΝΟΥ 
1 τὸ ἴ5. Ὁ. υμᾶδδοσνοᾶ 
Κιμάηθηβ, ὦ ἰδ δὸ 
Ἰοῶροῦ ἄχ ἰο ψΟΧΚΩ; 
οὐμοννίβο, ὑπὸ πἀπᾶθ6- 
βουνὰ ΚΕΙΏΘΏΘΕ5 ὯῸ 
ΙΟΏΡΟΙ τόν ἴο 6 
ὉΠΟΘΘΟΙνΘα ΚιηΏΘΕ5. 

ΝΗ δῦ, 62 ΤΏΘ 
ΘΙ ὑπῖηρ Τῦβ8ὶ ἰδ 
ΘΑΓΏΘΘΟ δροκίηρ Ὧ8 
αἰᾶὰ ποὺ οδύδίη, Ὀπὺ 
[π6. οὔθ5 σῃοβθ ΟὈ- 
ἰαϊηοα ἰὉ. Ἰὲ6 γχοϑὺ 

Βδᾶὰ {6 βϑῃβί 165 

᾿Ιυπὐοᾶ; 8. 18ὺ 85. ἷὖ 

15. ψτιθη: “Οἀοαπ Ὧ85 

βίνθῃ ὑμθὰ ἃ ϑρϊτιῦ 

οὗ ἄδθθρ 5ἴθορρ, δγϑϑ 

ποῦ ἴὉ 566 

δ (Δ ΘΩ͂ 850. 885 

Ὡοὺ ἴὁ ἤθαῦ, ἀοψῃ 

ἰο [15 γον ἀδν." 

ΘΑΙ͂Οο, Ὀϑνὶαὰ 58.085: 

“δῦ ὑπο ὑθὺ16 Ὀ6- 

σΟΙΏΘ ΙἴῸὉΣ ὑἵμο 8ἃ 
ΒΏΒΙΘ δῃᾶ 84, γὰρ δῃά 
8. ΒΩ] τρ ὈΙΟΟΚ δηᾶ 

8. (οᾶ, ΒΑΕ ΘυΡραπτιθ θατ, Τομοναμ, 017,8,14,1ϑπιατεῖτι 



ἘΒΟΜΑΝΒ 11:10--:} 

εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς, 10 σκοτισθήτωσαν 
ἁπῖο τοισιρυςῖοη ἴο ἐϑι, 16ἱ ΡῈ ἀασκοηβᾶ 

οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ 
δε ἘΠ οὗ μεθα οἱ ἐπ οΐ ἰο ὈῈ ἰΙοοκίῃξβ, δπᾶ 

τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ οπαντὸς σύνκαμψον. 
6 Ὀδοῖς ΟΥ̓ ἔβϑοιι ᾿ῃγοΟυΡὮ 81] [{π61 Ὀϑπηᾶ ἰορείμοσ. 

11. Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν 
Ι ΤᾺ Βα ἐμογοΐίουθ,. 0 {πον βία ]6α 

ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο" 
ἴὰ οτάεσ αὶ {πὲ πλὶθμΐ 512 Νοὶ ΤᾺΔῪ 1 ΟΟΟΌΥ; 

ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία 
Ῥαξ ἴο ἐδ οὗ ἔβοα :81}11ὴ65 θεϑίαθ ἴῃ βϑινϑίοπ 

τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. 
ἰο ἐπ6 παίϊοῃβ, ἱπίο {ῃ6 ἴο ποῖα ἴο 16 8ΊΟῦ Υ {πεσα. 

12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος 
Ιὲ Ὀὰΐ ἰὰ6 ζδιἶηρ Ροϑᾶθ ΟΣ ποσὰ τὶ 65 

κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος 
ΟΥ ψοχὰ δδῃά48 }ἴῇς ἄδοσγθαβθ ΟΕ ΘΓ ΤΊΠΘΠ65 

ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα 
οὗἉ παιϊίοηβ, ἴο ον ὰσοΒ ταῖΐμοσ 6 Ζυ11η658 

αὐτῶν. 
οἵ ἴλθσα. 

13 Ὑμῖν δὲ λ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ᾽ 
Τὸ γὸῦσ χὲ 1 δγὰ ΞαυἹὩἙῇ ἰὸ ἴῃς ἡδίίοηβ. Ὅροι 

ὅσον μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν 
85 ΤΟ 85 ἱπαεεάα ὑμοχοΐζοσθ ὅτ {-.- οξπδίϊουβ 

ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου ϑοξάρω; 
δ ροϑί!ο, 1.6 βοίνῖςα ΟΕΥΩΘ [ΙΕΙΟΥΙ͂ν, 

14 εἴ πὼς παραζηλώσω μου τὴν σάρκα 
1Ὲ βοθθῇον ἃχαϊβαΐ ἰμοϊΐο οὔθ ἴθ 6 Β6 5} 

καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. 15 εἰ 
δορὰ Ιτηϊρῃΐ σαν βοΐ οὐ οῦ ἰμοχη. "1 

γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ 
ἴογ 16 γον ΟἿ ΟΣ ἴἤοηω σϑοοπο δία 

κόσμου, τίς πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ 
ΟΥ Ψψοχᾶ, ναὶ ἰῃᾷ6 ἰοννεσζα τϑοθῖνη!ξ 1 ποῖ { 

ἐκ. νεκρῶν; 16 εἰ δὲ . . ἀπαρχὴ 
οὐΐοξ ἀρδᾶ (οὔθ9) ἢ μὰς ἰᾷζς Βγβίξχυϊβ 

ἁγία, καὶ τὸ φύραμα: καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, 
μοῖν, 8150 {πὸ Παρ; δμὰ 1 ἴμε χοοῦ ΒΟΙν, 

καὶ οἱ κλάδοι. 
8ΔΙ5ο ἰῃ 6 Ὀσδησῆθ5. 

11 Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, 
1 Ῥυΐϊ βοχὰθ. οὐ πε Ὀσϑῆοθβ ννοσα Ὀσόῖκοα Οὐδ, 

σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὧν ἐνεκεντρίσθης͵ 
ψου Ῥυΐ Βεϊᾶ οἵῖνο σε Ῥϑίηρ σοὰ ψΕσα δταξῖοα ἢ 

ἐν αὐτοῖς καὶ συνκοινωνὸς τῆς ῥίζης 
χὰ ἰδοῖλ  δῃᾶ ἰδ κῃ ᾿ἢ σΟΤΑσΏΟ ἢ. πῇ οὗ 6 τσοοΐ 

τῆς. πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου 
οΥ τ 6 ἔδῖ. 655 οἵ ἴδ 6 οἷν σοι ῬΘΟΔΙΊΟ, 

26 

8 τοὺ θαύίοη; 10 16ὲ 
ὑπ ΙΓ. Θγυ68 Ὀβθοοχὴβ 
ΔΙΚΘΩΘΑ͂ 50 85 ποὲ ἔρ 
566, 8ηα ΔΙΑ 5. ὍοῸν 
ἄονστι ὑμοὶγ Ὁ80Κ.;» 

11 ΤὨογθίοσα 1 δεκ 
Ὁϊά {μὲν ὔμμ 16. ξὸ 
ἰμαῦὺ ἴθ} ζ61} οοχῃ. 
ΡΙΘύΘΙΥ ΝΈνΟ Τὰν 
ὑμπαῦ ὨδΡΡΘΩ! Βαυΐ Ὁγ 
6 ]Σ ἴδι|θ6 σίθρῃ ἔργ 
15. βαϊναίύοη ὕο ῬΘΟΌΪΆ 
Οὗ 8 παΐϊοῃϑ, ἴο ἰη- 
οἷζθ ὑπο ἰο ᾿68ΙΟΊΞΚ, 
12 ΝΟΥ ἐξ ὑπδὶ ἔδ]ξθ 
δίθῃῃ ὕθδῃϑβ σΥἹσῆθ5. ἴο 
ἫἋἪὯ6 ψοΙ]ᾶ, δῃᾶ “πρὶν 
ἀδθοσθαβθ ΖΏΘΘῺ 5 ΓἹΟΏΘ5 
ἴο ῬΘΟΡΙΘ οἵ [6 Ὧ8- 
ὉΙΟΏ5, ΠΟ ΤΙ ΟὮ ΤΆΟΤΕ 
Ψ1 ἐμ 11] ὨΤῸΣ 
οὗὐ ὑπο τθϑ {{! 

13 ΝΟ 1 5Ρ6δῖ ἰὸ 
χοῦ ΨΏΟ 86 ὈΘΟΡΙΒ οὗ 
76 πδύϊοηβ. ἘΌΓΘ5- 
ΤΟ 851 8, 'ἱπ τ68]- 
ἐν, 8 δροϑῦϊα ἴο ἐπ 
ΠΘΙ]ΟΏΒ, 1 ΒΊΟΥ ΤῺ 
γαϊηϊδίτυ, 141 Τ γηδν 
ὉΥ͂ ΔῺΥ ΙΘΔῺ5 ἰποὶΐα 
[08ο86 ΨΏΟ 816] 1 
ΟὟ ΠΟΘ ἴο͵ 16ΔΙΟΌΒΥ 
δὴ β5ᾳγ86 ϑοῦθ ἔγοτῃ 
ϑοηδσ 61}. 15 ΕἘῸΓΣ [ἢ 
16 οδϑοθδησ οὐ {μη 
ΔΨΆΥ ΤΘΔῺ5 ΤΣΘΟΟΠΟΙ]- 
ἰαϊο ἔὺσ δ ννου]Ἱά, 
ταῦ ψ11}] [86 τϑοεινίης 
οὗ ὕχϑιῃ τθϑὴ Ὀαὺ Εἰ 
ἔτογῃ πε ἀθδα3 16 ΕἸὰ- 
ΠΟΥ, ΣῈ ὑῃ6 Γρατῦ ἰδκϑηῃ 
85] Βγϑὺ ἔγυλὺβ 15. ΠΟΙΥ, 

088 ΠΡ 15 8150;. δῃὰ 
1 [π6 τοοῦ 15. ΠΟΙΥ, 88 

ὈΣΘΠΟΏΘ5 δῖ 8150... 

11 Ἠονονοσ, 1ξ 0.16 

οὗ ἴθ Ῥγσϑῆομθθ Μ6ΙῈ 
Ῥτόοῖθὴ ΟΕ Ὀαΐ γοῦ, 81- 
ΒΟυΡῺ Ῥαΐὶῃρ 84 σ]ἀ 
οΟἰἶνθ, ψοσθ ρτδαῖξδα ἰπ 
ϑλοηρ ὑμθηι 8ῃ6 Ρ6- 

ΟΔΤΩΘ 8 ΒΏΔΓΕΙ ΟΥἨὨ {86 
ΟἾγο᾽ 5 τοοὺ οὗ ζδίμθϑϑ, 

ΕΧ] 

18 μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων: εἰ δὲ 
οΐ θὲ Ροδϑίϊηρ ἄοννῃ οῦ ἴπθ6 ὈΥΘΉΘΠ65; ἱξ αὶ 

κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις 
γοὰα Ῥοαδβδὶ ἄοννῃ οὔ, τοΐ γνοὺ (Ὡ6 γχοοΐ 816 σδυϑίην 

ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ. 19 ἐρεῖς οὖν 
μὰξ ἰὰ6 στοοΐ νου. οι νν}}} 587 ἰμογθέοτα 

᾿Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ 
ΕΥΘ ὈσΟΚΘῇ ΟΕ ὈΥΔΏΘΠ65 ἴῃ οτᾶθσ ἰῃδέ Ι 

ἐνκεντρισθῶ. 40 καλῶς: τῇ ἀπιστί 
τα Ὀ6 5ταξίβα ἰπ. ΕἸΠΟΙΥ͂; ἰο ἴθ ΠΡ 6 116 

ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει 
{πον ασα ὑσόκεοὰοαΐ, γοῦ Ὀᾳΐ ἰο ἐπα ξαϊ τα 

“φρόνει, 
6 τηϊηδϊηῃρ, 

2] εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν 
᾿Ξ ΥΟΥ ἰῇς Οοα οξίμο 

κλάδων οὐκ ἐφείσατο, 
Οὗ ὈΓΔΏΟΠΘ5 ποὺ 86 ξρδζεῶ, 

φείσεται. 22 ἴδε οὖν 
ποί-Ῥαΐ ὍΣ γοὰ ἢ6 11} 5067. 566 ἐμούρέοσο 

χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ: ἐπὶ μὲν 
τ ΚΙΠἼ655 δῃᾶὰ οὐ 8 ΟΗ͂ οὗ αἀοα; προ ᾿παερᾶ 

τοὺς πεσόντας ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ 
(88 (οῃ65) μανίηξ ἔδι θα. οἰ ηϑ ΟΥ̓́, ἀροὴ Ὀαὲ γψοιῖι 

χρηστότης θεοῦ, 
Κιπάη6 55 οὗ σοῦ, 

ἕστηκας. μὴ ὑψηλὰ 
γοῦ αν Ὀθθ βίδησδίησ. Νοῖΐ Ὡἱβἢ5 

ἀλλὰ φοβοῦ" 
μα Ρ6 ἔρατίῃρ; 

κατὰ φύσιν 
δεοογάϊη ἴο ἡδίαγο 

οὐδὲ σοῦ 

᾿Ὶ 

1 ονοσ 

χρηστότητι, ἐπιμένῃς 
Κιηάηθ55,. ψγΟὺ ὯΔ. Ὀ6 ΧριδΙ 18 ροὴ 

ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ. 
5:5. 6 δ'δὸὸ ψγοῦ ΨῺ,| 6 συὲ ουΐ. 

δέσ ἐὰν μὴ τ ἐπιμένωσι τῇ 
Ρυΐ, ἰξονο ποΐ ἐῇοΥ ΓΔ. ὈΘ6 ΓΟΙΘΙΠΙ ΠΡ ΠΡΟΣ [Π6 

ἀπιστία; ἐνκεντρισθήσονται: δυνατὸς γάρ 
ὈΠΌΘΙΟΣ, πον ΜΙ 6 ρσσγαξίθα ἢ; ΡΟ ἔοὸν 

ἐνκεντρίσαι αὐτοὺς. 
αοὰ αἀρδίῃ ἰο ευδζί ἴπ ἔμοϑιη. 

σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν 
γοὰῦ οὐΐοξ ἰῃ6 δοοογαϊησ ἴο ἡδίπισα 

ἀγριελαίου καὶ παρὰ 
οὗ Βε]4 οἱῖνε ξ. δῃά Ὀοθϑίᾶθ 

εἰς καλλιέλαιον, 

τῇ 
16 

238 ᾿κἀκεῖνοι 
Αμὰᾶ ἴδοβα 

ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν 
ΕῚ [20] 

24 εἰ γὰρ 
1ξ ἴον 

ἐξεκόπης 
ϑγοιι νοτο ουΐ ουϊ 

φύσιν ἐνεκεντρίσθης 
Ὠβίασα γὑψοὺ νγοσα βσδξίεα πη ἰηΐο ΒΕπὸ οἶνο ἰχϑθ, 

: πόσῳ - μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ 
ἰο ον τσ γταίμοῦ -ἐπθ56 1Πὴ6 (00:65) δοσοσζαάϊηξ ἴο 

φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ 
ἡδέσσα {λον 1] 6 σταξίρα ἴῃ ἴο [8 ΟΜῺ 

ἐλαίᾳ. 
ΟἸίνρ ἔσϑϑ. 

ἘΟΜΑΝΕ 11: 18.---24 

18 ἂοὸ ποὺ 6 δχυϊίησ 
ΟΥ̓́Θ ὯΘ ὈΓΘΏΘΏΘ5. ΤΙ, 
ἐποιβ, γοὰ 816 οχπ- 
ἱηρ' οΥΟΥΓ ἰδ, ἰδ ἐξ 
ποῦ γοὰ ἰμαῦ 68 Γ 
71π6 τοοῦ, δυῦ ἐπ6 
τοοῦ [6875] γου. 
19 οι Μ11 880, ἤδη: 
“ΒΥΒΘΏΘΠΘΞ ψΘΥΘ᾽ ὕχο- 
Κρὴ οὗ ὑμδαῦ 1 πιϊρηΐ 
6 ρ»ταξιθα 1." 20 ΑἹ] 
Τρ! ΕΣ Γ[Γ8 617} 
ΙΔ κΚ οἵ ἔδϊθῃ “ἰμον 
ΜΟΥ Ὀσόκθὴ ΟἿ, δῥτ 
γοὰ ἃῖθ βἰδηαΐηρ ὮΥ 
Σοὶ. Θπΐ Ὠδνὶηρ 
Ἰοεν ἰᾶάραβ, θὰὺ Ὀ6 ἴἢ 
[68.1. 21 ἘῸΣ ἰξ αοὰ αἱὰ 
ποῦ βῦαγ 6 δίθσδὶ 
ὈσϑΠΟμθ5, πϑὶ πο 1] 
6. Βρασθ γοι. 22 566, 
ὑμεγϑέοσθ, σα’ 5 Κὶῃμα- 
ὭΘΕ5 8Δηα βανουν. Το- 
ψαγαὰ Ὥοβα Ψ)Ο ξ86]]} 
ὕποσο ἰῷ βδονοσίν, Ὀὰΐ 
τον γοῖὶ ποῦ ἐξ 
(οὐ ἰπάηθαα, ῥτο- 
νἱρα  γοὰ τοδὶ ἴῃ 
Ἠΐβ ᾿“Κίηδηθθθ; οὔμδῦ- 
νυ, χοῦ 8180 ΨῚΠ Ὀ6 
Ἰορρεᾶ οἱὔὔ, 28 ΤὴδΥ 
8150, 1Σ ἴϑν ἂο ποῦ 
ΤΟχηδῖσι, ἴθ ὑΠΘὶΣ Ι8οὶς 
οὗ ξαϊξῃ, Ψ11 6 στοῖί- 
ρα ἰπ; ἴὉΣ αοά ἰ5 
8016 ἴο στϑῖν ὑθχῃ [ἢ 

δθείῃ. 24 ΕῸΓ 17 γοὰ 
ΜΟΙ οαὐδ οὐδ οἵ [86 
ΟἾἶνα ὑγθα ὑμαὺ ἰ5. ψ]α 
Ὅν παίσσο δηᾶὰ Ψ6Υ6 
στοῖϊθα σουύσαῦν ἴο 
πδύασο. ἰμΐο ἰᾷ8 ραγ- 
ἄθῃ οἷννα ἰσθθ, μον 
ΤΩ ΟῺ ΓΘΌΏΘΣ Ψ1Π 658 
ΨΜΏΟ 816. ὨδίσΓΆΙ] 6 
δταΐζίθα ἰηἴο. [ΘΙ ΟὟ 

ΟἸἶνθ σε! 



ΒΟΜΑΝΑ 11: 3ὅ---82 

θέλω 
Ι διὰ ν᾿ Ππ5 

ἀδελφοί, τὸ 
ἴο Ὀ6 εΐϊηρ ἱσηιογδῖ, ὈχΟΐΏΘΙΒ, {τὴ6 

τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε 
1815, ἴῃ ογᾶου ἰδαΐ ποὶ νοῦ χῇδν Ὀ6 

φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους 
αϊδοσροί, δας οδ]ουβθϑθ ἔΓΟΤῺ Ῥατὲ 

᾿Ισραὴλ γέγονεν ἄχρι οὗ τὸ 
56] Ὧδ85 οὐσσυσσοα υῃῳ}}} ψΏΪΟΩ ((π6) {π6 

πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, 26 καὶ 
Ζ1]1π6855 οξίμθ Ὠδίϊοῃβ βῃοι]ᾶ σοχὴθ ἴῃ, δηᾶ 

οὕτως πᾶς ᾿Ισραὴλ σωθήσεται: καθὼς 
15 411 5Υ86ὶ Ὑ11}} θ6 βανβα; δοςσοσαϊηβ 85 

γέγραπται Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ 
10 85 θδθὴ υυιϊίεη ὙΜ1] σοῦ οἂἱ οὗ Ζίοῃ. [86 (οτ6) 

ῥυόμενος, . ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ 
ἀτγαννὶὰβ ἴο 561, δ Ψ1Π.χ ἄννὰν ἰσυθνθσθῆςθ ἔχουσα 

᾿Ἰακώβ. 21 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾽ 
8 οοῦ. Αὐὰ ἰπ15Θ ἴο πο ἔῃ Ὀεβίᾶα 

ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς 
οὗτὴθ ςονθηδηΐ, ΨῬΏΘΏΘΝΕΥ 1 5ῃομ]α ἰδ ΟΕ ἰῃ6 

ἁμαρτίας αὐτῶν. 28 κατὰ μὲν τὸ 
5105 οὗ [μοχὰ. Αοοοταϊησ ἰο ἱπαάθεα τῃ 68 

εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι ὑμᾶς, κατὰ 
Εοοᾶ ἢθννβ θηρθυηΐϊθθ ΠΟ ὑοῦ, δϑδορσοσζαάϊηρ ἴο 

δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς 
ὍΣ ἴἤ6 οσμοοβίηρς ἱἰονεᾶ (ο65.) [σοῦ π6 

πατέρας" 29 ἀμεταμέλητα γὰρ 
Σαίΐῃους; ποί ἰο ΡῈ γχοσζοίεα δὐΐουννασα ἴὸν 

τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ. 
ἴῃ 6 δβτγδοίοιβ σι δὰ ἰῇ σοϑιπρ οὐἰμῇε Οοά. 

80 ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε 
Αϑτονοῃ 0 7 τυοῖ. βογηθίϊχηθ νοῦ ἀϊβορουϑά 

τῷ θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ 
ἴο 6 Οαοᾶ, ον Ραΐ τοῦ 8τῈ 5ῃονν ΘΟ ἴἰο ἴῃ 6 

25 Οὐ 
Νοὲ 

ἀγνοεῖν, 

ὑμᾶς 
γχοτ 

Η 
γὰρ 
οΥ 

μυστήριον 
Τα βίον 

ἐν ἑαυτοῖς 
ΪἴῺ Β56ῖνεοβ 

τῷ 
ἴο [ἢ 6 

τούτων ἀπειθίᾳ, 381 οὕτως καὶ οὗτοι 
ΟΥ ἰὕθφη ἀϊβορβαίΐθηοο, τὰ δῖδὸ {π656 

νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει 
ΠΟ αἰβπορονϑα ἴο δ6 . χοῦ ΤΆΘΤΟΥ 

ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν 
1ὰ οσγᾶρσ ἐμπδΐ 8150 πὸ ν ὩΟΥ, 

᾿ς ἐλεηθῶσιν: 32 συνέκλεισεν γὰρ 
Ταλσῃθιΐ θ6 βου ΤΩΘΤΟΥ; 5. πὶ ὡρ ἰοσοίῃοσ ἔρον 

ὁ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπειθίαν 
1521} σοὰᾶ τη6 81 ἰηΐο ἀϊξδορράϊθησε 

ος ἵνα τοὺς πάντας 
δ οτάᾶοσ ὑπαὶ ἴμ6 (ΟΠ 65) 8} 

ἐλεήσῃ. 
6 χαίεί 5μονν ΤΏΘΤΟΣ ἐο, 

Ἴ28 

25 ΕΌΤ Ι ἀὁ ποῦ ψδηΐ 
χοῦ, Ὀγούῆθυβ, ἴο ὃ 
ἰσῃοσγϑηῦ οὗ [Π15 βϑοῦϑᾷ 
βϑογθῦ, ἴῇ οσάθι ἔορ 
τοῦ ποῦ ἴο Ὀ6 ἀϊδβοῦδρι 
ἴῃ γὙΟῸΣ ΟΥ̓ 665: (πὲ 
ὃ ἀπϊπΠῶρ οὗ 5θ: 5 0 1]}- 
ἰΐἰθβ. ἢδ5 Ὠδρροπθᾶ ἴῃ 
ΡῬασὺ ἴο Τϑύϑι61 00} ἐῃβ 
1.11 ὨΌΤΩΡΘΣΥ Οὗ ΘΟρ]8 
οὗ 88 πϑύϊξοηβ ἢδς 
οοΙαθ ἴῃ, 26 δῃᾷᾶ ἴῃ ἑῃὶς 
ΤΩΘΏΏΘΥ 811 Τ5Υ861 ψ7] 
Β6 βϑνϑᾶ, δυδξὺ δ5 1 ἰς 
ψυτιύθη: “ἼΠ6 ἀοδιίνον. 
ΘΓ ΨΜῺ]1 οομλθ οι οὗ 
Ζίοη δῃὴὰ ὑυγὴ ΔΔΥ 
ὉΠΡΟΟΙΪν Ὀγϑοίίσθς ἔσοχῃ 
ὥδθοοῦ. 27 Δῃάᾶ ὑπὶπ ἰς 
[Ὧ6 σονδηδηῦ ΟἹ ΤῺ 
Ῥατὺ σι ἴοι, θη 
1 ὅβκα ὑμπϑὶσ βἰἢβ 
ΔΘ. 28 Ὑτιιθ, ἢ 
ΤΘίθγθηοθ ἴο {μ8 ροοὰ 
ὮΘΥΒ ὕΠ6. 816. ΘΠ ΩΣ 65 
ἴΟΥ Ὑὑοῦκ 5β8ῖκθϑ, μα 
νι τοΐθσθησθ ἴο 
ΟοαθΒ οπμοοβίηρ ὑπ γ 
δΙΘ Ῥδϑιονρᾶ. ἴοὼΥ [88 
ΒΆΚΘ οὗ 6 ξοτοίδ- 
ὕπθυβ. 29 ΒῸΓ 6 ρἱξίϑ 
δὴ {μῃ6 οδιηρ οὗ 
αοαά ἃ ῃοῦ ὑῃΐηρβ 
ὯΘ ΜΠ ταρτοῦ. 30 ΕῸΣ 
δῦ ὃ5. ἄοῦὺ Μοῖ8 
ΟὯσΘ ἀϊδβορραϊθηῦ ἴὸ 
σαοαὰ Ὀμὺ ἤδνθὸ ΟΣ 
ῬΘΘῃ βῃονψῃ ΤΘΓΟν Ρ6- 
Οϑιιϑθ οὗὐ {μοὶ ἀἱδ- 
οΟὈθάϊθῃησθ, 3150 8150 
[θϑθ ΠΟ Ὦθνθ Ὀθθα 
αἰδβορδαϊθηῦ ψἹ ΤΔ6Γ- 
ΟΥ Γαδ ησ τὸ τοῦ, 
ὑμῶῦ ὑῶον - ὑμπϑιγϑοῖνθϑ 
8150 8 ΠΟ 8 
ΒΠΟΜῺ ΙΏΘΙΌΥ. 32. ΕῸΓ 
αοαά 85 5θπῦ {πθ 
8.11 ὉῸ ὑοροίξμου ἴῃ αἷ5- 
οὈθαϊθησθο, ὑμαὺ. 18 
ταϊραῦ ον 2481 οἱ 
ὑθλ ΙΏΘΙΌΥ. τ 

29 

καὶ 
εηᾶ 

τὰ 

καὶ σοφίας 
Δα οὗ ψ ͵ϑάοχῃ 

ε 3 » 

ὡς ἀνεξεραύνητα 
85 ὈΠΕΘΘΙΟΒΔΌΙΘ 1.1: 
-. - ᾿» ε ς ἃς 

ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ 
ΕΠ 115 φ2 0 ΟΣ 1 16 νᾶ) 8 

ἔγνω νοῦν Κυρίου, 
ΚκΚῆονν τηϊηα ΟΣΤΙοτά, 

35 ἢ 
ΟΥ 

καὶ 
δηᾶ 

383 Ὦ βάθος πλούτου 
Ο ἀἄρρίῃ οξτίσμοβ 

γνώσεως θεοῦ: 
οἱ Κονν]εᾶσαε οἐ αοᾶ; 

κρίματα αὐτοῦ καὶ 
Ἰυαδταθΐβ οὗ τη πᾶ 

αὐτοῦ. 84 Τίς γὰρ 
οἱ Ὠἴτα. ΨΈΟ ΤΟΥ 

ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; 
οΟΥ ΜΏΟ σοΟΌΠΒΕΙΟ οἔ μη ὈΘοδγηθῦ 

τίς προέδωκεν αὐτῷ, 
ΨΜΏΟ ξβανϑ Ὀϑέοσα ἴο Ὠϊτη, 

ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ; 839 ὅτι ἐξ 
{ Μ1Π 6 σϑσοχωρθηβθα ἴο Εἰταῦ Βοοδιβο ουἵὖ θοῦ 

αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ 
ι δδῃᾷ ἰσουρῃ ἢἰὶ δηὰ ἰπΐο ἢ ἰδ 

πάντα“ αὐτῷ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας: 
811 ([Ὠἰ 55); ἴο γα ἐμπ6.: βΊΟΥν ἰηΐο. 1ῃὴ8 8865; 

ἀμήν. 
ΔΙΏΘΙ. 

12 Παρακαλῶ 
ΙΔ 1 οὐ σθδίη δ 

διὰ τῶν 
[22 29} {Ξε} {π6 

παραστῆσαι 
το Δ ΚΘ βίδηα δἱοησϑίάα 

θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν 

ὑμᾶς, ἀδελφοί, 
χοῦ, 

τοῦ 

οὖν 
πο υθῖοσθ 

οἰκτιρμῶν 
ΟΟΥ̓ΘΘΞΒΙΟῺΒ 

τὰ 

θεοῦ 
οὗ 1ῆ6 αοά 

σώματα ὑμῶν 
{μ6 Ὀοαϊο5 οὔ γοῦυ 

τῷ θεῷ εὐάρεστον, 
Ξαογίθδοθ ἰἰνῆρ ΠΟΙ͂ ἰοίῃθ (οα νν6}} ρ᾽βδϑίῃβ, 

τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν: 2. καὶ μὴ 
(6 ἸἸορίοϑὶ ϑβδογεᾶ βουνίοβ οἵ τοῦ; δηα ποῖ 

συνσχηματίζεσθε τῷ τούτῳ, 
Ῥα σοῦ Ῥοϊῃξ ξδϑῃϊοηθα νὰ ἴο {π6 1815, 

ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἶ 
μαξ Ὅδ νοῦ ἐγϑηϑξουζηξα ο [86 ΧΟΡ 

τοῦ νοός, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ 
οξίμα στηϊῃᾶ, ἰπΐο (8 ἰοὸ ΡῈ ρτονίηβ σοῦ ηδὶ {π6 

θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον 

αἰῶνι 
ΕΠ 

ἀνακαινώσει 

1] οξίμα ἀοάᾶ, 6 βοοᾶαᾶ πᾶ ννῈ]} ΡΙ δ 515 

καὶ τέλειον. ᾿ 
ἃηἃ φεγνέδοϊ. 

88 Λέγω γὰρ ᾿ διὰ τῆς 
Τ ΔΙᾺ Υς μΒ ΟΣ Τῇ γουΒἢ {6 

χάριτος ᾿ τῆς δοθείσης, 
υπδοςουνθϑᾶ κεἰ ἄηοθ [ῃ6 (006) δνίηβ 66 βίνθῃ 

μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ 
ἴοτῶθ ἔο θνυεύσοῦθ 6 Ὀεΐῃσ ἴπ γοῦ Ὡοΐ 

ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ ο΄ δεῖ 
ἴο Ὀ6 τοϊηδίηρβ ονοσ Ὀεβϑῖᾶθ ϊοΒ [1115 ΠΘΟΘσΒΟΥν , 

᾿τηὰϑῦ Ὀ6 

Ὀτούίμουξ," 

ΒΌΜΑΝΗ 11: 858-12 8 

830 ἰμ6 ἀδθρύῃ οἵ 
(οὐκ το 5 δα τ ῖ5- 
ἄογῃ δηᾷ Κιηομνθᾶρα! 
ἨΟΝ ἘΠΕΘΑΓΟΘΏΔΌΙΘ Ἠΐ5 
Ἰαδρταθηῦβ [8Γ6]. δηᾶ 
ρϑδὺ ὑγδοίηρ οὐδ ἨΪϊδ 
ΜΕΥ [816]} 834 ΕἘῸΣ 
“ὝΜΏΟ ὯΔ5 Οὐ ἴο 
ΚΉΟΝ οῃμονδῃ  5ὴ ΤΑ] ΠΩ͂, 
ΟΓἿ ΨὮΩΟ Ὧδ5 Ῥδδοχὴθδ 
Ὠΐ5. ΘΟ ΒΘΙΟΥ 9 55 ΟΥ̓, 
“ἼῺΟ Ὧδ5 ἢγδὺ ρίνθῃ 
ἴο. Ὠΐῃγ, 50. ὑοῦ 

τοραϊαά ἴο 
Ἀϊὰ 2 Θθ Βρϑοδαδα 
σοῦ Ὠϊπὶ δα ὉΥ͂ ὨϊΤΩ 
Δοα ἴοὼγ ἰτλ 82.786. 8}} 
ὑπϊηρθ. ΤῸ δῖ 6 
078 ΡΊΟΥΥ Ι͂ΟΥΘνΘυ. 
ΔΙΘΏ. 

12 ΘΟ ΒΘ ΘΆΙΥ 1 
Θηὐσοαῦ Ὑοῦ ὉὉΥ͂ 

πὰ σοϊῃρδδϑίοη οὗ 
Οοά, Ῥγχούμθυβ, ἴο ὉΓ6- 
δρὺῦ χοῦ Ὀοάΐϊθ5. 8 
ΒΘΟΥΙΙΟΘ ἰνσ, ὨΟΙΪν, 
δοοθούδοια ἴο σοῦ, ἃ 
ΒΘΟΥΘΩα, βούνίοθ ΜΙ 
ΧΟΥᾺ ῬΟΤΘΥ ΟὗἨὨ ΥΘΘΒΟΏ. 
2 Δηᾷ αὖ Ὀοϊὴρ ἔδ5- 

ἰοημθᾶ αἵου ὑῃϊ 5055 

ἴθ οὐ ἰὑῃίηρθ, Ῥαῦ 

6 ὑγδιηϑιοσχθα ὉΥ 

Ταδκῖησ χοῦυπ τ] 

ΟΥὐοσ, ἰοῦ τοῦ 18. 

Ῥσοόνα ἴο γοΟῦΓΞΘΙν 5 6 

βορὰ δῃα ϑδοσθούθ!θ 

δη ἃ Ρογίθοῦ ΨἈ8ΠῚΙ οὗ 

αοά. 

9 ΕΓ ὑωσοσρ ὑῶ8 

Ὡλαοδβουνϑα Κη ἀη 655 

βῖνθθ ἴἰο τ 1 {6]] 
ΘνΟΣΟΩΘ ὕποῦα ΔΙΩΟῺρΡ' 

χοῦ ποῦ ἴο ὑβίηκ 

ΙΔΟΤΘ Οἵ ὨΪΏΒΘΙΣ [88 

2 ἰ5. ὨΘΟΘόσΑΥν ἴο 

34. ΤρΏονα μ᾽ 5, σ517.8,19-8.30. {π6Ὸ ΤΟΥ 5, ΒΑ. 



ΒΕΟΜΑΝΕ 123: 4---11 80 181 ἘΟΜΑΝΒ 12: 13---20 

φρονεῖν ἀλλὰ φρονεῖν, εἰς τὸ [ὑπῖηκ; Ῥυὺ ἴο ἐδίηκ ᾿ς δουλεύοντε ᾿ 15. τῇ ᾿ ἐλπίδι [5Ίανε ἴους σεμονδῇ." 

ἴο 86 ταϊπαΐπα, - Ῥυξὶ ἰοῦ πιπαίπα, ἱπίο [88 δε κν ἴο βᾶνθ δ ϑοῦπα: , κυρίῷ ἐεκιμμ δον τὸ ἴπο Ρ, 12 Ἐδ]οῖσα ἴτὰ [26 ΠΟΡ6 
6 Η Β 

- σωφρονεῖν, - ἑκάστῳ ὡς ὁ. θεὸς δ ] οντες; τ θλίψει ὑπομένοντες [8684]. Ελάτπτα ὉΠ6ΟΓ 
ἰο μ6 θεΐπε βορεσ- τα 64, ἕο ββορ (06) δ5 ἐμὰ αοά ΓΟ βδϑ ΠΥ Πρ ῃ ( ρον τε σι ΓΕ ἢ ς ΠΑ ΣΝ ἐενη δε δος, ΓΑ: ΔΝ εὐϊρυϊαύίοη, Ῥδύβεύεσθ 

ἐμέρισεν μέτρον πίστεως.  ξαίζη. “4 ἘῸΓΣ "758: ἃς προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, 138 ταῖς ᾿ἰὰ ῬΥΘΥΘΙ.. 18 5Π6ΤΘ 
Ηρα Τηθαϑαχα “ὍΣ απ. γα Ὥδνθ ἴῃ ΟἿΘ Βοᾷ ῬΥδσεῦ ῬΘΙΞΟνΕΥΣΩ ΝΡ, ἴο 186 1 ΜΠ 6 ΠΟΥ ΟὔΘβ 

᾿ς καθάπερ. γὰρ ἐν [ΤὭΘΩΥ ΤΟΙ 6 5, δῖ εἴαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν  δοσοταϊπρ ἴο ὑπθὶγν 
᾿ ταῦ τὰ τς μευμέτυτὸ ΠΕ ενεα ᾿ ἔοτ τ ἐῃ6 ΠΊΘΙΘΥΒ 0 Ὡοξ χρείαις οὗ τὰς ΠΑΝ Βανίηρ ἴῃ σΟΥΙΏΤηΟΙ, 126 [πρρᾶς. ἘΡΊΙΟΝ ὑδ6 

νὶ σώματι πολλὰ μέλη εχομεέν, τὰ [81 ἴδνθ ἰδβ . 5818 οξενίαν διώκοντες. . 14. εὐλογεῖτε [σουτθα οὗ Ὠοβρ δ ῦγ. 
δὰ ΑΝ ΤΏΔΩΣ ΤὨΘΙΏΡΘΙΒ ΜῈ 818 ἀν πε, 186 ξαποίίοῃ, 5.80. 6, 8]- ἐ λον ενιοα ἩΟΚΟΥΤΕΝ ΒΕ τοῦ ὈΙοββίαρ [14 ΚΘΟΡ οἡ ὈΙΘ55: 28 

ἑ. Ἢ πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει ὑμουθ ΤΆΘΏΥ, Δ.Θ οηβ τοὺς... διώκοντα. εὐλογεῖτε καὶ μὴ [ὕμοβδα ΨὯΟ Ῥοχϑθοιίθ; 

Ῥὰὲ τοδτηθοτο 81] ποῖ [88 ΕΙΣ ἰβμανὶηβ} μον ἰῃ . απΐοη ΠῚ με ἐπι πολι μα μά ρον ῬῈ τυοῦ' ἐγ οαδίαα ᾿διὰ ποῖ [Ὧβ Β]δββίηρ. δῃᾷ ἀο 
. πρᾶξιν, 5 οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν σῶμά | ΟὨτίδῦ, Ὀκῦ ΤΩ ΘΙΏΌοῚς Ϊ καταρᾶσθε. ες 15 χαίρειν. μετὰ | ποῦ Ρὲ ουγδίηρ. 1 Εδ- 
Ῥαχίοσγηδθσσα, ἴυ9. [86 τῶϑὰν οὔ Ροὰν |Βριοηρίῃρ ἱἰηαινί.8]- τοῦ 5Βῃου]άᾶ οὐτεο. ἼὯο ὃς τϑ]οϊεΐϊῃε ν τ | Ἰοῖοθ πὶ ΡΘΟΡΙΘ᾽ ὯΟ 

ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ᾽ εἷς [ΡΥ ἴο ΟἿΒ ϑδηῃοίμας, χαιρόντων, κλαΐειν μετὰ | τοοῖΐσα; ψ66Ρ σι 
ΘΔ ἱἰθ ΟὨχίβ, (θὰ ρὰξὲ ἀοψπνατᾶ οὔθ] θ 5ίποθ, θη, 16 ἤδγα (οΠ65) ταϊοϊοϊπδ, ἴο 6 δορί... νὴ [ῬΘΟΡΙ6 ἼΟ Ψ66Ρ. 

ἀλλήλων μέλη. ᾿ 6 Ἔχοντες δὲ ͵ 5115 αἰ οσίηρ. δοοοσά- κλαιόντων. 16 τὸ αὐτὸ εἰς [1686 πιϊπάρά [86 
οὗ ὁπ δηοίμου ΓΑΘΙΩΌΘΥΒ. Ἡδν]η Ῥαὲ[ἱπρ ὕἤο 6 υπᾶρϑοσνρα (Ομ 65) εθρ 5. ΤΏΘ νεῖν (ἰὴ 5) ἰπίο [ ϑϑῖὴθ ΜΆ. ὑονδτᾶ 

ἢ 5 ᾿ , Κιμᾶμθϑ ρίνθῃ ἰο υἱὲ ηλὰ οὗ 85. ἴο γοῦγ- χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν , ἀλλήλους φρονοῦντες μὴ τὰ ὕψη ἶ : 
ΒΥδοίουβ σἰξίς δοσοχάϊηρ ἴο τὰς πἀράδβοσνϑα κιπάμθϑς  ὙἩΏΘΠΘΙ ὈΤΟΡΏΘΟΥ, [1οὲ 006 δποΐίμεσ  ταϊηαίϊηρ, Ποῖ ἐδ Βιίρὴ (ἰμίῃρ5) Βοῖνθ5; ἅο τοὺ 6 

᾿ ὯΘ65Υ]1 δοροοχά- ῦ λλὸ ταπεινοῖ ταϊπαϊηρ ἸοΙν ὑμῖησ5 
ες τὴν δοθεῖσαν ἵν διάφο ΒΟ ΟΙῸΡ νοῦντες ἀλλὰ τοῖς απείῖνοις Ξ 85, 
ἴμ6 {0π6) Βανίῃς θθθὴ βίνϑῃ ἡμῖν ΩΣ ζω, ἌΡ  θον ἐπε αι. Ἴ ταϊηα!η5 μυΐ ᾿ Ν᾿ ἴμ8 Ιο ΨΥ ἀπολο ἧς ἐμᾷ εἰς ἘΤΕ μέτρν 

ν ΒΟΓΟΠΘ Ο 05; ἐ0Υ ὴ γίνεσθε 6 Ἰον ἴη55. "0 
εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἤνοα : συναπαγόμενοι. : 

ψνΒείμοΣ ΠΟ ΘΟ ϑοοοχάϊη ἰο τ Ῥσοροχζίοῃ ΟΣ ἐρτν ἀντὶ ΕΣ ΠῚ μεΐῃξ 1οὰ ον ἰοσείμεοσ. ᾿ νοὶ ̓ Ὀ6 του Ῥεοοτηΐηβ Ϊ ῃηρί Ὀδοοχμδ αἰβοσθοὲ ἴῶ 

ἰδίων; ᾿ αὐτοῖς. χόῦα ΟἹ 6γ65.. τῆς πίστεω 1 εἴτε διακονίαν ἐν τῇ φρόνιμοι παρ᾽ τῆς. ῬΑ ς,. πκίμος μον ΡΠ] οΓ μΠ6 ὑμδῦ ὕββοῃββ, ἀἰβοσεθὲ (οὔ 65) Ῥεβίαβ ᾿86Ίνεβ. ἸΑΝ Ὁ] χη βρδίυτα. ον ἴος 
᾿ ᾿ ᾿ , ΠΠρΡὺ δὰ 6] ὖ 5 11 μηδενὶ κακὸν ἀντὶ . κακοῦ Ῥ 

διακονίᾳ, ΕπΕ τῆ ς ; ϑιδάσκων ἐν Δ} ῥεβομίηρ; 80Γ 6 ἰῃαὺ ΤΟ ἢο οὔ 8 ΠΡΌ ἰηβιθδάᾶ οὗ Ῥαα [6] ἴο ὯΟ ΟΠΘ. Ῥτο- 
ΒΟΥ σθ, Ὅν Τ Ἰεῖ ϑδοῃΐῃ, ἴῃ [ αἰῃ 6: ' ἘΞ οὔβ 8 8 Θ Ἔχμοσίϑ, [Ποὺ Ὠΐγ 6] ἀποδιδόντες: προνοούμενοι καλὰ .. σᾶ. Βμπ6 ὑμίηρδ. ἴῃ 

διδασκαλίᾳ, 8 εἴτε ὁ παρακαλῶν [αὐ ᾿ἰ5 Ἔχπογίαίίοη; 6 εἰνίηβ Ῥδοῖς; ἑμέπκίπρ ο Βοξοτέμαηα 8πε (ἐμ Ώ95).} [Π6. βἰσῃῦ οὐὗἨ 811 τηθῃ. 
ἰθβο μη 8, ᾿ ΟΊ Π6Γ ἴδ (ο 6) δῃσοούΓγδΡΙ ΩΝ ὑμδῦ ἀϊδίσιθαῦαδ, Πεὲὶ ᾿ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων" - 18 εἰ δυνατόν, 181 ῬοΒΒΙΌ]6, 85. 2ᾺΓ 

ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδοὺς ἐν! τη ἀο 10] ψΠΏ Πῦ- Ὁ ἸῺ β'ῖσαὲέ οὗ 81 τῆθα; 12 ῬοΒδΙΌ]6, [ἃς Ὁ ἀδρθηᾶβ. ὍΡΟΩ 
ἰῃ ἰδὰ6 -“εποουτγαβογαθαΐ, ἴδε (6) ἱπιραυάπεε ἴῃ 1 ργα]ν; Ὧ6. ἰῃαῦ᾽ ῥχδ' τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων χοῦ; 06 ῬΕΔΟΘΔΌΙΕ ΜΝ 

ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ, ᾿ 5165, [1δὺ Ἀΐηὶ ἄο᾽ 1} 6 οὐἵοξ τόοῦ ΜΙᾺ 841 . --τρῃ, Δ παϑη. 19 0ὸ ποὶ 
Β'χ ον, ἴλ6 (9Π6) βίδηαίηδ Ῥϑέοσβ ἴῃ βρεεάαρ, ἢ ΓΟ68] δαγηθϑῦ; Ὧ6 εἰρηνε ύοντες: 19 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ΥΘΏΘ6 γοιτβδῖναβ, 86- 

ὁ - . ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι. ὑμαῦ 5505 ΤὨΏΘΓΟΥ, Ῥεΐῃ δ Ρ6ϑοθδθῖθ:᾿ . ποῖ 5εῖνεβ ΔΥΘΩΒΊΩΒ, Ἰογοᾶ, μηδὲ γιοδὶά οἰδθδ 
[88 (ο6) ΒΟΥ ΩΒ ΤΔΘΤΟΥ ἴῃ ΟἸΘΘΙ Ά]Π655. [1᾿οὺ Ὠΐπὶ ἄο 1} ὙΠ Σ ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῆ. ὀργῇ, ᾽ ἐδηρίς: " 

9 ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες ἘΠ ΕΘΕΕΌΠΙΘθο: ες Ἰονοα (οηεβ, μὰξ είν γοῦυ ρίϑοα ἰοίδμε ψτδίμ,) ἴο ὑπ. ψγαῦμ; τοΥ ἰὐ. ᾿ 

Η ἢ .- {4 

Ἰὴο. ἴον ὈΠΟΥΡΟΟΣΟΔ. ΑΒΟΙΤΪΩ ϑτιοὺ [χοῦκ] Ιογϑ Βὲ γέγραπται γάρ Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ:15 ττιτίθα: “ οαβθθηοθ 
τὸ πονῆβο ολλώμε " ψὶῦμουῦ ὨΡΟοσῖσυ. Αθ- . 885 Ῥθϑὴ ὐῦιίοθ 110. Ἰοτὴθ νϑηβαδῆςβ, 15. Τχϊθθ; 1 {1} 

νηρόν, κολλώμενοι ῷ ΐ : : , ᾿ 
186 (5) νἱοκεα, ρβιυΐϊῃξ βεῖνοβ ἰο ἐπα (815) Βοῦ ψηδὺ ἰδ νρκεά, ἀνταποδώσω, λέγει ᾿. Κύριος. 2ῦ ἄλλα ΤΟΡΌΨ, 5805 ὅ6 80 
χαθῶ 19 Ἢ φιλαδελφὶ οἱὴρ ἰο ψῃδὺ 15 ροοά. 5881] σῖνε Ῥβοῖκ ἰῃβίεδα, 15 ὀοσίηα 1τιοτά. Βαΐ ᾿νϑῃ Ὁ 20 Βαϊ, “Ἡ γΟΌΣ 

αἀγασῷ" τῇ “ Φιλαφελφιᾳᾷ εἰς [10 ΤΙ ὈΓΟΥΏΘΙΙΥ ΙΟΥΘ ΡΝ Ἄν: “ἢ ὁ θ 
; ἷ ἷ ἐὰν πειν ἐχθρός σου, ΒΌΠΡΙ 

βορὰ; δι 6 Ῥγοίδει!ν βϑομοα Ἰδίο μαᾶνθ ῥθῃᾶδν δἰθοίίοῃ ΤΑΝ ι5 ας σεν ά τ8 ἜΠΘΙΩν οὗ σοὺ, βὰν Ρς ΟΝ ' μὴ 8 ἐὰ 

ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ [τοΥΓ οὔθ δῃοίΐμοσ, ἴθ ἰζε αὐτόν. ἐὰν. ἱψᾷ, πῶ ον ἪΝ 
ΟΠ6 δποίμποσ θη ἀ  Υ]ν δεξεςοϊίοι, ἰο86 ΒΟΠΟΥ ἰ φρο Ωρ ΠΟΠΟΓ (0 8.  μ8 ϑου ξοθάϊης Εἶτα; Ἰδανεσ 615 ἐμισβίαρ,  .8 Η Υ, - ἀτηκ: 
ἀλλήλους προηγούμενοι, 11 τῇ σπουδῇ | δηούμον ἰδῖτα {Π6 168ἅ. πότιζε αὐτόν. τοῦτο γὰρ ποιῶν βοχηθίῃϊηρ ἴο ἿΩΕ; 

Ο᾽6 δ πούμεν Βοΐῃβ Ὀεΐοτο, ἰοϊὰθ βρεεάῃρ 1 0)0Ὸ ποὺ Ιοἱδοσ δὖ δ6 σοὺ τπδκίης ἀσῖθκ Πέτα; ἐμ 15 ῸΣ ἀοὶπα ΤΟΥ ὈΥ ἀοΐῃρ ὑδ15 

μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ [τοῦκ Ὀαβίηθθθ. Β6 
ὯΟ 

-ι-φ Ὁ ὉΨΘ΄’᾿|ἨἩσσ͵..ΌῦΌὃὅ...  Ο, -- -΄-.----τς-ς-ςς.----  ---ρ-ς---- ------ἰΞΞ. τ πσοσσσσοτ “-- 

Βιοίπα!, ἰοΐίμθ βρίτίέ ΟΙησν, ἰο ἔπε ᾿ δρῖοι δ ἐμ βρί τί 11) Ζεμοναῖ, 71.5)181θ8, 186. Τιοτᾶ, ΝΒΑ. 18" σεμονδμ, στιβιηιπιδητηθ, [86 
Τογᾶ, ΒΔΑ. 
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ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
σο815 ΟΥ τε ψοῦ Ψ1]θαρ προ {πΠ6 ἢφϑδᾶ 

αὐτοῦ. 21 μὴ νικῷ ὑπὸ τοῦ 
ΟὗὨ Πέτῃ, Νοὲ 6 γοῖ οί οοπαυσοτοα Ὁν ἰῃθ 

κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ 
Ὀϑά, ὍΣ ῬὈδοοπαυρυίηρ ἢ ἴῃ6 βοοὰ ἰῇἢς 

κακόν. 

12 ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις 
ἴο δα οΥ {165 δνῚ 8 ΟΝΟΥ 

ὑποτασσέσθω, οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία 
1οῖ 6 ΒΒ] οὕ Εἰ ση5618, πολ Το 15 δαϊμοσυῖν 

εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ 
1Ὲ ποῖ νΡ ἄἀοά, ἐπα [δυϊμουῖ 1651 ας οί Ὁν 

θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν: 2 ὥστε 
αοα ανίπδ ὈΘΘῺ δοΐ [ἢ οταάῖθυ ἴον δΥθ; δι5-Δ Πα 

ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ 
βοίιὩ Ρ 561} αραϊῃϑὶ ἐπ δυΐϊμπουῖν ἴο 86 

Ῥδᾶ. 

Πᾶσα ψυχὴ 
ἙἘνουν 500] 

ὁ 
18 6 (οῃ 6) 

τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, 
ΟΥ πὸ οά ἐποτζοι θῇ βού: ἢξ.5 ἔθ βίςηα δϑαϊηβὲ, 

οἱ δὲ ἀνθεστηκότες 
1π6 (ο" 65) Ῥυΐ Βανίῃρ ἰακοῃ βίδπα δθδίηβὶ 

ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. 93. οἱ 
ἴο μβουηβοῖνθο υᾶρστηθς πον Μη] τϑοοῖνο. ἐν: 

γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ 
ΤΟΥ ΤΌΪΘΥΒ Ὧοζ δῖ6 ἔθβωῦσ ἴοἴῇᾳ δβοοῦᾶ 

ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ 
ψνοῦκ θὰ ἰοίμαο Ὀϑδᾶ. Υὔοι 8ῖα Πρ Ὀὰὲ τοί 

φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν 
ἕο Ὀ6 ἔβαογϊῃβρ ἰῇ δυϊμουλίν ἡ [π6 ((Π1Π5) βοοᾶ 

ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς: 
6 ἀοΐῃρ, δηᾷα ψοῖν 1] μὰν ὑυαῖβα ουΐοῖ ΠΒοΙ; 

4 θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ 
ΟΥ αοά ἔοσ βΒούνϑῆΐ 5615 ἴονοι ἱἰπίο ἐπ 

ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν 
Βοοά. Τξ ἐνοσ μυέ ἴα ((μ1Π5) Ῥαά 

ποιῇς, φοβοῦ: οὐ γὰρ εἰκῇ 
ΨΟὰ σᾶ Ὀ6 ἀοϊτθ, Ὀ6 ἔθδυιηδ; ποῖ ΖῸΥ ΡῬΌΓΡΟΒΘΙΘΞΞΙΝ 

τὴν μάχαιραν φορεῖ: θεοῦ γὰρ 
ἐμ 6 5νοχὰᾶ 506 15 Ὀθδαυίηβ; οἵ αοὰ ΤΟΥ͂ 

διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ 
Βούνδὴΐ 56 15, ἀνθροσ. ἰηΐο νυσϑίῃ ἰο ἰδ (ΟΠ 6) 

τὸ κακὸν πράσσοντι. 
16 ((Π1η5} μδᾶ ῬΘΙξοΧΙΆΪ 5. 

δ διὸ ἀνάγκη 
ΤΏΣΟΌΡΗ ψΏΪΟἢ ὨΘΟοσϑεῖν 

ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν 
ἴο ΡῈ βυ θ᾽] θοίηρ Ομ Θ 56 1, ποῦ ΟΡ ἑμγουρῇ ἐπα 

ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν, 
δ τυλε [.}»1» δ15ὸ ἰσοῦσ ἐπα 

82 

γοῦὰ ΜΠ δῦ 86 
0815 προ Πῖβ. Πθδᾷ " 
21 Ὧο ποῦ [ἰθὺ ψΟΌΓΕΟΙΣ 
Ὀ6 σοπαϊμιοθα ὉΣ ἰῃρ 
δ, αὐ ΚΘΘΡ σοΟ σου. 
ἴῃηρ' [6 δ᾽} ψ ἢ (ἢς 
δοοᾶ. 

13 16 ΘΥ̓́ΘΣΥ 5001] Ὧρ 
Ϊῃ δα] θούΐο ἰὼ 

[6 ΒΌΡΟΘΓΙΟΥ δυὐῃοιὶ.- 
165, Ζὸ ὑζθσθ ἰ5' ὕο 
Δα ΟΣ δχοθρῦ Ὁγ 
αοά; 6 οχίβησ δ0- 
ὑῃογῖύθς βἰδηᾶ ὈἸδοθα 
ἴῃ ΠΘΙΥ τϑιϑῦϊνα Ὀοκὶ- 
ἐοὴ 5 Ὁν αοά. 2 ΤΠοΓο. 
ἔοσγθ ὯὮ6 ΨΏΟ ὈΟΡρροββϑε 
[86 δυοῖν Ὠδ5 ἰ8Κ- 
6 ἃ βδἰδῃᾶ αρϑϊηϑὺ [ῃ6 
διτδρϑυηθηῦ οἵ Οοά; 
μοβα ΏΟ Ὥδνα ἰβρθῃ 
8 ϑδίδῃμα δρδϊῃδὺ αἰ 
ΜῺ1 γϑοοῖνα ἡπασχηρης 
ἴο ὑμϑηιβοῖνθθ. 3. ΕῸΓ 
ὑῆοϑβθ συρ 816. 8η 
ΟὈΪΘοὺ ΟΥ̓ ἔδδυ, ποῦ ἴο 
ἰὴ6 ροοᾶ ἀδθρθᾷ, αὶ ἴο 
88 μεᾶ. Ὅο γοιὶ, θη, 
ψαηῦ ἴο ἤδνα Ὧο ἔδδι 
οὗ ὑῃ6 ϑυύμουῖν 9 ΚΘορ 
ἀοϊῃρ βοοᾶ, δηῃᾶ γοῦ 
ΨΜ11 ἤδνθ Ὡσϑῖδθ ἔσοχη 
1; 4707 Υ ἰὺ ἰ5 αοὐβ 
τηϊηϊθίο ἴἰο γοὶ ἴοσ 
ψοὰΣ Ροοά, Βεῦ 1ξ γοὰ 
816 ἀοϊηρ ψηϑδὺ 5 Ὀδᾶ, 
6 ἰὴ ἴδασ: ἴῸΣ ἰδ ἰδ 
μοῦ ψιοαῦ ὈΌΓΡΟΒ6 
ὑμπαῦ Ὁ Ὀθδὺῦβ {886 
5ΨΟΤα; ἴοΟΥ ἰδ 15 
αοαπβ τὶ ἱδίθσ, δὴ 
ΔΥΘΏΘΟΥΙ ὅο ΘΧΌΓΘΕΒ 
τα ΠΡΟ 6 οὔδ 
ῬὈγϑούοίϊηρ ψ δὺ ἰ5 084. 

5 ΤΏΡΘΙΘΟ ἰ ὑπογο- 
ἴοῦθ σοι ρθ!ΐηρ τϑᾶ- 
505. ἴοΥΓ ὑοῦ ὈΘΟΡΪΘ 
ἴο ὈΘ ἰῇ βευθρ]θοούίοῃ, 
οῦ ΟἿἹΡ ΟἹ δοσοιῃῦ 

οἵ ὑμπαῦ ψταῖρθ μυΐ 
8158 0 ΟἹ ϑβοσοιπδῦ 

οοηϑβοίθηςθ, οὐ [ΥΟΘΚ] σΘΟΙΒΟΙΘΉΟΒ. 

ΩΝ 

ἘΡΉΒΡΉΓ ΞΕ ΤΙ ἘΕΒΕΥΒΕΎΣΒΑΝΕ ΒΈΚΟ ΕΟΥ ΜΕΝ ΜΟΤΗΝ ΕΣ 

η38 

διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους 
ἐπσουρἢ τη 15 Του 8150 τ 58 ὑσουρσῃξ 

τελεῖτε, λειτουργοὶ γὰρ θεοῦ εἰσὶν 
γοῦ Δ16 ῬΑ ΊΠἙ, ΘῈ 116 βουνϑηῖβ τὸ ΟΥ αοα δ γ 816 

εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. 
ἰηΐο 25. Δ 2 ἰδ (15) ῬΘΟΥΒΟν ΟΣ ΙΏΚ. 

Ἴ ἀπόδοτε πᾶσι τὰς ὀφειλάς, 
αἰἷνα τοῦ Ῥβϑοῖ ἴο 811 (ΟΠ 65) 16 ἅπ65, 

᾿ τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, 
ἰο με (ο5 6) ἰῃ6 ἑδίῃρ ὑσουσῃξ ἰῃ6 ἰηΐηρ Ὀσουθῃϊ, 

τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ 
το ἰᾷες (ο6) 1886 ἰδ χ τπ 6 ἴδχ, ἴο ἔμ (086) 

τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν 
{π6 702.5. ἰῃς6 ἔφαυ, ἰο πο (οὴ6) ἰῇ ὭΟΠΟΥ 

τὴν τιμήν. 
[86 ΒΟΠΟΣ. 

8 Μαηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ 
ἼἸὸ ο οὔθ ποίμηϊησ 6 χοῦ οὐδ, 1 ποῖ {μ6 

ἀλλήλους ἀγαπᾷν: ὁ γὰρ ἀγαπῶν 
ΟἿΘ ΔΠΟΙΠΟΥ ἴο 6 Ἰονίῃσ; ἴθ (οὔθ) Ζοὺῦ Ἰον!ηδ 

τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν. 9. τὸ 
(5 αἰδεσθοηῖ (6) ἴὼν Π6 85 ἔυ]1 6116. ΤῊΘ 

ἄρ Οὐ μοιχεύσεις Οὐ 
Ἰλὼ Νοί ψοῖι 11 σογαχ τς δάμ!ξετν, Νοὲ 

φονεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐκ 
τοῦ } 1} ΠΛ ΠΤΑ͂ΘΥ, Νοὲ ψ Οἱ υν1}} ϑ'θ 81, Νοί 

ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, 
γοὰ ΜΜ1} ἀεβίσα, δημᾶ 1 δὴν ἀἰοσεμῦ σογηπβη αἀγγιϑηΐ, 

ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ 
6 ννοσὰ {πὶ [15 θείη βΒυχησηθα ΠΡ, ἴῃ {π6 

᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 
γου ΜΙ] ον 6 ποσοῦ οὖνοιι 85 ψΟΌΣΒΟΙ, 

1 ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ 
ἐν} Ιονθ ἴο 6 πα ΡΟΥὺῦΓ Ῥαὰ ποῖ 

ἐργάζεται". πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. 
ἰς οτκίηρσ; Δα] ΒΙΠταθηΐ ἔμποσθξοσο οὔ Ἰᾶν ῃ6 ἴονα. 

11 Καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν 
ἈΑπᾶ τῃ15 (ο65) μανίηξ Κηονν ἢ τ 6 

καιρόν, ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ. 
δΔοροϊηϊεα ἐΐσαθ, ἐμαὶ ΠΟῸΣ δισθδαν ὑὸν οὔΐζο 

ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν 
Βῖθο"ῇῇ ἰο ρβοσουβεᾶ, ΟΣ ἴου ὭΘΟΤΟΓΙ Οὗ 8 

ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 12 ἡ. 
186 βαϊνδίίουῃ ἕδη Ψθ να Ῥειδνεα. ΤὨΘ 

νὺξ προέκοψενν ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. 
ρῶς οὐὲογνατᾶ, πὸ ας ἀῶὺ Πδ5 ἀγα ΠΘ65Υ. 

ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα 
Ἧε Ξπου]ᾷ ρΡαΐ οἵ ἔγοταῃ βεῖνε ἐμούθέοσα ἰῃ6 νν Υ5 

τοῦ σκότους, ἐνδυσώῶμεθα δὲ τὰ 
Οὐ θαδσκῆθθθ, να 5Βῃο Πα ρΡπΐ ΟἹ βοῖνεβ ΡῈ [πὸ 

ἘΒΟΜΑ͂ΝΝ 18: 6-Ξ12 

ΘΕῸ ἰμῶῦ 5 ὙΨὮΣ 
ὙΟΌ 16 815ὸ ρδυὶηρ 
ἴα Χ65; 3ῖοὉΓἡὁ 88 7 8186 
σοῦ β ῬΌΙ]Π16 βουνϑδηὺβ 
σΟὨΒΟΘΔΏΙΥ ΒΟΥ Ρ 
15 ΥΘΥΙΥ͂ ῬΌΓΡΟΒΘ. 
1 ΠομοΣ ἴο 811] ὑποὶσ 
ἄπο, ὦ ἢ ψ 0 
[8115 107] μῃθ6 (ἄχ, 
[86 ἰαχ; ἴο Ὠΐγὰ ΨὯΟ 
[08115 ζ0Υ] Ὁπ6 ὑὐϊραΐο, 
[106 ἀὐἸρυΐθ; ἰὸ Ὠὐτα 
ΨΏΟ [08115. 07] 687, 
ΒΌΘΏ δα Υ; ὕο Ὠϊτὰ ῺΟ 
[8115 101] ὨΟΏΟΣ, ΒΟ ἢ 
ΟΣ ΟΣ. ᾿ 

8 Ὧο ποὺ σοῦ ὨδΟΌΪΘ 
ΒΘ6 ΟΡ ΘΩΥΡΟΩΥ ἃ 
5ΙΏΡ]6 ὑηΐηρ, θχοθρὺ ἴὸ 
ἴον οὔθ δῃηούίμου; ἴῸὼΣ 
Ὧ6 ὑπαῦ Ιονὸ5 Ὠΐ5 161- 
ἸΟΨ. 8) Ὧ85 ζ018116ὰ 
6 ᾿ἰᾶΐψ. 9 ΕῸΓ ἰΐδμ8 
ΠΘνν σοαθΊ, “Ὑοἷι πιιιϑὺ 
ῃοὺ οσοχηχηϊῦ δα! Υν, 
οὶ χητϑὺ ποὺ τλ0Ὑ- 
αοχ, Ὑοὰ πλυϑὺ ποῦ ϑιθ8], 
Ὑοὰ τλϑὺ οὺ σονοὺ," 
δὴ ψῇδίονο οὗΟΥ 
σοσησχαϑησιηθηῦ 6 Υ6 
5, 15. βυχσηθα ΠΡ ἴἢ 
[15 ΨΟΥΙΩ͂, ὨΘΙΊΘΙΥ͂, 
“Χο. ταδὺ Ἰονθ γοιτ 
ὨΘΙσΉΡοΟΥ 85. γου ΞΘ 11." 
19ΤονΘ ἄορα Ὡοῦ ψοτκ 
ΟΥΪ ἴο ΟὔΘ᾿ 5 ὩΟΙΡΏΡΟΥ; 
ὑμούθίοσθ Ἰονθ ἰ5 {8 

Ια 5 ΕΠ] ΠΙΠπιϑηῦ. ᾿ 

11 [50] ἰῃΐβ, ὕὔοο, 
θθοδιιδαθ τοὸσῦυ ΡὈθϑορὶϑ 

ΟΝ ὑπ ϑραϑοῇ, ὑδαῦ 

δ 15. δισϑεαάν ὑῃ8 ὨΟΘῸΓ 
ΤΟΥ γοῦ ἴο δι ΔΘ ΓγΓΟΧΩ 

ΒΊΘΘΌ, ΖῸΓ ΠΟῪ ΟἿΤ 58]- 

νοι 15. ὭΘΑΓΟΣ ἴδ 

δαὖὺ 6 ὑπὸ ΧΏΡΗ 

να Ὀδοδὴθ ὈΘ]ΊΘνΘΓΒ. 
12 ΤῊΘ ηἰρῦ ἴα. ψ6} 

δΔομσ; ἴδ. ὅδν ἢδ5 
αΥΑΜᾺ ὨΘΩΥ. [Γοὺ τ 

ὑούθέοσθ ρΡαύὺ οἵξ 
16 ψοῦκα Ὀοοηρίηρ 
ἴο ἀϑύκηθδδβ δᾶ 

ἰοῦ. τ᾽ Ριῦ οὐ ἰδ 



ἘΟΜΑΝΒ 18:18-.--14: ὅ 

ὅπλα τοῦ φωτός. 13 ὡς ἐν ἡμέρᾳ 
οᾶροῦ οὗ πο Ἡρδῖ. Α5 ἴῃ ἘΝ 

εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις 
611 Ῥεμδνθαῖὶν ἐθ Βμουὰ ΑΚ, Γ΄ Ὡρέ ἴο τανϑισίεβ 

καὶ έθαι μὴ κοίταις κκὶ 
δῃηᾶ. το ἀεάπξοα ἠοθές, ποῦ 1το Ἀ6 45 αλὰ 

ἀσελγείαις, ἔριδι καὶ ζήλῳ. 
ἴο δοΐβ οὗ Ἰοοβα οοηδυςσὶ, ποῖ ἰο βίχξο δπαᾶ ἰο 1φδ]ουβυ. 

14 ἀλλὰ ἐνδύσασθε τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν 
Βυαξ ργρμαΐ τοῦ οὐ βεῖνεα ῇξ ακ6. 1τοσὰ ΦΖ655 

Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ 
Ομ σίϑί, ἥ δὴ οξίμα Β65 8 Ζογεϊμδουξῃξ ποῖ 

ποιεῖσθε εἰς. ἐπιθυμίας. 
6 χοῦ τηδκίῃρ ἱπίο ἀοϑισοβ. 

1 4 Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῆ 
ἸῺ6 Ῥεαὲΐ ΟἿ Ῥορίηρ νν Θακς ο ἴῇ 6 

προσλαμβάνεσθε, μὴ 
Ὀ6 τοῦ τρορινίη ἰοννατγά βοῖνϑς, Ὡοΐὶ 

διακρίσεις διαλογισμῶν. 
ἀϊβοσι πιο ΟΕ ΓΘδΞΟ 55. 

πιστεύει φαγεῖν πάντα, 
15 θαι ον ἴοθαί 81 ((Ὠἰ55), {πὸ (οὔθ) δδυΐ 

ἀσθενῶν. ᾿λάχανα ἐσθίει. 3 ὁ 
Ῥαίησσοδκ νοϑθίϑ 1885. ἨΘ 15 ϑδίϊηβ. ΤῊς (οΠ6) 

ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ 
φαίη Ὅλο (οὔ 6) ποΐ φϑαϊϊδπε ποΐ 

: ἐξουθενείτω, ὁ δὲ μὴ 
Ἰεῖ ἴτα Ὀ6 {δίῃ 88 ποίησ, ἰῃς (ο6) δδιιδ ποῖ 

ἐσθίων τὸν. ἐσθίοντα μὴ κρινέτω, 
οαῦϊηρ ἰδο (οπ) φαϊϊτπε ποῖ 16 ἰτὰ 6 ἡπαρίης, 

ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. 4 σὺ 
Ἐὴ6 αοὰ ἔοῦ ἷπὶ σϑοοὶνορα ἰοννεχα 5617. του 

τίς εἴ ὁ κρίνων ἀλλότριον 
ψΏΟ ΕἾ] τὰς (οΠ6) Τααρίηβ ΕΥ̓ ἐτολλνγ- 6} 

οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει 
Βοῖ86 βδουνϑηϊ  Ἰοίβα οὐ Ιοσὰ 6 5 βίδπαϊ:δ 

πίπτει: σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ 
ΟΥ̓ ἨΘ 15 ζΖα!πρ; Ὡθ 1] οἰδμα Ῥαΐ, 5 ΡῬΡοννΕΥ 1 ΦῸΓ 

ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν. 
ἰὼ 8 Τοστά ἰἴοτχηδκο βίδῃα: Ἀΐτλ. 

ὅ ὃς μὲν γὰρ 
Ἅῆ)οΟ ἱἰπάροᾶ ἔὸσ 

ἡμέραν, ὃς δὲ 
ἅδν, ὍΟ Ραξ [ἰ5 710 ἀπσὶπ δνεΥν 

ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῖ πληροφορείσθω: 
Θ86Π (056) ἱπ {86 οὐνὰ υλἱηα εξ Ὠΐγὴ Ὀς ΣᾺ ῬΟΤΏΘ; 

πίστει 
ΡΞ Ὴ9 ΟἹ 

εἰς 
ἰηῖο 

2 ὃς μὲν 
ἍΏΟ ἱμπαροὰ 

ὁ δὲ 

ἡμέραν παρ᾽ 
Ἐν Ῥαβιαθ 

ἡμέραν" 
ἅδν; 

κρίνει: 
15 ἡυασίησ 

κρίνει πᾶσαν 

γ,834 

ΜΘΘΡΟῺΒ ΟὗὐἠἨ {π6 Ἰΐρῃης, 
13Α.5. ἃ 8 ἄδγ- 
ὑἶἰπ6 ἰοῦ ἃ8 Ψ8)Κ 
ἀδορηῦν, ποὺ ἴπ τον. 
οἰγ]65 δῇ ἀγα Κρῃ 
Ῥοαίβ, ποῦ ἰπ ἱπποὶς 
᾿αθσοουγθα 8ΔΠηα Ἰοοβα 
οοπᾶποῦ, ποὺ ἴῃ 
ΒυΠ6 πὰ ᾿ΘΘΙΟΌΣΥ, 
14Βὺὺ ρΡᾳῦ: οὐ ἰῆς 
ΙΤοτὰ “6585 ΟΠ στ βί, 
ΘΔ ἀο ποὺ 6 ὨΪδΔη- 
ηἷηρ Δθϑδα [ἴὉῸΣ ἰῇ 
ἄδϑιτεβ οὔ (86. βθβη:-. 

14 ΜΝ εΙσοῖλα {ἢ 8 
[18 }} Βονΐίησ 

ΜΘΔΚΏΘΘσΟ5. ἰῃ [Πἰ5] 
ἔαλῦῃ, Ὀαὺ ποὺ ἴο τχβκα 
ἀθοϊϑίοη οὐ ἰδ 
αποούϊοηϊησα. 2 Οχμδ᾽ 
[83] δὰ5 ζαϊϊῃ ἴὸ 
οαὺῦ δνουυυῃΐϊηρ, δα 
86 [π|8}}] ψΜῺΟ ἰ5 
ψγοΑΚ δα ναοροίδϊος. 
ϑΙιοῦ [88 οὔθ δϑίϊηρ 
ῃοῦ ἸοΟκΚ ἄονχῃι οἡ {ῃ6 
οὔθ ποὺ θδύϊηρ, δηὰ 
1οῦ 0π6 οπϑ ῃοῦ δδίϊηρ: 
μοῦ πᾶρθο ὑπ 16 
ραύΐησ, ἴοὼσ αοα Ὧδ5 
ψοΙοοτηθα ἰπαὺ ὁπῃ6. 
4͵ΠΟ 8.6 γοὰ ἴο 
πάρ ὅθ Ὠοιβδ᾽ 56ζ- 
νϑηὺ οὐ διηούῃεγ9 ΤῸ 
ὯΪΘ οὐ Ιαϑϑῦου . Ὧ6 
δίϑηας ΟΥΥ 4115. Τη- 
ἀθρᾶ, 6 ψὶ}} Ὀ6: ταδᾶθ 

ἴο βίδῃαά, ἔοσῦ Το ονδῃ" 

ΟδῺ τῇδ κΚ Ὠΐτὴ 5ἰδηά. 

ὅ ΟΠΘ [128] ἰπᾶρε5. 
ΟΘ Οἀδὺ .835 8ΌΟΥΘ 
ΘΟ ΘΥ; δηῃοῦμοῦ 

[8}}]1 πᾶροβ. οπμα 

ΟΑΥ δὲ 811 οὐρα; 

11οὐ Θϑοἢ [1188] 
ὍὈ6 ἔμαΠῚ σσηνίπορᾶ 

ἴὩΏ πὶ οὐαὶ τηϊπά. 

45 Τοπονδῃ, {18;. [ηὴ6 Τιογχάᾶ, ΒΑ; αοᾶ, ὌΝ νυ! 78, 

-πσἜἜν....Ψὕ......... 

8ὅ 

6 ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ 
ἐμ6 (οτ6) ταὶ! 5 τὴ [ἘᾺΣ το Τοτὰ 

φρονεῖ. καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ 
86 15 τὶπαΐησ. Απᾶὰ {πδ6 (οὔθ) ρδιϊῃ ἴο Τιοχα 

ἐσθίει, εὐχαριστεῖ Ὑὰρ τῷ θεῷ. 
[6 15 δαῦϊηϑσ, Ὠφ 15 βινίη δ 8 ΚΞ ΤῸΥ ἰο 6 Οοάᾶ. 

καὶ ὁ ἡ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, 
Αμᾶ μα (οὔθ) ποΐ δδίϊῃμες ἰο Τοσὰ οί Ἠθ ἐ5. βδτϊηρ, 

καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ. 1 Οὐδεὶς 
ΔΠ6ΔΛ ἘὯθΘ 15 ιν ηρ πη κα ἰο 6 Οοά. Νο ομὸ 

γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ, καὶ οὐδεὶς 
ΤΟΥ͂ οὔτ ἴο Ὀΐγη56 15 5 νη, 8:6 ὼὺ οὔθ 

ἑαυτῷὀ ἀποθνήσκει: 8 ἐάν τε γὰρ 
το ὨἰχΏ561 5 15 ἀν ἱῃδ; ον δᾶ ἔου 

ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν, 
Ἅ6 ΙΔ Υ Ὀ6 Πἰνίηρ, ἴο 1Π6 Ττιοοτὰ 8 816 νη, 

ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ κυρίῳ 
ον οσ «πα νν6 τὴδὺ ᾿ς ἀν ίηρ, ἴο δ 6 ΙΤοτὰ 

ἀποθνήσκομεν. ἐάν τε οὖν 
8 8716 ἀν]. Ἱξϑνοσ δηᾶ ἐποζοῖοσο 

ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, 
76 ΤΔΥ Ὀ6 νίη ἴξονεσ 8548 να σδν 6 ἀν ηρ, 

τοῦ κυρίου ἐσμέν. 9 εἰς τοῦτο γὰρ 
οὗ ἱῃ 8 Τοτὰ ἍΕ 8476. Σαΐο της ΤΟΥ͂ 

Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ 
[6 ἐν 9 Ε}} αἰοα Δ ηα ἢ ᾿ἱνφὰ [1ῖἢ οτᾶον ἰμδΐ δῃᾶ 

νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. 
οὗ ἀφρδὰ (οὔῃθ5) επαᾶ οὗ ἰνὶπμϑ (065) Ὧδ ταϊσὴ!λ: 6 Ἰογά. 

10. Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν 
Υοὰ Ρυΐ ΨῊΣ 8.6 γοῦ Ἰυἀσίηρ 6 Ὀτοΐμοσ 

σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς 
οὗ γοιιῦ ΟΥ δ]50 γοῖ ΨΥ δ:ὸ σγοὺ ἰγϑδῖϊηξ δ5 ποίη] 

τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ 
16 Ῥχοΐῃμοσ οΥ νοῦ 4 ἔοτ 

παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ 
6 5181] βίδηα διοηδϑίᾶθ ἰο ἐμ 6 βίθρ οΟΥ τὰ 6 

θεοῦ" 11 γέγραπται γάρ Ζῶ 
σοάᾶ; 11 65 Ὀθρὴ υυυιτίθῃ Φογ Ατὰ ᾿ἰνῖηβ 

ἐγώ, λέγει. Κύριος, ὅτι ἐμοὶ “κάμψει πᾶν 
Ὶ1, ᾿ἰφϑοσίη δ Τοχὰ, ἐμαῖΐ ἰο τ Ψ011] ὈΘΩΩὲ ὄδνοαν 

γόνυ, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ 
Κῆρ, δῃα δεν ἰοηρια Ἅ11 σοΏ 655 ἴο ἴῃ 6 

θεῷ. 12 : ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ 
σοᾶ. ἘΘΘΙν ἐμοσθέοσο οϑοῃ (οπ6) ΟΥ 5 δροιυὲ 

ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ θεῷ. 
ὨΐγηΞε! Σ ψοχὰ ὍΜῺΙ»6ῖνε ἰο ἐπα αοᾶ. 

ΒΟΜΑ͂ΝΝ 14:6--12 

6 ΕΘ ψὯΟ Οὔβοσύθς [δε 
ΟΔΥ οὔϑβοῦνο ὁ [ο 
Φοονδῃ." ΑἸ5ο, ὯθΘ 
ΨΜῺΟ φδαΐβ, δαΐβ ἴο 796- 
ΠονΔῃ," [0Γ Ὧ6 ρίνδε 
ὑΔΏΚ5 ἴο οὔ; δῃᾶ ὯΘ 
ἍῺΟ αοδ5 ποὺ οαὺ ἄοδε 
Ὡοῦ οαῦ ἴο ΨΦομονδῆ," 
Δα γοὺ ρσῖνθα ὑΏΔΏΪ5 
ἴο αοά. 7 Νοὴδ οὗὨ ι|5, 
ΪῺ ἔβϑοῦ, [νὸς ἢ 
ΤΟΡΑΓα ἴο ὨΪΤη5617 ΟἾἹΨ, 
8. ποὺ Οὗἷδ αἰδθς ψ] ἢ 
χοραζᾶ. ἤο πἰπιδοὶῖ 
ΟὨΪΥ; 8:ἴοῦ Ῥοΐῃ ἐπ 
1ἶνθ, ψὸ Ἰῖνθ. ἴο 76}ο- 
γνἢ,. δῃᾶ ἱΡὀ Ἧπτ αἷο, 
ΜῈ αἷθοὸ ἴἰοὸ Φεῆονδῃ.. 
ΤΒΟγοίοσθ. Ῥούῃ 1 τὸ 
νθ δηᾶὰ 1 πὸ ἀϊο, 
6 Ῥϑιοὴρ ἴο Φοπονδῃ." 
9 ΒῸΓΣ ἰο ἐπί οηῃᾶ 
ΟὨσιδὺ ἀϊθαὰ δηᾶ σϑῖὴθ 
ἴο ἴδ δρϑῖμ, ὑμαὺ Ὧ6 
τηϊὶρηῦ 6 Ἰιοσὰ ΟΥΘΥ 
Ῥοΐῃ πὸ ἀρδὰ ϑῃᾶ 
{πὸ ᾿ἰνίηρ. , 

108 ΨῺΣ ἀο γοὰ 
αᾶρο γοὺσ Ὀχούμρουϑ 

ΟΥ ΨῺΥ ἀο γοὰ 8150 
ἼΠ]ΟΟΙ ἄοχ οὐ γΟᾺΓ 

ῬτούμοΥ" ΕΌΣ τὸ 5081] 

811 5ἴϑδῃαάα Ῥοίοτθ (ἢ8 

.]}]ααρταρηὺ βοαῦ οὗ αοᾶ; 
11 ἴογ ἰ 15. ψυϊθθα: 
“4Α5ΞΟὈᾷΞΕΞἩΣ  Ἰῖνο, βδν8 

σομοόονδῃ, “ἢ πὶ ον- 
ΟΥΥ Κῇθθ ΨΜἘ1 ΡὈΘηΩ͂ 

ον, δ πα δΥΘΥΥ 

Τοῦραθ Μ|1 τ κα ΟΡΘ 

δοικι ον]οασταθηῦ ἴο 

αοα, 12 50, δθῃ, 
ΘΒΟῺ οὗ 05 ΜΠ] το ΘΚ 

δὴ δοοουσηῦ ἴο Ὠϊτη- 
5611 ἰο Ααοᾶ. 

θ᾽ Πα μονδῆ, 11,8,18,18. ἐπῃ6 Τιοτᾶ, ΒΑ. 6Ρ Τομονδῃ, {1|3,.18, [ὴη6 Τιοχᾶ, ΒΔ. 
8: ΤοΠοόνβϑῃ, 01:8,18-1δ,18. 
ΒΑ. 

1μ6 Τιογτᾶ, ΒΑ, 114 Φοῆονδῃ, .71.8,11-18.. [6 ΤιοΓᾷᾶ, 



ΒΟΜΑΝΕΒ 14: 18---ἶθ 1836 

18 Μηκέτι οὖν ἀλλήλους 13 Ὑούθίογθ [δὲ Νοῖ ψϑὲ ἐβογθέοσο οτβ δηοίμευ  οῦ 6 ᾿πᾶρίηρ Θὴθ 8ῃ. 
κρίνωμεν: ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, | ΟΠΕΓ δ ἸΟΏΡΕΥ, Βα νν8 Ἰὴ8 .ν 7υαβο; μαὶ 1135. Τ1υάρσεοῦ ταΐμοσ, [σα ΠΟΥ ΤΒΚ6 ἑπΐβ τουα 

τὸ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ | ἀθοϊδίοῃ, ποῦ ἕο ρας 8. ἴῃ ῃοΐ ἰο 6 ραζείηξ βἰσικίησ ἐονναγζά ἰο ἐπα ὈσοίμοΣ ἔΟΓΘ 8, ὈΥΟύΠΟΥ 8, δι ηη ἢ σκάνδαλον. 14 
ΟΥ 1411- σϑβοσυ. 

πέπεισμαι ἐν 
αν Ρεθη ροιβαδαθα ἴὰ 

οὐδὲν κοινὸν δι᾽ 
ποίμιη5 σογζθθολ ἰῃγοιρσῃ 

τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, 
ἴο ἐπα (οτ 6) ΤΕΟΚΟΏΩΒ δησί]ηρ ΟΟΙΩΙΏΟΏ ἴο ῬΘ, 

ἐκείνῳ κοινόν. 15 εἰ γὰ διὰ 
ἰο παὲ (οὔθ). οοχζηχήοη. ΙΕ ὙῸΡ σου ἢ 
βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, 

Ἰῃϊησ δαΐθῃ {πὸ Ὀχοίμευ. οἵ σοὺ 5 Ῥοίηῃδ συϊανϑα, 
οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. 
ποῦ γαῖ δοσοχάϊηρ ἴο ον ΨψΟὰ 8.6 ννδικιὴβ δροιί. 

βρώματί σου ἐκεῖνον 
(πὴ δαΐθα ΟΥ̓ γοῖΣ ἴμδὲ (οὔθ) 

ὑπὲῤ᾽ οὐ Χριστὸς ἀπέθανεν. 
ΟΥΝΟΥ ΨΏΟΙΩ [ΤΣ ΕῚῚ αἰςα. 

16 μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ 
Νοὲ [ἰδὶ 6 ὈΙαβρῃοηθαᾶ ἐμογοίοσα οὗ χοῦ ἐπε 

ἀγαθόν. 11 οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία 
ξοοὰ ((μϊΠ 5}. Νοὶ ἔοσ 15 Ἐασ λεία 
τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσι ἀλλὰ οἔίῃςα αοάὰ βαίϊηρ απα ἀπηκιθα, ες Βαξ 
δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ ὰ ἐ ᾿ : αρὰ ἐν πνεύματι 
ΤΕἸΘ ΘΟ 5ηΘ55 θη ὥθδαοθ δῃᾶ ἈΠ Ρ 1π ρίεῖς 
ἁγίῳι:. 18 γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων 
Βοῖν; ΦΟΥ ἃ τη ΐ5 5]ΑΝΊΠΕ 
τῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ ἰο ἐπ6 611 ρ᾽δαϑίησ ἴοἐδθ οὐ βδηὰ 

δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. 
ΘΡΟσονθα ἴο (ἢὰ ΤΆθῃ. 

καὶ 
διὰ 

ὅτι 
ἐμαΐῖ 

μὴ 
μοί 

οἶδα 
αν ΚΟΜΨᾺ 

κυρίῳ ᾿ΪΙησοῦ 
Τιοτὰ ΒΙΞΕΙΡΕῚ 

ἑαυτοῦ: εἰ 
1ἰ5618; 1 

ὈΠῺΡ ὈΪΟΟΚ οΥ ἃ Οϑ 188 
ἴοῦ ὑτϊρρίῃρ. 141 Κῆον 
8η4 δὰ ρεγβιϑαᾶθα ἴῃ 
ὑῃ6 Τοσγὰ σαβϑια δι 
πού λπρ 5 ἀθῆϊθᾶ ἰῃ 
1ΌΒΘΙΣ; ΟἿ ψΏΘΙΘ 8 
ΤΏΔῺ ΟΟΙΒΙαΘΓΒ. βοηδ. 
[ΒΡ ἴο ΡῈ ἀθῆϊθα,. ἴο 
Ὠλτὰ 10 ἰ5 ἀβ δ ]οϑά. 15 ἘῸΣ 
1 Ὀβοδιιθδθ οὔ ἴοοα 
ὕΟΌΓ Ὀτούμθσ 15 Ῥείη 
ΘΥϊονθα, γοὰ 816 ΏΟ 
ἸΟΠΘΘΙ τνϑϊκίηρ ἴῃ 80- 
σοΓα ψ] ον. Ὸ πο 
ὉΥ γοῦγ ἔοοά συΐῃ ἐπαὶ 
ΟὯΘ [ΟΥ̓ ψΏοΙλ ΟἾ τ δὲ 
αἰεα. 15 8)ὸ ποὺ, ἐδοζο.- 
ΓΟΥΘ, δῦ 6 ροοᾶ τοῦ 
Ὀδορὶθ ἄο Ὀ6. βροκϑθῃ 
ΟΥ ψ] ἢ ἰηΐαγῦν ἴο σου. 
ΕἼ ΒῸΣ 6 Κίηραοχῃ 
ΟΥ αοα ἄοεθ5 ποῦ τηθϑῃ 
βθύηρ δηά αὐϊηκίηρ, 
Ὀὰὺ [Π]68} 5] τίρῃ- 
θοῦ ϑηθος 8ηᾷ Ὅθδοθ 
8η ΟῚ ψὶῖῃ ΠΟΙ 
ΒΡΙΓΙ, 18 ἘῸΓ ὯὨ6. ψΏΟ 
ἴῃ ὑῃὶβ ΤΟρδσαάῖ βἴανθα 
ἔοχ ΟἸγδὺ ἴθ δοσδρί- 
8016 ἕο αοά β8μὰ 
ὯδΔ5 ΔΡΡΌΓΟΥΘΙ ψΐδη 
ΤΏΘΏ. ᾿ 

19 5.0, ἔθη, [1οὺ ἃ 
Ῥυγϑδαθ πο ὑπίηρδ 
τΙηθΚίηρ ἔῸΓ ρϑβοθ δηᾶ 
7π6 πίηρβ δαῦ 78 
ἘΡΡυΙαϊΏρ ἕο ομθ 81}- 
οὐδσ. 2Ὁὃ ϑίορ ὑβασίηρ 
ἄονψῃ ὑπ ψοσκ οἵ αοά 
Ἰαξὺ ἴου {πμῃ6 58 κ οὗ 
Ἰοοά. Ὑταδ, 811 ὑμίηρϑ 
8Ι͂Θ οΟΙθβδῃ, δαξ ἴδ 15 
Τα ους ὅο 8 8 
ΨΏΟ ψῖθ 8 Τοσοδδίοη 

μὴ τῷ 
Νοὲ ἰο τῇς 

ἀπόλλυε 
Ὀ6 ἀοϑίχου τ 5 

ὁ 
{186 (οπ6) 

χριστῷ 
[Τὴ 

19 ἄρα οὖν τὸ ῆ ἰρή ἷ [ος τ εἰρῆν 
Ἐδαν ἰδογοέοσχα ἰμ6 (ἰδ: 55) δεῖνα ἐξ 

διώκωμεν καὶ τὰ 
ΤᾺΔΣ να Ὀ6 ΡΌσσ ΩΡ δρᾶ ἐμ (1255) 
οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους: 
ἘΡΡΌΠαΙΕ ἰμ6 (0 π6) ἰπΐο οὔθ ἀὐοίμος, 

ἕνεκεν βρώματος κατάλυε 
Οἱ ϑδοσοιιτηΐ οὗ τη θαίε 6 Ἰοοβίὰπβ ἄοννὰ 
ἔργον τοῦ θεοῦ. πάντα μὲν 
ΜΟΥ οὔποθ αοᾶ. ΑἹ] (ἐμ 55) πα θοαᾶ 
ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ ᾽ 
μὰξ τὈβᾷ ἰοΐδβεο χὔδὴ ἢ 

τῆς 
ΟΥ̓ ἴῃ 8 

20 μὴ 
οί 

τὸ 
τῆς 

καθαρά, 
ΟἸβϑῃ, 

τῷ διὰ 
ἕο πα (ὁπ 6) ἐμτοῦσἢ 
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προσκόμματος ἐσθίοντι. 21 καλὸν τὸ 
οἰΓἸ ΚΙ 5 ἰοννασᾷ ἴἰο (006) δδιϊην. Ἐ|ὸ ἴδε 

ὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πεῖν οἶνον μηδὲ ἐν 
μὴ ΦΟΤΩΣ τηθαὶ ποί-αΐ ἰο ἄσὴκ πε ποίτΡαϊ ἴῃ 

ᾧ ὁ ἀδελφός σου 
ψρίομ ((1Π6) [86 Ῥτοΐμοσ οὔ σου 

προσκόπτει. 22 σὺ πίστιν ἣν 
15 ΞΊΓΚΙᾺΒ ἰοννατχά. του ξαϊῃ ΨΈΙΟΩ 

ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ᾿ ἔχε 
γοῦ 816 Ββανίῆθ δοοοσζάϊησ ἰο ψοῦυχϑοιξ 6 δανίηδ 

-“ -“ ΄ ε 

ἐνώτιον τοῦ θεοῦ. μακάριος ὁ μὴ 
ΤΙ βἰίσῃξ: οζίμο ἀοά. ἩΔΡΟῸΥ 16 (ομ6) ποῖ 

κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει" 
ἡυάσίηδ ΠΪΤΩΞΟΙ 1 ψΏδι 6 ἰ5 δρυγονίηδσι 

23 ὁ δὲ διακρινόμενος᾽ ἐὰν 
ἴθ (οὔθ) χὰ Ῥεΐηρ δας ποᾶροϊᾶρα ἱξονοῦ 

φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ 
μο 5ῃοι]Ἱὰ βδδὲέ μαβ5 Ῥεεὴ 7 μᾶθεα ἄοννῃ, Ὀεοαῦβα ποί 

ἐκ πίστεω. πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ 
οὐ ο ξ ξαϊΐῃ; δνοσσνίῖηρ θα νὰ οὶ οἱ οὗ 

πίστεως ἁμαρτία ἐστίν. 
αὶ τὰ 51 15. 

15 ᾿Οφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ 
γε αύὸ οὐνίῃσ θὰ. να ἰῃ6 Ῥοννου αι] (0165) 

τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων 
6 ᾽ ΘΑ ΚΏΘΞβ65 ΟΥ̓ {πΠ6 (ΟΠ 685) ποῖ ΡΟΎΨΟΥΓΌΙ 

βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. 
ἰὸ 6 σβυυύνηδ, δῃα ποὺ ἴο βϑῖνθββ. ἴο Ὀ6 Ρ᾽θδϑίηδ. 

2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον 
ἙδΟοᾺ (ο6) οὔ ἴο 86 ἈΘΙΒΏΒΟΥ 

ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς 
Ἰοὺ ἰσὰ 6 Ἰθαϑίης ἰΐο ἰπ6 (15) δβδοοᾶ ἰοννατὰ 

οἰκοδομήν" ἃ καὶ γὰΡῤῤ ὁ χριστὸς οὐχ 
ρα πταίηα, δά . Ζ0ΓὉ ἐπθ. Οῇδγῖθί τοί 

ἑαυτῷ ἤρεσεν’ ἀλλὰ καθὼς 
1το Ὠἰτηβϑις ῬΙοαβϑᾶ; 1.5.2 δΔοσογχαϊηρ 85 

γέγραπται Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν 
865 Ῥθοὴ υϊτίθη ΤῊ τρρτόϑοῦθ5 οὗ ἴθ (ΟΠ. 65) 

ὀνειδιζόντωοο: σὲ ἐπέπεσαν ἐπ᾽ ἐμέ. 
ΤΟΡΥΟΔΟΒΙΠ σου Ζ6}} αροὰὰ ᾿ΠἌΡΟΣ. Τ6. 

4 - ὅσα “ γὰρ προεγράφη; 
Ἀ5 τϑὴν ([μ1ΠΡ5) ΤΟΥ τν85 εϊτίθ Ὀοῖοσα, 

πάντα εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν 
8} (155) ἰαο ἰῃ6 ΟἿΓ ἰοδομῖηρ 

ἐγρά : ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς 
νει μνς,: ἴῃ οχάδε ἰδὲ ἔσο ἐπα επάσσαησα 

καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν 
ἃ ἐμοῦ ἴῃς Ἀξωδ δὶ οὗ ἴθ ϑοχίρίυτεβ 

τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. ὅ ὁ δὲ θεὸς 
16. ἤορθοὸ. Ψ6͵ΩΔΥ 6 Βανί. ΤΠῸ νὰ σαοα 

ἘΟΜΑΝΑ 14: 231--1ὅ: ὅ 

ΖΟ βὺθπλθ!ρ δαΐδ. 
21 τὸ 16 ὍΘΙ ποῦ ἰο 
ραὺ ρθῆ οὐ ἴο ἀσίὶηξκ 
ἍῺ6 ΟΥ̓  ἀο δηνίηϊηρ 
ΟΥ̓́Θ ἜΘΟΣ νου Ὀγοΐῃ- 
ΕΓ Ββύυθοθ. 22 ΤῺ6 
Τα ὑμοὺ γοὺ ἤϑᾶνο, 
πᾶν Ὁ ἰἴἢ βοοοσᾶ 
ἰῇ γουθθ ἰὼ ἐπ 
αἰσῃὺ οὗ αοᾶ. ΗΔΡῸΡν 
ἷ5 ὑπ6 τϑῃ ὑδδαὺ αοθα 
τοῦ ρὰῦ Ὠϊλ5ΘΙ οἱ 
Ἰπαρτηθηῦ ὉΡ δῦ 6 
ΔΡΡτονθα. 23 Βυὺ ἢ Ὧ6 
885 ἀουρίβ, μ6 15. ἃ]- 
τον. οοπαδιαηθα [ἢ 
Ὧ6 δαΐβϑ, ὑδοϑδῖδθ [86 
ο651] ποὺ [68] οιὐ 
οὗ ξαϊίῃ. ᾿παθϑά, ον ῦυ- 
φησ ὑμαῦὺ 15. ποὺ ουὖ 
οὐ ἔοι 15. βίῃ, 

" Β ὟΥε, ὑπουρῃ, ψ 0 
“876 δίχοηρ Οὐρὐ 

ἴο Ὀ6ΔΙ 6 ΜΘΘΚΏΘΘΝΘΚ 

οὗ ἴποβαο ποῦ βίσοῃρ, 

δια ποὺ ὑο Ὀ6 Ὀ]Θαβίτρ; 

Οὐγδοῖνγοα. 27 οϑοῖ 

Οὗ υ5.. ΡΙθᾶθ6 [15] 
ὩΘΙΡΏΡΟΣ ἴὰ ψδῦ 15 

ϑοοᾶ ἴἋῖοΓ [ΠΪ8] ὑὉ- 
Ῥυϊάϊηρ. 3. ἘῸΓ ονϑῃ 

ΟὨσχιβῦ αἰα ποῦ ῬΙθδβ8 
ὨἰΒΘΙΣ; Ραὺ ᾿αϑὺ 85 

ἢ 15. ττιύθη: ᾿ “ἸΤΏΘ 

ΤΟΌσΌΔΟος οὐ ἰοβο 

ὍὯΟ ψογ6 ὙΘΡΓΟΘΟ 
γοὰ Ὥδγα {8116 ὌΡΟΙΏ 

6." 4ἀΈῸΌΓ 811 ὴ6 

ὑῖηρβ ὑμαὺ ψΟΓΘ. τὶς 

θη αἴογοῦϊηθ ΜΓ 

υιΐθη 20. Οὔ ἴῃ - 

δὐσαοίίομ, ὑβαῦ σου Ρ ἢ 

ΟἿΤ δηάστθησα δηᾶ 
ὑπσοιρ ὑδθ΄ σομλέογῦ 

ἔτογα ὑμ ϑουῖϊρύστδα 
ψ6 τηϊρηῦ ἤδνθ ΠΟΌΘ. 
δ᾽ ΝΟΝ τὰν ὑμ6 αοᾶ 



ΒΟΜΑΝΒ 1δ:6--18. 

ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως 
οὗ ἴῃ κδλδτ μδραλ ᾿ς 354 οξίβο. - σομλξοτέ 

δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ. φρονεῖν. 
ΤΩΔΚΥ δὲ βῖνα ἰογοῦυ ἰπδ νοῦν (15) ἴο 6 ταϊμαϊπρ 

ἐν ἀλλήλοις . κατὰ . Χριστὸν ᾿ἰησοῦν, 
ἴῃ ᾿ ο6 δηΐου δοςοχάϊῃρ ἴο {6} ΟΕΊΗΝ 71 651.5, 

6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι 
οὐ Ἷὰ οτᾶρχυ δε 1ΠΚΟ- τα ἀθαἁάν ἴθ ΟἿΘ το 

δοξάζητε . τὸν θεὸν καὶ πατέρα 
τοῦ τὴδν 6 βου νίπσ ἰῃ6 αοαὦὐ ϑῃᾶ ἘΔΊΏΟΥ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
οἔίῃμβαε -Τοσὰ οὔ. {6615 ΟΠ σιβί. 

7. Διδ' τυ Ὁ προσλαμβάνεσθε 
τ  ΤΣΧΟΌΡΗ ΣᾺ. ΡῈ τοὺ τεσαϊντηβ ἰοννατα βε]νεβ 

ἀλλήλους͵. - “ καθὼς “καὶ ὁ 
οΘ δι οοσ, - δοσοοσάϊπϑ 89. δαἰϑδὸ [π6 

“προσελάβετο ᾿ ἡμᾶς, εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ. 
χϑορὶναᾶ τοννδτά 5615 ..5, χὴν Εῖοῖν. οὔθ ἀοά. 

τῆς 

γὶδί 

8 λέγω ᾿γὰρ "Χριστὸν διάκονον. 
1 τὰ βαυ 5 " ΟΣ . Ο χῖβὲ βούνδηΐ 

γεγενῆσθαι ᾿΄- περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας 
ἕο πᾶν Ὀθοοχζθ. . ΟΣ οἰγουσαοῖδῖου ΟΥΘΓΙΓ, {ταϊῃ 

θεοῦ, . εἰς. τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας 
οὗ αοά, “Λαο ἰπθ ἴο βίδ 1126 ἴδ Ῥτοσγηΐβεϑ 

τῶν πατέρων, . 9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους 
ΟΕ μ6 ξαίμϑυβ, 186 Ῥυΐ πϑίϊουϑ ονῸ ΤΩΘΙῸΥ 

δοξάσαι τὸν θεόν᾽' καθὼς γέγραπται 
ἴἰο διουν ἴ86 αοα; δοοοσάϊῃξ δ5. 1: Βδ5 ὕῬεϑὴὶ τὶ θα 

Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν 
ΤΏΤΟσΡΗ {ἢ ῖ5 (15) 151811] σολῆθεβ οαὐὖὐ ἴο γοὰὰ ἴπ 

ἔθνεσι,. καὶ τῷ ὀνόματί σου 
πϑίίοηβ, - δυᾶ ἴο ἴ8 8 ὩΔΙΘ οὗ γοὰ 

ψαλῶ. : 10 καὶ πάλιν λέγει 
Ὶ 514} ΓΟ σηρ]οᾶν. Αμᾶ δρϑαΐπ ἨΘ 15 βαρ, 

Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 
ΒΘ ὕοῦ ρῖϑδα, πίοι, ἢ. 6 Ῥξεορὶὲ οἔ Βΐτη. 

11 καὶ πάλιν Αἰνεῖτε, πάντα τὰ ἔθνη, 
Αμᾶ αϑϑὶῃ Β6 τοῦ Ὀγαϊβίηρ, 81. δε παδίοῃβ, 

τὸν κύριον, καὶ ἐπαινεσάτωσαν᾽ αὐτὸν πάντες 
ἐᾷς Τιοχᾶ, δῃά 11οὐ ἴθ ρυϑῖθα ἀρο Ὠΐη 41} 

οἱ λαοί. 12 καὶ πάλιν Ἠσαΐίας λέγει 
ἴῇ6 Ῥθορὶδξ. Αμᾶ αρδοῖῃθ ἴβδίδῃ-. [15 βαυἱῃξ 

Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ. ᾿Ιεσσαί, ᾿καὶ ὁ. 
ἍΠΠΡῸ6 ἰὴ6. σοοῦὺ οξίῃοεο {265585,. δπὰ δα (016) 

ἀνιστάμενος ἄρχειν -. ἐθνῶ: ἐπ’ αὐτῷ 
βἰδηάϊηρ Ρ - ἰο ὈῈ συ] θ᾽ Οὗ ἡϑίίοηβ; ὕροῖ. Εἶτα 

ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 1. ὁ δὲ θεὸς τῆς 
πδίΐοσϑ... ΜΗ] ΟΡΘ. Το "νὺξ Οσοᾶ 

"χριστὸς. 

η88 

Ο ΒΌΡΡΙ6Β δηδυγ.- 
ΔΔΟΘ 8δηά σοχηΐογς 
δτϑὺῦ τοῦ ἴο Ὥδγῃ 
ΟΡ ΥΟΌΧΣΞΘΙΨΟΣ ἢ 
ΒΒ ΧΩ τηθῦδὶ αὐϊιζυᾶς 
ἰμαὺ ΟὨγὶδὺ 96 5115 Ἡ; 
6 μδὺ ψιῦἢ ΟΠ6 δοοογά 
Ὑοὸῦ ΙΔ Ὑ| Ὁη8 
του ΡἹου ἔν [6 αοᾷ 
δὰ Εδίμο οἵ οὐ 
Τοτγὰά σοθὰβ ΟὨτίβῦ.. .-. 

γέ ν εἴτ χ- ζολ - ΣΆ... 5) 10} 
ΟἿΘ δῃούμοσ, ἰπϑῦ: 85 
186 Οῃγιδὺ 8150 πεὶ- 
ΟΟΙΔΘΩ͂ τι5, ἰῸΠ ῬΊΟτ 
ἴο αοἂ ἐπ νἱίϑν. 
ΒΈΟΣΥΣ 1 58. ὑδδὲ 
ΟἸγίδῦ δούυϑιν ᾿"θ6- 
δὰ ἃ χη ΐϊδίοῦ. οἵ 
ἴμοϑθ Ο 8:16 οἱγ- 
οὐτηοϊδοα ἴῃ ὈΘΏΔΙ]} 
οὗ Οοά᾽5 ὑχτυ Ὠ ] 685, 
50 85 ἴο νϑυγν ἰδ 
ῬΤοΙΆΪδ65 ἘΠῚ Ιηδάρ 
ἴο ὑμθὶ ζογθίδίμϑβ, 
θ9δηἃ ἰμδαὺ ἴῃ π8- 
ὑϊοησ. ταϊρηῦ. δρ]ου ν 
αοα ἴοΥἹ ἰδ. ΤΊΘΓΟΥ. 
Φυδὺ 85 ἰὑὉ 15. υυϊίθῃ: 
ὩΤῊΘὺ ἰ5 ΨῺΣ 1 Ὑὲ[Π} 
ΟΌΘῺΙΥ δοκῃοσ]θᾶρθ 
γοὰ διιοηρ. ὑπ π8- 
ὑοῦ δῃᾶ- ἴο γοὺγ 
ὭδΘ ΖΦ ΜἘΠὶΠ ΤΙΏΔΚ8 
ταθιοᾶν." 109 Αηά δραίῃ 
Ὧ6 5805: “Β6 ρἰδᾶ, 

Ὑοῦ ἡδύϊοηβ, τὶ, ἰδ 
ῬΘΟΡΙ6.".11 Αηᾶ δρϑὶῃ: 
Ῥχαϊδα σοῆονδῃ," .8}} 
γοὸῦ Ὡδίύϊοηβ, δῃᾷ -1οὐ 
811 86 Ῥθοῦὶθβ Ῥσχγϑίββ 

1] Πέτα. 12 Απα δρϑὶπ 
Ἰβϑῖδϑη 5ᾶγ5: “ἼΠΕΙΒ 
ΜΜ|ι Ὀ6 ὑμδβ8. σοοῦ 
ΟΥ “6856, δῃάᾶ ἔμοτο 
ὙΜ}1Π 6 Οὔδ 8γδηρ 
ἴο χσὰὶθ πδύϊοηδ;.. 0ἢ 
᾿Ὠη Ὡϑίϊοηβ Ψ11 τοϑὺ 
μοῦ Πορϑ.".. 13 Μβ8ὺ 

οὔ με [6 Οαοά ψ80 .-: ρἰνε8 

95 Ναϊίοπβ, ΒΑΘυρ; παιίομθ, Ο Τιοτᾶ, μονρί,͵ Μ55. .33,1611; ἠδθοπὸς 
Ο ϑομόνδῃ, «Πδπιατρίπ, 110 Τοπόνδῃ, 017,8,11-8,350. Τη6 Τιογᾶ, ΒΑ. 
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ἐλπίδος πληρῶσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ 
Βορα ΤᾺΔΚΡ ὨΘ6 ΕΗ] τοῦ. οὗδι 7οΥ δηὰ 

εἰρήνης. ἐν τῷ Ἀππιστεύειν, εἰς τὸ 
ρεδοθ τ ἰᾷβθΘ ἰτοΡαΡε]ίανίπρ,. ἱπίοὀ :: ἐμ 

περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει 
ἰο 6 δρουπαΐηῃρδ γοῦ ἰῃὰ 16 πορθὸ ἱξὀ μΡβόνοῦ. 

πνεύματος ἁγίου. τὰς 
οἵ Βριτἱξ ΠΟΙν. 

14 Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, 
Τᾶνο θδθρὴ ρουβυδαρᾷ υϊ, ὈΓοίμοΙσ ΟΕΤΏΘ, 

καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ 
4150 νεῖν. 1. δρουΐ τοῦ,. ἰμδΐ δῖϑο νϑὺν (068) 

μεστοί. ἐστε ἀγαθωσύνης,: πεπληρωμένοι 
2.11} υοῦυ δῖ οἶβοοδηθθβ, πανὶπρ ὑ6θὴ ΒΠΘα 

πάσης τῆς γνώσεως, δυνάμενοι καὶ 
οἶδα! ἰὰθΘ Κηονιρᾶσθ, θη ΡΟΥΝΘΥΓᾺΙ (οπ65) 8150 

ἀλλήλους νουθετεῖν. 
056 ΔῃοΐΠὉΥ ἴο 6 ρυἱξηρ τα ἴὩ. 

15 τολμηροτέρως. δὲ ἔγραψα ὑμῖν ἀπὸ 
Ξ Μῶὸοτχθ ἀδυηδὶν ρυξ. ΙΓνντοῖθ ἴοχοῦ Ζ͵ἿΟΣΩ 

μέρους, . ὡς ' . ἐπαναμιμνήσκων 
Ρατῖ, 85. φΡυϊτπε ῬδοκΚ ᾿ἰπῃ το] ΌΣ 8 Π66 δϑδῖῃ 

ὑμᾶς,.- διὰ τὴν χάριν τὴν ᾿ 
ἘΣ ἰὰσοῦσῃ τῃ6 υπάοβοτνοᾶ Κη θ8θ5 ἐμ6 (ο06) 

δοθεῖσάν - μοι ἀπὸ. τοῦ θεοῦ 16 εἰς 
βανίῃβ Ῥβθὴ σίνθῃ ἴο τὶ ἔτοῖὰ 6 αοά . λἀηΐο 

τὸ εἶναί με. λειτουργὸν Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ εἰς 
(86 ἰο 6 6 ΡῬΌΡΙΠς βουνδηξ οὐ Οησχῖδέ “265815. ἰπίο 

τὰ ἔθνη, - ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον 
[ὴ6 παίίοῃβ, δασωϊη βίου δ᾽ ΒΘΟΥΘΟΙν- (6 - βοοα 65 

τοῦ. θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ 
οἔ τα αοάᾶ, ἷῃ οτᾶφσχ ἔπαὶ τσχηϊσῃξ θθοοθ ἰῃ6 

προσφορὰ . τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, 
ζο)εζ:9 5212 ΟΥ̓ ἰῃμ8 ΠΔΊΪΟΩ5 - ὙΚ06}} ΓΘοθίν 16, 

ἡγιασμένη - ἐν πνεύματι ἁγίῳ- 
Βανίηβ Ὀ6θῃ βϑμοίβρα ἴῃ ΒΡΙΓΙ  -᾿  ΒΟΙγΥ. - 

11 ἔχω οὖν τὴν καύχησιν ἐν Χ' 
Τὰ πανί ἰμογεῖοσθ ἰῇθς Ὀοδϑίηβ ἰὴ 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τὰ πρὸς τὸν θεόν. 
ΟἸχσς. 2655 ἰδ6 (ἰμηρ5) ἰονγασὰ ἐπ Οοάᾶ; 

18. οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν 
τ ηρὲ ΤΟΥ͂ 58} ὅατθ δησίῃμϊηρ -ἰο 6 5βρθδκίηβ 

τ ὧν ΞΟ -- οὐ κατειργάσατο Χριστὸς 
οὗ ψῃϊοςἢ (55) τοὶ ψνογκεᾶ ἀοννῃ ΟΒσιϑί 

᾿ δι᾽ ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν . ἐθνῶν, λόγῳ 
ἰδτουρ 6 ἱπίο ορϑαΐθησα οὐ παίίομϑ, ἰο ννοτᾶ 

καὶ ἔργῳ, 19 ἐν δυνάμει σημείων καὶ 
ἃηαἃ ἴἰο Ψοτκ, “ἢ ΡονοΥ: οὗ ϑίρῃβ δῃᾶ 

τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου: ὥστε 
Ροχίθηΐϊσ, ἢ ΡΟΨΨΟΣ οὗ βοϊγιὶξ ΠΟΙ͂; 859-86 

ΒΟΜΑ͂ΝΝ 1ὅ: 14--19 

δορα ΗἸ χοῦ συν 81} 
ἴον δῃα ὑῬοβοθ᾽ Ὁ γὙοῦα 
Ρϑιανίησ, ὑμαὺ τοῦ 
ΤΏΔΥ ΔΡΟΙΠΩαΓ θὰ ΠΟΡ6 
ψι Ῥόνοῦ οὗὐ οΪ 
Βρ  γῖῦ. τ: 

14 ΝΟΥ 1 ΤΥ 561} 8150 
δῖ Ρουϑυδαρα δρουῦῦ 
τοῦ, ἢν Ὀτούμουβ, ἰδὲ 
"χοῦ γΟΌΓΒΘΙΥΘΒ ἀ.Θ 8150 
11} ΟΥὨἨ ροοάῃρδϑθβθ, 8ἃ5 
χοῦ ἤδν Ῥθθὴ Πρ 
μι 8411 Κηον]οᾶρα, 
δια ἐμοῦ στοῦ δὴ 
8150 δαμπγοῃ δ". 0186 
διηοίῃου. 15 οννονοσ, Τ 
δὰ πτιϊηρ τοῦ [ῃ8 
ΤΟΥ͂Θ “ ΟὈΡΘΘΟΚΘΏΙΪΥ ΟΣ 
Βο6 Ὀοϊηΐδ, 85 ἰξ. τὸ- 
ταϊηαϊηρ χοῦ δρϑίῃ, 
Ῥϑοϑίιδα οὐ ὑπ6 ὑπᾶ6- 
Βουνϑα ΚΙ ΠΘ55. σΊΘ ἢ 
ἴο τὴη8 ἔγοημι αοα 16 ἴοΓ 
6 ἰο Ὅ6 8 “Ῥυ]σ 
βοσναηὺ οἵ ΟὨσὶϑὺ σ6 515 
ἴο ὑμθ6᾽ πδίϊοῃϑβ, 6ἢ- 
ϑσαρίηρ ἰῇ ἰῃ6 Ἀοὶν 
ΜΟΥΚ οὗ {ῃ6 δοοάᾶ ποῦ 5 
οὗ αοά, ἴῃ. ογάθυ. ὑῃδῦ 
886. οΟΥΟυΐρ, ὩΔΙΏΘΙΥ, 
{θθθ δίϊοαϑ, ταϊρὐ 

Ῥχονα. ἴο 6 ϑδοοθρῦ- 
8016, Ὁ Ὀοίηρ, 58η0- 
ἰῆρᾷ τὶ ΟΙν βρὶγιῦ. 

. 11 ΤΏΘΥΘΙΟΣΘ Τ ὭδΥΘ 
σϑξθ ἴοσ οχυ θὴρ ἴῃ 
ΟὨγχίδὺ σθθ5 ψΏΘῺ τ 
ΟΟΘ5 ἴο ὑπίηρα. Ὁ6Γ- 
ἰαϊῖηρ ἴο αοῦ. 18 ἘΌΣ 
1 Ψ}Π ποῦ. νθηΐθυσα ἴοὸ 
[61 ὉΩ6 ὑπίης ἢ 
15 ποὺ οὗ ὕοϑθ ὑηρ5 
ΜΏΪΟΩ - ΟἸὨγδὺ ψογκρα 
ὑσουρ 6 ἔογ  Π6 
πϑύϊοῃβ ἰο Ὅ6 οροϑαϊθηῦ, 
ὃν [Υ] ψοζᾶ. δῃᾶ 
ἀδορᾶ, 19 σι ὑῃ6 ρον- 
ΕΓ Οὗ 5ρὴς δῃηᾶ Ροῦ- 
ἐδ, ἢ 6 Ρονοῦ 
οὗ ὨΟΙΪΥ͂ βοϊσγὶῦ; 50 ὑμδὺ 



ΒΟΜΑ͂ΝΚΑ 1ὅ: 20---ΑΟἹ 

᾿Ιερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι 
δ. ΟΣ κε 8δηα ἰἴο οἰγχοι δ. 8.8 87 85 

τοῦ ᾿Ιλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ 
τλ8 ΤΠντλοιι το να ξ18116α {12} 

εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ, 20 οὕτως δὲ 
Βοοὰ πεν ΟΣ ἴῃ 6 Ομ χίδί, ἰὰ5 Ῥυΐ 

φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ 
Ῥοΐῃρ ξο ΠΩ, Οὗ οΟΣ ἰὼ Ὀ6 ἀδθοϊασίηρ Βοοᾶ θα ποῖ 

ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα ἐπ᾽ 
ὙΨΏΘΥΘ 85 δηθὰ ΟἸσχὶβσί, ἰῇ ογᾶοσχ ἰμαΐ ποὺ Ὡροὰ 

ἀλλότριον . θεμέλιον οἰκοδομῶ, 
ἘἸοτοχλο τ) νὰ] Σοιπηδαδίζοιι 1τδϑν 6 ὈΕ]ΑΙΩΖ, 

2ὶ ἀλλὰ. . καθὼς γέγραπται 
[5.1] δεοσοτάϊηρ α΄. ΣΦ 85 Ὅθθῃ υυυιξεα 

"Ὄψονται, - οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ 
ΤἸΤὮδν ΨΠ1 566 ἰοὸ οσα ποῖ ἰΐνναϑ Δ ΠΟΙ ΠΟοςρΩ͂ ἀροιῦί 

αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀκηκόασιν 
Ὠϊτὰ, δά τοί Ὧδνϑ μοατσὰ 

συνήσουσιν. 
ὙῚ} σου ΥΩ, 

22 Διὸ 
τ“ ΤΓΟΙΡΏ ΨΈΊΟΒ 

“πολλὰ τοῦ 
τάϑη (8115) οὗ ἴῃς 

28 νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων 
ον Ρὰξ ποῖ νγοῖ ῬΙδοθ ανίηρ ἢ {Π6 

κλίμασι τούτοις, ἐπιπόθειαν δὲ ἔχων τοῦ 
5ΒΙΟΌΘ65 ἴμ6θ86, ἸΟΩΘΙΠ5 Ῥαΐ Βανι ΟΣ (ἢς 

ἐλθεῖν πρὸὸςΘ ὑμᾶς ἀπὸ. ἱκανῶν ἐτῶν, 
ἴο σοῦλῆθ ἰἴονναχᾶ του ἔγο ϑυϑηοϊθης ὑθϑῖβ, 

24 ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, 
85. ΚΟ Τὐὴδν 6 βοϊὴρ ἰηΐο [ῃ6 ϑραϊΐῃ, 

με ἀπὸ 
Τὰ. ἔγομπλ 

ΟἹ 
ΣΟ (065) 

τὰ 
{πῃ 

ὑμᾶς: 
του; 

ἐν τοῖς 

καὶ ἐνεκοπτόμην 
8ΔΙ5ὺ ἼἽννα5 οαΐ 1ἢ (Ο) 

ἐλθεῖν πρὸς 
ἴο σοῦθ ἰτοννατά 

ἐλπίζω- γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι 
1 δύὰ πορίῃβ ΤΟΥ Βοϊηῃϑβ [χορ ἴο νῖονν 

ὑμᾶς καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ 
τοῦ ϑδῃᾶ ὉΥ ιὐόὸῦ ἴοΡα βοηΐ ξοσγασζάα ἔμθσα 

ἐὰν. ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους 
1ξ ὄνοὺ ΟΣ τοῦ Βυϑί ΦΤΌΤΩ. φῬϑατὲ 

ἐμπλησθῶ, -- 2ὅ νυνὶ δὲ 
Ι 5Βῃομ!ἃὰ Ὀ6 ΒΘ α τυ ιηΐῃ, -- ΠΟΜ Ῥαΐ 

πορεύομαι εἰς ᾿ἱερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς 
1 δὴ βοίῃβ ἰηΐο. δ. ΤΕ ΟΙ  ο ΕΞ, 2827: ἰο 6 

ἁγίοις. 26 ηὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία 
ΠΟΙΡ (ΟΠ 65). ὙΒουδαῦ 1611 ΖὉΣΣ Μϑδοράοῃσα 

καὶ ᾿Αχαία κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς 
Δη4 Δομαβία ΒΏΔΙΔΩΒ ΞΌΤΩΘ ἴο τδῖκο το 

τοὺς πτωχοὺς τῶν ῶ ἁγίων τῶν 
126 ῬοοΣ (Ο2 65) οἱ ἰῇ ΠΟΙ͂ (οὐ 65) οὗ 88 (ο; 65) 

ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. 27 ηὐδόκησαν γάρ, 
1Ὰ ϑοχιβδίθῖ. Τῶν πουθῖ ν᾽ 811 ΖΟΥ, 
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ἔτοῦλ ΦΧ ΔΙ ΘΙΩ 4 
1 ἃ οἰγουμϊδύ 85 ἴδ ἃς 
11 ἸΥΥ 1 ΟΤΩ 1 Ὠδγαᾳ 
ὑΒΟΥΓΟΌΡΏΙΥ ὈΓΘ ΘΟ Βα 
ἴῃ6 ροοάᾶ Ὡθῦΐ5 δθοιῃχξ 
88 ΟὨγχιβὺ. 207ΤΠ. ἑηὶς 
ὙΆΥ, ἰπμαθ6ά, 1 γηϑᾶβ ἐξ 
ΤΥ τὰ ἢοῦ ὕο ἀθοϊδσα 
06 ροοᾶὰ θὰ ΨΏΘΤΩ 
ΟὨτιδὺ δα διγθδαγ 
Ῥθθὴ Ὡϑιηθαᾶ, 1Ώ ΟΥ̓ΘῚ 
ὑμαῦ Τ τηϊσῃῦ τοῦ Β8 
ΡΣ] ΟἹ διηοίῃον 
τ 8 ἢ 5 ΓΟῸ ἀδύϊοη: 
21 ρα, ἰϑῦ 85. 1 ἧς 
ψυιιϊύύθη: “ἸΏΟϑ6 ἴἰο 
ΨΏΟΙΩ ὯῸ0 ΒΗΒΟΙΠΟΘΟ-. 
ταθηῦ Ὧβδ5 ῬθθῺ τηϑᾶρ 
δου τη Ὑ011 866, 
8δηἃ ἔμοβθ ΨΏΟ. δγα 
ποῦ θα ΜΠ πᾶογ- 
βίδῃα." ΣῈ 

22 ὙΏΘΓΘΙΌΤΘ δ͵ἷθο 1 
ὍῸΞ ΙΏΘΩΝ ὑΐπγηδ5 Πἰη- 
ἀογρα ἔγοτῃ ροὐύϊτηρ ἴὸ 
σου. 28 Βαῦ πον ὑμπδὲ 
1 ὯΟ ἸΟΏΡΘΣ Ὦδγο [ὑη- 
ἰοποῃθα] ὑθυσιοσν ἰὴ 
656 σϑσίοηβ, 84 ΙῸΓ 
ΒΟΙΏΘ ΥΘΔΥ5 Παυΐηρ δά 
8 Ιοηρίηρ ἴο ρμϑὺ ἴο 
χοῦ 24 ΨΏΘΏΘΨΕΣ 1 81 
ΟὮ ΤΥ ΜΔ) ἰο ϑρϑίη, 
Ι ΏΟΡΘ, ϑῦονο 811, ΏΘΩ 
1 δὺν ΟἹ 8 ἸΟΌΣΠΘΥ, 
ποτ, ἴο ροὺῦ 8. Ἰοοὶς 
δῦ τοῦ 8πᾶ ἴἰο 6 68- 
οογδᾶ θρασὺ ψ8Υ ὑμεσα. 
ὋΥ σοῦ δἴΐοῦ Τ᾿ δγα 
Ἐγδῦ ἴῃ 5ΟΠΊΘ ΙΘΘΞΌΓΘ 
ὈΘΘη παι σεϊοα πὰ 
γοΟῦΣ σοχλρϑην. 25 Βυὺ 
ὨΟ 1 81 δροιῦ ἴο 
ΤΟΌΣΩΟΘΥ ἴο ΦοΥ ΚΘ θα. 
ἴο ταϊ ἰδίου ὅο ὑῃ ὨΟΪΥ͂ 
ΟἾΘ5. 28 ΕῸΓ ὑῇοβδο ἴῃ 
Μϑδοι θ᾽. ἄοη. 8 δηὰ 
ΑΔ Ομδα 16 δνα Ὀθ6ῃ 
ῬΙΘασοᾶ ἴο 58: ᾧρ 
ΦΏΘΙΣ ὑῃϊὴρ5 ὉΡ 8 005- 

ρυϊοη ἴο ὅθ ῬΟΟΣ 
οὗ {μ86 ΠΟΙ͂ Οοὔθ5. ἰπ-: 
ΦΟΓΌΒΘΙΘα. 21 ΤΎῸΘ, 
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καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν: εἰ γὰρ τοῖς 
αἷἰδὸ ἀερίουσθο ἐμὸν δῖ οξίέμοιω; 1ξ ἴοσ ἰο {π8 

πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, 
σρῖτιταϑὶ (1055) οὗ ἔμεῖχλ μον ββασεᾶ ἰδ Ὡδέοη5, 

ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς 
ΠΟΥ δ’ῖαῈ οὐ 841590. 1π τμ6 ΠΘΘΏΙν (155) 

λειτουργῆσαι αὐτοῖς. 28 τοῦτο οὖν 
τὸ 561 ἀν 6 ΡΌΘΠΟΙΥ ἴο {πατλ. ὙΠ {μογοζοσο 

ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς 
μδανίηδ Βϊσμθᾶ, δηᾷ αν] βραϊοᾷ ἴο θὰ 

τὸν καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι δι᾽. 
{ὴ6 ἔγιῖ 815, 1 5811] ΘΟΤῺ6 ΟΕ ἱ{μτοῦΌρῃ 

ὑμῶν εἰς Σπανίαν: 29 οἷδα δὲ ὅτι 
γτοῦ ἰηΐο ϑϑραδϊῃ; 1 να Καόνψῃ Ὀκΐ ἰηδὲ 

ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι εὐλογίας 
ὁοχαϊη ἰοννδιά σοῦ ἰῆ. - 1655 ΟἿ ὈΙΘΘΘΙ ΩΣ 

Χριστοῦ ἐλεύσομαι. 
οὗὐ Ομσῖθε 1 51.8]1] σογηθ. 

480 Παρακαλῷ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ ᾿ 
Ὶ διὰ βηἰσεδηρ θα ὑοῦ, ῬὈσγοίμθυβ,ρ ἐῃυΌ ΘῈ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ 
16 Το οὖ Φ4ε505 ΟὨχῖβ δῃηᾶάᾶ ἰὩσου ἢ 

ῆ ἀγάπης τοῦ πνεύματος 
ἣν Ἰονα ΟΕ [8 ΒΌΪσΙΐ 

συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς 
ἰο οχοχΐ ψουσβοινοϑ ἐοβείμου ἢ ΤῺ ἴῃ. 186 

προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν θεόν 
ΡΟΣ ΧΟ ΟΥ̓ΘΥ ΤᾺΘ ἰοννγασάὰ ἰΐα αοά, 

81 ἵνα ες ῥυσθῷ ἀπὸ. 
ἴπ οτᾶου [δὲ Ι τηϊθ:; ὐ θ6 ἀσανὰ ἴο 561Ὲ ΤΥΌΤᾺ 

ἀπειθούντων ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ ἡ 
ἀἰβθοροσυηρ ἴἰὰ θα Ζυᾶφρα πᾶ ἰδα 

μου ἡ εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ 
οὕτηθ ἴδμ6 (οβ8) ἰἴμπῖο δ[Ξ) ΧἘῸΤῪ5) 2] 

τοῖς ἁγίοις ,. γένηται, 
ΜῈ τοσοίνϑθ]θ ἴο 86 ΠΟΙ (ΟΏ65).,. τσ ὈΘοο6, 

32 ἵνα ἐν χαρᾷ. ἐλθὼν πρὸς 
ἴῃ οτάθτ πὲ ἴἢὉὉ ον Βανὶὴρ σοὴθ ἰοννδσγά 

ὑμᾶς διὰ θελήματος θεοῦ 
χοῦ 1τοῦσἢ ἐτοῦς ΜΠ οὗ αοὰ 

συναναπαύσωμαι 3383 ὁ δὲ θεὸς 
Γταϊσμῦ τοϑῦ υρ ΤΏ6 νὰ ἀοὰ 

τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν: ἀμήν. 
οὗ ἴῃ 6 

τῶν 
ἰῃῇ6. (ΟΠ. 65) 

διακονία 
βεσνὶσο 

εὐπρόσδεκτος 

ὑμῖν. 
χοῦ. 

Ὅθδος νυ 81. -. οἶτου; δζθῃ. 

10 Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν 
1 δὰ υυἱεϊηρ ἰοσείμοῦ θὰ ἴἰο τοῦ ῬΏΘΘΡΟ [ῃ6 

ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν καὶ διάκονον τῆς 
βἰβίεσ οὗ 8, Ῥδίηῃβ δἷβδὸ βεσνδηΐ οὔ ἴῃ 8 

ἐκκλησίας τῆς ἐν Κενχρεαῖς, 
[Ξπ 0 Ὑπ  ΤῊ ἐῆῃς (ὁπ 6) Εϊ ΟΘμΟ;ΓΘΔ86, 

ΒΟΜΑ͂ΝΑΚ 15: 38---16:1 

ὕπον ἢδνθ 66 ὴ 
Ὀ]οαϑοα [ὁ ἄο 5850, 
8ηἪ γοὺ 6 }0 ψογο 
ἀδρύοσβ ἴο ὑζθαι;. [ῸΣ 
1 τἴ6 πϑύϊουβ δῦ 
Βδιρα ἴῃ ὑεῖ βρίτ- 
ἰϊι81 ὑπϊηρσ5, ὕΠ6Υ 8150 
οὐ ἰὁ ἴο πλϊηΐϊϑίου 
ῬΌΘΙΟΙν ἰο ὑποϑα ψῦῇ 
ΓΠΐϊηρ5 ΤΟΥ ὑῃθ6 ΗδΘΘἢ- 
γ Ῥοᾶν. 28 ἤρῃοσθ .δϑῇ- 
ἰθ6 Ὁ 1 πᾶν δηϊϑῃοᾶ 
νι {πϊ5 δῃᾷ Ὦβνε 
ροὺ δ 15 ἔτι ΒΘΟΌΧΘΙν 
ἴο θη, 1 5281 ἃ6- 
Ραχὺ. ΡΥ ΨΥ οἵ τοῦ 
ΙΓ. ϑραϊῃ. 29 Μοζο- 
ΟΥΘΙ͂ 1 Κῆπον ἰδαὺ 
ΜΏΘη Τ ἄο οσοὴθ ἴο 
γοῦ 1 588}1 οογηθ ψ 
ὃ 1 χηδαϑῦσο οὗ 
ὈΙΘοδίησ ἔτοῃ ΟἸγὶδῦ. 
ΟΝοΟν 1 ὀχῃοτὲ 

χοῦ, ὈΓΟύΏΘΥ 5, ὑΠΥΟαΡ 
ΟἿ Τιοτὰ “6585 ΟἸχὶδὺ 
δα ὑσοῦΡ ἰῃ6 Ιονὸ 
οὗ [6 βρίγὶῦ, ἐμπαὺ χοῦ 
οχουῦ ψοῦγΒοΙνο ἢ 
ΤῺ ἰἴἢ ὈΓΆΥΘΙΒ ἴο οὐ 
ἴοῦ τὴθ, 31 πδὺ 1 8. 
6 ἀριινογθᾶ ἔχουσι 88 
ὉΠΌΘΙΘνΟΥΒ ἴῃ ὅπ’ 468 
δηἃ ὑρδὺ τὴν. πλη- 
ΙΒ ΜΏΪΟΩΏ ἰ5 ἴοσ 
ΦοΓ ΒΔΙΘα ΤΩ ὈΤΌΨΘ 
ἴο᾽ Ρ6 δοοθρύδθιθ ἴο 
[886 ΠΟΙ͂. οὔθϑ, 3250 
[δῦ ΨΉΡΘΩ 1 ροὺ ἰο 
χοῦ ΨΙ 10 ὉΥ αοα᾽ 5 
ἍΠΠῚΙ 5181 6 το- 
ἔτοϑηθα ἰοροῦμον πῃ 
χοῦ. 2. Μὰ ἴπθ αοὰ 
ΨΜΏΟ ροἴνοβ. Ῥθδοθ 6 
αἰ. 8411 οὐ τοῦ. 
Ατήθῃ. 

1 1 γΟΟΙΩΙΘΩΩ ἴο 
χουν ῬῬΠοΘΙΡΘ 

ΟἿΣ 5ἰβδίεσ, ψο ἴδ 
8 ἸΙΒύΘ οἵ ἰΐ8 

σοηστεοραύϊου. ὑοῦ 
ϊ. ἴῃ ΟΠ ΌΒΓΘ’ 86, 
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10. ἀσπάσασθε 
τοῦ γοῦ 

ἐν Χριστῷ. 
ΠῚ Ομ υῖβέ. 

τῶν 
ἴῃ (Ομ 65) 

᾿Απελλῆν 
ἌΡΞΕ]165 

τὸν 
τῃς (οπ6) 

ἀσπάσασθε. τοὺς ἐκ 
ατθοῖ γοῦυ 1μ6 (οπ68) ουΐ οὐ 

᾿Αριστοβούλου. 11 ἀσπάσασθε ΟΣ Αὐἱβίοθαϊαε, ατεεῖ χοῦ 
Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε Ἡδοτοαίοι. 18. τειαΐῖνθ οἔπιδβ. ατεεῖ γοῦυ 

τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ἴπ6 (οη658) ουξοξ ἐῃθ' (οῃ65) οὗ Ναγοίβξβιιβ ἐπ 6 (Ὁ ῃ 685) 
ὄντας ἐν κυρίῳ. 12 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν Ῥοίπβ ἴῃ Τοχα. Οτοοΐ χοῦ ὙΥΥρηδθηδ 
καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. δηὰ Τυυρῆοβα ἐπ Γυγοπηθῃ] ἸΑρουίηβ. ἴη ἸΤιοχὰ, 
ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις Οτερεὲ γοῦ Ῥφυβὶβ ἴῃ8 Ἰονεῆ Ἐπ έγν ΟΣ 

πολλὰ ἐκοπίασεν. ἐν κυρίῳ. ΤΑΘΩΥ (ἐΒ: 55) Ἰαθογυβὰ ἴπ Τοτὰ. 
13 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν ατοοῖ χοῦ Ἐυΐὰβ (ῃ8 σβοξαπ (9 η6) ἴῃ 
κυρίῳ καὶ τὴν τέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. ρα ἃπα Ὧν Ἡπορενες οΥ Ὠΐπλ δῃᾷ οξχηρ. 
14 ἀσπάσασθϑε ᾿Ασύνκριτον, Φλέγοντα, ατοθὲ νοῦ ᾿Αβυμοσίξυς, ῬΒΙθβοῦ, 
Ἕρμῆν,͵ Πατρόβαν͵ Ἑρμᾶν, καὶ τοὺς πιλομὴ ἀφρδαθα ὃ δε δηᾶ 1η6 

αὐτοῖς “ ἀδελφούς. 15 ἀσπάσασθε 1μομα Ῥχοΐμουβ. ατεοῖ χοῦ 
Φιλόλογον καὶ ᾿Ιουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ῬΒΠοΊοσιβ δηὰ ὅδ, Νοῦθὺβ δὰ ἔπ 
ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ ᾿Ολυμπᾶν, καὶ τοὺς βἰβίδσ οἱ μἰπὶ, δῃηὰ ΟἸΣΤραβ, δηὰ Ὧδε (οπ 65) 

αὐτοῖν πάντα ἁγίους. ἴασῆς 811 μεν ἸϑΕΑ 
ἀλλήλου. ἐν Ἰλήματι ὁπ ἀποῖμον ἢν Ὁ λὲς 

ἐκκλησίαι 
᾿Ασπάζονται ὑμᾶς αἱ Ἄτο βυθϑεπε χοῦ (86 - φροϊεβίϑβ 

πᾶσαι τοῦ χριστοῦ. 
811 οὗ ἴῃθ ΓΟ ΎΓΙΕ 

117 Παράκαλῷ δὲ 
1 δἴῃ δηϊγθαιηρ᾽ Ῥυΐ 

σκοπεῖν. τοὺς ἴο 36 ΙΚβϑρίῃπε Ὄυὲβ οὐ ἰῃθ (ὁ π65) {πὸ αἰνίϑἱοη5. 
καὶ - τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν 8, ἰῃ 2811 τοῦδε μθβίαθ ἐπθ ἐδδοηΐηρ ψΒΐοα 
ὑμεῖς, 

δόκιμον. 
ΘΡΡρτονεὰ 

σὺν 
Ἰορθίμου ψ ἢ 

σὺν 
ἰοβθίμον τυλίῃ. 

16. ᾿Ασπάσασθε 
ατθοῖ χοῦ 

ἁγίῳ. 
ἀπ νὸ 

ἀδελφοί, 
Ῥχοίμευβ, 

τὰς διχοστασίας 

ὑμᾶς, γοῦν 

ἐμάθετε ποιοῦντας, καὶ γοῦ γοῦ Ἰδασζηρᾶ ΤηδΚίηβ, δᾶ 
ἐκκλίνετε ἀπ’ αὐτῶν: 18 οἱ γὰρ 06 γοῦ πο] ἰηρ οαὐλό ἤτοι ἔπϑῖη ; ἤιε ἴον 

ἘΟΜΑΝΕ 16:10-- 

10 στβοὺ ΑἹῬΡβ 165, ἐξι 
ΔΡΡΙονθᾶ οὴ6. ἐλ 
ΟὨχὶδῦ. -Ογθδῦ, ὑθοβε 
Ἰτοτὰ ἴπθ ΒΟΌΒΘΒΟΪΟ 
ΟΥ̓ Α τ δ 00:15 
11 ατθοὺ Ηθ' το" "τ 
ΤΥ ΤοΙαύϊνο, Οτδοὶ 
ἔΠο56. τομὴ ἐπ6 Ποιιβ6- 
ΠΟΙᾺ οὐ ἑ ΝΑΙ" οἰββι 
ῺΟ 816 ἰῃ [{Π6] 
Τογᾶ. 12 ατθοὺ Ττιγ- 
ῬΒΔΘΏΒ δηα ΤΥ ὍΠο΄- 
88, [ΜΟΤΏΘῺ] ΨΏΟ. 816 
ΜΟΥ ΚΙΏρ' Παγὰ ἴῃ [{Π6] 
Τογᾶ, ατϑϑὺ Ῥοσ'βἰβ 
ΟἿἹ Ὀθϊονθα οὔθ, ἴου 
5ὯΘ ΡΘΙΤΟΓΠΙΘα ΤΏΘΔῺΥ 
ἸΑΡΟΥΒ ἴῃ [{Π6] Τιογά, 
18 ατϑεῦ Ἐπτιβ (Π6 
ὉΒΟΒΘη ΟὯΘ ἐπ [{}6] 
Τογᾶ, δηᾶ ἢἰβ τηοίῃ- 
ΘΓ 8. χηΐηθ, 14 Οἴεοὺ 
ΑἸ ΒΥ ΌΓΙ “[π5, ῬΗΪ6΄- 
ΒΌΏ, ΗἩΘΓΊΠ65, Ῥαύτο- 
Ῥᾶ8, ΗδγΊΩδ5, δᾶ ὑμ8 
Ῥγούμθυβ ὙΠ ἐπα. 
15 αγθοὺῦ ῬΏΪἼΟΙ Ο  Ριι5 
ὉΠΑ͂ σ116, ΝΘΎΘΙΒ δηὰ 
ἨΪ5 βἰβίθυ, δῃᾷ Οὑγη- 
Ῥδβ, μὰ 811 π8 ΠΟΙ͂ν 
ὉΠη65 Μἰύη ὑμθη. 
16 ἀτθοῦ ὁὴθ ἃποῦμον 
ΜΙ ἃ ΠΟΙ Κι ββ. 
ΑΙ ὑπ σοηρτορα- 
ἀϊοηβ οὔ ὑπ ΟἩγίβὺ 
δτθθὺ ὑοῦ, 

11 ΝΟ 1 δχῃοτὺ 
τοῦ, Ῥγούμουβ, ἕο Κθορ 
ΟΣ δογ6 οἡ δοβθ 
ἼΟ οδῖιδα αἰνίβίοη5 
δΘηἃ οσοδδίομβ 90 Γ 

ἡ  Βυσ ΠΠρ' σΟηΐσασν ἴο 
ὑμ6 ἐθδοηίπρ ἰμαὺ 
γοῦ πᾶν Ἰθδιηθᾷ, 
ϑιηα ινοϊα ἔβθιη. 18 ἘῸΣ 



ἘΟΜΑΝΑ 16: 19----24 44 

τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐρὰ οὗ ὑμδῦ βοχὲ 
5ΈΟ. (ΟοΠ65. ἰοΐὰο [Ιοχὰ οὔυϑ ἰο Ομσιθὲ ποῖ ΓΘ. 51ανθϑ, ποὺ οἵ 

᾿᾽δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν [οὐ τοτά ΟἾγ βί, 
μον δτὸ βίδνίηρ ἔοσ Ρμυΐ ἰο ἰὴ 6 ΟΕ βθινεβ [θὰ οὗὐ 6 οχῃ 

κοιλίᾳ, καὶ “διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ Ὀ611165; 8) Ὁ Βιηοοίῃ 
ον, δὰ ἴσου τἢ ΚΙΠΑΙΝ ϑασῖὴς ϑηᾶ [81 δῃηᾶ σοχρ]). 

εὐλογίας . ἐξαπατῶσι ,., πὰς καρδίας | πιϑηΐαῖῦν 5ΡΘΘΟ. μευ 
ὈΙΘΘΒΙΩΡ' ἴμλον τὸ βοαυοίησ ΠΣ ΟῚ Βρασχίβ ἰβρᾶάποθ ἴῃ 6. θδχὶ 

τῶν ἀκάκων. 195 ἡ γὰρ ὑμῶν [οὗ 5.116 1655 ΟΠ65, 
ΟΥ [86 (ΟΠ 65) ΠΟ; -Ὀ8ᾶ. ΤῊΘ ΖΟΥ οἴου 19 ΕῸΣΓ σόοῦκ οΡδαϊΐθηδα 

ε . ᾽ ΄ »,. 5 Ε 5,9 . 5 [Ὧ85 σορ ἴο [ὴ8 
ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο ἐφ ὑμῖν 
ορράϊθῃοθ. ἰηΐο 811 (065) σϑζὴθ ἔσοση; Ὡροῦ ὑοῦ θὰ οἵ κ᾿ 1 ἰμδγο- 

᾿ τς : κ ΝῊΡ ΟΥΘ Γα͵]οΐοθ.- οὐδὲ οὖν χαίρω θέλω δὲ ὑμᾶς 
ἐποσθἴοσα 1 διῇ τϑϊοϊοίασ, τὴ Πρ θοὰς τοῦ τοῦ. Βαῦ , δὴ 

σοφοὺς. μὲν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν ζοῦ ἴο Θ᾽ ἯΙΒΘ. 88 
Δ ΣΈΙΣΙ ἰῃάρθοαά ἰορε ἱἰῃπΐο ἰῆς ([μ1}6} Βοοᾶ, “100 να 8 βοοά, 

θαῦ ἱπηοσθηῦ 85. ἰὸ 

ψδὺ ἰ5 οΥἹ]. . 20 ῈἘῸ: 
ὨΐδΞ ρϑῦί, ἴἢ6. αοά 
ΨΜΏΟ σῖίνθϑ θϑ6β 

Μ11 οὐδ σαί ὑπ- 
ΟΣ Ὑτοῦκ ἔδεῦ 5ῃΒΟΣΕΥ, 

ἀκεραίους δὲ - εἰς τὸ κακόν. 20 ὁ 
χαλπκίπσοιθθβ δ. πο {6 (ἰΠ1}5) Ῥϑᾶ. Ἐν ἘῚ 

δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν 
[.}}}} αοὰ οξίμα ἐράγε ὙΨ111 οσΌΒ ἢ [120] 

Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. 
βείδα ἀπᾶρσ ἴδ8 Ζξες οξτοῦυ ἰῇ αὐϊοῖκηθ85. 

ε : χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ΜΑΣ ῃ6 υπᾶθβογυρᾶ 

Τὴ υπάσβοχνοα Κιηάηθβθ. οἵα Ιοσὰά οὔυβ  ΚΙΠαΠ655 ΟὗἨ ΟἿΣ 
᾿ἸἼησοῦ μεθ’ ὑμῶν. Τοχάᾶ 9655 Ὀ6 ψΠ ἢ 
ΒΟΣΕΙ νι του. του. 

21. ᾿Ασπάζξεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ ] 21 ΤΙ ΤῺΥ Ζ61- 
15 ρυθοῖῦη δ τοῦ Τιποίην 186 ᾿ΙΟ ΨΨΟΥΚΟΥ στθοῦβ 

συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ ᾿Ιάσων ἕοῦ, δῃηα 50 αἄο 1μ1- 
Ζϑιονν νου. οὗ ἸΏ6, 8} Δ Το δηὰ Φ924505 [οἷῃ 8η68 78 βΌηῃ δῃηά 

καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου. 50 510 δ᾽ 8, ΤῊΥ τεὶδ- 
δά ϑοϑιραΐου 16 γχεϊδῦνεβ. οξτηθ. ἐἶγος 

22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ 221, ΤΟΥ π5, πὸ 1 , : ᾽ τ ἐ 
᾿ ΕΥρε οὐμμχαν χοῦ ε Τεληῦβ 188 (Ομ 6) Βαγθ ἄοῃθ ἐπθ τϊί- 

γράψας - τὴν ἔἕπιστολὴν ἐν κυρίῳ. ἢ 
Βανῖὴβ ειοπ ἰῃ6 Ἰεξίου Ϊὰ Τογᾶ. ἴῃ οἱ ὑῃ15 Ἰουύοσ, 

ἀϑτην ἜΣῸΣ ἣ δτθοῦ τοῦ ἰῇ [{16] 
28 ἀσπάζεται ὑμᾶς Γαῖος ὁ ἰτΤιοσά. 

15 ΒΥ 5 τοῦ αδὶυ5 186 ἡ 
ξξγοῦ μοῦ καῖ πχὴξ ἘΠ 23 αϑΊαβ, ΤῊ Βοσῦ 

ΞΊΣΔΩΡΟΥΙ [85 ΠΟΒῚ] Οὗ τὰ 6 δηᾶ οὗ ΨΏΟΙΘ 186 δηὰ δ εος 81 " 
Η ΄ ᾿ «5 »: σορρτθθαύϊζοη, συϑοῦβ 
ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶ Εραστο ὁ ᾿ 

ἀδλ  έρτν 15 βτθειηβ το Ἐραειαν του. ΕΤαδ 5 [88 

οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ , 1 δίθνατα δτθϑίβ 
βίανναχα οζίῃα οἷν δὰ ὡιασία πο γοῦ, 8η4 50 Ἃ1065 

ἀδελφός. Οὐδ α5. Ηἷ5 Ὀγοίῃθν. 
Ῥτγοίμοσ. 24 Ἁ ᾿ 

24 ΤΠ νΟΥΘ6 5 ογηϊ ρα ἴῃ {πη6 ὑνγοϑίοοςξε δπᾶ Ἡοχγὶ Οὐθοκ ἰοχὲ. 

η4 

25 τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς 
ΤὯἨο {86 (οΠ6) Ῥυξς Ῥαίηδ Ρονουξαὶϊ τοῦ 

στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν 
ἰὸ ΙΔ ΚΘ ἅστὶν πχεα δοοοχαΐϊησίο ἴῃ 6 δβοοὰ Ὡδννβ 

μου καὶ τὸ κήρυγμα ᾿Ϊ ησοῦ Χριστοῦ, 
ΟὗΥαθ ὃ: ἴπθ Ῥγθδοβίῃη δ Οὗ ϑεβὰβ ΟΒτίβὲ, 

κατὰ  ἀποκάλυψν μυστηρίου χρόνοις 
δεοσογάϊαξ ἴο τον ϑιδοα. ΟΥ̓ ΤΥ ΒΊΟΥ ἴο το 5 

αἰωνίοις σεσιγημένου 
ΠΟ ΣΕ ιοῖ οὗ (οὩ68) δενίῃβ Ρδϑβθὴ Καρί β]ϑησθρᾶ 

26 φανερωθέντος : δὲ νῦν 
ΟΥ (οπ6) αν 66 τηϑηϊξοιθα μαξ ΠΟΥ͂ 

διά τε Ὑραφῶν προφητικῶν κατ᾽ 
του ἢ δα βουρίασος Ῥσορβοίϊς δοςοοτχαϊηρ ἰο 

ἐπιταγὴν τοῦ .. αἰωνίου... θεοῦ εἰς. ὑπακοὴν 
βη)οϊλᾶοσ οξίμθ δνουϊδϑίηρ αοα ἰηΐο οραάϊθησα 

πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη 
οὗ ἔα ἀπῖο 81 τὴ 6 ΕΣ Ὁ] 

γνωρισθέντος, 27 μόνῳ 
οὗ (06) Βανίηξ Ὀθοῦ τηϑαθ ΚΩΟΥΨΙ, ἴο δῖοῃα 

σοφῷ θεῷ διὰ ᾿ησοῦ Χριστοῦ ᾧ 
136 αοα ἐμοῦ 72}6805 ΟὨ σι ἰο ψ Βοῖὰ 

δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας: ἀμήν. 
1ῃὼ6 5Ιοσνυν ἰἰο ἴδῃς 8δΕε5; δίωθιῇ. 

ΒΟΜΑΝΕ 16: 9ὅ--2}7 

δῦ Νον ἴο δῖ ΨΏΟ 
δὴ Ι8ΔΚ6 τοῦ ΠΙΩ͂ 
χὰ ϑοοοῖάᾷ τ ῦ {886 
Βοοάῦ. ΠΟ Σ ἀθοϊδσθ 
δ ἃ [86 ᾿υϑϑδοηΐϊηρ οὗ 
σοδὰ ΟἸχτιὶδῦ, δοσογᾶ- 
ἴὴὼν ἴο ἐδ8 σϑνοιαῦϊοι 
Οὗ δὰ βδοχϑά δϑϑοχοῦ 
ΠΟ Ὧδ85 Ὅσο Κορὺ 
ἴῃ 5:00 ἴοσ Ἰοηρ- 
Ιαϑῦϊρ ὑτθ 26 υῦ 
ὯΔ5 ΠΟ Ὀδθὴ χηϑᾶθδ 
ταϑ ἱῖοϑῦ δηἃ Ἠ85 66 
τηδθ Κῆόν ὑΏΣΟΙΡὮ 
086 τχορῃϑῦις. βοσὶρ- 
ὕπο διηοηρ 811 ὑῃ6 
ὩΒΌΟΩΚ 1 δοοοχά τι 
106 σοϊμῃηδηᾶα οὗ {ῃ6 
ονοσϊαϑθύίηρ αοα . ἴὸ 
Ῥγοσχηοίθ ορϑαΐϊθησθ ὉΡν 
ταῖν; 27 ο. αοά, ᾿νῖ56 
ΔΙΟΏΘ, ὍΘ. ὕπθ βΊοΥν 
τοῦθ “659. ΟΕ σὶϑὺ 

ΤΟΥ͂Θ Θσ. Δλθη, 



ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 

ΤἬΌΟΝΝΑΕΒ ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΒ 1 

1 [Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ 
ῬδᾺΙ] ΕΓ το ΔΡοϑβία οΥἩ 91εϑ59 Ομσῖβί 

διὰ θελήματος ϑεοῦ καὶ Σωσθένης 
ΤἈτουρΡἢ ΨΏΗ1 Ε αοά κβδῃάᾶ ϑοβίρθηθβ 

ὁ. ἀδελφὸς 2 τῇ “ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ 
1.6 ὈχΟΐΠΟΥ ἴο τὰ 6 ΘοοΙθβδῖα οὔ 6. ἀσοᾶ 

τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ 
{π6 (ο56) [5.73.1 1ὰ Οοσγί πίῃ, : 

ἡγιασμένοις .᾿ ἐν Χριστῷ 
ἴο (οὨ 65) ἐξ Ῥεβῆ βδιςι βοα ἴῃ - ΟχΙδὲ 

᾿Ιησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν 
6588, ς8] ρα ΒοΙν (ο65), τορσοίμοχ στ 

πᾶσιν τοῖς ἐπικαλου μένοις τὸ ὄνομα 
811 ἴλ 6 (ΟΠ 65) ᾿ΟΔΙΗ͂ΩΚ ἀΡρο 16 πδῖὴθ 

τοῦ ᾿ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ 
οξίῃθο Σογὰ Οὗ 3 6505 ΟὨχθσ ἰῇ ΘνοΥΥ 

τόπῳ αὐτῶν καὶ ἡμῶν’ ᾿ 
ΡΙασα οὗ βοὰα δπᾶ οξυβ; 

8 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
τὐμᾶοσβοσνοα κιρᾶμοθ ἴο γοῦ θα ρϑᾶςβ ἔσοχῃ 

θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
αοὰ Τδίθοσ οὐ δῃᾶ οὐτιοτά ὕέόθσαβ ΟὨχίβί. 

4 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ πάντοτε 
Τ δὴ σἰνίῃρ Δ ΔΚ5 ἴο ἰδ 8 αοα αἶνναν5 

περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ 
δρουῦ τοῦ προὰ ἐῶ υπμᾶοβουνοᾶ κΚἰηάηθθ5 ΟΥ̓ πῶ 

θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ 
αοα ἰο ἴδε δΒανίπρ βθϑθὴ βίνθεπ ἰο χοῦ θὰ ΟὨχίβε 

᾿Ιησοῦ, ὅ ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε 
6515, ἰδὲ ἴῃ ὄνοῦν (ἰἰπ 5) σοὺ ννεῖο δησὶ ῃϑα 

ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει, 
ἴχ δία, ἃ 81 ψνοσὰ δπα 81 ΣΚηον!ροᾶρο, 

6. καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ χριστοῦ 
δϑοσοχαϊζηβ 85 ἰδ τη 655 ΟἹ [6 [8᾽ εἰν Ἐ17 

ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν, 7 ὥστε ὑμᾶς 
νγ85 ΒΔ Ζοα 1Ὰ τοῦ, 8ι5-Δηαᾶ χοῦ 

μὴ ὕᾧὕστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, 
Ὡοΐ ἴο Ρ6 Ὀθῃϊηαᾶ βτοὶ Ὡοΐ οἵα δτδοϊοῦβ ριεῖ, 

ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου 
ΘΑΒΟΙΙΝ αὐναϊησ 6 γσανοϊαίίΐοη οξίῃεο [Τοτᾶ 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: 8 ὃς καὶ βεβαιώσει 
οὗ 2655 Ἡγχὶϑι; ὍΏΟ 8150 Ψνἢ]}} 5ίβ 1Ζὸ 

ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
χοῦ ὉΠῚῸ]ϊ] επᾶ δ οσι σα] 6 ἴῃ {μ6 

“46 

1 Ῥϑμὶ, σαρα ἴο 8 
8 ϑδροβίϊα οὗ 56.- 

5.5 ΟἸγχὶδὺ ΓΏΓΟΌΡΗ 
αοακ ΜΠ], δῃὰ 5 β- 
Π6  ὯἼ65 ΟἿΣ Ὀτούῃμον 
2ῖο ῃ6 σοηρτορϑίίοῃ 
οἵ αοἂ ἰζϑὺ ἱ ἰὴ 
Οογίηϊη, ἰο χοῦ ψῇο 
ὮδγΘ Ῥθοη βϑηουϊ θα ἴῃ 
ταῃΐοῃ τι ΟὨγ δ σ6- 
515, σα 164 ἴο Ὀ6 ἤσὶν 
ΟἾΘ5, ὑοσούῃοσ ψΊΌ 41} 
ΨΜΏΟ ονουυ ογο. 818 
δ ρ ὉΡΟῚ [6 ΠδΙὴ6 
οὗ οὐ [Ιοτ, σΦ6585 
ΟὨτίϑῦ, ὑΠ6γ ΤΠογὰ δηᾶ 
Οὔ5: 

2. Μαν τοῦ Ὦδνα υἢ- 
ἀδβοσνθα Κἰηᾶηθεβ δηᾶ 
Ῥθδοθ ἔσο αοα οἷ 
Ἐδίμου δηᾶ [{16] Ποτὰ 
ὅοβθς. Οηγίβϑῦ. 

4:ῖ δἱψαὺϑ ὑμϑηκ 
αοα ΖοΥ τοῦ ἴ'ἴπ τνἱοὸν 
οὗ ὕπθ πηᾶρϑοσνοᾶ 
Κἰπάπθεβ οὗ αοαᾶ ρσίνοῃ 
ἴο χοῦ ἰῇ Οῃγὶδὺ 56- 
55; 5 μαὺ ἴῃ ὄνοῖν- 
ἰμϊηρ χοῦ πᾶν Ῥθθῇ 
ΟΣ ΟμΘα ἰῇ Ὠΐπ, ἰῃ 
11 ΔΌΪ ν το βρθϑκ 
δά ἴθ 1} Κηονϊ- 
ρᾶρθ, θϑνθὴ 85 {δ6 
ϊΐθοβ δροιῦῦ ὑῃ8 

ΟὨγὶθὺ 85 ΘΟ σθη- 

αἀογθα ἔστη διοηρ γοῦ,, 
7150 ὑμῶοῦ τὸου ἅο 
Ὠοῦ 1811 βῃοτ ἴῇἢ ΔῊ 
ΡΙΤΟ οὖ 811, ΨΏΠ16 τοῦ 
816 ΘΑ ΘΟΥΙ͂ν τπναϊυϊηῃρ ΤΟΥ 

ἴπ 6 τονϑιαύϊοηῃ οὗ οὐ 
τ οτὰ “655 ΟἸγχίϑῦ. 
886 ΨΠῚ αἷδο τῇδ 
γοῦ ἤτμη ἴο 8 επᾶ, 
ἰμβαὺ χοῦ 1τ8Δ 7 6 

ΟΡΘὰ ἴο ποὺ ϑ80οὰ- 

βοϊδοη ἃ 6 ἋδΥ 

μμαυοντιιποοκκυστιυσυσον στο ὦὌνὦ-ὕ........ὦὃὦὃ ....... ....  ....--.--.-....-΄ΖἝὮὦὮὃὖὃἃΡὃᾧὃ3ὃ;ὲὃ...΄...ΝΦΨ......... ..ὄ 

“4Ὶ 

᾿ ποῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 9 πιστὸς 
οὐἴμδε Τιοχᾶ. οι. οὐ Ε5815 ΟΕ σὶϑί, ἘΔΙΊΛΆΣαΙ 

ὁ θεὸς. δι᾽. οὗ ἐκλήθητε --: εἰς" 
1:56 αοα ἰδγουσῃ Ψ Βοτλ ἐὰν ὝΟΥΘ ΤΔ116 .. 1ηἴο 

κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ σοῦ. Χριστοῦ 
ΘΏΔΥΩΡ... οἴ “ϑοῃὰ!. οἵ Πϊτη΄ ἜἸ Ἐϑαβ᾽ ξ 9) Ἔν 

τοῦ κυῤίου ἡμῶν. - 
{6 Ἱοχάᾶ. οὗ 85. . 

10- “Παράκαλῷ ᾿δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ " 
-ἴὦ δα ΘΟ ΤΔΡΊΩΒ ας τοῦ, Ὀτοΐμουβ, ἙΤΟΌΡΗῃ 

τοῦ . ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿[Ιησοῦ 
186 . Ὥϑηθ ΟΟΥΠ6 Το Οοἔυ5.: οὔϑεβαβ 

Χριστοῦ" ἵνα :- ὦ τὸ τ... αὐτὸ 
Ομυῖδὲ. οἷα σχάογ ἰδδὲ ἐπ8 πΞ ΜΟΥ, (16) 

λέγητε . πάντες, -καὶ μὴ... ἧ -ἐν 
ΥΟΥΙ ΓΘ. με βασὶππ 811 (Ομ 65), δηῃᾶ. ποῦ. ΤΩΔΥ 56." ὙΤΩ- 

ὑμῖν-.. σχίσματα, ἦτε δὲ 
τοῦ .:.-. ΒΡ 5, τοῦ ΤῊΔ ΚΣ 6. νυ 

ον κατηρτισμένοι ᾿ ἐν τῷ “αὐτῷ “νοῖ καὶ: 
Βανΐηρ θθὴ δαϊ]ϑἰθᾶ ἄοννὰ ἴῃ ἔθ νοῦν Ἰαϊμα δά 

ἐν αὐτῇ γνώ 11 ἐδηλώθη γά 
ΠΗ ων ΝΟΥΥ γνῶθι. ᾿ Τὸ νγὰ8 κὐλυτις οἰ πάθηξ:- ΟΣ, 

μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν 
ἰοτὴθ δρουὰῦδ  γοῦυ, Ῥσγοίδβευβ Οἱ ΤΩ, ὉΡ ἐπα (ὀμέϑ) 

Χλόης ὅτι ἔριδες -- ἐν ὑμῖν. εἰσίν. 
οὗ ΟἾῖσα. δα 8δοἰϑ οὗ ΠΌΣΟΝ ἴῃ τ γουῦ- 4Υ6.. 

12. “λέγω δὲ τοῦτο. ὅτι ᾿ ἕκαστος. ὑμῶν 
1 δὶ ΛΑ ΕΝ Ῥαξ- (815 - παῖ εδοὴ (ο)6) οὔ του 

λέγει... Ἐγὼ . μέν εἰμι. Παύλου; ᾿Εγὼ δὲ 
ἰβ Βα υ 5 11 οἐπαεεᾶ 18 ΟΕΡΔΏΙ, - Σ᾿ -Ὀυΐ 

᾿Απολλώ,: ᾿Εγὼ δὲ Κηφᾶ,. Ἐγὼ. δὲ 
οὗ ΑΡΟ]]Ο5, Ι Ὀὰμῤ οἕ ΘΡΏ85, δ ΟΡαξ 

Χριστοῦ. 13 μεμέρισται ὁ χρίστός.: μὴ 
οὗ ΟΒσιβε. ἘΔδ5 Ῥεϑθὴ ραγχίοα ἴθ Ομ γχίθ Νοῖΐ 

Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ. εἰς 
Ῥϑαὰὶ τνᾶϑ αὐ ΟἹ 5Βΐδ Κα ΤΟνῈΓ χοῦ, ΟΥ̓ ἑηΐο 

τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 
τὰ 6 ὩὭΒΙΩΘ ΟΥ̓ 811 ψετο χοῦ Ρδρ 26 α3 

14 εὐχαριστῶ ᾿. ὅτι οὐδένα ὑμῶν 
αἰ 1 χὰ σιν ἔθ 5 ἰπαΐ δ 76} -Ὸ οὗ τοῦ 

-μὴ. Κρίσπον καὶ Γ.αῖον, 
ῃοΐ Αὐεῦτα δῃᾶ.: ἄϑϊιδβ, 

: εἴπῃ ὅτι 
5 οι] α 5ὲν5 ἰδδὲ. 

ἐβαπτίσθητε" 

ἐβάττισα εἰ. 
ΙῬαρ ϊΖϑᾶ 1 

15 ᾿ ἵνα 
Ἢ ΟΥ͂οΥ ἰμδὲ 

εἰς τὸ ἐμὸν 
ο΄ 6 τὴν 

16 ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν. Στεφανᾶ οἶκον" 
: ΤΡαρ Ζεα Ρυξ. δῖϑὸ “ἰμ6᾽ οὗ 5ίθρβεμδβ βοῦβε; 

οὐκ οἶδα- - εἴ τινα - 
ποῖ 

μή ποΐπ ο τα 

ὄνομα 
ὭΒΙΩΘ 

-λοιπτὸν 
Ἰεξέονοσ ([ϊ 5) 

Ῥδ.Ι," 

οὔ τδγν 

χοῦ Μ γα αρύϊσοα ἴῃ 

στοῦ νοσα Ὀδαρ Ζρᾶ; : Ἔκ Ετ. 
ἘΡΩΡ ΗΝ, 8150 Ὀδρύϊσζροα 8 

αν 6 Κπονν ΟΕ Δ ΟοΩαΥ ἢ 

1 ΟΟΒΙΝΈΒΙΑΝΝ 1:9---10 

οὗ. ΟἹ Τιοτὰ ὕ65115 
ΟὨγὶϑῦ. 9 αοῦ 15 ξαϊ Ὁ - 
Ὧ, ὉΓΥῚ ψῃοὰ στοῦ 
ὍΕΙΘ οδι]θαὰ ἰηΐο-- ἃ 
5, τηρ Δ ἢ, Ὧϊ5. Ξοα 
σοθαβ ΟἿ γίδὺ οὐἵ Τιοτᾶ, 

ΤΌΝΟΝ Τ'ὸ'. οχμοτῦ 
τοῦ, ὈΓΟΙΏΘΙΒ, ΓΤ ΘῺ 
86 Ὥδιηθ᾽ οὗ οὐχ Τιοχὰ 

ζαϑθὰβ ΟὨσιδὺ ὑμαὺ τοῦ 
ΒΏΟΙΙα 5811 βρθαὰκ ἰῇ 
ϑουθοσηθηῦ, δηα ὑμδὺ 
θγα βου ποῦ Ὀ6 
ἀϊνιβίοηβ διηοης ποῦ, 
Ῥαὺ ὑπαὶ. τοῦ ΤΩΔΥ ̓“ὉΘ 

ΒῸΡ υὐΐοὰ 1 ὑπὸ 
βϑιῆθ᾽ τη 8η4 1 016 
βϑχὰθ 1ἴὴ6 οὗ ὑπουρηῦ. 
11 ἘΟΓ- [16- αἸΒΟΙΟΒΌΓΘ 
85 τηϑδᾶρ ἴο ΔΘ 
δϑρουῦ σοῦ. ΣῈ Ὀτοἢ- 
ἜΓΒ, ὈΥ̓ ὑπόβθ᾽ οἵὔ [{π6 

ἸΒΟα586. ΟἿ] ΟὨΠΙΟ΄Θ, 
ὑμαῦὺ ἀἰδδθηδίουϑ δχὶϑὺ 
διησηβ χοῦ, 15. Ὑγμαῦ 
Ι τῆθϑδὴ ἰ5 (μϊ5, ὑμδὺ 
ΘΔῸ ἢ ΟἿΘδ ΟΥ᾽ χοῦ 
βᾶσδ: “1 ῬοΙσηῃρ ἴο 

“Βαῦ- 1 ἴἰο 
ἈΓΡΟΙ1ο5," Βυδ 1 
᾿ἴο σϑΌὨ85," “ΒυΌΣ το 
Ομ τιβῦ. 13 Ὑ86 ΟὨγτὶδῦ 
οχὶδὺ αἰν θά. 88] 
ὍΔ5 τοὺ ἱτρα]θα ΤῸΓ 
χοῦ, ΜΒ. Π69 ΟΥ̓ΨΘΓΘ 
τοῦ Ῥδρϊζοα ἰῇ [6 

δ οἵ ῬΔᾺ139 141 

δὼ ΏΔΏΚΙΙΣΙΟΙ Ρᾶρ- 

χοᾶ Ὡοὴῆθ οὗ τοῦ 

δχοθρὺ Οὐδ δηᾶ 

αδίυπ, 1550. ἰϑ8ὺ πὸ 

58. . αὐ 

ΤῺ πϑηθ. 16 Ύ65,.1 

ΒΟΙΞΘΕΒΟΙα- οὗ ᾿ΒΙΘΡΗ ἃ- 

ὯΒ5.. ΑΒ. ΤῸ ἐμ σοϑί, Ι 

ἄο “ποῦ πον ΘΟ ΙΘΣ 



1 ΟΟΞΒΙΝΤΗΙΑΝΝΑ 1:17---Φ8 

ἄλλον ἐβάπτισα. 17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με 
οἶμοῦ 1 δρἐΖϑ. Νοΐ ἔοτ βοῃὶ ΟΥ̓ 

Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ 
Ομ σχίϑὲ ἴο 6 ῬΒΟΌΖΙΩΝ ραϊ 

εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, 
ἴο Ὅ6 ἀφοϊδυίπε βοορᾶ πον, ποῦ ἱπ νυϊδάοίὰ ΟΥ̓ ψοσά, 

ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ 
ἴὰ οτᾶοσ ἐπαὲ μοὶ ταῖσ;;ϊ Ὀ6 τηδᾶθ βηλοῦ τε 

σταυρὸς τοῦ χριστοῦ. 
βίδκο ὡ οἔμοὸ ΟἈμχίβί. 

18 Ὃ λόγος γὰρ 
ΤᾺΘ τννοτὰ ΤΟΥ͂ 

ες τοῖς 
ἰο λ6 (ο"65) 

μωρία 
ΟΟΙ ΒΏλ655 

ἡμῖν 
ἴον 

19 

ὁ τοῦ σταυροῦ 
6. οξίῃμα ϑίδκε 

, μὲν ἀπολλυμένοι 
ΕἸ Ὑε {πγττοὶ ἀοϑίχοσ δ ̓ μουυϑεῖνοβ 

τοῖς δὲ σωζομένοις 
ἴο (86. (65) Ῥχᾳῤὺ Ῥεϊηξ βανθὰ 

θεοῦ ἐστίν. 
οὗ αοὰ 1 15. 

᾿Απολῶ τὴν 

ἐστίν, 
. 115, 

δύναμις 
ῬοννΟΓ 

γέγραπται. ά 
Τὸ 85 ὕθοῃ υυσι θα ΟΡ 1 ΨΜ1Π ἀσβίσοῦν 188 

σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν 
ννϊβάοχῃ οὗ μ6 ννῖβε (Ὁ 65), δῇ ἴθ σοῖο 

τῶν συνετῶν ἀθετήσω. 
οΥ τὰ 6 ΠοΟΙΏΡΥ ΘΠ ηρΡ (ΟΠ65) 1 58841}1 ρυἱ δ5146. 

20 ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ 
ὝΏοτς ννῖβα (ο16) Β..4:19.. Βουῖρο ᾿ Δ. 4 1} :} 

συνζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ 
ΞΘΘΙΚΚΘΥ ἱοροῖμπο οἔίῃα 886 ὃ 1152 ᾿ Νοὶ 

ἐμώρανεν -. ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου; 
τηδᾶθ ἔοο ἢ ΕΓ αοά [ῃ6 ψἱίβάοτα οὔ μθο ψόσαῦ 

21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφί τοῦ θεοῦ 
[ΞῊ {00} ἕο ΠΝ μὴ πον: οδς ἀοὰ 

οὐκ ἔγνω. ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν 
ποῖ Καὸν ἴθ ννοσιᾶ ἰπτουρ ἰμ6 τυϊδάομλ ἐπὸ 

θεόν, εὐδόκησεν ὁ. . θεὸς διὰ τῆς 
αοᾶ, ἱμουβμῖ ΜΕ δα σοὰ σοι 1τμ8 

μωρίας . τοῦ κηρύγ ατος σῶσαι τοὺς 
ΦΟΟ ΙΒ Ώ655. Οὗ [86 ον ἐπμιβ ἰο βϑανϑ. [86 (οῃθ5) 

πιστεύοντας. ᾿ 
᾿ΡΘθνησ. : 

22 ἐπειδὴ “καὶ ᾿Ιουδαῖοι μεῖα 
Βίησοι Ῥ δϑά Ψενν5 σῆμ: 

-αἰτοῦσιν καὶ ἜΛλη ες σοφίαν ζητοῦσιν" 
ΔΙΘ ϑκίπρ ΤΟΥ δῃἃ ΟὙθθκθ υνυϊϑάοσῃ 816 ΒΘΘΚΙΩΣ; 

28 ἡ εἰς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν 
ἮΝ μυ ἀρ εθασμταις Ομγῖβε 

ΠΣ ἀκ νον, ᾿Ιουδαίοις εἱὲν 
Βανίῃε Ὀεεπ Ρΐϊ οἡ βίδκο, ἴο 265 Εν  εἴος το! 

“48 

Ι Ὀαρύϊεοα ΒΏΥΘΟαΥ 
6156. 17 ΕῸΣ ΟἾτΙΝ, 
ἀϊβραίοῃθα στρ, ποΐ ἰρ 
80 Ὀαρὑϊχίησ, πὸ ἰο 
50 ἀθοϊατίηρ ὑπ8 βορὰ 
ὭΘΥΒ, ποὺ τὶ τὶς. 
ἄομλ ΟΥὗἨ ϑρθθοῖῦ, ἰδαὶ 
ὑμ8 ἰογίασα βδίδκϑ' οἱ 
ἔπ Ομ τὶδὺ 5ῃμουα πρὶ 
Ὅ6 τιϑδᾶβθ 11.561655.᾿ 

18 ἘῸΣ [ῃ6 ϑρϑβϑοῃ 
ϑδρουῦ π6 τοτγίαχα 
βίβκο'. 15 ΖΟΟΙΒθας 
ἴο ὕμοβθ ΏΟ 816 Ρεγ- 
1ϑϊησ, Ὀὰῦὺ ἴο ἃς 
ΨΏΟ 81:6 Ὀοὶηρ βαγβὰ 
Ὁ 15 Οαοάξβ ρῬοναε, 
19 ΕῸΓ ἰδ ἰ5 υτιξίθῃ: 
“ἼὁἷΟ ΨΠ1 δῖ {ῃ8 
νίβάοηθ οὗ [6 ὑῖβα 
[ἸὩἔ6]1 ῬοΓ 5, διὰ ἐὴ8 
1 οἶσθ ΟΥΓὁἨ ἐὴ8 
1Ἰῃὐο!]θοῦυδι [1Ώ6}} 1 
ἍΨ1 βῆογθ 851646.᾽ 
20 ΏΘΓα 5 6 τῖβα 
ΙΔ80}}} ΨΜΏΘΓΘ ὑδ8 
Βουῖρ6 3 ΏΘΓΘ μ6 ἀ6- 
Ῥαΐθσ οὐ τ15 βυβύθῃῃ 
οὗὐ ἰῃίηρδ Ὁϊὰ ποὺ 
αοὐ τῇβκ ἰῇ6ς μὶϑ- 
ἄοὰ οὗ ἱῃβε6 ψοιὰ 

ζοο 50} 21 ἙἘΌΓ δ51π0β, 
ἴῃ 6 ψίβαάομι οὗ αοὰ, 

{16 ψοτϊά ΦΏΤΟυΡ 1 

πιϊδάοτα αἰὰ ποῦ βοὶ 
10 ΚΠΟ Οοάᾶ, Οοά 
58 Ὁ βοοῦ ῃγουρἢ ὑμ8 

ΤοΟΙ 5655. οὗ τιρϑὺ 

ἰ5 Ῥγυδδοῃθβᾶ.. ο 5878 

ἴῃοϑα Ὀβ!]θνίσρ. Ξ 

22ΈΟΣ Ὀοζῃ “πὸ 

σον δὶς. [ἴῸὉΓ βρῃδ 

δηα [μ6 Οὔτε ἸοῸκ 

ΤΟΥ τ ιίϑάοχῃ; 28 0υΐ 

ὍΠ6 ὈΥΘΘΟΒ ΟἸγχίϑὺ. τ᾿ - 

Ῥϑϊεᾶ, ἰο (86 ὕδθβ ἃ 

11, 185 ὅε6. {[π6 Αρρομπάϊχ ὑπᾶοσ Μαίπονν 10:38. 
αἵ 
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σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν, 
6411-σδΌϑο σ᾽ ἴο πδίϊουβ Ῥυὲ ΣΟΟΙ ΒΘ 655, 

24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις 
ἰο ἴεν Ὀαΐξ ἰο ἐμ6 οα!οα (ο 63), ἴο 7 εν 5 

τε καὶ Ἕλλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναμιν 
41 ἃ δά ἴο αὐὔξοχϑ, ΟΠ χὶδὲ οἔ ποὰ ῬονΘΣ 

καὶ θεοῦ σοφίαν. 2ὃ ὅτι μωρὸν 
ἀπ οὗ αοᾶ ννἱδάοχῃ, Βροβδαβα [8 ἘΠ ΤΝΝ ΖΟΟΉΒΗ 

τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν͵ 
οὗ 886 αοὰα ὙΜΊΒΟΧ οὗ (ῃ)68 ΧΆΘΗ 115, 

καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον 
«πᾶ ἴδ6 (5) τοῖς οξίῃο αοά ΒΊΣΟΩΞΟΧ 

τῶν ἀνθρώπων. 
οἵ ἴ1π 6 ΤΏΘΏ. 

26 Βλέπετε γὰρ 
Ὗουῦ δῖ6 Ἰοοκίῃηρ δὲ ἴοχσχ ἰῃ6 οδι]ηρ οὗ του, 

ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ 
Ῥτοΐμουβ, ἰδὲ ποὺ τὭϑΩν υνὶδα (Οἢ 65) δοςοοσζαϊηρ ἴο 

σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ 
Βεβῆ, ποῖ ΤὭΏΘΔΩΥ ῬὈΟΝΘΥΖᾺΙ (0065), ποῖ ΤΡΔΤ 

εὐγενεῖς" 21 ἀλλὰ τὰ μωρὰ 
ψΜ611-5οποσαϊθα (0.65) ; Ῥαξ {6 (1058) ἔοο ἢ 

τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός, ἵνα 
οὗ ψοχὶᾶ σμοβα ἴς Οοᾶ, ἱῃ οτγάφσ ἐμαὶ 

καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ 
6 χαϊσϊ 5ῆδγαθ ἄοννα 1): ννὶδ (ο65), δᾶ 

τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ 
ἐᾷς ({π1Π55)ὲ φὐδαῖο, οὗ ἴῃς ψνοσιᾶ [ΕΠ 1μ8 

θεός, ἵνα καταισχύνῃ τὰ 
αοά, ἴῃ οτᾶογ ἰμδὲ δ ταϊρὴηΐ βῆδτηθ ἄοννῃ 86 (ὅπη) 

ἰσχυρά, 28 καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ 
Βίσο: β, δαα {πὲ (535) ποι-σοηοσζγαίθα οὗ ἴῃ 6 

κόσμου καὶ τὰ 
ψου]α δηα ἴδ (15) 

ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός, 
Βανίηδ Ῥθϑη ἰγϑαϊβα δ5 οί σμοβα 1ὰ6 ἀοᾶ, 

καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ 
δηᾶ {π6 (1555) τοΐ Ῥεΐπ,, ἰὰ οτάϑυ ἰῃδὲ ἐπ ([μ 155) 

ὄντα καταργήσῃ 29 ὅπως μὴ 
[79 εἴ: ἢ ΤΑΙ  Ἶ τϑῖτ πα οεῖνε, 50 ἴδ δὲ Ὡοΐ 

καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 
τοϊθὴϊ Ῥοδϑὲ 8} ἤδθβῆ ἰπ ϑίρῃς οἕίῃθ ΟἋἀσοάᾶ. 

88. ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ 
Ουὐοξ πὰ Ῥυ0ζ τοῦ 86 ἰῇ Ομγσιβὶ 

᾿Ιησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, 
ὅθε, ΨῈΟ Ὀεοᾶθ υϊδάοσα ἰο 15 ἔγοχχλα ΟοΩ͂, 

δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ 
Υἰσ ΘΟ Β 65:5 ϑηᾷᾶ δᾶ βου βοδέθη δηᾶ 

ἀπολύτρωσις, 31 ἵνα καθὼς 
ΤΘΙΘα56 ὉΓΚ σδηϑόχη, ἴῃ οσᾶοσ ἐπαὲ δοςοχαϊπδ 85 

τὴν κλῆσιν ὑμῶν, 

1 ΟΟΒΙΝΤΕΖΙΑΝΝ 1: 34--.-81 

σαῦθθ [ἋΟΥ̓ ῳ 5ὑ 1 ὴρ᾽ 
Ρὰαδ ἴο 6 τρδύϊοῃϑ 
ΣΟΟΙ ΙΒ 655; 24 ον - 
Θνοσ, ἴο. ἤζοϑβθ ΨῈΟ 
ΑΙΘ6 {88 οϑδϑιὶθᾶ, Ῥοΐῃ 
ον δά Οὔθοῖε, 
ΟὨγϊδὺ [6 ροόοῖσοσ οἵ 
ΟοΩ͂ δηαἃ 6 νυ ίβϑάοιῃ 
οὗ αοά. 25 Βροοδιδα ἃ 
ΣοΟ ΙΒ ὑμίηρ οἵὗὐ (οᾶ 
Ϊ5 ΒΟΥ ἰῆϑὴ 16, 
δηἃ ἃ ψοϑῖς ἰὨΐηρ οἵ 
Οοα 15 δίγσοῃρει ῆϑῃ 
ΤΏΙ. 

29 ἘῸΓ τοῦ Ῥδῃοὶά 
ἼΠΙ5 δ ρ ΟΥ̓ τοῦ, 
Ὀτούμθσϑθ, ὑμδὺ τοῦ 
ΤΑΘῺΥ ΨἍΜ|156 ἴῃ ἃ, ΗΠ65} - 
ΙΥ ΨΥ ΜΟΙ δρᾶ, 
ὩοΟὺ ΔΩ ΡὈΟΨΟΣΙΟ, 
ποῦ ΤΏΘΩΥ ΟΣὗὨἨὨ ὠὩΟΌΪΘ 
ἰσχία; 2: )Ὁ09ιιῦύ αοῦ 
ΟμΟ56 δ ΖΟΟΙ 58 
ὑῃηρα οὐ με που]ά, 
μπδῦὺ 6 τρῶν ραῦ ὕῃ6 
ΒΘ Ἰ6 ἢ ἴο 5ΏΔΙΩΘ; 
δὴ (αοά οὔοβθὸ [ῃ6 
ὍΘΑΚ ἰπηρα οὗὐ (8 
ΜοΣ]α, ἰῃπϑὺ ὯΘ6 τηϊρηῦ 
Ραὺῦ [8 βσοὴρ ΓλΏΡΒ 
ἴο βῆθηηθ; 28 δῃᾷ Οαοά 
ΟσὮΟΒΘ ἴ΄6. ἱβρῇοῦι!θ 
ὑμϊηρα οὗ {πῃ μου] 
δια ὕ86 ἰμίηρη Ἰοοκρᾶ 
ἀον ὩΡΟΏ, ὕμ6 ὑΐηΡ 5 
ἰμαῦ δῖ ποῦ, ἰμαὺ 
Ὧ6. χγϊρηῦ Ὀσὴρ ἴο 
ποίησ ὑὯ8 ὑΏΙΏΡ5 
παὺ ἴθ, 291ὴ ογᾶργ 
ἰῃαῦ Ὧο ἢδθβθῃ ταϊρῃῦ 
Ῥοδϑὺ ἱῃὰ ὑμ8 σῶς οὗ 
αοάᾶ: 80 Βυὺ ἴὖ 15 ἄπ 
ἴο Ὠἶσὰ ὑμαῦ χοῦ 8ῖ8 
1 υαπΐοη ἰῇ ΟὨγὶδὺ 
ὥθ5 5, ΜΏΟ Ὧδ5 Ἀ6- 
σοῦ ἴο 18 σιίβάουα 
ἔτομι Οοά, 8150. ἱρὴ - 
ὑθοῦϑη 55 8.86 βϑδηοῦῖ- 
δοαϊδοη δρᾷ σϑίθβϑϑδθ 
ὉΥ τϑηβδοα; 51 μεῦ 
δ τῶν 6 υ5ὺ 88 



1 ΟΟΒΙΝΈΒΙΑΝΚΝ 23:1--ὃ 

γέγραπται Ὁ καυχώμενος ἐν 
1 Ὧ85 θδϑὴ σὶρ Τῆ6 (οπ6) Ῥοδϑηρ 1 

Κυρίῳ καυχάσθω. 
Τοχὰ [οἱ ἴτω Ὀ6 θοδβυ πε. 

2 Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, 
ΑΠΑΙ Βανί οοσχῆῶφ ἰονναταὰὶ ὑοῦ, Ὀτγοίΐίμοζξ, 

ἦλθον ᾿ οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ 
Ι σϑιὴθ πο δοοοχάξηρ ο βιροσιου νυν οὗ ψοσᾶ ΟΥ 

σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μυστήριον 
οἵ ννἸβάοτω δηΠΟΌ ΛΟ ς ἀοννὰ ἰο τοῦ ἴῃΠ6 των βίου 

τοῦ θεοῦ, 2. οὐ γὰρ ἔκρινά τι 
οΥ [86 αοᾶ, ποΐ- ἔοτ 1Ιυᾶρεᾶὰ ϑδηνίῃίηδ 

εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
ἴο αν κῆοψῷ ἰὰ τοῦ ἰξ πού 7655 [εν ν 1 

καὶ τοῦτον , ἐσταυρωμένον- 8 κἀγὼ 
διὰ {πῃ ἰδ (06) ανίηρ 6 Θ ἢ Ραϊΐ ΟἿ 5βίδϊκα; 81 1 

ἐν ἀσθενείᾳ καὶ -ἐν φόβῳ καὶ «ἐν τρόμῳ 
πὰ ΘΆΘΘ5 8δῃ641 ἴθ. ἔδαΣρ δη4α ἴῃ ἰχουλ]]η5 

πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς, 4 καὶ ὁ᾽ 
ΤΑ ΟΝ ΙΟδΙΩΘ ἴο Ὡς ἰονναγά τοῦ, δὰ ἰὰῃς 

λόγος μου καὶ .τὸ κήρυγμά μου οὐκ. ἐν 
ννοτά οὗτὴθ πᾶ ἴῃ Ῥχγϑϑομπίηρ οὔὗτὴθ ποΐ ἴῃ 

πιθοῖς σοφίας - λόγοις ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει 
Ῥεγβϑαδβῖνθ. ΟΥ υνἱϑδάοτα, νου ας 1 βῃονὶηξ ΟἿ 

πνεύματος καὶ δυνάμεως, ὅ ἵνα ἡ 
οἵ ΡΥΣΝ δρᾶ οἵ ῬΟΜΜΕΙ, 1ὰ οτάᾶου αὶ {πῃ 

πίστις ὑμῶν μὴ ἧ ἐν σοφίᾳςς. ἀνθρώπων 
ἔα ὁ γοῦ ποῖ; ΤΥ 6 ἱπ νυ ϊβδάουῃ ΟὟ τθ, 

ἀλλ ἐν δυνάμει θεοῦ. τ 
μα ἴῃ Ροννεῦ. ΟΣ αοά. 

6 Σοφίαν . δὲ λαλοῦμεν. - 
ΜΗΠΒάο. μαΐ ες ῈΕ 816 ΒΘ δ ΚΙ 

ἐν . τοῖς. "τελείοις; σοφίαν 
ἴχ -᾿ 166. Ῥεσέεςξ (065), δ Δ ἘΠ ΟΣ οὶ 

δὲ οὐ. τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν 
Ῥαΐ ποῦ οξίμο '8858 1815 ΠΟΥ . οξ τὰ 6 

ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος . τούτου 
ΤΌΪΘΙΒ οΥ ἴλ6 856 1815 

τῶν ὀὃῸ  :-᾿ καταργουμένω’ 7 ἀλλὰ 
ΟΥ̓ [88 (ὁ 65) ταδί τ! ο ἀποσάβοῖνοβ πο θοξἊἥνε; εξ 

λαλοῦμεν. θεοῦ σοφίαν ἐν. μυστηρίῳ, 
ὍΘ 816 βρθακίηρ. οξσοᾶ νυ ϊβάοχμη :ἢ ΤΙαγνϑβίοσυ,. 

ος τὴν : ἀποκεκρυμμένην ἣν -- 
188 ἔπ βά τ.) ἈΔνΙῺΒ ὈΘΘᾺ Ἰάάθη, ΈΙΟΘΗ 

προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων 
ἀφβηρα Ροξοσθμαηά ἴῇς αοα ῬὈεΐοσθ {πὰ 8865 

εἰς δόξαν ἡμῶν: 8 ἣν οὐδεὶς τῶν 
τηΐο ᾿ ΒΊοτν : οὔὗυβ;  ὙΏ1ῸᾺ ὯΟ οὔθ οὗ ἴῃ68 

ἤδ0 

1 15 στιθη: “Ἢρ 
ὑμαὺ Ὀοδϑδίβ, [δῦ Ἠΐγῃ 
ροαϑδὺ ἴῃ σοβονϑῇ.;" 

2 Δῃηᾶ 850 1, ψῆρη 
Ὶ σα ἴἰο τόσ, 

Ὀγούουβ, αἰᾶ ποῦ ΠΝ 
ψῖ δὴ οχ γάνδβδηῤα 
ΟΥ ΒΡΘΘΟΏ ΟΥΓ οὗ νἱβ- 
ἄοχῃ ἀἰθοΙασίηρ' ῃ6 58- 
οὐρα βθροσοὺ οἵ ἀοὰ ἰο 
χοῦ. 2ΕῸΓ 1 ἀδροϊᾶρα 
ποὺ ἴο ΚΩΟΝ δην πὶ 
ΘΙΆΟΙΡ; ὙΟτΙ ΘΧχοθρύ. 96- 

515 ΟἾγΙϑύ, δῃα Ὠϊτη 
ἘηρδΙθά. ὃ Απηὰα 1 οδῃθ 
ἰο τοῦ ἰῇ ψΘΆΚΏΘας 
δια ἴῃ ἴθα δη ψ|ἢ 
ΤΌΘ ὑσϑθ]ηρ᾽; 4 ἀπὰ 
ΤΥ ΚΌΘΘΟΣ δα ΨΏΔΕΙ 
ὈΓΘΔΟΩΠΘα ψΟΙΘ ποὶ 
ψὶῦ Ρουϑαδϑῖνα οσα5 
οἱ σὶβάοσι θὰ πὶ ἢ 8 
ἀριλοηβίγαύοη οὗἩ 5ρὶγ- 
1ὸ δἃῃα ρονοσ, ὅ ὑῃδὲ 
τοῦκ ἰδέα ταϊβὩὐ 'δ6, 
ποῦ ἰῇ τθη’ 5. ψῖ5- 
ἄοπι, Ραυΐ ἴῃ Οοᾶπ 
ῬΟΨΕΓ. 

ΘΝον 6 Βρϑὰκ ψίβ- 
ἄοτα δηοηρ ὑῃοδα ὙὯ0 

8.6 χτηδύσσο, θαὺ ποὺ 

[Π6 ψίβάομῃ οὗ {15 5.ῦ,8- 
ἴθι οΟὗἨ ὑμῖηρ5 ΠΟΥ ἰῃδὺ. 

οὗἨ {88 ΤΌ]ογ5. οὗ ἐδῖ5 

5υϑύίθχῃ οἵ ἐΐηρ5, προ 

816 ἴο σοηθ ἰο ποίῃ- 
ἴηρ.. 7 Βυῦ ψ βρϑαῖ. 
αοα ψιβάοη ἴῃ .8 
ΒϑοΥϑα βϑογϑῦ, ὑπ ϊα- 

ἄθπα νἱβάοια, ΦΏ1ΟΒ' 
Οοά ξογεοσάδιπϑα -Ὀ6- 
ΖοΥΘ ὑπ6 ΒΥ β 5 

ΟΥ ὑπίηρδ ΤΟΥ ΟἿΓ 

ΒΊΟΥ. 8 ΤῊΪ [π|8-. 

ἄοτα] ποὺ οπϑ οὗ, [ῃ8 

315 σε μόνβῃ, ὅτ,8,πι-πά,ατ,18. ἴμθ6 Τιοτᾶ, ΒΑ. 

.-".».Ὁὃ--.... οΚΕο.ς...... . . .. ..... ..»..». ....................ϑ... -.. 

ἐν μυρνυ τίς νολυυλον μου δου αὐ τονοβοαίρούκερὰς. αι μὰ ἐμαιρκονθς ὑραμινὴρ,μαυνομαμεῦν. 

51 

ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν, εἰ. 
ΤΌ]ΘΥΒ5 οὗ ἴῃ 8 88ςε 1815 85 κΚῆοψῃ, [1 

γᾶρ᾽ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν . τὸν κύριον τῆς 
ΤῸ ἴδον Κπεν, τοῦ ΠΚΟΙν ἰῃ6 Ιοτὰ οὔίδε 

δόξης ἐσταύρωσαν: ϑ ἀλλὰ καθὼς 
ΒΊΟΥ μον ρυΐ οἡ βἰαϊκαὶ Ῥυΐ - - ΒΟφοτα!η6 85 

γέγρατιται ᾿ Ἃ “ιὀφθαλμὸς οὐκ 
τ Βδ5 Ὀθϑὴ νυυϊ θὰ ΠΥΡῚ (1.55) [1] πού 

εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ - καρδίαν 
ΒΔ δα τ ποῖ ἨρδτάΩ͂ δῃαᾶ ὌΡΟΣ Ἀρατὶ 

ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ὅσα . 
- ὍΣ ΤΏΔΕ. - Ποῦ δϑδοθῃᾶθα, 85 ταν. ({81 855) 85 

ἡτοίμασεν ὁ θεὸς “τοῖς ἀγαπῶσιν᾽ 
Ῥσγθρδγθᾶ ἐβὰὸ -.οα ἴο {π6Ὸ (0165) Ἰονίῃ "- 

αὐτόν! 10 ἵν. γὰρ ἀπεκάλυψεν. ὁ θεὸς 
-ἰχα. τ ὯΒ5 .ὄ ΖοΣ τονεεαῖεα ἐπε. . ασοᾶ 

διὰ ᾿᾿ τοῦ “πνεύματος, τὸ γὰρ πνεῦμα 
ἐπγοῦΡη - {πα 5ρ τῖ, 18 Τοῦ βρὶ σις 

πάντα ἐραυνᾷ, καὶ τὰ ᾿βάθη : ποῦ; 
411 (μ ι65)" 15 δεδτοπίηρ, δπᾶ ἴδ 68 ἀερίῃβ. οΥ τὰ 6 

θεοῦ. ᾿ ᾿ ' 
αοά. .΄. ΠΕ ᾿ ᾿ 

11 τίς γὰρ - οἷδεν ἀνθρώπων τὰ. 
ἍὝΏΟ, ἴοῦ Ἠ85 πο ΟΥΙΏΘΩ «ἴδο (155) 

τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα . τοῦ᾽ 
οὗ [πῃ 8 Ῥόπι 1 μὴ 1ῃμ8 ΒΌΪΓΙΣ Ὁ ἴδ8 

ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ 
ἐρμὲ 1ὴ6 ἴὰ Ἡγαῦ ΤῸ 8150 ἴθ πῶ 

τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα 
οὔἴῆο σοᾶ ὕο οὔβ 5 Καοννα ἱξ τοὶ ἐμ βρίτις 

τοῦ θεοῦ. 12 ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ. 
οὗ 6 -Ὁσά. ψὰὲ μ"υἱ τοῦ τμ8 Ἐ)9)}} 1} ΟΣ. (γε 

κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ “ἐκ 

ου] ἃ γχαραϊνεα Ῥαξ ἐμπὸ βρι ἰτὴ68 ουΐ " 

τοῦ θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ 
[ὴ6. αοᾶ, ἱπ ογᾶφν ἐμαὶ ννὲ ταῖρηῦ Κῆον {πὸ (8155) 

ὑτὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ᾿ς ἡμῖν’ 
ὃν ἰβα ἀαοὰ Βανΐῃβ Ῥδρῃ. δτδοϊού ιν. εἴνει ἴο τι; 

13 ἃ καὶ λαλοῦ μεν οὐκ 
ἍΜΈΣΟΗ ήηδβ) 8150 τνο 816 βΌθ δ ίησ τοῦ 

ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης : σοφίας ᾿ λόγοις; 
ἰχ (ομθϑ) ἰδυαδε- οἵ κυτάδα ἱ - υνιβάοσλ -νοσαβ, 

ἀλλ᾽ ᾿ ἐν διδακτοῖς “πνεύματος, 
μΡυΐ - πὰ (ο 65). δσῃξ οὗ 5Ξρὶστ,. 

πνευματικοῖς - πνευματικὰ 
ἴο βρίγῖῖ 8] (Επιρ5) : 5ρίσίαδ (2165) 

συνκρίνοντες. 
Τυάρίῃ δ νὰ. 

1 ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΚ 3:9---13 

ΤΌΙΘΥ5. ΟΥἨ ὑῃ15 βδυϑίθιῃ 
οὐ ὑπηρο οϑθ ἴο 
Κηονν, ἔοσ 1ἢ μεν δά 
Καινῇ [10] Θ᾽ ΨΟΒΙΑ 
ποῦ Ὦδαγθ ᾿ρϑιθα [16 
δσΙοσίουβ τοσχᾶ. 981 
αϑὺ 85 ἴὖ 15. ψυλίθῃ: 

“ἍἝἜνΘ6 Ὧδ85 τοῦ β6θὴ 

δα ΘᾺ Γ 85 Πού Πραχζᾷ, 
ΠΘΙΡΏΘΥ ᾶνο ἔθ 6 8 

Ῥθθῃ σοῃοεὶνϑα 1 6 

πραζὺ οἵὗὐ 8 8 

ηρα ὑμαῦ  αοα Ὧδ5 

Ῥτβραγθᾶ ἴοτ ᾿ὑποβθ 
ὙΠῸ. ἴονβ μἰπι.". 10 ΕἘῸΓ 
τ 15 ἴο 5. αοα [88 
χονθϑιθὰ 811. Ἕτουρα 

1] Ὠἶδ, Βρὶ τ], ΤΟΥ 6 50 11- 

ἀν. βρᾶσομο ἴπἰὸ 81] 

θΐηρθ, θνθ ὑπ6 ἄδθθρ 

ἐπϊηρβ οἱ αοά. ; 

11 ἘῸΣ το : ΔΧΠΟΏῺΡ' 

ΤΏΘΩ Κηονβ 86. ὑΌΙΩΡ5 

οὗ. ἃ δὴ δχοθρὺ μπ6 

] ΒρΙ ΣΙ. οὗ δι ὑμϑῦ 

Ϊ5. ἴἢ ἰπλ9 850, ἴοο, 

ὯΟ ΟἿΘ Ὧδ5. σοι ἴο 

πον μ6. ὑπίηρβ οἵ 
αοά, οχοθοὺ 8 βρίσιῦ 

οἱ Οαοᾶ. ΤΩ ΝΟΣ ὅ6 

γτϑοοινϑᾶ, ποῦ μθ βρὶ τὶν 
ἙΟΥ͂ [6 σνοχϊά, Ὀπὺ ὑπ6 

ρον ΜΏΔΟΩ ἰ5. ΤΟΙΣ 
αοᾶ, ὑμαὺ ψὸ χαϊρῃὺ 

Κηον ἰῃ6. ὑμῖπρβ ὑμαὺ 
δῦ Ὀθϑθὴ ΚΕἰμαὶν 

σῖνΘ ἢ Ὁ5 Ὀγ αοὰ. 

13 ΤΏΘ5Θ ῬΙηΒ5. Ὑ6 

Θἷδο 5Ρ6ΔΙ, ῃοὺ στὰ 

ΜΟΥΑ͂Β Ἰδασμῦ ΌΥ Ὠπ- 

8 ψίβάομι, Ρυὺ πὶ 

Τόσο. ἐδαρῦ ὉΡ [86] 
ΌΤΙ, 85. 6 Οοοχ- 

᾿ἰη6 ΒρῚτΙΌ81᾿ ᾿πηδῦ- 

ΒΙΒΙ. ΜΙ, ΒΡΊΤ1ΓῈ8] 

ΓπΟΣα51. ; Σ 3} ὁ 5 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΝΑ 2: 14-.---8: ὅ 

δέχεται 
15 γϑοοίν!ϊ 

τοῦ θεοῦ, 

οὐ 
ποῖ 

ἄνθρωπος 
δε 415} 6} 

τοῦ πνεύματος 
ΟΥ̓ ἰμ6 ΕἸ) τ, οὗ [86 αοά, 

γὰρ αὐτῷ ἐστίν, καὶ οὐ δύναται 
ἴο θὰ ἰξἰθ, δῃα ποῖ Πρ 15 8016 

γνῶναι, ὅτι πνεὺυ ματικῶς ἀνακρίνεται" 
ἴο Κηονν, Ῥθσδθθ βρ τι 8 }1ν [1115 615 7 .Χαδεα σΡ; 

15 ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν 
ΤΩΣ θὰ ϑρίτια8] (οθπ6) ἰ5 ἡυᾶσῖπα ρ ἱπαθρα 

αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς 
ΔΘ μαυϊ ὃν ὯΟ 056 

160 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν 
15 Ῥείη ἡπασεὰ υρ. ψὯοΟ ἼΟΥ Κηονν ταϊμλὰ 

Κυρίου, ὃς συνβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς 
ΟἿΤοτά, το ὙΠ] ΤΏΔΚΟ 5ὸ ἰοροίθε ἰμλῦ νε 

δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν. 
Ῥαξ ταὶϊμᾶ οὗ Ομ στίδεὲ δτὸ βανίῃηρ. 

14 ψυχικὸς δὲ 
ξοδηοοῦ Ρμυΐ 

186 ἀμῖπεο) 

μωρία 
ΖοοΙ ἰβηθθσ 1ῸΓ 

811 τύνσις. 
ἀνακρίνεται. 

3 Ἐαγῶ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι 
Ῥχοΐμθιβ,οθ ποὺ ἵννᾶ58 8016 ἴο 5068 Κ 

ὑμῖν δὲ. πνευματικοῖς ἀλλ᾽ ὡς 
ἴο γοῦ 85 ἴο 50: σι[81 (Ο165) Ῥαξ 85 

σαρκίνοις, ὡς πίοις ἐν Χριστῷ, 
᾿ ΒΈβδΙν (0.65), ᾿ς 85 ἴο δ 065 1ὰ ὭχΙσε 

άλα ὑμᾶς ἐπότισα, οὐ βρῶμα, 
ΕἸ} ὁ του 1 τηβᾶρ ἀσηκ, ποΐ {Π]1η8 Θαΐθῃ, 

οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. ᾿Αλλ᾽ 
ποί 85 νοΐ ΖῸΓ τοῦ ννοσὸ θη 8016. Βαΐ 

οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε, 3 ἔτι γὰρ σαρκικοί 
ὩΘΙΏΦΓ γε ον Υοῦ 816 8016, νοὶ Τοὺσ Βθϑθηι!ν (ΟΠ 65) 

ἐστε. ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν πελΣ καὶ ἔρις, 
γΥοῦ δχθ. ἍΏΟΥΘ οὺΥ ἴὰ τοῦ δαίουσδν δῃα β σέο, 

οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ κατὰ 
ποῦ β6βϑῃ)ν (οὔ 865) δὄὔθ υὸσ δηὰ ϑβϑοςσοχαιϊῃρ ἴο 

ἄνθρωπον περιτατεῖτε; 4 ὅταν γὰρ 
ΤΏ8. τοῦ δῖ6 τυδικίησ δου ὙΜΏΘΠΟνοσ ἔου 

λέγει τις Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, 
15 ΒΑ ὩΒ δῆγοῦθ 1 ἱπᾶθοα τ ΟΕ, 

ἕτερος δὲ Ἐγὼ ᾿Απολλώ, οὐκ 
αἰβέεσεηξ (06) μαΐ οὗ ΑΡΟ]]1ο5, Ὡοΐ 

ἄνθρωποί ἐστε; : 
. ΤΏΘΕ δτὸ χοῦ 

ὅ᾽ τί οὖν ἐστὶν ᾿Απολλώς; τί. δέ ἐστιν 
ἌἈΡΟ]]οΞ. δαί ΡῈ ς 15. 

ὧν - ἐπιστεύσατε, 

ψαῦ μποσοῖοσθ ἰ5 

Παῦλος; διάκονοι δι᾽ 
Ῥϑμ1 Ξοσναιίβ. ἙΏΤΟΡ ΒΟ τοῦ ἈΘΙΠδνϑα, 

καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν. 
Δ ἴο δ (οπ6) ιδ΄ ἴθβο.. Τιοχᾶ 8ανε. 

δ 

14Βυῤ ἃ ὈὮηγδὲσ 8) 
Ιβαι ἄοας ποὺ γϑσαῖνα 
{π6 ὑίηρδ οὗ {Π6 βρί τὶς 
οὗ αοᾶ, ἴον δ ν ἃγα 
ΤΟΟΙ 58 6585 70 δὲτῃ: 
8η4 Ὧ6 οδῃηηοὺ σα ἰὸ 
ΚΩΟΥ [{π61}}, Ὀδοδῦξα 
[Ὁ 8ἃ΄6 οχϑῃληρα 
ΒΌΪΙ18]1ν. 15 Ηονς- 
ΟΥ̓ΘΥ, [86 5ρΊ τ 8] δὴ 
ΘΧχϑυΐηθς ἰηαθρα 41] 
ἰῃΐηρδ, θαὺ Π6 ὨἰΠΊΞΟΙ 
Ϊ5. ποῦ δχδιῃϊηθα Ὦν 
ΘῺΝ τΏ8. 16 ΕῸΣ “ψΏΟ 
ὯδΔ5 σο ἴο Κπον 
[6 τϊηα οὗ ΦΘΠΟνΔῊ," 
ὑμαὺ Θ᾽ ΠΊΔΥ ἰμδίσιος 
Ὠϊπι2᾽ Βυΐ ψὲ ἄο αγβ 
{πὸ τὐϊμαᾶ οἵ ΟἸγίϑο.» 
3 Αμᾶ 50, Ὀγούῃοσς, 

Ὶ νὰ τοῦ 8016 ἴο 
ΒΌΘΔΚ ἰο γοῦ 85 ἴο 
5ρϊσ 81 τῆθη, Ὀὰδ ἃς 
ἴο ΞδΘΩΙν Τθη, 85 ἴὸ 
Ῥδῦθ5 ἴῃ ΟἸὨγχίϑθὺ. 21 
θ ἃ ὑοῦ 11, ποὺ 
βοιηθίῃϊηρ ὅο δϑὺ, ἴὸὺγσ 
χοῦ ψοῦα ποῦ ᾿γοὺ 
ϑίσοηρ ΘΠΟΌΡ. ΤῊ ζδοῦ, 
ΠΟΙΌΏΘΥ ΓΘ τοῦ δ'σῸ Πρ 
ΘΠΟΙΡῺ ΠΟΥ͂, 3 ΙΓ τοῦ 
ΔΙΘ6 γοὺ ἤρβθηϊν. ἘῸΣ 
ΜΏΘΓΘΘΚ ὑῆο ΓΘ 816 1681- 
ΟὟ δηὰ δέχ 6 δον 
τοῦ, δῖ στοῦ ποῦ 
ΒΘΘΏΙΥ δα 841.6 στοῦ 
ῃμοὺ ψψαϊκίηρ ἃ5 6 ἢ 
Ὧοῦ 4ἀῈἘῸΓ ΜΏΘΩ ΟἿδ 
5805: “1 Ρεοϊοῃρ - ἰο 
ΡϑᾺ]," θα διῃούῃϑυ 
5805: 1 ἴο Α΄ ΡΟΙΊΟ5," 
ΔῖΘ σοῦ ποῦ ΒΙΠΊΡΙΥ 
ΤΡ 9 
δ, ΜΑαῦ, θη, ἰδ 

Δ΄ΡΟΙΊΟΞ9 Ὑα5,. δῦ 
5 ῬΘῸ13 ΜΙΠΙΒύΘΙΒ 
ὈΠτοῦσ οὶ τοῦ 
Ὀθσδῖὰθ ὈὈΘΙΣΘΥΘΙ͂Β, 
δύθὴ 85 ὑπ [Ποσχγᾶ 
στϑηϊθα δϑοῦ : 018. 

181 ΤΟΠονδη, σ15,14,τ,18. 
ΞΥΡΟΙΤΒ. τη)6 ΤιοΟΙΩ͂, ΒΌΤΙ. 

ἐμ Τιοσᾶ, ΒΑ; (οά, 938. 160 Ομγίβὲ, ῬΝΆΟΥΕ 
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᾿Απολλὼς 
ἌΡΟΙ]οΚ 

ηὔξανεν᾽' 
τν85 ταϑ Κὶὴρ ἴο 5ΤΟν; 

φυτεύων ἐστίν τι οὔτε 
Ῥιδιϊίηρ 615 δ ΠΡ ΟΣ 

ἀλλ᾽ ὁ 
Ραξ 1Π6 (016) 

φυτεύων δὲ 

ἐπότισεν, ἐφύτευσα, 
τδαςρ ἴο αὐζῃκ, ὈΙαπίρα, 

θεὸς 
αοα 

86 ἐγὼ 
Ι 

ἀλλὰ ὁ 
ρμαῖ τ 

οὔτε ὁ 

μοὶίπασ δα (Ομ 6) 

. ὁ ποτίζων, 
ἐμ (8) τηδκΙηδ ἰο ἀσῖηῖ, 

αὐξάνων θεός. 8 ὁ 
ΠΡ 07 ἴο ΞΥΟΝ ὍΘΟοά. ΤῺ (οη6) φἰϑαηρ Ἀπ 

καὶ ποτίζων ἕν εἶσιν, 
«αὐ ἰδα ΠΕΣ ΤΑ ΚΙΩΡ ἰο ἀσίηκ οὐδ (15) ἴδον δ1α, 

ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται 
ἐδοὰ (Ομ) Ῥαξ ἴῃς ον τον [6 011] γϑοϑῖνθ 

κατὰ τὸν ἴδιον κόπον, 9 θεοῦ γάρ 
δοοοσγαϊηθ ἴ'ο ἐβξοῈ ΟΜ ἸΔΌΟΣ, οὗ σοῦ ἔοι 

ἐσμὲν συνεργοί: θεοῦ γεώργιον, θεοῦ 
ΜΘ ΙΟ ἔθΠονν οΟΥΚΟΥΞ; οὗ αοα ξεσγτηθα Ηρ], οὗ σοῦ 

οἰκοδουομή ἐστε. 
μυλαϊπσ τοῦ δῖϑ. 

10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ 
Αςοοταΐϊησ ἰο ἰὰ6 τἰπᾶάοβοσνβὰ ΚΙ ἢ 655 Οὗ 186 

θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς 
αοά ἴῃ Βανίπβ Ῥθθὴ είνθβπθ ἴοτηθβ 85 ΝΕ] 

᾿ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα, ἄλλος 
ομἱοῦ στϑείσσηδη Ζουπαδίῖοηα ρΡεΐ, δηοίμου (066) 

δὲ ς ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ 
ρυὲ 15 Ὀυ]Πᾶϊηδ προ. ἘἜΔΟΉ (οΟὨ6) Ῥαΐ 

βλεττέτω πῶς, ἐποικοδομεῖ"" 
1εὲ Αἰτὰ θ6 ἸοΟ ΚΙ δὲ ον Ὦφ 15 θυ] τὴ ΠΡΟ; 

1 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται 
Σουῃαδίϊοι ΤΟΥ οἶμεσ 0.8 15 ΔΌ16 

θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς 
ἰο ΡῬαΐ Ῥοϑιᾶθ ἐμ (ομδ) Ἰνίηξ, ΜΏΙΟΒ 

ἐστιν "Ἰησοῦς Χριστός" 12 εἰ δέ τις 
5 Ζ6 55 Ομσιβί; 1 ῬῬὰᾺξ δῆϑοῃβ 

ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον χρυσίον, 
ἰβ θυ ϊ αἱ ΡΟ ὑροὴ ἰμ6 Ζοιπαδέϊοι ΕοΙά, 

ἀργύριον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, 
ΒΙΊΙνΟσ, 5ἴοῃθξ ῬΥΘΟΣΟΒΒ, ννοοάϑβ, Ὦδν, 

καλάμην, 13. ἑκάστου τὸ. ἔργον φανερὸν 
ΒίΌ Ό16, οὗ ϑδοῃ (08) ἐπ6. 

γενήσεται, ἡ γὰρ ἡμέρα 
ΜΠ] Βεοοσηξ, ἴτ6 ἔογ αδΥ 

ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ 
Ὀφοδαυβα 1Ὰ το 1 15 θεῖ δ γον θϑίθα, 84 

ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ 
Οὗ ΘΟ (οη6) ἐβθὸ ψοῦκ οὐ ναί βουσὶ 1ξϊ5 πῃ 

πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει. 14 εἴ τινος τὸ ἔργον 
Ὶ6 νοῦν ΨΈΙΡτονο. Ιξ οὔ δῆϑομπθε ἴῇ 6. ΨΟΥΚ 

δηλώσει" 
ὙὙ11 ΤΊ Κα οντάθαΐ; 

ΜΟΥ τσαδϑηϊέοϑε 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΝ 8:6---14 

ΟΙ ρμἱδηΐθα, ΑῬΟΙ 05 
ψαϊογρα, Ὀαὺ αοα Κορύ 
τηδκίηρ [10] στον; 7 50 
ὑμπαὺ ποι 6. 5 6 [δύ 
ῬΙδοΐβ δου ηϊηρ ΠΟΥ ἰδ 
Ὧ6 ὑμαὺ ψδίσϑ, Ἀπ 
αοὐ ψὴοΟ τηδκθ5 [10] 

ΤΟ. δ. Νον 6 ἰῃδὺ 
ΡΙδαΐβ δῃηα Ὧ6 {πϑὺ 
ψαίουβ 86 οὐδ, δι 
ΘΟ [ΡΘΥ5ΟΠ] Μ|1)] στϑ- 
σοῖνα Ὠϊ ον τοναχζα 
δΔοοοταϊηρ ἰο δὶ. ον Ὦ 
ἸΔΡοσ. ΘΕΌΣ γὸ 8.6 
αοά᾽» 16] ψΟΣΚΘ 5. 
Ὑοῦυ ῬΘΟΡΙ6 δῖ αοα᾿β 
Βοιὰ Ὁπάσου οὐ Ἰναύϊοι, 

οὐ. υϊ]άϊηρ,. 

10 Αοοοταίΐηῃσ ἰο {88 
υηδοπδοσνοα Κη 6 55 
οὗ αοἄ μα ψὰϑ ρίνθηῃ 
ἴο ΙΏ6, 835 8. νίδα αἱ- 

Τϑοίοῦ οὗ ΨΟΥΚΒ 1 δ] 
8 ζουμπάδύϊζοη, Ὀαΐ 

ΒΟΙΏΘΟΠΘ 6156 5. Ὀ0114- 

ἷπῃβ οὐ ἴὉ. Βαῤ [1οὺ 

ΘΟ οὔθ Κϑὸρ ψαίοῃ- 

ἴὴρ ὩΟΝ ὯΘ ἴ5 Ὀα]ᾶ- 

ἸῺ 5 οὐ ἰὑ 11 ΕῸΓΣ 
ὯΟ Δ Οϑδὴ ΙΔ ΔῺΥ 

οὐδοσ ζουπαδύϊοῃ ὑ8η 

ψῆδὺ ἰ5 ἰδ, ψὩΙ ἢ 

15. ὅθϑ5 ΟὨγὶϑῦ. 12 Νονν 

 ϑσγομθ. 115 οὐ 

{πμ6 ᾿ἰουπαδύϊου ρῸΪ]Ω, 

ΙΝ σ, Ὀγθοίΐοιϑ βδύοσθϑϑ, 

Μοοά χπηγϑύθυ]5, ὨΔΥ, 

ΒΌΌΡΌΙΘ, 18 σδὸρβ. ΟἿΘ᾿ 5 

ΜΟΣΚ Ψ}1Π-. Ὀδθοοῦλδ 

ταϑηϊζοϑί, ΤῸ 86 δ. 
ΨῈ1 ΒΏΟΜ Ὁ παρ, ὃ8- 

Οδῖιϑθ ἰὖ ΜΠ ΡῈ τὸ- 

νϑαὶθα ὉΓΥ τρϑϑ οἵ 

Εἶτα; δα 86. ΕΓ 

πο: ΨἘΠ] Ὅτονο τνῆϑὺ 

βογὺ Οὐ ΨΟΣΕ ΘΔΟὮ ΟἿ Θ᾽ 5 

15. 14 Τῇ δηγομθ᾿ 5 ψοσῖς 



1 ΟΟΕΙΝΤΙΠΙΑ͂ΝΝ 8: 1δὅ--22 04 

ἰμαῦ - 6. 85 θα οὐ: 
ἰδ τυ δίῃ 5, 6. Ψ1Π Τρ, 
οοῖγθ 8 τουυασάᾶ; 1δ5ὴ 
ΔΆ ΟΩ Θ᾽ 5. ΜΟΥ ἢ 
ῬυσΘα ἀρ, Π6. πὴ 
ΒΌΠΕΥΙ Ιοϑ5, πὸ ἢ 
ΒΪΠΊ56Ι5 ΨΠ1 Ὀ6 βανθά.: 
γϑῦ, 17 50, [1 ψἘΠ Βε] 
8.5. ῬΏΤΟΌΡΉ ἢγα.-.. 

18 8ο γοῦυ ποῦ Κηδῃ 
ἰμὰῦ σοῦ ΘΟΡΙΘ 85 
Οοά᾽ 5 ἔβίηριθ, δῃᾶ ὑπᾷι 
ὴ6 5ρῖστὶ οὐ οὶ 
ἄνοια ἰὼ σὸῦῦ 17} 
ΔΏΨΟΩΘ,. ἀεβίσουβ. τε 
ἐθῦρΙ6. οὗ ὅοά, [τ 
ΜΠ ἀσοίσον Ὠϊπ; 'Ζα 

{26 ἐθῦρὶθ οὗ ᾿Οδὲ 

5. ΟΪγ, ΨΒΙΘΗ είν 

ΡΙ81Ὶ τοῦ ῬΘΟΡΙῈ 

816... 

,ς 181εῦὺ ΠῸ ΟΠ6. δὲ 
βεαποὶηρ ὨΪΤΏΞΘΙΣ: ΟἹ 
ΔΏΥΟΙΘ ΘΙΩΟΠΡ ὙΟὺ 

ἑηκα Π6 5 τῖβο. 
ἐδ βυβύθιῃ οὐ ὩΣ Ώρϑ, 

μισθὸν 
στονασα 

ἐποικοδόμησεν, 
π ΡΜ ἀρος, 

τινος τὸ ἔργον 
Β6 Ψ1] γϑοοίῖνο; ΟΥ ΔΩ 6 ἴῃ 6 - -ννοσκ 

κατακαήσεται ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ 
11 ΡῈ Ὀυχσιρα ἄοννα, Ὧ6 Ψ1Π06 ἀδτηδρϑᾶ, Ὧφ Ρυΐ 

σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. 
ΠΘ 11 Ὀ6 βανθα, ἔδυ θὰ δ5 ἰῃτουσῃ Ξιτα. 

16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς 
ΝοΙ σοῦ Βανβ Κηοναι ἰπαξ αἰνίηο μδρἠϊαἐϊοῃ 

θεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ ἐν 
οἕ αοά τοῦ ΕΥ̓ δᾶ. 18 ϑριτς οξίῃβ Οοά΄ ἴῃ 

ὑμῖν οἰκεῖ; 17 εἴ. τις τὸν 
τοῦ 15 ΠΣΠΕΤΩΣ ΤΕ ΒΏΣΟΙΘ᾽ τ΄ 6 

Υ ναὸν τοῦ ᾿ θεοῦ φθείρει; 
ἀϊνῖπθ Βαριϊδίίου ΟΥ̓ ἴῃ 6 αοᾶ 15 σΟΥΥΡΈΪΩΒ, 

᾿ ὁ φθερεῖ . ποῦτον θεός. ὁ ὰρ 
11 "οῦτα ᾿1815' (οπ6) 1.1} αοᾶ; 1τι6 γι 

ἣν θεοῦ αὸς ᾿ -τοῦ ἅγιό ἐστιν 
αἰνίμο, Ἀδοὶαϊίο.. ΟΕ ἐΠ6 σοὰ ἘΠ ν᾽ 15, ᾿ 

οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 
ὙΏΙΓΏ (ο 65). δῖα χοῦ... 

18 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω" εἴ 
Νο ομβ ΠΣΤΏΞΘΙΣ Ι1δὲ Εἷπ χηϊϑι δα οἵ; τέ 

σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τ 
φὸ ἴορε ἱπ τοῦ ἱπ τῷ 

γενέσθω, ἵνα 

ὃ 
ὙΨΆΙΟΒ. 

15 εἴ 
1 

μενεῖ. 
ὙΨ1 σοχλδῖ., 

λήμψεται" 

τις δοκεῖ 
δ σοῦ 5 Ἰβιλκίησ νν 156 

αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς - 
858 1815, Ζοο1. τοὶ ἅτ Ὀδοοτηθ, ἰπ οσάοσ ἰΠδὲ [1ρὲ Ηΐτὴ ὈΘοοχὴθ 8 ΤΟΟΪ, 

ἀρεῖς πέρ; δον Ἐρ δὴν ἢ νυ σα τς ἐἸΝΑε 2.6 Ὁϑαῦ Ὅεῦτι 
τοῦ κόσμου ἀοὐνοὺ ὡρία παρὰ τῷ Τὐαρο ΤῊ ον μα μεὸ 

ΟΣ 88 τνοσ]α 115 τος διτιοαα δαδίδα Ἐπ ἄοτα οὐ {815 ΜΟΣΙά ἢ 
θεῷ ἐστίν" γξυρακέιαι γάρ Τοο βῆηθϑβ πὶ Οοά; 
οὔ 15; 1 Ὧδ5 ὑθεὴ νυυϊτέθθη.͵ 0 ΤῊΘ (01π6) [ΟἹ ἰδ 15 ὙΤ 1τέθα; 

“ΨἫρ σϑίοῃες. ὑῃθ γὴβὲ 
π ΠΘῚΓ ΟὟ Οὔῃ- 

πἰηρ." 20 Απᾶ δρϑίῃ: 

ὩΦΘΒονδμδ Κποτ5. ὑπαὶ 

186 τϑδβοηΐηρα οὗἨ {δὲ 

ὙΪ56. ΤΟ 8.6 ζῈ}}16." 
21 Ἡδῆοθ ἰοὺ το δε 
6. Ροδβέϊηρ .. ἴῃ. τηθὰ; 

ἔοσ 811 ἑμίηρϑ. Ῥοϊοπ 

ο γου,᾿ 22 ψθθῦδεῦ 

ῬΔῸᾺ ΟΥἿ Ά ΑΡΟΙΊΟΘΚ οἵ 
ΟσοΡἢδ5 

ΜΜΟΓΙΙΑ͂ ΟΥ̓ 

δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πιανουργί 
ΣΝ ἸῺ ἰδ Ψψῖξθ (ομθ5) ἴῃ ἴδ6 4} ἀοῖναν 

αὐτῶν: 20 καὶ πάλιν Κύριος “γινώσκει τοὺς 
οΥ [Ποχὰ; . 8πα θα Τιοχα ἰβ Καουνίηβ ἰδ 

διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν 
ΤΘΑΒΟΏΣΩΡΒ ΟΥ̓ ΤΠ 158 ἴπμαῦύ {πον δζὲ 

μάταιοι. 21 ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν 
ν δ 1. ΑΒ-δηᾶ πὸ οὔθ 1εΐ Ηΐτῃ Ὀ6 Ὀοδϑέϊηρ ἴῃ 

ἀνθρώποις: ᾿ πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστίν, 
ΤΏΘΩ; 811 (55) ΤΟΥ οἔτυτοῦ᾽ 15, 

: εἴτε - Παῦλος εἴτε. ᾿Απολλὼς 
ΗΘΙμΟσ ΔῈ] τ ϑοίθοσ ΑΡο]]ο5 

Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε Ω 
ΟορΡρῆβ85. ψ ῃθίμοσ ΟΣ τννῆθίμεσ ἢξθ 

22 εἴτε. 
ΒΟΙΠΟΣ 

ειτε 

δ 2 ε πη εχοις 18 οὗ 

20" ΠΤΕπονδη, στιϑπατας τόταδ,9ο; Ἐῃ6. Ἰιογὰ, ΒΑ. ̓  ΝΣ: 

ἡ ον απ αθννοκον ΜΙ ψαδῃ 
ΐ 

δῦ 

νατο εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε 
μέρας νεῖ σ (ἐμ: 65) μανίηξ βίοοα 1χ τ ΗΘίμοΣ 

μέλλοντα, πάντα ὑμῶν, 28 ὑμεῖς 
εὐμηβδ) Ῥείῃβ δροιΐ, 81} ((]1η 55) οξτυοῦ, τοῦ 

δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ θεοῦ. 
μαὲ οἔ Ομγτίβί, [Φ) εἴν Ἐ11 Ῥαξΐ οὗ ὅοα. 

4. Οὕτως ἡμᾶς - λογιζέσθω - ἄνθρωπος ὡς 
ΤὨὰ5 5 1εἴ γσθροκοὴη. ΤΏΔΕ 

ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων 
τυροταϊπαίαβ. οὗ Οησιδὶ θη βίθνγασαβ οὗ ΤᾺ 5 Υ 65 

θεοῦ. 2 ὧδε ᾿λοιτὸν ζητεῖται 
οἱ αοὰ. Ἡογα [Ιοξίονου (ἰὨ 5) 1 ἰ5 θείη βουρῃξ 

ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἵνα. πιστός τις 
ι ἰδε. ίθννασαβ ἴῃ οσάᾶρυ ἐπδὲ ξασίεὰ} βοσάθοσ 

εὑρεθῇ. 3 ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν 
τὐσαῖ Ὀ6 ξουπηά. Το τὰθ ἰϑρὸ; πο 16αϑὺ (15) 

ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ἀνακριθῶ 
115 ἴῃ ογᾶσυ ἐπὶ Ὁ ὙΜΩ͂Ν Ι 5μοιϊὰ 6. ̓  αασρά ἋΡ 

ἢ ὑπὸ ἀνθ Οττί έρα ἀλλ᾽ οὐδὲ 
δὲ ΌΣ . ἜΤΚΗ ἌΡ ἣμ ἰέρας' μυλῤ ποῖ-αΐϊ 

ἐμαυτὸν ᾿ ἀνακρίνω" 4 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ 
ΤΆΥ5ΕΙΣ 1 τὰ 7υἀσίηρ ρ; ποίῃϊηρ ἔοσ ἴο ΤΥ 561Ὲ 

σύνοιδα, . ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ 
[πᾶν Ῥεθα σοῃβοίοιιϑ, Ῥαξ ποῖ ἴῃ ἰδ ῖ5 

δεδικαίωμαι, ὁ δὲ ἀνακρίνων με 
πᾶν Ῥβθῃ Ἰασεῆοα, ἐμ (οπθ) μα ἡπαρίῃρ ἃρ τὴ 

κύριός ἐστιν. ὅ ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ 
ποτὰ 15. ᾿Αϑ-:δῃᾶ ποΐ Ῥείοσα δρροϊηΐθα Ἐπιθ 

τι. κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ 
δηγί μη 6 χοῦ υἀσίηρ, 101 ΠΚΟΙ͂ν 5Που]α σοτὴ8 

ὁ κύριος, ὃς καὶ φωτίσει. ὰ 
[π6. τοτὰ, ΨΏΟ δἷϑοὸ ΨΠΙΌὍΌσΩΒ ἴο ᾿ἱσὶ 

κρυπτὰ . ποῦ τς σκότους 
ἰἀάθη (165) ΟἿ τΒ6 ἀδυ καθ 55 

φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν; 
86 ΨΏ1 τΏΔΚΘ ταδ οὶ ἰῃ6 σοι 5615 ΟἿ (88 βδβξιϑε, 

καὶ τότε δ᾽ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ 

1μ8 

δὰ 

8ηα ἴθ [ἴῃ 6 τσϑῖβα ἀρ ος σοῖὴθ ἴο 6 ἴο εδοῇ (οπ6). 

ἀπὸ. τοῦ θεοῦ. 
ἴοτα ἐμ. σά. - 

6 Ταῦτα- δέ,. ἀδελφοί, 
. ὙΠ686 ({81}65). Ῥαΐ, Ὀσχοίμρθυξ, 

μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ ᾿᾿Απολλὼν 
Ἰτϑξαβῃίοηθεα. οἰαίο ὔυβοιξ.. δηᾶ ἌΡΟΠΟΒ 

δι᾽ . ὑμᾶς, ᾿ς ἵνα ἐν ἡμῖν 
ἰὩτουΡ ἢ : υοῦ, ἴῃ οτάδυ ἰμαῦ ἴῃ 5 

μάθητε ᾿ τό. Μὴ ὑπὲρ. ΟΝ 
τοῦ τῖσαι θαι ἰβα Νοΐ ΟΥΕΥΙ ψνμδὶ (1 ΠΡ5) 

καὶ: 

ΤΑ ῬΟΙΊΟΚ 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΓΙΑ͂ΝΝ 8: 238--Δ} 6 

ἀραΐῃῃ οὐ {ΡῈ ὩΟΝΨ 
ὮΘΙΘ οὐ ὑλπρ5 ἴο ΘΟΙΊ6, 
811 ἰπϊηρς Ὀϑοὴρ ἴο 
Υοῦ; 28 ἴῃ τοῦ 
ῬϑιΙοὴρβ ὕο Οπῃσχίδὺ; 
ΟὨγθῦ, θὰ ὑσση, Ρ6- 
Ἰοηδσα ἴο ἀοᾶ. 

4 Τὰοῦ ἃ Τῆϑ 50 80- 
ῬΥΘΐΙδΟ υ5 85 Ῥοίηρσ 

ΒΌΡοΓγαϊηδίθθ οὐ ΟἸγὶδὺ 
8ηα - κἰανναῖαᾶ οἵὗὐ 88- 
ογεα -ϑϑογοὺβ. οὐ Οοάᾶ. 
2 Βοϑίάθβ, ἴὰ [δ 6856, 

δῦ ἰ5 Ιοοκρᾶ. ἴοῦ ἴῃ 
δίθνναιαβ 15. ΤΟΥ ἃ ΙΏ8 
ἰο 6 ἴουμαὰ {δὶ π]. 
ἜΝονν ἴο 6 ἰὖ ἰδ ἃ 
ΨΟΙΥ ὑγἶν 181. τλδύοῦ 
ἰμ88ὺῦ 1 5ποιια 6 6χ- 
δϑιηγχϊηθᾷ ὉΚν τοῦ ΟΥὨ ὉΚΡ ἃ 
ΒΏΤΩΒΙ.. ]ΌΌΏ81.. ΕΘ 
Ὶ ἄο΄. ποῦ - Θχϑυλῖηθ 
ΤΑΥΒΕΙΙ͂, 4 ἘΌΓ 1 ὅτ Ὡοῦ 
οοηδοῖοῦβ οὐ δον ϊηρ 

δραϊηϑὺ τ γ 5617. χοῦ ὮΝ 

{Π15 1 δὰ ποῦ ρῥγονθᾶ 
τὶσηύθοιϑ, Ραὺ Ὧ6 ὑμδῦ 
ΟΧϑυλῖτιθ πλθ 15. 96 80- 
ν 8." δΉΘΌΏΟσΘ. ἄο ποῦ 
Ἰυᾶρο δηγυίηρ Ὀθογα 

{86 ἄπ ὑπ, υὉ}] ὑὯ 6 

τα [Τιοτὰ οογλθπ, ΜῺΟ Μ}} 

Ῥοίῃ ὑγίηρ μα βρογϑὺ 
(ὨΐηρΒ. οὗ ἀδικηθθϑ. ὑὸ 
Ἡρῃὺῦ δηᾶὰ 86 ἰδμ8 

ΘΟΊΏ5615 ΟὗὨ 86 Ὠρασὺβ 
Ἰιϑϊΐαδῦ, δηὰ ἴθ 

ΘΟ ἢ. Ομ6 ΜΠ ϑνθ Π18 
Ὀγδῖβα οοχρ. 0 Ἀμὰ 

ἔτοσλ αοα, - 
ΟΝον, ἐζοιηαΐβ, 

Ὧθε6 ὑδίηρα Ε Ὧδγ8 
ὑσϑηβίουσθα  ὸ 85. “ἴο 
ΒΡΌΪΥ. ἴο τνβθιῖ. δϑηάᾶ 

ἴον. χοῦ 
σοοᾶ; ὑμβαῦ 1 -ΟἿΓ 

οδ586 Ὑοῦ 8.) ἸΘΘΣᾺ 
{ῃ6 [τ161]: “0 πού 

5οὸ Ῥονψοῃαᾶ 6 ἰίηρβ. 

ἱ 4. σϑῆονδῃ, 51.818; ἐπ6ὸ ἸΤιογχὰ (Κύριος, Κι Ὑἢ'05), ῬΑ ΒΑ. 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΒ 4: 7--13 56 ἡδῚ 1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΞ 4: 14-21 
γέγραπται ἵα. .- μὴ εἷς ὑπὲριᾳ[παῦ δὲ πτιθη,». ΄ τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν,[ ψχἷᾳε δῦ Ὀδοοῆιθ 85 μᾶϑ Βέδῃ ψεϊϊέέα, ἰπ ογᾶοσς ἐπαὶ. ποὶ οπὰ ΟΥΕΣ ὡῤος συ τα τοῦ ἃ ἹπερίοΣ ομστος οΡ ἐδ ψοΣὰ γὰ Ἐδοσηιοι ὑΒΕς Ττοῖαθο οὗ ὑμ8 τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ Ποῦ Ὅ6. Ῥυϊρα ὉΡ ἴῃ, ε " « δ ποσα, [86 οὔἶβοουσίηρ ἱ ᾿ ὧν περίψημα, ἕως. ἄρτι. Ξ ᾿ μθ΄ τοῦ ἊΝ Ῥδίλα ραβοά ἃρ πρὸ ὁα ἴδ ΠΡΠΘΆΒΗΥ παδρωίως α} ποντὰ μέτ μὴ μι μα δῆς τον ΣΝ ΛΑΒῈ δ ὑπίηθ5, ὉΠ 

τέερου.. τις αρ σε ιακρίνει; ᾿ » ἐν ᾿ : ΠΝ ἀἰξξογοηξ (ομ6). ὙΜῈο ᾿μῶᾺ σοὰχὰ ἡπᾶροβ ἱπτοῦθ ἢ οὔποτ. 7 ἘῸΣ ὙΏΟ ΣΠΆΚοΣ 14 Οὐκ ἐντρέτων ὑμᾶς γραφῶ 141 δὰλ τγτὶὑΐϊησ ᾿ ἢ ἮΝ Ε : γοι ἴο ΔΙῸ ἔτοστα δῃ. Νοὲ ἰυζηΐηρ ἢ οα. τοῦ 1 ὅτὰ ΨΥΙΠΒ ᾿ἢρβα ὑμπίηρβ, ποῦ ἰὸ τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; ΟὐμαΡῦ Ιηάθεᾶ, γῆι Ν ΠΣ ᾿Ξ Η Ἤδταδ σοῦ, μαΐ ἰο δά- γμαῖ θαὰΐ ἅγα γοὺὰ μϑνίηρ γΐοης ποῖ γοῖ τεοοῖνεαῦ) ἀο νοὰ Παγο [Ὧ8 ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ |,5Ώδι » 
᾿ Ἧι ἱ Ιονϑά ) [πο ἢ Ὑοῦὺ 85 ΤΩΡ Ὀ6- εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι |4Ἰἃὰ ποὺ τθορῖν8Ὁ Ἢ [{π658 ([ι1π88), Ῥᾳξ 88 Ἵμ πάσῃ οἕ πιθ Ἰονθά (οπεβ Ἰονθᾶ ομΠάυθῃ. 15 ἘῸΣ 1 Ῥὰΐ αἴβο γοὺ στβοαίνεα, ΨῺΡ ὅτ γοῦ βοαδϑέιπρ ΠΟ, γοὰ ἀϊᾶ ἱπαρρά νουθετῶν" 15 ἐὰν . γὰρ μυρίους ΠΟΘ τοῦ ΠΟΥ ΠΒΥ͂Θ ὡς μὴ λαβών; τεσθῖνα [10], ψΨὮΥ. ἃ ρυϊίηβ ταῖϊπμὰ ἰπίο; 1ξ ἐνὲσ ΔΟΥ πιγεῖδα. ἐδ ἘΠΟΌΒΑΤΩ ἘΥΤΟΙΣ ΤΣ 

85 Ὠοΐ πανίῃϑ χϑοοίνϑαϑ ϑ08 Ὀοδϑὺ 885 ὑβοιυρὴ παιδαγῶ οὺς ἔχητε Ὴγ. ἐν Χριστ ῳ, ἀλλ ΟἸχιδῦ, [χοῦ] σοί - 8 ἤξ ͵ ᾿ ΝΕ ἴω Σ αἰὰ ποὺ τϑοεῖγε “ἢ Ἰοδάθσβ ὑοῦ τοδν πᾶν θὰ ὈΟὨγίϑί, μὰϊ ΙΥ [40] ποὺ [ΠδᾶΥ6] κεκορεσμένοι ἐστέ; | [107 Ὰ ς , ᾿ - Ἰησοῦ δὸς ᾿ ὶ ἀμὴν ΒΑν ΙΩΒ “αρρήμενεν ἜΝ. τα γοῦῦ δου ΤΙὩ6 αἰτοα; οὔ πολλοὺς πατέρας, ἐν γαρ Χριστῷ ἴησοῦ ΤΑΔΩΥ͂ [αΠΘΥ5; Ι͂ῸΓ 1 
ἤδ ΠΕ πε μὰ δά καα, ᾿ κ δγ β΄ τοὲ αδὼν ἐδίποιθ, ἰπ 1ῸΣ (Ἠσὶ5 ΟἸτῖδε σεβὰβ 1 ΠΑΥΘ οὗ η, ἐπλουτήσατε; χωρὶς ἡμῶν | ϑνα ὙοσὴᾺ ΕἸ], ἀο νου) διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. παοοῖπδ τρὸπ Ταῖπος ΑΝ : : Θϑαν τοῦ ὈΘοδῖαδ σἱ ἢ 2 Δρδτσῖ ἔζοσα Ὃ5 [Ὑοῦ δτδ τίσῃ ΔΙΤΘΔΩν, ἱ Α Ὑου 1 βοπετβξθα. ἘΣ συ δ ὑπὸ ποθ δτθ Ὑοῦῦ Ὑοῦυ μὰν [ ἰμτουθῃ. {θα ξοοᾶπενβ 

ἐβι ΄ " . "ἡ ΄ 2 » 
δ Ἧ ὡν ΜΡ ᾿ ΠΕ Ἰλευθ στε, ἐὐφὴ ἡδελεν ἴῃ ἴδοι Ἐασι εὐυσξει Ὀεβῖμλ ΤΠ ηρ᾽ ἃ5 1 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου ρου. 161 επἰχοδὶ σοῦ, 

ἵνα εαὶ ὁμεῖ ὑμῖν ψμοιὰῦ π15, ἤδνα σου) ΣῚ τὰ δηἰχσεδίίῃβ ἐπεσθζοσα στοῦ, ἱπαϊδίοτ ᾿" ΤᾺΘ ἰξῃργθἴοτθ, βθοοτηρ {π|- 
ἴῃ οχάοσ ἐμαὶ αἰβὸ ἐν τρις ἰοῦ ἈΠΑΘ1 ψιΒῺ Ἰπάρρὰ γίνεσθε. 1 Διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν | ἰδίοῦ5 οὐ τχδ. 11 Τῇδὶ 

ὑμαὺ τοῦ Βδὰ Ῥεριῃ ᾿ κε μεοοτηίῃξ. ΤΠτοσῃ ἐπ15 Ιβθπΐ ἰο σοῦ ὃς ΤΥ Ι 810 δϑηθίηρ συνβασιλεύσωμεν. 9 δοκῶ άρ, ὁ [τὰ] Κίη, μρὸ ᾿ ᾿ 5 : ἜΣΝ να ἀἩ τ τεῖθῃ τόμ οθιον 1 ὅτ ἰμἰηκίηρ ὑπ ἴδε} χα τῶ τοῖρον ἐπτρ Τιμόθεον, «ὃς ἔστιν Ν ὑπὸρέ τέκνον αὐαπητον πὰς ἀουλμοηοιοὶ ἜΝΙ ἂν 
θεὸ ἃς τοὺς ἁποστόλο ἐσχάτ Μη τοῦ 85. Κἰπρς [1 ΤαοίαΣ, δ ἢ ΧΙ κὸν ΡΆ “4 Ὁ ΕΣ ὀὐε 58 ἀοα μὲ ὴ ἐπρῷ ΔΡοβέ]65 "- "τὴν δε; 9 ΕῸΓ ἰῦ 5Θθῖωβ ἴο τῃβ ἱ καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς υμας {ΓΑ 11 ΟὨΠ]α 1 [86] 

ὑπαῦ αοά μ85 ρυΐ τ δρᾶ ΑἸ 0] ἴῃ Τιοτὰ, ΒΟ, τοῦ Τιοτά; δῃᾶ 6 ΜἘΠῚ ρα 
ὑπ86 δροβίῦϊθβ 1856 -- οὴ ἀναμνήσει ᾿τὰς ὁδούς μου γοῦν ἰῃ ταϊμα οἱἨ ΤᾺ ΧΙ δο) 8.5 ΠΊΘῺ 8ρ- Μ|1 ρα  ῬΔΟΙΚ 1τι Σθσλθυαργαοθ ἔμθ΄᾽ Ὑαγ85 ΟΕΤΔΘ  χηγρέῃοαπ ἴῃ δοὨΠδοϊϊοα 
Ῥοϊηΐοα ἴο ἀδδαίῃ, ἢ6- ΝΗ : ,, 9 ὃ. ᾿καθὲ . τχβὲ 

Ἡμος ἃς ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ, καθὼς πανταχοῦ [τὰ ΟὨχί σὺ σοϑαβ, [15 
οαυδθ 6 ΠαΘ ὈΘΟΟΠΊΣ τὴ [ΠῚ ἀπησι τοῖα, ΘΟσοτΐηΡ᾽ 88 ΘΕ ΏΘΙΘ ᾿5ῳ. 1 Δ ἐθϑομίηϑ 

ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι 
βῃοννεα ΟΕ ἔσο 805 δρροϊηϊθα ἴο ἀβαΐβ, Ὀβσδϑιβο 
θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοι 
[μθαΐθσ ψγ6 θδοϑδζηθ ἰο ἐῆθ ννοχϊἃὰ δπηᾶ ἴο ἐξόν 
καὶ ἀνθρώποις. 10 ἡμεῖ ὡροὶ διὰ [8 ὑμοδύγιοδὶ βρθούβοίβ ἂν ἢ ἢ ΄ ᾿ ἀπὰ. ἰοτθθαι" ἡμεῖς ἰἴοοις τρχοῦξῃ ἴο ἐπ6 ΨΟΣΙα, μοὶν ὦ ἐν πάσῃ ἐκκλησία εϑασκος Ἀλιςρνλμ μέρ ἴα ΒΥΘΙΥ͂ ε - . ΄ 3 - ἷ γε: ᾿ 1 “ ᾿ 
Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ: ἘΡΕΕΙΕ ἰπόνι ΠῚ ἴθ, ἘΞΕΟΣ ; : ; Μ δρννοονκιοι βοᾷ Ομ τίϑβὲ, γοῦν Ῥυΐ αἰδοχγθαὲ (065) ἰθ Ομ γιβί; Θ. 16 ΙΟΟΪδ Ὀ6- 18 Ὡς. μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς 18 Βοὴβθ ἃγτθ Ραυβδ ἡμεῖς ᾿ ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί: [τ μ86 πὸ τὐῤνδυν ἢ ἮΣ Αϑ᾽ ποῖ οξ(οπθ) οοταίηθ Ῥὰξ οἶα ἰουνασα ἋΡ ἃ ἐμοιθῃ Το ΜΟΙ 
Θ ΥὙΨΘΑΙΣ (0η65), στοῦ  Ῥαξ πίτοπϑ (οῃ 65); (ηγίσί: πὰς ἀπο κων ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες 19 ἐλεύσομαι [ἰῃ ἔδοὺ ποὺ οοτμϊηρ ἴο 

ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ [θὰὺ γοῦ 816 βέτοηρ, Τϑδν ὈΛΤΟΓΕΘΙΡΘΟ ὁ Ὁ. εὐ  ΘΘΒΡεις κι ὉΕΠΗΒΗ ΓΟΒΟῚ σοσες οὐ Βανι σις γυοῦ Εἰοχίοιιβ (οπ 65), - ΝΘ Βυλ γοὸὺ 816 ἰῇ μβοοᾶ τχϑ- δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ΤΟΙΙΕ ἴο τοῦ ΒὯΟ ταν, ἄτιμοι. 11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας Ρυΐθ, Ρυὰδ ψχ ἃγὸ ἢ Ὀὰξ αὐἱοκιὶν ἰοννασᾶὰ σοῦ, ἱξενοσ ἐπ Ιοσὰ [1ΐ Φοῃονυδῃ" Ὁ115, δηᾶ 
ἀἰθῃοοσα 16 (οη 65). ὉΠΈΠ 6. σἰσμὲ πον μοὺς ΟἰΙΒΏΟΏΟΥ, 11 Πόστῃ ὧθ θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον 1 581] ρεῦ ἴο - ΚΏΟΥ, ὶ Ὦ ὶ τ 0 [815 ΨΘΥΥ ΒΟῸΣ Ὅ76. 60π- Βῃουὰ Ψ11, δηά 158 πον πο ἐπθὸ ψοζτὰ ποὺ μ6 ϑρθθοΒ οὗ καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ ξἴηῃβ. 0 ΒΏΡΕΣ απᾶ ἥ ᾿ Η «..]. ὯΟ ἃ Ερα Δα Ὁ͵Θ Δ΄6 ΒΌΠΒΟΥΪΩΡ ΘΠ ννὸ διὸ ἘΠΙΣΞ ΩΡ δορὰ 81 ἰο ἐΠΓ εἶ ἃ ἴἰο τῶν πεφυσιωμένων'᾽ ἀλλὰ τὴν ποθ ΜῈῸ ΒΣΡ ΡΌΠΘ γυμνιτεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα Ἐ ΣΝ Ὁ ΛΑ ΤΗΝ, ἈΡΥΣΝῚ οὐ με (ομ65).- πανίπϑ θθθῶ ρυβέθά ὰΡ Ῥαξ ἔπε [ ὑρ, Ραΐ {{Π61] ῬΟΥΨΘΓ. 
γνῈ 8Χ6 Ὀείῃξ πακεά βδιλᾶ νγα ἃἀσα θείῃ βίτιιος ὑγτπ ἢδὲ ὁ π4 (0. μὰ Κπηρρκεά δύναμιν, 20 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία «29 ἘῸΣ ᾿ς ἐαενολα ἮΝ καὶ ἀστατοῦμεν 12 καὶ κοπιῶμεν ᾿δροιυΐὺ δῃηά ἰο ΡῈ Βοπιδ- ῬΟΥ͂ΘΙ, πο ἤο ἱπ ψόοσζά ἴῃ κΚίμραοπι αοά ᾿- ἊΠ ποτα, ΔΠα ννὲ δῖὸ βοίῃξ τηβϑε θα ΘΔ ννὲ 8.6 ἸΒΟΣ ΩΡ [θὲς 12 δῃᾶ ἐο τοὶ], τοῦ θεοῦ ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει. 21 τί ΞΡΘΘΟΩ, Ὀαῦ ἴἢ ὭΟΥΘΥ. 

γα] 21 Μηδὲ ἄο του ψϑῃὺϑ ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν" λοιδορούμενοι [ΜοΥΚίηρ ψἱ ΟἿΣ οὐ οὐΐῃε. ἀοά Ῥὰαξ ἴῃ Ῥοψετ. ὙΟΣΚΙΩΡ ἴο ἐῇβδ. ονῇ δπᾶθ; Ρεΐηρ σενθα |ῃδΔη65. ὙΨΏΘΗ Ῥρὲησ τὸ- θέλετε; Ἔ ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸ οι ΠΑΝ - πρσῷ ̓ ἐν ΠΝ, 
εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, νΠρᾶὰ, τ 1655; ὙΠῈΠ : ἅγθ υοῦ ΠΠΩΡ ΤΏ πσίδεε ᾿ Ι βδοῦϊα σΟΠΊΘ ΤΟΥ ΑΣ νὰ ΤΑῚ ΠΡΡΕΝΝ ἐν ὙΜῈ ἅγῈ Ὀ]βββίῃβ, Ῥϑίηβ ρϑγβεσυίεα τγὸ δτα βθδτίηβ ὯΡ, Ὀείπρ Ῥαγββοιίθαᾶ, γὸὰ ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραὕτητος; ΟΥῈ. ἔχε ἸΗΟΒΟΡΘ. 13 δυ σι φημούμενοι παρακαλοῦμεν: ὧ ς ῬΘΆΣ Πρ; 13 ψΏΘΩ Ρεΐπ ἕοῦ, ΟΥὉ π᾿ ἴονθ - ᾿λὀ᾿ὀἌἰίο ϑριτι δᾶ οἵ τ 655 ΒΟΠῚ ᾿ ΕΝ Ῥείη ἀθέδασηθα ὍΘ ΔΓ ϑηἐγϑαϊίηρ; 85 [ ἀοίδχηρα, τὸ ρηϊγοδῦ; 

195 Τοπονδῇ, 71.8.11, (η6 Τιογά, ΒΑ. 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΠΑΝΕ δ:1--ὃὉ 

5 Ὅλως : 
ΒΟ. {15 Ῥείηρ Ἀρεγὰ  ἰὰ σοῦ 

καὶ τοιαύτη  ᾿πορνεία 
ξλ οὶ ΒΌΘΒ 

ἔθνεσιν,. 
ὩΔΊΘΩΒ, 

Ὁ κο 
ξχειν. ὡ 

ἀνληρ. ἴο ΡῈ 

ἐστέ, . 
τοῦ δῖ, 

τς οἵνα τ᾿ ἀρθῇ ᾿ 
ἴ ὁσάου 18δὲ χαΐσηξ θὲ ΠΗ δα ὋΡ οαΐοξ, τάδε ο χοῦ: 

"8 

πορνεία, 
ΤΟΥ Δ ΟΏ, 

ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς: 
Σοχηϊσαίϊίϊοη ὑνϊοῦ ποί-Ραΐ ἱπ ἐπ6 

τινα. τοῦ πατρὸς 
Βοΐβθοῃηβ οὗ 8 ζαΐβετ 

πεφυσιωμένοι. 
Βανὶαρ Ὀ6θη Ριμξθα τὸ. 

ἐπενθήσατε, 
χοῦ ΤΩΟυΤΏΘΩ͂, 

᾿ ἀκούεται ἐν ὑμῖν 5 ΑΟὐΆΔΙΙΥ ΤΟΥπῖσα. 
ὑΐοη 15 τϑροσΐβᾳ 

᾿ΒΙΏΟΩρ ΥὙΟῦ, Δ Π6 5.0ἢ 
Σουησδθίο. 85. 15. ρὲ 
ον δΔΙΔΟΠΡ 6 18. 
ΟΏΒ,. ὑπαὺ 8. ψ 8 4 
οογίαίῃ [Τ8}}} Ὧδ5 οἱ 
[15] ξαύῃθγ. 2 ΑὨΩ͂ δγβ 
χοῦ Ρυῆεα ἀρ, δηὰ 
αἰὰ σοῦ ποῦ. σχαίῃθ 
ΤΔΟΌΣΤΩ, ἴῃ ΟΓΟΣ [ῃαὶ 
88. τῆδῃ ὑμϑῦὺ Θομη- 
ταϊ 68 {15 ἀθϑβᾷ 

ὥστε γυναῖκά 
δϑτϑηᾶ ὑνοσλϑθηι 

2 καὶ ὑμεῖς 
͵Απμα. του. 

οὐχὶ": μᾶλλον 
πὸξ Ταΐμοσ 

ἐκ μέσου ὑμῶν 

καὶ 
. δὴ. 

ὁ "πὸ ἔργον. τοῦτο: . πράξας;-  [κπΠου]α. Ρ6. ἔα Κϑῃ. 8 
ἴῃ (056) ᾿᾿ 86 ψγΟΤ  {815.. πανίηρ ῬΕΥξοστη αῦ ἔσοτχ ΧΟῦῈ πήϊαοι. ὅς 
8 Ἐγὼ μὲν γάρ,. ἀπὼν... τῷ σώματι; ἴοΣ οπθ,. δα ΒΟουΡ ἢ 8ῇ- 
ΠΣ Ἰλαρεάᾶ όγ, Ὀαίῃβ ἀρβοῃξ ἴο ἴ8Σ. θοὰν [ςρηΐ: ἴῃ Ροάγν. δυὲ ΣῈ ΜῈ ΕΣ ΒΡ ΝΣ Α ἘΣ οέρ "τ : : παρὼν .δὲ . τῷ. πνεύματι ἤδη .] Ῥχδϑδϑηῦ ἴῃ βρίσιῦ,. Πδγι 

Ῥεῖπε δἰοηισϑιᾶθ Ῥαΐ το {πὸ δρῖσιῖν,.. : 'ΔΙΤΕΔΑ͂Σ ἰοοΥύδϑ  ]ν.. ἡυᾶρεα Νὰ 
κέκρικα. ὡς ᾿ παρὼν᾽ τὸν οὕτως τραᾶν, Ὧ5 ἰΣ 1 6. Τπμανε 7υάσοᾶ δὲ. Ῥοίπρ διοηββίθ ἐπ (ὁπ) ἐδὰ5 Ῥχοβθηὺ, ἐμ6 ᾿πσδμεὺς 

τοῦτο κατεργασάμενον. 4 ἐν. τῷ ὀνόματι τοῦ. Ὧδ5. ΟΙΚΡΩ͂ ἴῃ .: 5Ό ἢ 5. Βανίῃβ ννουκοὰ ἀοσα. ἴῃ 6 πϑῖὴθ οἱ ἔπε δ. ΜᾺ 885 [ῃϊ5,. 4 (δαὶ 
κυρίου ἡμῶν οἰησοῦ, συναχθέντων ..-.. [1π [ἴΠ6 ὨΒ1η6.- ΟΥ̓ ΟἿΣ 
Πογᾶ, οὖυβ οὔοβδαβ, Βανὶηρ ὈΘθῇ 168 ἐἰορϑέμου Τοτα σοϑαδ, ΜΘ σοῦ 

ὑμῶν. καὶ τοῦ. ἐμοῦ πνεύματος ᾿ 
ΟΕ γοῦ δῃηὰ οὔ ἰπμδ τὴν 

δυνάμει . τοῦ δι 

εἰς 

πνεῦμα. 
ϑρίσὶ 

κυρίου. 
Τιοτᾶ. 

8 Οὐ 
Νοῖ 

οἴδατε .. 
του Ἀμὰν Καονα ἐμαὶ 

φύραμα 
Τάχα, 

παλαιὰν 
 ο]α 

φύραμα, 
υχὰρ,, 

γὰρ. τὸ 
ἔοὺΣ ἐπ 

8 ὥστε 
85-Δηα 

Θ᾽. 'ῬοΨ ΘΓ 

δ. παραδοῦναι. 
ἴο βῖνο θϑϑίαθ ᾿ 

ἢ ὄλεθρον 
ἴπχίο ἀεβίσασοα 

ες, ΟσΩΘΗ 
τ ΤΑΙΡῊ 6 βανϑᾶ 

ος ἴδανθα, ἴῃ οσχᾶου ἐμαὶ σοῦ ταν Β6 πον 

ἅτ βραύμογθα ἰορϑίῃογ, 
8.150 χὴν βοϊσὶῦ ΙΓ ἰὴ 
ΡῬοΟΝΕΣ οἵ. ΟἹ Τιοσά 
Ζ6βι5, ὅ τοῦ Βϑηᾶ: 5ΠΟῊ 
8. ἸΏδῺ ΟΥΕΣ ἴο. ϑβίδῃ 
ἴοῦ ὑδ6 ἀδδυσαοίοη οἱ 
6 8θβϑῆ, ἰῃθὰ οσαάβξχ 
τῃδὺ ὕπο βρισὶῦ χδ Ρ Ὧ6 
βανϑαὰ ἴῃ θ᾽ ὅδγ. οὗ 
[88 Τιοτᾶ,  ς - 
ΘΥοῦκ [ςοϑδ8 2] 

Ῥοαϑύϊηρ ἴἰβ5:. ηού, 56, 
ὯὍὯοΟ τοῦ ποὺ Κποῦ 
ἰμαὺ ἃ 116 Ἰϑαύθη 
Σοσηθηῦβ πῃ, ΤΟΙ] 
Τρ. 7 ΟἸΘΔΥ δῦ 
ὑπ86͵, οΙᾶ. ἸΙβανθῃ, ὑμδὺ 
ὙΟῦ ΤΔῚ 6 8. ΠΘΥ͂ 
Τρ, ϑοσογάϊΐηρ. 85 
Ὑοῦ 816 ἔγβθ ἔγοχῃ ζδτ- 
Ιαθηῦ, ἘΌΥ, ἰηᾶθθᾶ, 
ΟὨγιδῦ ΟἿΤ ῬΆΒΒΟΥΕΓ 
Ἦδ5 66 βϑουισδά, 
8 ΟΟΠΞΘαΘΟΙν, 1δὐ.- 8 
Κοορ. ὑμ ζαϑύλνδὶ, 
ποὺ ψἱ οΙα ἸΘΘνΘΙ, 

σὺν 
ΒοΙσὶΐ ἰορσοίμοσ υυτ 

κυρίου ἡμῶν... ᾿Ιησοῦ, 
οΥ [ῃ6 Τοτὰ ἡ ἘΝ ἋΞ -οΥἱ ἐβιιβ, 

τῷ τὸν τοιοῦτον τ Σατανᾷ 
6 βσῃ (ο6) ἰἴο ἰῆς ϑαίδῃ 

τῆς σαρκός ἵνα τὸ 
οὗ ἦε ΒΘΞΏ, ἰῃ οτᾶον ἐμπαΐ ᾿ἐἢ6 

ἐν τῇ. ἡμέρᾳ΄ τοῦ 
πὰ 6 ἀν οξίῃε 

οὐκ 
ἸΝοΐ 

- τὸ 
[56:1 

τὴν ᾿Ἐδ 

νέον 

᾿ καύχημα. ὑμῶν. 
ἴδ6 ὈοΔΒΩ σ᾿ ὀέκον, Ἶ 

ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον 
ἨϊτΘ φανερὰ  ΏΟΙΘ 

7 ἐκκαθάρατε 
᾿Οἴθδη στοῦ οὐξ 

ἦτε. 

καλὸν τὸ 
ες Κ'δ6 

ζυμοῖ; 
15 Ἰρανθαη 5᾽ 

» ἢ ΄σ ξύμην, ἵνα 

καθώς. ἐστε, ἄζυμοι. καὶ 
δοςοοχάϊησ 85. ὙΟῦ δ΄. ὉΒΙθανεπθᾶ,.. Αμὰ 

πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός: 
ῬΆΒΒΟΝΘΥ ΟΕΤ5 τῦᾶϑ ββουϊθοοά ΟὨχῖβε;. 

: ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμτ 
ΤῊΔΣ] ΨὙὸ 6 ΚΟΘΌΙᾺΡ ἔδϑέναὶ, ποῖ ἴα Πα ἢ 

"89 

παλαιᾷ. μηδὲ ἐν ζύμῃ : κακίας καὶ 
οἷὰ  ποῖσρας ἢ ἸἸρανθῶ. οὗ ὕὑβάῃθϑθβ. πᾶ 

πονηρίας, ἀλλ ἐν. ἀζύμοις 
οὗ ΜΟΚΕάπ655, ρμυΐ Ϊπ ὍΠΙΘαν θηβα [(8}κ65] 

εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. 
οἵ ΞΪσοσν 84 οὗ ἰχαίῃ. 

98 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ 
ΤΙ τοῖΐθ ἴουοῦ ἴῃ ἰῃφ6. 1οἴίοσ. ποῖ 

συναναμίγνυσθαι πόρνοις, 10 οὐ 
ἰο Ὀ6 ταλχέηρ 5ΒΕΙν 65. ὰρ ἢ. Σου] σαΐίουβ, ποῖ 

πάντως -. τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου 
αἰἱοδθίμοσ ἰο ἰμ6 ξογῃϊοαΐουβ Οὐ 1 86 ννοῦα {ῃ15 

ἢ τοῖς πλεονέκταις. καὶ οἅρπαξιν ἢ 
οΟΥ ἰοῦ οονοίοιβ (Ο65). . 8πΠ6.- ἴο 5Βῃηδίο θυ ΟΥ 

εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ 
ἰο ἰδο]δίθυβ, βίπιοθ ὑοῦ ΟΥΘ ΟΥΙΩ5 ΣΟΔΠν οἷ οῦ 

τοῦ κόσμου". ἐξελθεῖν. 11 νῦν. δὲ ἔγραψα 
{86 ὙΝΟΥ]ᾶ ᾿ ἴο σοχηξ οι. Νον Ῥυῤ Ινντοίδ 

ὑμῖν -- μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν 
ἰο χοῦ πος . ἴο 6 Γὐχ δ᾽ 5Ξ6Ιν 6 5 ὉΡ ]ΠπΠ ἹἔονοΣ 

πις ᾿ ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἢἦ πόρνος 
Ῥοὶηρ Ἀϑιηθα τῆϑὺ Ὀ6 ξογχτιίςαΐου ΔΩΣΟΩΘ ὈτοΐθΟΥ 

ἢ εἰδωλολάτρης. ἢ λοίδορος πλεονέκτης ἢ 
οἵΓὁἹ ςονεΐοιι5 (06) ΟΣ ἰἀοϊαΐοσ ΟΥ ΓΤονΠοΣ. 

ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ 
᾿ ἀὔθηῖεα ἃ οἵ βρδίοῃθγ, ἴο ἔπ6. ΒΈΈΘἢ (ομ6) ποί-αξ 

συνεσθίειν. 12 τί. γάρ μοι τοὺς 
το θ6 βαΐϊϊπε ἹὮ, γα ἔοῦ ἴοτωηθ ἰῆ8 (0165) 

ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς 
ουϊδίᾶθ ἰο 6 υᾶρσίη πῇ Νοὲ ἰ{ῆ6 (ο 65) ἰηβδίαᾶθ σοῦ 

κρίνετε, τοὺς δὲ ἔξω . ὁ θεὸς 
8416. Ἰ.αδίησ, ἰμ6 (65) Ὀπί:- ουϊθᾶθρ [τ 6 ἀοᾶ 

κρίνει; 13 ἐξάρατε τὸν πονηρὸν 
ἰ5 υἄρσίηβϑ Ἡξ χοῦ ἃ οαῦ ἔπθ ψι|]οκοὰ (οη6) 

ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. 
οὐὕἴοξ σοῦ νϑὺν (ὁπ 65). 

θ Τολμᾷ τις ὑμῶν ἡ 
15 ἀδτίηβρι͵ ϑῆγοῃθ. οἴγου Ταδιίοσ ᾿- Βανί 

πρὸς τὸν ἕτερον . κρίνεσθαι. ᾿ ἐπὶ 
ἰονζδτα - ἴῃς αϊξξετεηξ (6) ἴο 6 7 υαρίηρ 5615 ὉΡροὰ 

τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; 
ἴλ6. α]υβὲ (Ο0165), δῃα ποῖ. ΡΟ ἴπ6 ΒΟΙΥ (01η65) 7 

δ-ἢ οὐκ. --- οἴδατε ὅτι. οἱ ἅγιοι. 
ΟΥ ποὲ Βανϑσχοῦυ πον ἱμαὶ ἴῃ6 ποῖν (Ο 65) 

πρᾶγμα. ἔχων 

τὸν κόσμον κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν 
6. όσα Ψ11Π}ιάσο7  Απᾶ. 18 ἱπ ὐοῦ 

ες Κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε 
ἰ5 θεῖησ ᾿υᾶσεα τπ6 ννοσ]ὰᾶ, ταὐννοσίην ὅσα χοῦ 

᾿ς κριτηρίων ἐλαχίστων; 8 οὐκ οἴδατε 
οὗ Τα ἀρίηρ Ὀ]δοα5 ἰθαβδὶῦ ᾿ Νοΐ ᾶνὲ χοῦ Κπονν 

ἈΠ] οΚοα [Ἰ8}] 

ἼτΘΩ, 

1 ΟΟΕΚΙΝΤΉΪΙΑΝΑ ὅ: 9--: 8 

ὨΘΕΠΟΡ ΜΠ Ιθανθη οὗ 
1 ΓΙ Ο 5 655 8δηὰ 
ψ]οκϑάῃθοσ, μὰς τ ἢ 
αὐτουτηθηθθα οαζθς οὗ 
ΒΙΛΟΘΥΙΟ δηα ἰσαίῃ. 

. ΘΙῈ ΓῺ Ιοἰΐοσ 1 
ψτοΐδ τοῦ ίο αἰἰϑῈ 
ΤΑΪΧΙῺΡ ἴὰ ΟΟΙΏΡΘΩΥ 
ψΓ ΠῚ ἤοσηϊοδύουβ, 
10 τοὺ [τϑϑ 5} 6Ὼ- 
ΟΓΕΙΥ ΙΓ 6 ἴογ- 
σίου. ΟΣ (μϊ5 σοι] 
ΟΥ [8 ρυϑϑαν ῬΘΥΒΟΩΒ 
Θὴα ΟΧίοΟΥ ΠἸΟΏΘΥ ΟΥ̓ 
Ἰἀοϊαΐοσβ. Οὐμοσνίβθ, 
χῸΠ ψοῦϊα δούιδ 
Βανθ- ἴο βοὺ- οὐδ᾽ οὗ 
1π6 νου. 11 Βυὺ ΟΣ 
1. δὰ... ψυϊθηρ στοῦ 
ἰἴο αὐ'ὸ χἰχῃσ ἴῃ 
ΟΟΙΏΡΘῺΥ 1. ΒΏγΟΙΘ 
ΟΔ116α 84. Ὀχούμον {παὺ 
Ϊβ. ἃ ἴογηϊοδίου .- ΟΥἠΎ 8 
ΒΊΘΕΩ͂Υ ΡΘΥΒΟΩ ΟΥ 88 
ἸἀοΙαοσ ΟΥ̓ Ά8ἃ ΙΟΥΙΘΥ 
ΟΥ̓ ἃ αἀΥΌΠΚΑσα ΟΥ̓ 8 
Οχίου μου, ποὺ δύ θ ἢ 
Θαύληρ πὶ ϑ0 ἢ 8 
Ιδιι. 12 ἘῸΓ ψῇδὰ ἀο 
Ὶ ἤδνθ. ἰο ἄο. νι 
Τυπαρίηῃρ ὕχοβο ουδίαθ3 
Ὧο τοῦ μοῦ. ἡπᾶρϑ 
ἴμοβθ ἰμβίᾶβ, 13 ψὩ 118 
αοᾶ 7πᾶρθο5 ἤοβα οιἱῦ- 
5469 “ποίου ὑμα 

᾿Υ̓ΓΟΙῚ 

δϑιηοηρ. ψΟῦΣΒΘΙν 65.᾽ 

θ Ώοθ5. ΘΩΣΌΠΘ,. οὗ 
ὙῸ ἰμδὺ Ὧδ5. 8 

856 ϑϑαϊηδὺ 8. ΟΥΠΟΓ 

ἄστεα ἴο ρὸ ἴο οσουτὺ 
ΒΟΙΟσΘ πητὶρῃύθοιϑ 

διὰ ποὺ Ῥδΐογα 
μ6 ΠΟΙ͂ ΟὨ659 ΖΟΣΙ 

ἄο χοῦ: ποὺ ΚΟΥ ὑμαῦ 
ἦπ6 ΠΟΙ͂ οὔθ ΜΠ 

Ἰπᾶρο “ἢὋὯδ6 ψοῦα9 Απᾶ 
1 (06 νου 15 ἴο 
6 παρε Ὃν γοῦ, 

ΔΘ τοῦ υὑπεὺ το. ἔν. 
ΨΟΙΥ ὑὐἰν81 τηδύουβ9 
800 τοῦ ποὺ ΚΟΥ͂ 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ 6: 4-.|:.0 

ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν μήτιγε 
188. δῆρθιϑ ΜῈ 5881) ἰμαΐς, ποῦ βουαθίηξβ [ἢ ἔδοῖ 

βιωτικά; βιωτικὰ μὲν 
(655) Ῥεγίδι πα ἰο 1162 Ῥοχίδιῃϊηξ ἴο 1126. ἱπαάθϑα 

οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, 
ἰμπογτοΐοσο ἡπαρσίηϑ ΡΙαοο5 ξ ονῈσ σοῦ ΠΩ Ὀ6 Ὠδν δ, 

τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ 
16 (ΟΠ 65) Ῥοίβ ἐσθαίθα 85 ποίῃτηρσ 1 τ 8 

ἐκκλησίᾳ, τούτους καϑίζετε; 
φοοϊοβίδ, ἴμεϑε (0) 65) 816 γοῦ 5Βρδ 657 

δ πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. 
Τοννατὰ δ θασζαδδτθὴς ἴουοῦ ΙΔ. ΞΕ] ΚΒ, 

οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς 
ὙΠπ5. τοὶ Ὦ τοῦ Ὥοοῦθ νἰ6 ΨἘ8Ο 

δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ: 
Ψ11 )6 δῦ]Θ ἴο ἡυᾶροθ ἰπσοῦρ ἃρ τηϊαβὲ οὗ τ 6 

ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 6 ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ 
Ἀτοίμεσ οὗ Ὠΐτη, μυϊ Ῥτοίῃεσ ὙΠ 

ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ 
Ὀχοΐπου 5 ποίη απο, δηὰᾶ 115 ὌΡΟΣ 

ἀπίστων; 
119} 61 λ τ} 4: -- γὲ 

7 ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα 
ΑἸχοδαν ἰμάροα ἐμοσοῖοσθ ΒΟ ὑττη μον 

ἐστὶν ὅτι κρίματι ἔχετε μεθ᾽ 
1015 δαὶ ἡ ατλνα γοῦ δῖ ανίῃβξ ἢ 

διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον 
ἰὨσου νῆδί ποῦ ταΐμοσ 

ἀδικεῖσθε; διὰ τί οὐχὶ 
6 τοῦ Ῥοίηρ ἰγραίθα "απ )α5 Εν} ΤΏχΧΟυσ δὶ τοί 

ς 

υμ ἵν 
το τοῦ 

ἑαυτῶν: 
βεῖνεϑ; 

μᾶλλον οὄἀποστερεῖσθε; 8 ἀλλὰ ὑμεῖς 
τῖλοῦ ὍὯδ6 ἀθρυῖνῖὴβ᾽ γοῦχϑοΙνο 5 Βα τοῦ 

ἀδικεῖτε, καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ 
816 ἰσϑδίζησ Ὁ] Θν δὴ σοῦ δῖ ἀδθρουϊνίηβ, δπὰᾶ 

τοῦτο ἀδελφούς. 
115 ῬὈχοΐῃμουϑ. 

9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι 
ΟΥ ποῖ ἤᾶνα τοῦ Κῆοννὰ ἰμπαὶ τυπ͵) δὲ (ΟΠ 65) 

θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; Μὴ 
οὗ σοά Κιηράοχζωω ποῖ 186 νυ νν1}} ΠΟΣῚ Νοὶ 

πλανᾶσθε: οὔτε πόρνοι οὔτε 
Ὅθ τοῦ Ὀεΐη 5 πλὲϑ] θᾶ; δ Υχλεῖτιν Σογτῃ!]οδίοχβ ΟΣ 

εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶὺ οὔτε μαλακοὶ 
1αοΙδίουβ ΠΟΥ ΔΔαμ)ίοσοιβ ΠΟΙ 50ξΐϊ [Π 6} 

οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε κλέπται οὔτε 
ὯΟΣ 116 τ5 υχίῇ χλ8165 ΟΣ τῃῖονο5 ΠΟΥ͂ 

τιλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, 
σονοίουβ (65), ποὺ αἀσαηκδυᾶβ, πού σονίιουβ, 

3 -- » 

οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ 
οί 5, δ ΘΥ5 Κιιηβάογα οὗ ασοά 

1600 

ἰῃϑὺ 8 5281 ᾿πᾶρῃ 
ΘῺθ6159 ὙΨΏΥ, ὑπ, ἢοὶ 
τλδυοσβ ΟΥἨ ὑπ]15 1176 
ΑἸ, ἴθ, τοῦ ἄο ἤδγᾳ 
ταδύζευβ οὗἩ ὑμὶβ 1186 ἰὼ 
6 ὑγιβά, 15 10 0Π}6 πγϑῃ 
Ἰοοκρᾶ ἄοσῃα ὉΡΟῺ ἰὴ 
{π6 σοηρτορδύϊοῃ ἰῃδὲ 
τοῦ Ρυὺ [ἢ 885 Ἰπᾶρδε) 
51 81 5ΌΘΔΚΙΠρ ἰὼ 
τον τοῦ ἰὼ βῇϑιης, 
15 1 σῦ]ὸ ὑμδῦ ἰἤθχρ 
15 ποῦ ΟΘ Ὑ|Ι56 ΙΏδη 
ϑηοηρ τοῦ ὑμαὺ σὶ} 
Ὀ6 8016 ἰο πάρα. 6. 
ὕνθοῃ ἢΪδ Ὀσούοχς, 
ΘΡυῦ ὈΤΟΐΏΘΙ ΡΌΘΚ. ἰὼ 
οουσὶ ΜΠ ὈτΤοΟύΒΣ, 
δὰ ὑμϑὺ ὑθΐοσθ υ᾿- 
ὈΘΙθνου δῦ ἀδον 

1 ΈΘΆΙγ, ἤρθη, -ἰ 
ΙΘ8η5 δἰδοσϑῦμοσ ἃ 
ἀεῖθαῦ 2ῖὸῸὸ᾽ ὑοῦ ἰπαὶ 
χοῦ 8316 μανίηρ ἰαν- 
δαϊ5 ἢ Ομ6 Δ ΠΟΥ ΕΓ. 
ὙΝῺΥ ἄο τοῦ ποὺ ταίῃ- 
ΘΓ Ιοῦ ψοῦγϑβοινος δ6 
ψτοησοα9 ΜΜῺΥ ἀο τοῦ 
Ὡοὺ ταῦμου ἰθὺ γου- 

56 ῖγὸ59 6 ἀοίταμαραϑ 
δ Τὸ π6 σοῃύγασυ, χοῦ 
το δηά ἀδίγδμα, 

δια σόῦξ Ὀγούῃθυβ δἱ 
ἰμαΐ. 

9 γὙδι! Ὁο τοῦ ποί 
Κηον ἰπδὺ ὉΠΥΙΡ ὨὐθΟΙ5 

ῬΘΥΞΟΩ5 ΨΜἘλΠὲλ2͵᾿ ποὺ ἰῃ- 

μου αοα᾽5 Κιηῃράοιῃ 
Ὧο ποῦ Ὀ6 χἰδβιθα. 

ΝΟΘΙΏΘΥ ΓοΟΥΪδίοσϑβ, 

ΟΣ 1ἀοΟΙδύρουβ, ΟΣ 

Βα ΘΓΘΥΒ, ὩΟΥ ΤΏ6Π 

Κορὺ ῖὉΓ υπηδύυζγαιὶ 

ῬΌΓΤΡΟΞΘΒ, ΠΟΙ 6) ΜὙῺΟ 

16 σὴ τθα, 10 ποῦ 
τὨΐονΘϑ, ΠΟΥ ΡΥ ΘΘΟΥ Ρ6Γσ 

ΒΟΏ5, ΠΟΥ ΟΠ Κασαϑ, 

Ἴ61 

ταῦτά 
ἴμ656 ([π65) 

ἀλλὰ 

1 Καὶ ονομήσουσιν. κλῆρ ή αν 
106» 1 ἸΒ ου]ῖ, 

τινες. ἧτε: ἀλλὰ ἀπελούσασθε, 
᾿ Ῥυξ τὸῦ Ψοσθ ννδβῃθα ΟΕ, "υΐ βοὴδ τοῦ ΨΕΧΘ; 

ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ 
μαϊ τοῦ νεσα 1586 1π. [8 

χοῦ ΜΕσα βαο ΒεΩ, 

όματι τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ 

δι: οἔ εϑὰ89 ΟὨγδὶ δῃάᾶ ἈΔΙῺΘ ἴα Τιοτὰ οι ΟΣ 

ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν. 
ἰῃ 8 βοῖρὶς οὐ αοὰ οξυβ. 

12 Πάντα μοι ἔξεστιν" ἀλλ᾽ οὐ 
ΑΙ (ἰξρ5) ἴοτὴς 15 Ῥείη Ια 28]; ρυαΐ ποὶ 

συμφέρει. τπιάντα μοι 

15 βεβυΐησ τοσεΐμοσ. ΑἹ ((ἰη55) ἴο Τὴ 8 

ἔξεστιν" ἀλλ᾽ . οὐκ ἐγὼ 

5 θοΐηρ ἰα Τα]; ν»υΐ εν 

᾿ ἐξουσιασθήσομαι 
5881} 6 Ὀτουσῃὶ ὑπᾶον δα που ττν 

13 τὰ βρώματα τῇ ᾿ 
ΤῊ ἑπίηρβ θοαίῖΐθῃ ἰοῖῃθ σαν ἐν, 

κοιλία τοῖ βρώμασιν. ὁ. -δὲ θεὸς καὶ 

σαν ἴο πν ἰμῖπε5 τοκῶ, 16 πὶ αοὰἅ δ8δῖξο 

αύὐτην καὶ ταῦτι καταργήσει. 

᾿ ἔμοὶ δᾶ ἰῆεβα ἀΠΙΩ 65) Μ11τΘΚο ἱπορέθοξνα. 

τὸ δὲ σῶμα οὐ -τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ 

τὰ Ῥυΐ πο μὸ ποὶ ἰο ἔμ φογτηϊοδθίοη, αὶ ἴο ἐμ6 

κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι 14 ὁ δὲ 

ὡρίοι πὰ ἰδὲ Τοχᾷ ἰοΐμθ Ῥοάν; δ Βυΐ 

θεὸ καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν ἡμᾶς 
ἀρὰ μροὰᾷμβ ἰμ6 Τόσα Ταὶϊβϑα Ὁ 5 

ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 

86 Ψ{1Πταῖβο ὡρ οαδ ἰσοῦση μα Ῥον ΟΣ ΟΣ Ὠΐτλ. 

15. οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα 
Νοὲ ἤᾶνθ του Κῆοση ἰδεῖ {με Ῥοάϊθ85 

ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν; 
οὗγου ταθιαροῖβ οὗ δδησῖσὶ 152 

οὖν τὰ μέλη τοῦ χριστοῦ 
τλοσϑΐοσε ἴῃ 8 Βοκτα ΕΙ οὗ ῆε ΟὨχὶθὶ 5818111τἁὩδῖζα 

πό ἔέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ 

οὗ ὀρνης ὐλαρυῆι Νοΐξ χὴϑν 1 οσουτ. ΟΥ πῃποὶ 

οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος 
Βᾶνα σοῦ Κῆονα ἰμαΐ [88 (ο16) ᾿ ΣΩΔΚΙΩΒ 56} 5010 Κ 

τῇ πόρνῃ ἕν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ, 

τὸ ἴδε Ἐοηοὺ ὁπ Ῥοᾶν δο 5 ὙΠῈΡ ΜΏΙὈ6 ΖοΥ, 

σίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 17 ὁ 
ΚΑ δ μέ, 186 ἴνο πο 865 5 ΟΠπ8. ΤῊ (ο6) 

δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἕν πνεῦμά 
Ῥὰαξ τοβκίηξ 56}} βύϊο ἴο [86 Τοτᾶά οὔθ ϑρὶγιΐ 

ἐστιν. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν πᾶν 
ὮὨθ 15. 

πάντ. ΄ 

Δ} (μέτα): 

τινος. 
ΘΏΧΨΟΙΘ. 
ΕῚ ς 

- Καὶ κοιλί ἡ 
φ διὰ δε 

καὶ 
δῃὰ 

ἄρας 
ἙἩδνίηδ ρα Ρ 

ποιήσω 

1 ΟΟΕΙΝΤΗΣΑΝΚ 6:11---1 8 

ὯΟΙ ΤΌ ΘΣΘ, ΟΥ̓ 6Χ- 
Ἰουθομθσα ΨἘΠ2 ἰηποτὶδ 
αοῦβ Κιηράἄοτῃ. 11 Απαᾶ 
γοὺ μαὺ 15 ψῇδῦ βόζὴδ 
οὗ χοῦ ψοῖθ. Βιυύὺ τοῦ 
δῦ θοῦ ψϑϑθα 
οἴθδῃ, σὺ τοῦ Ὠδνθ 
βθθὺ βδηο πῆρα, ὑυΐ 
χοῦ δγθ Ῥθθὴ ἅ6- 
ΟἸατρᾶ τἱρ θοῦβ ἴῃ ὑπ 8 
ΠΆΙΤΏ6 οὗ οὖῦ Τοτὰ σ6- 
55 ΟἸτὶδὺ δῃᾶ 
{86 ορὶστὶῦ οὗ οὐ αοᾶ. 

12 Α]1] ὑμῖησϑ 808 
16 ΧΠῈῚ Ι͂ῸΣ ἴθ; Ὁ 
Ὡοῦ 811 ἰΐηρδ ἃῖ8 8δᾶ- 
νδηΐθσθουϑ. ΑἹ: 55 
ΔΘ ΙΔΨὙΠῸῈῚ ΙῸΓ ΙᾺ6Ὶ 
ῬᾷΌῚΙ Ψ1 ποῦ Ἰοὺ τγ- 
5815 Ὅ6 Ῥγοιρηῦ ὑπᾶοῦ 
ΘΟ ΠΟΥ ὉΥ δησυβίηρ. 
13 Βυοᾶς ΙΓ 6 Ἀ6]- 
1γ, δ8ηα [6 ὈΘΙῚΥ ἴῸΣ 
Ιοοᾶβ; Ὀᾳμὺ αοά .}} 
Ὀχίΐηρ Ῥοΐὰ ὁ ἃμᾶ 
μοι ἰο ποίμϊηρ. ΝΟΥ 
ὑμ6 Ῥοᾶν ἰβ ποῦ ἴογ 
Τογαϊοδύίϊΐοη, Ῥὰαῦ ἔοχ 
(86 ΙΓοτᾶ; διὰ ὑμπα 
ΤΟΥ 5. 0 ὑ8 Ὀοᾶν. 

14 Βαπὺ αοἂἁ Ροίῇῃ ταϊβθα 
ὉΡ ὅδ Τιοστᾶ δᾶ ΜἘι1' 
Ταῖδαὸ ἃ στὸ ουὖ. οὗ 

[ἄρα ἢ Ὁ ὑῃσουσ ὨἱΪδ 
ῬΟΨΕΥ.. 

15 )ὸ χοῦ τοῦ ΚΠΟΝ 
τς8ὺ χοῦυκ Ῥοαᾶΐθθ 86 
ΤΩΘΙΊΌΘΥ5.- οὗὁἨ ΟἾἸ γι δὺϑ 

ΞΩΔΙΠ 1, ὑμθη, ὑδίζα 

16. ΤὩΘΙΆΡΟΥΒ οἵ [86 

ΟὨχῖϑῦ ΑΨΆΚ. δια τ 

[θὰ τθ 5 οὗ 8 

Ὠδυϊοῦ ΝΟΥΘΥ ΚΔ 

ἀμδὺ Βδρρθα! 16 ΜΏΔῦ! 
Ὧο τοῦ ποὺ ΚΩΟΥ͂ 

ὑμαῦ μ6 ΨῸ ἰ5 Ἰοϊπθᾶ 
ἰὼ 8 ᾿δυύοῦ ἰδ. 6 

Ῥοᾶγ ἘΌΥ, “ἼΏ6 ὑψο," 

585 Ὧ6, “ΨῈ1Μι 6. ὁη6 

Β65 ἢ." 11 ἘΒυῦ Ὧ6 ψὴο 

ἰ5. Ἰοϊῃοθὰ ἰο ὑπὸ Ττιοτά 

15. ΟὯ6. βρϊτιῦ, 18 ΕἾΘ6 

Β χοῦ Βοοίηρ ἔσοτα. ἔπε ζοσηϊοδείοι; βνϑῖν ] ΤΌΤ] ΤΟΓ ἰσα ίοι, ΕΥΘΥΥ 



1 ΟΟΕΙΝΤΕΠΙΑ͂ΝΝΑ 6:19---: 

ποιήσῃ ἄνθρωπος ἁμάρτημα ὃ ἐὰν 
ΤΩΔ οἰ πίστη (1. 5)] νΐο ἰέξονον τηϊρδΐ ἄο 

ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ 
ουΐδῖάᾶθ οζίῃε μοάᾶν Δ: 15, ἴ86 (96) δὑαΐ 

τ: πορνεύων "εἰς τὸ ἴδιον σῶμα 
σοτητοϊ ἰπρ Τοσοα θη ἱπίο {πμ6 ΟΝ Ῥοᾶν 

ἁμαρτάνει. 19. ἢ οὐκ οἴδατε: ὅτι τὸ 
15 [5 ΒΙτυ πεῖ. ΟΥ ποὺ δνο χοῦ κθόοννὰ ἰπαὶ ἐπα 

α΄ ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν 
ἐν  οἔτου ἀϊνίηο Βδριαιίίΐοη οξίῃθ ἃ σοῦ 

ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε 
ΠΟΙ 5ρ1χσις 185, οὗ  ΒΪοΏ τοῦ ὅτ δνίηξ 

ἀπὸ θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ. ἑαυτῶν, 
δα 19). σοᾶ Αμὰ ποὲ χοῦ δῖα οὗ βεῖνϑϑβ, 

20 ἠγοράσθητε.. γὰρ τιμῆς: δοξάσατε 
ως ςΥῸὉ ΨόΓ6 Βουσμξ ΤΟΥ οἔ μῆς ιουιν τοῦ 

ὑμῶν. δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι 
ΟΣ γου. δοίαθνγ ἐπα αοά 15 ἐμ6 - Ροᾶν 

7 “Περὶ δὲ. ες ὧν ᾿ἐγράψατε, καλὸν 
ΑΒεαὶ Ῥιλ ψνῃΐίοι (155) στοῦ νχοΐθ, δὴ6 

ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι" 
ἴο 8 ΟΕ ψΟΙΆΔῺ ῃοΐ ἴο 6 ἰουοΒίηρ; 

2. διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν 
- Ὥσου ρα. ας τῃς Ξοχ ΪΟΔ ]ΟΒ᾽. δ οὴ (ομ6) ἔμπα 

ἑαυτοῦ γυναῖκα ἦς ἐχέτω, καὶ 
ΟΥ̓ ἈΪΤΏΒΘΙΕ ὙγΟΙΆΒΙ 16 ὲ ῖση 6 Βάνίηρ, διὰ 

ἑκά "τὸν ἴδιον εν ἄνδρα 
Θ 80 [νοσα8}] τὴς ΟὟ ΙᾺΔ16 ῬΕΥΞΟῚ 

π΄ ἐχέτω. 38. τῇ γυναικὶ ὁ 
1οὲ μὲν Ἂς Βδνὶηρ. Το ἴῃ 6 ὙΜΟΤΩΔῈ τὰ6 

ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν᾽ ἀποδιδότω͵,᾿ 
ΤΏΔΙΘ ΑΠαΉΝΝ ἴἤθ6  αἀορίέ. 1οὶ Ηΐγζη 6 βεἰνίηρ σξξ, 

ὁμοίως δὲ καὶ Ύ τῷ ἀνδρί. 
ΠΚοννῖβα Ὀαΐξ αἴϑὸ ες τοδὶ ἴο {πθ τῦ816 Ῥεύξοῃ. 

4 ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος. οὐκ 
Τὴ6 ψνόοσῆϑδὰ ΟΥ̓ίῃ6 ΟΝ Βοᾶν ποῖ 

ἐξουσὶάζει ἀλλὰ ὁ ἀνὴρ" ὁμοίως 
15 βανΐηῃρ δυϊμοσιν “ΡΣ ἔλθ Ὡ18416 Ῥϑύξοι;. κουνῖβα 

δὲ καὶ ὁ - ἀνὴρ τοῦ ἰδίου. σώματος 
Ῥαξ 8150 «6 τΏ816 Ῥρούβοῦ οἵίμβθεο ονπῃ Ῥοᾶν 

οὐκ ἐξουσιάζξει ἀλλὰ υν ὅ μὴ 
ποῖ β βανίὴρ δαϊμουϊν Ὀυΐ " ΞΟΘΕΕ ἡ δ 

ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ 
ὈθΎου ἄσρυϊνίη ὉΒ6 δηΐου, 1 

ἂν ἐκ οσυμφώνου πρὸς καιρὸν 
ἈΚΟΙν οαΐ οὗ οοπβοηΐ ἰοννασάα δρροϊῃίθα {ἰὴ 

ἵγα οὐ σχολάσητε ᾿ς Τῇ 
ἴῃ ογάᾶεσς ἰδαῖ . χοῦ ΙΒ  Ἀδνθ ΘΙ ΒΌΣΘ -ἴο 6 

προσευχῇ πάλιν ἐπὶ τὸ - αὐτὸ 
ῬΤΥΆΨΟΣ . 5ϑῖχλ ὍὌΡΟΩ ἴῃ6 νϑὲν ((Ὠ1η 5) 

μήτι. 
“οί δ 

καὶ 
ΕἾ 

ΘΒΟ0Ὴ - Οὐ οΓ.: 
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οὗμου δίῃ [δύ ἃ τηδη 
ΤΏΘΝ σοχῃμῖ ἰδ ουΐ.- 
5146. ὨΪϊ5 Ῥοᾶγν, ὑιῦ. β 
ἐῃϑδὲ Ῥγδοίϊοθϑ. Ζοτὴ- 
σαύϊου 15. δ ηϊηρ 
αρϑίηδὺ Ὠἷὶσ ΟὟ ΌῸ 
19 γημδὺ! Ὅο τοῦ ποὶ 
ΚΠΟΥ ὑμπαῦ [μ6᾽ Ῥοὰν 
Οὗ Ὑοῦ ἤθΟῦ!Ὲ ἰσ᾽ ΤῊΣ 
θρῖθ οὐ 8 ΒΟΙ 
ΒΌΪ τ του, 
ΜΏΪΟΩ Ὑοὺ Ὦδνο ἔσοχ 
αοα ΑΙβθο, τὸῦυ 0 
ῃοῦ Ὀθοηρ ἕο γοι- 
56 Ίνοβ, 20. ΠῸΓ ὙΟὉ ἼΟΙΒ 
Ρουσαῦ ψ1Π-- ἃ ὈΣΐοα, 
ΒΥ 811 τηθϑη5, ΒΊΟΥ 
αοὔα ἴῃ ἐῃ6 ΡῬοᾶν οἱ 
στοῦ ῬθΟΡΪΟ. . ᾿ 

ΝΟΥ φοποδζηϊηξ 
{πὸ ὑπὶπρα δθοιϊ 

ΜΏΪΘΗΠ τοῦ σψτοῖθ, δὲ 
15 ὙὯΟΙ1 ΖῸΓ ἃ Ι8}) ποῖ 
ἴο ἰοῦοῃ .8: ψοχδῃ; 
2 γοὺ, Ῥθοϑίβθ οὗ Ὀγόν- 
δΙθηθα οὗὐἠἨ Ζογῃ]οδ οι, 
Ιοῦ δϑὸ ;8 ΠΡ 
ὨὯ15 ον ψἱῖ6 δηα βοῇ 
ΟΤΏ8 ΠδῦΘ ΠΟΥ. Τὰ 
Ὠυβοδηᾶα, 81 οὺ [8 
Ησροημα ΤΟΠαΘΓ". ἴο 
[Π15] ψίΐα Ὧδσ ἄπ; 
Βα Ἰοὺ ἐπ6 ψίιΐθ 8150 
ἄο ᾿ἰκονίδα ἴο. [Π 67] 
ΠΘΡΘηα. 4 ΤΏΘ υυἱΐο 
ἄοδϑ ποῦ δχϑγοῖθθ δι.- 
ΒΟΥ ἐν ΟΥ̓ΘΤ ΠΟΥ Οὐ 
ῬΡοᾶνγ, θυ ΘΙ δι5- 
Ῥδῃηαδ ἀοθϑ; ἩΚΟΎΙΒΘ, 
8150, 6 Ὠυϑδηα (065 
-οῦ ΟΧΟΤΟΙΪδΘ δαπογο 
1 ΟΥΘΥ Ὠΐ5 Ο, ὈΟΩ͂Υ, 

οὐ ἐθιῦ πὶ ψι6 ἀοα5. 
ὅ Ὧο ποῦ Ρ6. ἀβρυνίησ 

[οὗ 8 Ὲ 
δχοθοῦ ὈΚ τῦίμ81 60Π- 
Βοηῦ ΦοΓ δὴ δρροϊηϊθα 
ἔτηθ, - ποῦ τοῦ ᾿Δ 
ἀρθνούθ ἔϊπιθα τ0 
ῬΥΙΆΥΘΙ δηα Χ.87 
σομῖθ ἰοροίμου δρϑίῃ, 

68 

ες ἦτε, ὁ ἵνα: μ ει πειράζῃ... 
τοῦ πθον θ6, ἰῃ οσᾶοσς ἐμαὲξ -ποῦξ ΤᾺΔΡ 6 θσ ἐπε 

ὑμᾶς - "Σατανᾶς. διὰ στὴν . ἀκρασίαν 
τοῦ - τῶϑ ϑαΐδα Ἑπσουῦρσ ἰὰ6. ΙΔ0Κ οὗ ταϊρῃΐ 

ὑμῶν. 6 τοῦτο δὲ ᾿ λέγω. κατὰ. - 
οἴ τοῦ. -  ΤὨϊ5 Ῥυξ [δῖ βϑασίηρ δοςογα!ηβ ἴο. 

συγγνώμην, οὐ κατ᾽ ἐπιταγήν. 
ορίαῖοι ἰοσεΐμεσ, ποὺ ϑδοοοναϊησ ίο δη)οϊηᾶοτι, 

1 θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι. ὡς 
Ι δὰ Πρ αΐ 84} ἴο ὍΘ. 88 

καὶ Ἐπα τον: ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει -. 
8150 ΤὨΥΒΘΙΕ; . Ὀὰξ Θϑοἢ (ΟΕ) - ΟΥ̓ Β6. .15 μανίην, 

«χάρισμα -: ἐκ θεοῦ, ὁ.- μὲν οὕτως͵, 
δεϑοῖοιβ βιδ ουΐ ΟΣ αοά, ὯΠ6: (056) ἱπάθεᾶ ἐμ88,, 

αό .: -δὲ οὕτως. : : : κὰ 
ἐπ6. (ο 6) νυδ -ἰδπ5. 

ἶ 8 Λέγω - δὲ - τοῖς ἀγάμοις καὶ 
ΠῚ δῖα ὝΕΣ Ῥαΐδ ἴο 6. ττηδυσίθα (0.65) δηᾶ 

Ε ταῖς. χήραις, καλὸν ον αὐτοῖς ἐὰν : 
ἰοΐμβα. σίαον8, Βπη6.:- ἴο θὰ ΔῈ ον σὺ 

μείνωσιν ὡς κἀγώ: 8 εἰ δὲ ὋΣοὐκ 
ἴμεν ΒΠΟΙ]α γϑυηδῖτ - 85 ΔΊΘΒΟΙ; - -ὄ 1ξ:-- ρου... ποὺ 

: ἐγκρατεύονται,᾿ : Ἰδ δο αν 
τεν 8Χ6 Βδνηρ ταϊσὶ τίη, ὁ [61 ΤΏΔΥΥ͂Υ," 

κρεῖττον. γάρ’ το τιν τι γὙαμέε ἢ. 
δεεξος χορ 1015. τ... ἴο Β6 θα ἘΣ ἴδῃ 

. πυροῦσθαι. .᾿ ᾿ 
ἰο Ὀ6 ὈεΙη 5εῖ οἱ ἔσο, 

..10. - Τοῖς. δὲ : γεγαμηκόσιν 
. - ΤῸ ἔμ (ὁπ. 65). Ῥυΐ τ Δαν 8 ΤΑ ΙΧ Θα 

᾿ παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριός, 
1 τὰ δηποιπποίτ μοϑίᾶθ, ποῦ 1... Ῥαῖ [86 -Τιοτὰ, 

γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς . Ὡΐ χωρισθῆναι, --- 
ΜΟΙΆΘ. ἽτοΙ Π18]6 ΡΕΥβοΣ ποξ. ἴο ΒΕ ῥα δρϑσί, -- 

11 ἐὰν. -δὲ καὶ χωρισθῇ, 
ἡ ενοσ. “-νυΐ δια. 586 5δοιπᾶ 6 Ραϊξ δραζέ, 

-- μενέτω -- ἄγαμος ᾿ ἢ τ τῷ 
1δὲ Βεσ Ὅ6 σεσωδίη! “θυ χδχτὶθα ο ἴο ἴῃς 

᾿ς-ἀνδρὶ -: καταλλαγήτω, -“--- καὶ 
ΤΩ8]8 ῬΈΥΞΟΣ 1δοὲ μ6σ 6 ΤΘΟΟΠΟΙ]ΡΩ͂, --- δηᾶ 

. ἄνδρα -- γυναῖκα. μὴ ἀφιέναι. 
ΤΏΒ]16 Ῥοσβο οϊήϑα. ποῖ ἴο Ἠ6 1ϑὐη 5 80 ΟΕ. 

12 Τοῖς δὲ ᾿ λοιποῖς «λέγω ἐγώ, οὐχ 
᾿ς Τοίδε Ῥυΐ 1οέϊονετ (ο 65). ΤᾺ ΒΘ ΤΕ; 1, τοί ᾿- 

ὁ κύριος" εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει 
6. Τιοχαᾶ; 1 δὴν Ὀχοίῃεοσοα ὑοϑη [15 πδανίηβ 

ἄπιστον, καὶ αὕτη 
ὈΠΡΟΙ ονίαβ, δΔῃά ΡΣ 6115 Γνγοταϑ}}] 

᾿συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ -αὐτοῦ, 
ἐξ ΓΝ ἐβον τ} 61} ἰοσαῖβοσ ἕο Β6 ἀνοπίησ ἢ Ὠΐτα; 

Ὶ ΟΟΒΙΝΤΉΪΙΑΝΝΑ 7:6--12 

[μαῦὺ-. ϑαϑίθῃῃ τὺ ἢοὺ 
Καορ ὑδιαρύϊῃρ. τοῦ 
᾿ἔοΣ χοῦκ ΙΔῸΚ οὗ 581ἴ- 
τορῚ δυο. 6 ἩονΘ ΟΣ, 
Γ ΒΝ ὑδὶβ Ὁ ΨᾺΥ οἱ 
οοπορδϑίοη, ἢοὺ ἴῃ μὲ 
ἍΑΥ οὗ 8. σομῃηθηΩ, 
ΤΒΟΌΟΙ ϊβ 811 ἸΏ α 
ΟὝΘΙΘ 85. 1 ΤΩΥΒΒΙῈ ΘΙΩ. 
ΝΟΥ 616 55, ΘΘΌ ἢ ΟἿ 8 
Ὧδ8Δ5 ἷἰσ ΟὟᾺ ΕἸ ΤἔΓΌΤΩ 
αοάᾶ,: οὔθ: ἴὰ ὑδὲβ 

ΨΑΣ, ϑΏΘΙΏΘΣ.. ἴπ, ἰῃμδὶ 

ψαῦ. 

ϑ:.: Νοῦν ΕΝ ΒΌῈΣ ἴο 
τ] 18ῃ6. Ὀπχηλδττῖοα᾽ Ῥοτ- 

ἸΒΟΩΚ - δα. 16. τἱα- 
ο5, ἰῦ 56 “ΜΘ ΤΟΥ 
ἰβοὰ ὑμαῦ ὕμον. τ6- 
πηβὴῃ ᾿νοῦ 85. 1 8Ώ1. 

ϑΒαυῦ. 15 ἔχου -ἀἄο τοῦ 
ἢδνδ 5611 -οοηίτχοι, ᾿ 1οὺ 
ἐθθ Τδυτν, ΙῸ ἷὖ 

15. Ῥουογ ἴο ΙΔΙΥΥΥ͂ 

ΕἾΤ τὸ 6 Ἰηδδτηθᾶ 

ἔνθα Ῥδββίοῃ].. 

10071ὸο (88 ποδυτιθα 
ῬΘΟΡΙΘ Ι σῖνϑ. 1ηβίστιο- 

ἰϊοηβ, γϑοὺ. ποῦ ἢ 

μαῦ (6. Τιοτᾶ,. δῦ 

18. Ὑ|16:- 5Πουᾶ . ποὺ 

αἀοραγὺ ἴτοσὰ Β6Υ Ὠ15- 

Ῥαῃᾶ; 11}Ὀ0ὺ - 1 5886 

ΒΒΟΙ]Α͂ ᾿ΔΟΟΙΔΠΥ. ἀ6- 
Ῥασγὺ, Ἰοὺ ΠΟΥ. τουδὶ 

ΙΔ ΥΥΙΘΩα ΟΥ..6186 

ταῦκθ ὍῸΡ᾽ δραΐῃ ὙΠ 
ΘΓ Βυθρδηᾶ; δηὲ 8 

Βυθραμᾶ 5ῃοθαᾶ ποῦ 
1εᾶῦο 5. 16: 

12: Βυ} ἴἰο 186 οἱῃ- 
οἵδ ΒΒ), - γ865, 1, 

ποῦ ἐδ Τοτᾶ: τῇ 

ΘῺΣ ὈχΟὐΏΘΓ μδθ᾽ 8 

-Π ΘΙ ον τ ]ΐρ, ϑηάᾶ 

γεῦ 516. 15. ΔΡΥΘΘΘΌΪΘ 
ἰο ἀνε ηρ ἰ0Η. ἩΪΠ, 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΕ 7:18--.18 

αὐτήν: 18 καὶ γυνὴ 
διὰ ΨΟΤΉΔΩ 

ἄπιστον, καὶ 
προ ονίησ, δηᾶ 

οἰκεῖν 

μὴ ἀφιέτω 
ποὶ οἱ ἴτὴ 6 Ἰοξ 9 ΞῸ οὐ Βεὺ; 

ἥτις ἔχει ἄνδρα 
ΨΏΟ. 15 αν ΙΏΘ16 ΡΟΥ5ΟΣ 

οὗτος συνευδοκεῖ , 
Ἐῖβ [χ8}}] 5 ἰἰηκΚίηρ 161} ἰοσείμεσ ἴο 6 ἀννε! τη 

ετ᾽ αὐτῆς ὴ ἀφιέτω τὸν 
ἰκ νὰ μὐδι} ὅ ἐπ 1οὲ 6. 6 ΤΠΕΤΟΣ ξο ΟΥ͂ τὰ8 

14 ἄνδρα. ιἡγίασται. γὰρ ὁ 
ΤΩΔ]Θ ῬΘυβΞοη. Ἐδ5 Ὀ66Ὼ βαποιίῆροα ΤῸΣ 16 

ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ 
ΤΆΔΙΘ Ῥοχβοὰ ἔπ ΠΡΟ] ονηρ ἱπ ἴἢ6 ψομλδη, δχιά 

ἡ γίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν 
ἮὯδ5 ὈΘθὴ βδιοιβοα ἰμ6 τοῆδὴ ἰῃ6 ἀηρεμενίπε. ΕἸ οἢ 

τῷ ἀδελφῷ: ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑ 
186 Ῥζοίμου; βϑίῆςθ σϑδὴν ἰῇ οὨΠᾶτθ ὁ ὐνδά 

ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. 
ἘΠποΟΙθδὰ (ΟΠ 65) 15, δον Ἀαϊ ΠΟΙ͂ (0165) 5. 

15 εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, 
1 πὶ 6 ἀπροιθνίπρ (οΠ6) 5 ραν 5618 δρασῦ, 

χωριζέσθω᾽ οὐ δεδούλωται 
τοὶ ΟἿ ΡῈ νυϊηξ 561} δρασί; ἤοΐξ Ὧδ5 θ6ϑῇ θβηϑιίανϑα 

ὁ ἀδελ. ἀδελφὴ ἐν τοῖς : τοιούτοις, 
{π6 θεὸς Ἢ ἷ Βὶβίθ λφὴ ΠΗ το 15: ΒΌΘΒ ὑπριοςς 

ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς ὁ θεός. 16 τί 
χὰ Ῥὰξΐ ρῬϑᾶσθ [85 οδεαὰ σου ἴπθ Οοά. ψηαὶ 

γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα 
Ζοῦσ αν σοὺ Κποννῃ, ψοτῆδη, ἰἢ ἴῃ 6 1η8}]6 ῬΘύξοὰ 

σώσεις; ἢ τί οἶδας, 
νοῦ 1 κανοῦ .ΟΥ “μνὩδι ἤδνο νοὺ Καόν, 

ἄνερ, εἰ -τὴν γυναῖκα σώσεις; 
ΤῊΔ]6 Ῥούβοῦ, Ἢ ἰῇ ψοϑὰ ὑν0ὰ 111 Βαν 

11 Εἰ. μὴ ἑκάστῳ ὡς μμεμέρικεν 
1. ἢ. ἰο δϑοῖὺ (οτπο) 85 μδ5 βῖνοῃ Ρασγί 

ὁ κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ θεός, 
ἐῇς ΤΙΤοτᾶ, ᾿ϑ80 ἢ (ο8) 85 ἢδ5 οδι]οεᾶ ἐῆθ ἀοά, 

οὕτως περιπατείτω᾽ καὶ οὕτως ἐν ταῖς 
. 5 Ιοὲ ἶσα Β6 ννδΠκίηε; δβοαυΐ; δ ἃ τὰ ἰὰ ἰδα 

ἐκκλησίαις πάσαις :διατάσσομαι. 
{ΞΕ ΕῚ ᾿ 81} 1 δὴ οχαβίηϊηνρ. 

18 περιτετμημένος͵ τις ἐκλήθη; 
Ἡδνὶὴβ Ὀ6ο οἸτουσηο θοῦ δ ΟΠΘ νν 85 4162 

μὴ ᾿ἐπισπάσθω:" ἐν ἀκροβυστίᾳ 
Νοΐ ᾿18: Ηίγα 6 ἀσαντησ ρου; ἴθ πποϊτοιμχηοίβίοη 

κέκληταί τις; μὴ 
Ὧ85 Ῥδθη [{Ξ ἘΠ το ΔΏσΟσ ἢ Νοῖί 

7604 

1οὺ Ὠἷπλ ποὺ ἰΙθᾶνα ἢργ: 
13 δηὰ δ ψοιηδ ΨὯῸ 
Ὧδ5 δὴ ὉΠΡΘΙ Θν]ὴρ 
ὨυβρΘηΩ͂, δηα γεὺῦ ἢ 
15. ΔΡΎΘΘΔΡΙΘ ἴο ἀνε]. 
ἰὴ ψ]Ὁ ὨΘΥ, [δὲ 
ΘΓ ποῦ Ιϑϑῦθ ἢδὺ 
ΒαβΌδηα, 14 ἘῸΣ ἰῃς 
ὉΠΡΘΙθνηρ ΌΒΟΘηὰ 
ἷἰΞ βδῃούίηορα ἰπ χο- 
Ἰαθΐοη ἴο [Πἰ58] ψϊζο, 
διὰ {π6 - ρα] ονίὴρ 
6 15 βδῃοίηρα. Ης 
τοιαθδοη ἴο 6 Ῥσγοίῃ.- 
ΘΓ; οὐοῦίθθ, σοῦκ 
στο ΜΟΙ] ΤΘΔ] 
6 ὑποϊϑϑ, θα ον 
6 ἂῇ Ὠοΐν. 158 
Δ 6 υμρο]ἑονίην 
ΟἿΘ Ρῥτοσθϑοᾶς ἴο ἅδε. 
ΡῬατῦ, δὲ δἰπὶ ἀθρατ; 
8ἃ ὈΓοΟΐΏΘΥ ΟΥ̓ 8, δἰ βίου 
Ϊἴ5 ποὺ ἰπῃ δοσνιζυαθ 
ὩΠΑ͂ΟΥ 5ΌΟΘΩ οΟἰΓΟῸΠ)- 
δίϑῃσθϑ, Ὀὰαὺ αοα Ὧδ58 
Ο8116α στοῦ ἴο Ῥδβοβ. 
16 ΕῸΓΣ, ψιΐθ, ΟΝ ἀὸ 
γοὰ Κπον Ὀαὺ ἐδαὶ 
γοὰ ΜῈ1 βάν [γοῦ] 
ὨαϑρΘ 3 ΟΥ̓, μΠαϑρϑπὰ, 
ον ἀο γοὰ ΚΩΟΥ Ὀυΐ 
ἤας γχγόοῖ Ψ{1 ϑβδῦθ 
[ψοῦγ] ψ 169 τὸ 

17 ΟἾΪγ, 85 Ζόμο- 
νυν} 585 ρίνθῃ δϑο ἢ 
056 8 ρογίίϊοῃ, 1οὲ δδοὴ 
ΟἿΘ 50 ΨΔΙΚ 85 αοὰ 
85 οδ]]θα Ὠΐπγ. Απά 
ὑμ05 1 ογάδίῃ ἴῃ 81} 
ὑμ86 οοπσταρούΐοῃϑβ. 
18 ΝΥ ΘῺΥ τηϑιι ο8116α 
οἰτουχησ 5643 Τιοὺ ΒΊῚ 

ποῦ Ὀδθοοπιθ ὉΠΟῸῚΓ- 

οὐχλοϊδοᾶ. Ηδ5 817 

Ὥϑη Ὀδθὴ οϑ,θὰ 

ἢ υποϊτουποίβίοηῦ 

115 σοῆονδῃ, 51.85 (ἴὴ δοοοσᾷ νυν Βούήδηβ 12:3, 2 (ογιητῃίδηβ 10:18 πὰ 
Ἡῦτονγα 2: 14); αοᾷ, 51 δηᾶ τοχίαξ ἘΡΕΒΡΙΙΣΙ 186 Ιιοτᾶ, ῬΟΒΒΑΟΡΥΕ 
Ξϑύυν. 18. 

Ἰ6ὅ 

19 ἡ 
ἐν 

περιτομὴ 
Οἰτουτλο ϑο 

ἀκροβυστία 

περιτεμνέσθω. 
το ἴση 6 ϑίηρ οἰγουτϊηοσίὶϑεᾶ. 

οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ 
ποίη 15, πα τ 6 ἀΤΚΡ ΝΟ ΜΙΘῊ 

οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν 
τοϊμίρ ἰδ, Ῥυδ οὔϑεύνδῆοθ οὗ σοτησλδπασηθηῖβ 

θεοῦ. 20 ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ἧ, 
οὗ αοά. ἘδΔΟΩ (οθ8) ἱπ ἰῃβὸ οδρ ἴο ν Ὡ]Ο ἢ 

ἐκλήθη ἐν ταύτῃ μενέτω. 
6 5 δ θὰ. ἰπ δ 15 16 μῖστη 6 τοδί. 

ἐκλήθ μή σοι 
ν᾿ .Χ.3..2 πὰς τα 64 Νοῖ ἴο γοὺὰ 

ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος 
Ῥυαῤ 1ὲ δῃᾶὰ σοῦ 8:18 8018 ξτθα 

μᾶλλον χρῆσαι. 22 ὁ . γὰρ 
ἰο Ῥθοοῆθ, σχδαΐίῃεσ ιι586 νου. ΤΒ6 (οτ 6) ΤΟΥ 

ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος 
ἱι Τιοχὰ αν μάσα ζοποας, 5ῖανθ Ζιτθθασωδ 

κυρίου ἐστίν" ὁμοί ὡς ὁ ἐλεύθερος 
οὐ οτὰ 6 15; ἩΠκουνὶθ6 τὰ8 ἔτϑο (ομ 6) 

κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Ἀριστοῦ. 
νὴ 5 ἜΝ ΠΣ τοὶ 51δν ἃ ΕῚ [Φ ἸΣΕῚᾺ 

23 τι οράσθητε ὴ γίνεσθε 
Ο μῆς. ἦν Ὁρος ΒΟαΕδε; μὴ 6 Ῥϑοοχη 5 

δοῦλοι αὐθρώπῶν. 24 ἕκαστος ἐν 
βίανϑϑ ΤΆΘΏ. ἙἘΞΟῺ (ΟΏ6) τὰ 

ᾧ ες ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ 
Μ ΌΣΟΙ (5) πὸ νγ 85 οἰ αῆεά, Ῥχοίμοιβ, ἱἰθπὀ {δὶβ 

μενέτω παρὰ θεῷ. 
1οῖ εἴσῃ Ρ6 τοσηδίηϊηρ Ὀθϑιάθ αοα. 

25 Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου 

21 δοῦλος 
ΞΙαν 6 

μελέτω" 
1οῖ Ἧξ Ὀ6 οαζχο; 

γενέσθαι, 

ΑΡοιυέὲ ῬυΣ 6 νρίηβ δ]οϊηοΣ ΟΥ ᾿οστὰ 

οὐκ . ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς 
ποῖ Τα δανίησ, ορίηϊοη Βα 1 δῖὰ νη β 85 

ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. 
Βανίῃρ ὈΘΘῺ 5ΠΟΝΝῺ ΤΘΤῸΣ ὉΡ ΤΟγαὰῖ ΖΑΣ ΣῈ] το Ὀ6. 

25. Νομίζω οὖν τοῦτο. καλὸν 
Ὶ δὰ οὐ τ ἐμοσεῖοσα [321] πε 

ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, 
ἰο ΒῈ οχ βίης σου ἔμπα μανὶηδβ βίοοα ἢ παοθϑϑὶῖν, 

ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εεναι. 
τὲ Βη6 ἴο Ττ8 186 15. ἴοΡοε. 

21 δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει 
Ἧδνο σοὺ θθθ Ρουπμᾶ ἴο ὙΓΟΙΤΆΒΙ7 ΝΝοΐ 6 5Βϑοκίηρ 

λύσιν: λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ 
Ἰοοβίῃ δ; ἤᾶνα σοὺ 66 Ἰοοβξοαᾶ ἔσο τψόοσαϑηΐ ΝῸ 

ζήτει γυναῖκα 28 ἐὰν δὲ καὶ 
1: αὐγὴν ὙΝΟΤΏΒΩ; 1 ὄνο σὺ Ῥαΐξ 8150 

μήσῃς, οὐχ ἥμαρτες. καὶ ἐὰν 
σοι Ἰβόυα ΤΩΔΙΥΚΣ, ποΐ ψοι ΒΙΠ θα, Αῃα ἱξθνου 

 6γ5, 

1 ΟΟΒΙΝΤΉΗΙΑΝΝΕ 7: 19--28 

Τρ ἰὴ ηοῦ ροὺ οἱτ- 
οὐ βοα, 19 Οἰτοιχ- 
οἰδίουῃ ἄἀοθβ ποῦ ζχθϑῃ 
8. ὑπίηρ, δὴ τὑποϊτ- 
ΟὈΠΔΟΣ οὰ Ἰθ8 5 Ὡοῦ 
ἃ ἰῃΐηρ, Ραὺ ΟὔΞ6Γ- 
ψνΔσ6 οἱ ΟΑαοὐ᾽ 5 οοχὰ- 
δηλ ατηθηῦβ [4068]. 
20Ὶὴ ψὨδίρθυοσ βίδίθ 
ΘΕ ΟἿΘ6. Νὰ Οδι] θᾶ, 
160 Ὠἴτῃ τουδὶ ἴῃ ἰὐ. 
2Ι οῖθ γοι οδ]16α 
ΨΏΘΩ 8 5ἴαγθ Το ηοῦ 
Ιοὺ ἰῦ ΟΣ γοὰ; Ὀυΐ 
1 γοῦ οδὴ 8150 ὈΘΟΟΠΊΘ 
ἔτθα, σύμ βοῖζα [6 
ΟΡΡροτγύαμιίν. 22 ΕῸΥ 
ΘΏΥΟΣΘ ἴῃ [{Π6] Τιοτά 
ἰδ ψ85 οδ θὰ θα 
ὃ. 5ῖδνθ ἰ5 8 Τιουα 5 
Τγοοάτχηδῃ; το 156 ὯΘ 
ὑπαῦὺ 5 οϑ]]θβα ΏΘΩ 
8 ἴἔγδθθ ἸΏ8 5 ἃ. β'δνθ 
οὗ Οῃγίϑὺ. 23 χοῦ τοτ8 
Ῥοιρηῦ ἰῇ 8 ὑσῖοθ; 
δου Ὀδοοχαίηρ 518 ν 65 
οὗ χχθῃ, 241ῃ ψἢδϑὺ- 
ΘΥΟΣ σοπαϊῦϊο ΘΟ ἢ 
ΟἿΘ Ψὰ85 Οδ]ϑα, Ὁσοίῃ- 

1Ιοὺ Ὠΐῃ τοπγϑίῃ 
ἴῃ 1 δϑβοοίαύθα ψὰ 
αοᾶ. 

. 25 ΝΟ σοησΟΥΪΠ 5 
ΨΊΓΘΊΏΚΞ Σ ἤδγνθ ὯΟ 6Ο0Ώ1- 
ΙΔ ἔγουῃ ὑὯ6 Τιογᾷ, 
ῬΌΌΓΙ ρῖνα ΤΥ ΟὈ᾿ οι 
8.5 ΟὯΘ ΏΟ δα ΙΏΘΤΟΥ 
ΒΟ Ηἰὶ ὋΥ ὑῇ6 
Τοτᾶ ἴο Ὀ6 ᾿ἔδινΏξι}. 
26 ΤΏΘΓΘΙΟσΘ 1 [ΠΏ 
{πὶ ἰο ὍὈ6. ΜῈ] ἰὰ 
νον οὗ [6 Ὡδορϑϑὶὺν 
Ὠεσο Ἰ 5, ὑμαὺ Ὁ 
Ϊβ ΨΘ6Ὶ1 ὉΓ ἃ τζϑῃ ἴο 
σοηὐίηιθ ἃ5. 6 ἰδ. 
2] ΑΥὐθὸ. γοιὰ Ὀοχῃα ἴο 
85'!. ΜΙ169 5΄'ορ βϑϑιηρ 
8 Τοθαδθ. Αὐτὸ γοὰ 

Ὁ] Ἰοοβαα ἔσο 8 1162 

Ξίορ βροκίῃρ ἃ ψ 119. 
28 Βαῦ ὄνϑὴ 1 γοὰ αἰάᾷ 
ΤΆΘΙΥΨ, γοὰ ΜΟΙ σοχ- 
χηϊῦ ὯῸ β'ῃ. Απά 1 ἃ 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΠΙΑΝΚ. 1: 239---85.4 66 

αρτεν. 1 νἱΓρία ΓΌΘΥΒΟῺ] ΙΏ8Υ- 

οὐχ ἡμς πρᾶ. | τἰθᾶ, βύοῃ:!ῃ:. οὔθ Μοια 

οοιαμιῖξ 0 δῖ. Βονυ-. 
. γή ᾿ ἡ παρθένος, 

ΤΡ μὲ ἘΦΗ τι6 ἐνῖγαῖα, ποῖ 

δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ |ἐγας, ἐποβα ὯῸ. (Ὁ. 
ἔελτος οη΄ νὺξ ἰοΐπα. 8658 ΜΊΙΒανΘ 86} 1} ΠΑ ἘΠΗΡ Β ίοΣ, δὲ ὑμῶν φείδομαι. ἰὰ ὑμεῖς ἢθ αὐ Ὑς 

κι ΡΤ ἜΣ Ῥυϊ ον Ι διὰ Βρδυῖιβ. ἢ 81 βρδσίηρ ΤΡ 
Ὰ ἷ - ὁ 29 Μογϑονθσ, ὑπ|5. 1 

29 μος δέ {πῆρ ἔυτνῶν [δε | 580, ὈγοῦΠ ΓΒ, Ἐ86 ἐἰπηδ: 

ς΄ συνεσταλμένος ἐστίν: [1δτὺ ἰα πράσει Εο αν καιρο ᾿ Ἢ Τοῦ 6 σ 
εἰθριος ΠΡΎΤῚ μδναδ Ὀδθῇ Ὀ]δοϑά ξοξοῖμον 15; Ἱμανὲ πψίῖνεβ. Ὀ6᾽ 88 

λοιπὸν. - ἵνα ΤΞΒουρα ἐμὸν δᾶ ποηβ,. καὶ : 

μι Ιϑείονεσ. (μϊπι6) ἐπ ογᾶοσ δὶς δἷϑο [88 ΒΕ 40 δῃά. 4150 ὑδοββ. ΒΎΝΙ 

ἔχοντες. ὦσιν ΜΘ Ὀ6 85. ὑῇοββ γα 

ἔχοντες ἐυτθεν ὥς: μὴ 
ἔχονται τον ΤΑΔΥ Β6,} 4ο ποῖ 660, δ’. ἔμοῦ᾽ 

ντες ὦ ἡ κλαίοντες, ψο ταήοϊσθ 85: ὕποβθ 

Ἂ καὶ [88 τ ἐλεοντς ᾿ς μοι νθθρίηβ, [γὴῸὺ ἀο προ τοίοίοθ, 

ὶ ντες ὦ χαίροντες, καὶ δα ἰθοβθ Ὸ ὈῸΥ ἀϑ 

ὑὰ τμ8 ΕΣ χαίροντες ὍΣ ἊΣ τοϊοϊοίησ,, δῃηά [ξῃηρϑθ ποῦ Ῥοβϑθβϑίηρο, 

τ ἀγοράζοντες ὡς: μὴ κατέχοντες, 31 δὰ ὑῆοϑα χρδκίηρ 

1λ6 (οι 65) Ῥυγίαα 88 ποῖ μανίὴδ ἀονν πα, ῃ58 οὗ ἐπα ψουα δ 

81 καὶ ες οὗ χρώμενοι᾽ τὸν κόσμον ὡς [ὑμοβα ποὺ υδίηρ 1ὑ, ἴο, 

ἢ π ον βαῖνε ἰῇ ψουὰ δ8 [ἐῆ6 01]; ἴον ὑμ8 βοθῆδι 

ἘΠΕ ΒΙΒΡΙΟΒΑΕΣ τιτριε τὸ 1 οὗ ἐῃ15 ΜΟΥ ἦδ᾽ οἰδηρν 

ἐπε ᾿τηρ. 32 Ιηᾶοοά, 1 ψαμΐ᾽ 

στοῦ ἴο Ὀ6 {66 ἔτοῖν: 

παράγει γὰρ 
᾿ς 15 ἀομιε Βοσίδα ἴοΥ 

᾿ θέλω 

μὴ καταχρώμενοι χ 
εὐ ΒΌΘΒΙΙΒ; 

χῆμα΄ τοῦ κόσμου τούτου. 32 
ἌΝ οἔίβς.ὀ ονογιὰ 118. Τ δῖα νἸΠὴ5  αὐυχίον. ΤῺ ΠΡ ΡΣ Σὲ 

δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους ᾿ εἶναι. ὁ ᾿τίοά πιδ ἰ5. δηχίουβ 

ἘΠ : ες χοῦ. ἔγδα ἔτοτα εδὐκίοίν ἴο Ὀς. ΤᾺΘ ἴοσ ἐπ ὑπϊῆρϑ οἵ ἐπέ 

ἄγαμος “ἰ μεριμνᾷ τὰ Τιοτᾶ, ΠΟΥ, ΚΗ ΤΩΔΥ͂, 

Ὁταδγεϊθα (056) ἰ5 Ῥεῖαθ ηχίουβ οσς μα (165) } σαὶθ ὕπθ ΤΟΓα᾿ Β΄ ϑΡὲ 

οὔ κυρίου πῶς ἀρέσῃ τῷ - κυρίῳ“ ᾿ ῬτονΑ].. 39 Βααλ -ἴῃ8 

οξ 86 Τιοχγά, “᾿ς μον μο 5 οΌ] ριθαθ ἰὸ ἴῃς. Τιογά; 1 τηδυτὶθα ἸΏ8η. 15 ΔΏΧ- 

83. : οὐ δὲ ,γαμήσας ᾿ἰδὰ5 1ῸΥ δὲ Ἑϊηῤο 

“(8 6᾽ ἘΣ , ᾿ “βυξ. - μανὴβ ταδυυ θα [ οὗὁὨ [86 μου] ά, ᾿ ΠΟΥ 

εριμνᾷ: τὰ .. -- τοῦ -- κόσμου, [88 τᾶ Ὁ δ [η. 186 80" 

15 -- αηχίθις οσΣ ἴδ ({π| 55). οΥ δε ." τνου]ά,. ἡμῶν, ἊΣ ΠΝ ἌΣ 

5 ΄ ὶ δε 6. ἿΝ 
: ἔσῃ". - τῇ γυναικί, 34 καὶ 8 " 

πῶς ΒΘ ἀσεες τιοδε ἴα ἴὰ68 ὙΜΟΙΏΔΩ, «πὰ εἰρλς τας βιό δ εφρρους 

ἦν; ἄγαμος ’ 

Ὧ6 βεβεριστσῖος, ἀρὰ ὧν υϑοπηα
α ΝΣ “ἀηχηδυτ θα ἢ μολρ πα ξηαυὸ μα 

: τὰ: ΟΥ̓ 6 ἴηὴσ 

καὶ “ἡ παρθένος. μερὶ μυδ ἀμτηβ5) } ἐπα Ιοσᾶ, ὑπαῦ βμὅ 
ηᾷ ἴῃ6 ν γαῖα “τ ϑοῖδς αὐχίουϑ Γ ἀμ 

( 5 

ποῦ κυρίου; ἵνα ἡ τὴ ἢ - ἁγία. καὶ ΠΊΔ) Ὀ6 ὨΟΙΪΥ. ἀν Ν 

ΟὟ πο: Ἴρτα," πο Ὅρα οΝ “πδὺ ΣΉδ. ΤΆΒΥ δ ἘΔ, -8 4 πα ὌΝΟΥ ᾿νὸ ῤλριας 

' 
ΘΙ. “5011 

τῷ. σώματι καὶ. τῷ, πνεύματι" ἡ Ἐπ ρα 

; 8 [ὑνοτα 807: 6 ΙΒ μλδηὶ 
ἰοῖϊθαο Ῥοᾶν διὰ ἴο 86: : ΒΡΙΣῚ ᾿ τ ἐν ὰ ἐπαρ 

αμήσασα μεριμνᾷ τὰ - 

ΤΑ εἰαμή τοαυτιθᾶ 15 θοΐηρβ δηχίουβ ἔοσ ἰμ8 εἀρέον 

τοῦ κόσμου; πῶς 
οὔ 8 ἘΨΟΓΙΙΩ͂, δον 

(αἰπθε οἱ {π6. Μοεῖά, 
Βον 8:6 τ8ν5.- 5818 

.- ἀρέσ : 
586 ΘΗ ΔΊθαβο- τ ὅδ. {86: δρρτονϑὶ- οὗ παῖ: 

161 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑ͂ΝΝ ἢ: 8ὅ---40 

ἀνδρί. 835 τοῦτο δὲ πρὸς . τὸ ὑμῶν ᾿μυθραπα, 85 Βιὰϊ ΏΙΒῚ 
τΆ816 Ῥεύβοῦ. - ΤἘϊ15᾽.. Ὀπὲ τ τα Ὧ6. οὗ χοῦ | 87 ᾿βαυΐηρ Τὺ σοῦπ 

αὐτῶν - σύμφορον λέγω, οὐχ)ρΡθυβοηϑὶ Θανδηῦββα, 
ΥΟΙΥ ΟΠ65.: (8156) Ῥϑασῖηῃ εξ ἰο οἴ μοσ 1 8͵Ὰ ΞΘΣΙΏΒ, ποῖ [ ηοῦ ἰμαῦ 1 ΠΒΥ- 6β8ὲ 

ἵνα. βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, δ... “ὨΟΟΙΘ᾽ ΡΟΩ- τοῦ, 
1π οσᾶθν εξ ὥοοβα ἴο του Τσεμι. ἴχγονν Ὁροῦ,, [πὰ ἴοῸ τον. στοὰ ἴο 

ἀλλὰ. -πρὸς - τὸ ον -“. "- καὶ [ ὑμαῦ, ψὨΪΟὮ .15.. Ῥεσοια- ᾿ ᾿ χη 
ρυξ ἰονατάα. (μ6 ἀνε ε.) ὑχημον 6 δμηᾶ] ἴὴρ “δὴ μα ψῃοἢ 

-εὐτάρεδρον “3 τῷ ς κυρίῳ {ΤΆ ΒΘ 5 ̓. οοῃδίϑηῦ - δὺ- 
(ἰδ 8) ϑἰτμωρ 61 Βεβϑίάθ ο ἴδ. Ιοζὰ ᾿ἰομἄδίσα.. ἀρ ἐμ 
ἀπερισπάστως. Ξ' Ὶ Τιοχᾶ. ψιμπουῦ αἰξίσδο- 
ἐπέ ς ' ὑἀπῖλο ἴοπ..  ." 

Ἢ 36 Εἰ.-: ἔ :οτυτίς ο᾽ ες ἀσχημονεῖν. .36 Βα :. ΒΏΣΨΟΣΒ 
ἘΠΕ δε δῶσ ἴο 8 Εἰ βε μα υ π θ᾽ ΚΕρτΟΡΕΣΙΣ ἘΠ κα Ὧ6 5. Ῥαμανίηρ 

τὴν παρθένον. αὐτοῦ-.: νομίζει -: -ἐὰν. ἸΑΡΣΟΘΟΣΙΥ, ἤμοίον, ἰδ 
ΤΑΣ ἴηε΄-. νη, ΟΥ̓. Ὠ6 ἜΡΕΡΘΝ ἢ Ἔνασ. νι λον, “17. πᾶὺ.-15 

ἢ 3: ὑπέρακμος, -᾿ καὶ οὕτως" ὀφείλει. 'Ῥεαϑὺ . ἶδθ.. εἰ ὐὐνὸ ὋΣ 
58 6 ΤῊ. 6 ΟΥ̓́Σ ὈΙΟΟΙΏ:ΟΣ 116, ἀπά ἰμ5. {ξ 15 οὐ ρ' νοῦ; ΕΝ ἐ ΦὯ15 ἷὖς 

γίνεσθαι, δὃ΄. -- θέλει ποιείτω" 6 ψὰ}ὺ ὁ 5βουμά 
ἰο Ὀ6 οσουτίασ, πν δὲ ΒΟ ὧθ ΠΟΙ 166 Πἰπὶ ΡῈ ἀοΐηφ; [ ἑδθ ρῖδαςθ, 1ϑὺ - ἰστ 

οὐχ ἁμαρτάνει"" γαμείτωσαν.᾿..᾿ 81 - ὃς [46 ψῇῃδὺ 8.: αηΐδ; 
ποῖ ᾿ἨΘ 15 Β' ΠΏ. 5; 16 ἔπετα Ἠ6 τλδχυνηρ. 0 [Π6 ἄοββ. ποῦ. ϑἴῃ. 168 
δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, μ' μὴ | ἔδεῖα. τϑυτυ. 37 Βυὺ 1 
Ὀπὲ 85 βίοοα ,(1πὰ 6 Βδατέ οἵ ΕΗίτη. ᾿βείειεά, ποῖ [ΔΏΨΟΙΘ - βίδα δου θα 

ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν. δὲ ---: ἔχει περὶ , 15. Ὠραχύ,, ΠΔΨΙῺΡ; 
ἈΑνΊΏδ΄ προοβαίίν, δαϊμοσι ν.. Ῥαΐ ἨΘ 5 βανίῃβ δροιε ΠΟ ἡροθεδίύν, δ. Ὧδ5 

τοῦ ἰδίου- θελήματος, κἀὶ: τοῦτο - κέκρικεν |ϑυ μουν ΟΥΘΣ ὨΪ5 Οὐ 
ἴδ Ἄνα, ΡΜ, ἡς αλᾶ.. Ἐμ15.. ἐν μὰ5 ἡπάροα ΨῚ1 δᾶ 85 πιϑᾶδ 

τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ; τηρεῖν... τὴν “ἑαυτοῦ 815." ἀδοίδίοῃ :- 15 ὮῚ5 
ΗΝ ἀδ. ον. -ραχί, ἴο Ὀ6 Ἀκπῶς τὸ ἴῃ. οὗ Βίσχηβοι ] σὰ δασύ, “ἴὸ Κεορ 

παρθένον," καλῶς͵ ποιήσει. 38 ὥστε -" καὶ 85. οσ. ὙἹΓΡΊΩἰΌν, ΒΘ 
ναί, . 8 ν βΒον Ὧ. Δ5-δηὰ ἐν τε Ψ11 ἀο. ψ61]1. 38 Οο- 
ὁ τῶν γαμίζων . τὴν “ ἑαυτοῦ -} 5ϑασοηύν ἨΘ, δἰβο ἐμϑύ 

[86 (ο 6)  αἰνίη ἱπ τπϑιτίαρο. ἴθθ “ΟΕ Ὠἰπλβο 1} σίνοϑ. ὨΪβ ὙἱΓ Ί δε 
ΡΡῚ 

παρθένον καλῶς ποιεῖ; «καὶ ὁ. 
ἱσσία..:, ΒΠΕΟΙ͂Ρ δε 15 ἀοίτιν, δηάᾶ [ῃ8 (ο.6) 

γαμίζων' κρεῖσσον ποιήσει. 
εἰν ἸῈ8 πὶ ταδστίαβς οτος . Ὧ6 ΨῺΠΙ ἄο, 

39 Γυνὴ ὀ δέδεται ἐφ’ ὅσὸόν -- χρόνον 
- ἽΧοτηδη. Βδ85 θθθῃ ἰρνόπύς ὍΡΟΣ 85 ΣΟῚ ἂἃ5 Ὦϊη6' 

ζῆ “- ὁ ἀνὴρ ᾿-- αὐτῆς" ἐὰν. δὲ {Πδὴ Βυβρϑηά. 15. 811ν6. 
15 Ἡνίηρ . ἴθ. ΙΏ816 Ρευξου “ΟΕ ΒΟΥ;  ᾿ξονον ΒΜαΐ. ΒΒ. 1 Ἣδ ἘΠΞΌΔΙΩ 

"κοιμηθῆ: ὁ ᾿ ἀνήρ, - ᾿ἐλευθέρα ΄ ἐστὶν [5που! 18}1 ᾿δβῖθθρ ΠᾺ 
βδουά 5ἰδερ. τἀδδ τΤΩΒ16 ῬΕΥΒΟΙ; - 586 15} ἀθα  ῃ], βῃὸ 5. ἔσεθ ἴο 
ῷ᾽ θέλει ταν δῆτ, μόνον ἐν] 6 τιδτυϊεα ἴο: ΠΟΤ 

ἰἴο ψοτὰ ΓᾺ 15 ὙΠΠηΡ ἰο θα τηβττῖθά, ΟἿ ἴἢ[5η)6΄ ψϑηΐδ,". ΟἿ ἰπ 

κυρίῳ", 40" “Μακαριωτέρα δέ Ξἐστιν ἐὰν οὕτως [ [{86] Τιογτά. 409 Βαὺ 586 
Ττοτὰ ἃ; " ἈΔΌΡΙΣΣ'- Ῥαξ' 588 5 1Ὲ ἐνοσ ἰδὰ5 15: Βδρρίδσ 1 56: τὸ - 

μὴ. τλδυγίασα ἄορ Ὅ6]], 
ποῖ [ΡαὉ 6. ὑπ αδ65. ποῦ 

..} σῖνϑ 18... 1ὰ - τλδιτῖδθθ 
ἍΠ1 ἄο Ὀούίοσ....: ᾿ 

394. υἱέ 15: Ρουμαᾶ 
᾿ἀυσίηρ 81 {86 - ἐγ 

μείνῃ, κατὰ" τὴν ἐμὴν γνώμην ὙΛΒΙτ5 (85 586. 15,. 86- 
5886 μοι] τετηάῖτη, ᾿δοοογαάϊπα ίο ἐπα τὴν - γυρῆσας σογάϊηρ το ΤΩ ὉΡΙΠίοα. 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΑ 8:1--8 

δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ 
Ι δῖ Κη οτ ΘΙ5ΞΟῚ βρίτιξ οὗ αοὰ 

ἔχειν. 
ἴο 6 Βανίῃξ. 

Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, 
Αροὰξ Ρὰξ ἰῃς (55) Ξϑοσιβορα ἴο 140]5, 

οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν 
6 Βδνὸ ΚΟ τιδὲ 811 (ο} 65) Κηονιοᾶςξα 

ἔχομεν. ἡ σγνῶσις φυσιοῖ, δὲ 
Ὅ76 δῖα δνίης. Τὰ6 Κηον]οᾶσο 15 ρυ Π 5 ὑὉΡ, ἰδ6 Ὀυΐ 

ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 2 εἴ τις δοκεῖ 
ἴονε ὶβ υλᾶϊης ἂρ. 1 δϑορῃθ ἰ5 ἐπἱκίησ 

ἐγνωκέναι τι, οὔτω ἔγνω 
ἰο αν Κόονα δοίη, ποίδεσνοξ δ6 

καθὼς δεῖ γνῶναι: 8 εἰ δέ τις 
ἀστῶΣ ἃ5 1115 Ὀἱπᾶάϊηρ ἴο Κπόονν; 1Ὲ νυΐ δῆψουθ 

ἀγαπᾷ τὸν θεόν, . οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾽ 
ον ἴδ 6 αοά, 115 (ο6) 85 Ὀθθὴ Κῆον ΌΥ 

αὐτοῦ. 
Πΐτ.. 

4 Περὶ βρώσεω οὖν τῶν 
ἤρου Περὶ τῆς ἢ ρώσεω 141: ς ἰμλογοῖοσθ οὔίῃμβ 

᾿ εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι 
(155) βδοσι δορὰ ἰο (4.015 “6 ΠΆΘΗ κῆοσν. ἰδαξ 

οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι. οὐδεὶς θεὸς 
πούδιπ, οἰ Ἶ60] ἀι ΟΣ, δῃὰ ἴμδαΐ Ὧο οὔθ αοά 

εἰ μὴ εἷς. ὅ. καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν 
δ ὯΟ ΟἿὮΘ6. ΑΙ5Ὸ ῸΣ 18 Ἔνθ Ἐ}.:} 

λεγόμενοι ᾿ θεοὶ εἴτε. ἐν οὐρανῷ. εἴτε 
(ΟΠ 65) Ῥϑίῃρ 58] βοὰβ ψϑθίθοσ θὰ Βθαᾶνθὸθ ΟΣ 

ἐπὶ γῆς, ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι 
ὌΡΟΩ, φασίῶ, δϑ-ονθὴ 8:6 σοάβ δον δῃα [ἰοσχαβ 

πολλοί, 6 ἀλλ᾽ ἡμῖν. εἷς θεὸς ὁ πα 
. δῇ ἡμῖν οι ἀὐδ τὰς πο τήρ, "- οἵ ΤΩΘΏΝ, 

οὗ τὰ . πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ 
ΒΟτα τὰς. 811 (165). δὴὰᾶ ΨψὋὸ , ἰχΐο ἤῃἰχ, δῃᾶ 

εἷς κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός δι᾽. οὗ τὰ 
οὔθ [Ιοχὰ ᾿ὐσοὺς Ομσιβί, ᾿ Ἑπτουσἢ Μοτα πο 

πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾽ αὐτοῦ. ἃ 
811 διαίρία διᾶ να ἰγουρῃ  Ὠΐτη. 

1 ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις" τινὲς 
Βαϊ πο ἰῃ 811 (ομ65) ἐμ Καονιοᾶρσο; βοζὴθ 

τῇ ίᾳ ἕως . ἄρτι τοῦ εἰδώλου 
ἐπ οἵ ἴδε. συνήθεια ἈΠῈ] τσὶ ον οὗ 6 [60] 

ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ 
85 Βδου ῆσοα ἴο 1401. ἔπον τα εδδηθ, δια ἔδμ8 

συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα [88 
σοηβοΐθπσα οὗ ἴμϑσὰ ΝΣ ΣΌΘλς 

ολύνεται. -8. βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ 
ναὶ 6816. - ΤΒΐηδ δβαΐθῃ. ὑεῖ ᾿Ξ τοὶ 

“608 

1 οογίθίηϊν ὑμίηκ 1 
850 βδνθ αοαβ ερί στὶς. 

8 ΝΟΥ͂ οΘοποοτἰην 
Τοοᾶβ οὐζοσθα ἔο 

1015: ψὺ ΚΩΟΝ ψ8 
81 πᾶύβα Κηονψδάρς, 
Κηομιθᾶσε Ρυΐβ ὺρ, 
Ῥυῦ Ιονγ θυ ]ᾶθ Ὁ, 
ΔΙ ΘΏΥΟΙΘ ὑπίηκβ ἢδ 
Βδ5 ϑβδοαιυίγοα Κηου: 
βαρ οὗ βοτηθίμίϊηρ, Ὡβ 
ἄοος ποὺ γϑῦ - Κῆοχ 
[10] 1.5ὺ 85 μ6 οὐρῆς 
ἴο Κηον [10]. 5: Βαϊ 1 
ΒΏΨΟΙΘ ἴονοβ αοά, ἰηΐβ 
ΟἿΘ ἰ5 πονῇ ΟΥ̓ Ὠΐτη; 

4 ΝΟ σοΟΠΟΘΤΪηρ 
ἊἪῃὴ6 εοαὐϊῃρ οὗ ἴοοῦς 
οἴεγτοα ἰο 14.015, ψ8 
Κῆον ἰμαὺ 8δ)ῃὲ. ἰάοὶ 
15. ποίμίηρ. ἢ ἰδ 

᾿ ψοΙ]ᾶ, δημὰ ὑμαὺ ἐποσα 
ἶἴ5 Ὧὸ αοά Ρᾳῦ οπΠθ6. 
5 ΕΌΥ δνθὴ ὑδοῦρῃ: 
ἴμεσθ 81:6 ὑῆοθα 0 
8Δ΄6. οϑιἹθα 
ΜΆΘΟΙ. ἴῃ. ΘΔ. 
ΟΥ ΟἹ οϑίίῃ, 1ι5ὺ 85 
[676 8δΣΙΘ ΔΩΥ 
“ροάκ᾽᾽ δηᾶ  ΥΔῊΥ 
“Ἰοταϑ," 6 ὕῇεσθ 15. 86- 
ἔμδιν ἴο ὺ5 οὔθ΄ αοα 
16 Ἐδύμοσ, ουῦ οἱ 
ΨΈΏΟΙΩ .3}} ὑπίησα ἴδ 
δη ψὀῥ [ἋὉΓ ὮΪΠ; 
δῃηα ἰῆθγα 5 ὁὴδ Τιοσά, 
Ζθθὰβ ΟὨ γί, σοῦ 
ΜΏΟΤΣ 811 ὑπίηρα 816, 
δηά ψὲ σου Πίἰπι. 

Ἴ Νονοσ 6 1655, [616 
ἷβ. ποὺ ὑμὶβ Καονιθᾶρα 
χὰ 811 ρϑύβοηϑ; δὲ 
ΒοΟπΊ6, Ὀοίηρ. δοοιδ- 
τοπιθαᾶ υμὐ]} πον ἴθ 
1π6 140], οαὺ ξοοῦ. 85 
οι Π Πα βϑοσίδοά ἰὰ 

. 1401,. ὅῃᾷ ἐμεῖς 
δομβοΐθησθ, ΠΕ 

68 Κ, 5 ΟΕ θᾶ. 

8580 Ιοοᾶ. 1} πποῖ 

“5οακ5,᾽" 

69 

παραστήσει τῷ θεῷ: οὔτε ἐὰν 
ΨὯΙ ΤΙ βίδηα μεϑίάθ ἰο 8 αοά; πϑιμεῦ 1 ανδῦ 

φάγω ὑστερούμεθα, οὔτε 
8 58ο Ἅ6 ἃγ6 σου ὈΦὨΪηΩ͂, ὯΟΓ 

περισσεύομεν. 
[ον σα Ἅ6 5ποια οϑῦ, Ἅ6 χα δΔρουηαϊηρ, 

9 βλέπετε, δὲ πως ἐξουσία 
Β8 τοῦ Ἰοοκίηρ Ρας ποῖ βολθῆον ἐῇθ δαΐμοχὶν 

Ϊ 
ἐ 

| Φ οὖν ἑ ὑμῶν 

Ι 

"ἢ ΜΠ 

φάγωμεν, 

ποῖ 

ἐὰν 

αὕτη πρόσκομμα γένηται 
οὗγοῦ {πϊ58 {Ὠ1ὴ85 βίγιιοκ ἰοννασάα βμουα ῬφοοσαΘ 

τοῖς ἀσθενέσιν. 10 ἐὰν γάρ τις 
ἰο 86 ΕΔ (ΟΠ 65). Ἰξὄδνοσ ΥοΥ ΔΏΣΧΟΩΘ 

ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν. ἐν 
Βανίπαε Κηον]οᾶσο ἰὴ 

συνείδησις 
σου δοίθησθ 

5 ουα 5δεα6 νοι ἰδ (ομθ) 

εἰδωλίῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ 
ἰᾶο1 ἰβλρΙ 6 Ἰνγὶὴδ ἀοννῃ, χοῦ ἴμα 

αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ 
οὐ ἰτα ψο δὶς θῶ ΜΠῸ6 Στ ὰρ ἰἱπίο ἐπ 

τὰ εἰδωλόθυτα - ἐσθίειν; 
ἰᾷς (155) Βϑδουϊηορα ἰο 1015 ἴἰο Ὀ6 φαξϊῃ 52 

1. ἀπόλλυται γὰρ ὁ ἀσθενῶν ἐν 
15 Ῥϑῖηδ ἀθϑίτουεα ἔοσ ἰμ6 (ομθ) Ῥϑίῃρ ο κ ἴπ 

σῇ γνώσει ὁ ἀδελφὸς δι᾽ ὃν 
τὰ ΨΟῸΣ Κηαοννιβᾶβθ, ἴῃ6ᾳ. ἐρε λφὺς [γουθ νοΙΩ 

Χριστὸς ἀπέθανεν. 12 οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες 
Ομ σὲ αἰϊςα. τῆς δὲ 5: 

εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν 
ἱπίο. ῶὼ8 Ὀγοίΐῃμεχβ διὰ ϑδυωξηθ ΟΥ̓ ἔμαῖλ ἰδ6 

συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν 
«ΟὨΒΟθη 6 Ῥείη γε 8 Κ ἰηἴο τ ΕἸ 

ἁμαρτάνετε. 18 διόπερ εἰ 
τοῦ 8.6 5: πη δ. ΤὨΤΟΌΞΕ ΜΏΪΟΗ ονθὴ 1 

βρῶμα οσκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ 
ἰλτηδ εαἴθηῃ 15 σδ βίη ἴο 84} ἐπα Ὀχοίμου οὗ πιθ, τοί 

μ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα 
ποΐ Σ 5ῃομ)ά εδὲ τηθδαὲ ᾿ἰο 6 δβέθ, ἰῇ ογχάφυ ἰδὲ 

μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. 
ποὺ ἰῇ6 ῬὈχγοίΐμεσ οἴτηβ 1 5ῃποια οδιδ6 ἴο 241]. 

θ0 Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; 
Νοῖ 8Ὼ 1 

οὐχὶ ᾿Ιησοῦν τὸν κύριον 
Νοὺ εϑὺβ πὸ 1ογτὰ 

τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίῳ; 2 εἰ 
:ςο ΨοΥκ οὗὖτχηθ. τοῦ 86. ἴθ [ογὰῇ 1 

ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν 
ἰο οἴμούβ ποῖ 1 δὰ ΔΡοΞίΙΘ, μας ἴῃ ἔβδοϊ ἴο γοῦ 

εἰμί, ἡ γὰρ σφραγί μου τῆς ἀποστολῆς 
1 ἄτα, {ῃς 5681 ς οξτηθ οὐ 6 δροβίεϑῃϊρ 

᾿ ὑμεῖς ἔθεε ἐν κυρίῳ. 
: γοσ ὅ΄ῖ6 ἰῇ [1ογά, 

οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; 
Νοῖ 81 1 ΘΡοξί 6 

ἡμῶν ἑόρακα; οὐ 
Οὔυβ Βᾶνθιβθθῃῦ Νοΐ 

1 ΟΟΕΒΙΝΈΒΙΑΝΝ 8: 9---9: 2 

ΟΟΙΔΙΩΔΘΕΩΑ ἃ ἰο αοά; 
1 τψὋὸ ἀο ποὺ ϑαύ, ψὸ 
ἄο ποῦ 811 5Βογῦ, Πα, 
1 νὰ οαῦ, ψὰ Ὦδνθ ὯΟ 
οτϑαϊδ [τὸ ΟΌΓΒΘΙν ΘΕ. 
98: Κοοὸρ ψϑυοῃίηρ 
ὑμδῦ ὑμὶβ ϑαϊπουὶν οἵ 
ὙΟΥῈΒ ἀσθ5 ῃοὺ βοῃλθ- 
ὨΟΝ ὨὈΘΟΟΙῺ6 ἃ δὑυη- 
ὈΠΪὴρ ὉΙΟΟΙ ἰο ἰοξθ 
ΜΏΟ ἃγὸ ψοαὶς, 10 ἘῸΤ 
1 ϑγοθ 5ῃου ἃ 5686 
γοι, π6 οὔθ μανίην 
Κπον]θᾶβο, τ οιληϊηνσ 
δὺ 8. τθδὶ ἴθ δὴ ἰᾶο] 
ἰθ Ϊθ, ΜῚ1 ποὺ [μ6 
σοῃδβοίθῃσα οὗ ὑϑῦ οἵδ 
ΨΜΏΟ ἰβ5 οὶ Ὅ6 Ὀαδ 
ὉἃΡ ἰο {πμ6 ροϊηὐ οὗ 
ραὔϊηρ 1οοαπ οἴοσθα ἰο 
0159 11 ΗΠ θδ]ῖν, Ὄν 
ΟΣ Κηον]θᾶρο, {8 
ϑη ἰπαὺ 15 ας ἰ5 
Ῥδῖηρ τυϊηθᾶ, [γουἹ] 
ὈσούΠΘΙ [ῖ0ΓὉ ΨΏΟΒΘ 
ΒΆΚ6 Ομ χγὶδὺ αἰἱδα, 
12 Βυὺ ψΏΘη τοῦ Ρθο- 
ΡῚ6 ὑλιι5 βῆ δραϊηβὺ 
ὙΟᾺ Ὀγούμουβ δῃᾶ 
ΜοΟυΠα, ὑμοῖὶγ 601 - 
Βοίΐθηοθρ δαὺ ἰδ 
ΘΔΚ, τοῦ δἵθο κ'ῃ- 
ηἰὴρ ρδίηδ ΟἸ γί ϑῦ. 
13 ΤὨΘΓΘΙΟΤΘ, 1 ἴοοα 
ΙΔΚΘ5. ΖΥ ὈΓΟΥΏΘΥ 
ΒΟ ΠΡ16, ΤΣ Ψ11 Ὡθνδν 
αϑϑῖῃ οαὺ Πθϑἢ δὖὺ δῇ, 
αὺ 1 δ ὺ οὺ τ8Κ6 
ΤῊΥ ὈΤΟΐΏΘΙ 5ΌΠΣΔΌΪΘ. 

Αἴὰ Τ ποὺ ἔγθοϑ 
ΔΙᾺ ἢοῦ ΔΠ 8Ρ08- 

1602 ἩΔΥΘ ΟῚ τοῦ βδθῇ 
ΦΟΡᾺ οὐ Τιοσ ΑΥ̓Θ 
Ὡοῦ ὙΟΥ ΤῺ ΜΟΥ ἴῃ 
[{Π16] ΤΠιοχᾶϑ ΖΙΕῚ δὴλ 
Ὡοὺῦ δὴ βδροβϑίθο ἴἰο 
οἴουα, 1 χοῦ 66Γ- 
ἴδ δι ἴο σοῦ, ἴοτ 
χοῦ 8:6 [86 5681 600- 
Ἡττηΐηρ ΤῺ Δροϑῦδ- 
510 ἷἴῃ χϑιαύϊοη ἰο 
[006] Τιοχά. 



1 ΟΟΚΞΙΝΤΗΙΑΝΕΡ 9:5---.| 

Ἢ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ 
γ}:1:} ΤΩ ἅςξθηξα ἴο ἴλὰ 6 (Ομ 65) ΤῊ6 

ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη. 4 μὴ οὐκ 
ἡυαρίησ ἂρ 15 115. οἵ ποΐ 

ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν; 
ν͵ὲὸ Δ Βανίηθσ δυϊμουιν ἴο ἐδί Δα ἰο ἀγίηκῦ 

δ μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν 
ΝΟ πού 6 δῖ πανίῆρδ δυΐϊμοσσν βΙβίοσ 

γυναῖκα περιάγειν, ὡς κἀὶ οἱ λοιποὶ. 
Ὑγοδὰ ἰο Ὀ6 Ιφαδϊωρ δροχϊ, ὃς. δἷϑο ἐπα Ἰθξίονοσ 

ἀπόστολοι. καὶ. οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ 
διροϑίίθϑ δηᾶ. ἰῃᾳ -Ῥσχοίμοτβ οὗ 88 ἸΤιοτὰ - αμᾶ 

Κηφᾶς; 6. ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας. οὐκ 
ΟΘΡ859 ΟΥΙ  δἵοπε Ι Δ ΒΑΔ 5 τοῖ 

ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι; 17 Σ5᾿τίς 
δύ ννο ανίρ δυϊοτιν οὶ ἴο Ὀ6 νου ΚΙΩ σ᾽ γγηο 

στρατεύεται ἰδίοις  ὀψωνίοις ποτέ; τίς 
ΞΘΙΝῈ5 85 ΒΟΙΩ͂ΙΪΟΣ ἴο ΟΥτν Ῥχον βίου βϑοσαθ χη ΏΟ 

φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρττὸν αὐτοῦ οὐκ 
15 Ῥιδηθηρ νἱπμονασαὰ δηᾶ ἰδ θ γαῖ οὔτ τοὶ 

ἐσθίει; Ὦ τίς ποιμαίνει. ποίμνην καὶ 
615 δδαϊϊη5ὴ ΟΥ ΨῈΟ [15 5 ρ Βουάϊπϑ Ηἤοοκ δῃᾶ 

ἐκ. τοῦ γάλακτο τῆς ποίμνης οὐκ 
ουοῦ τὰς Υ ἔτ 5} ὁ ὼ ΤΟΝ εὐ ΞΟΟΙΚ ποΐ 

ἐσθίει; ἡ 
8 18 ϑαϊϊηϑ᾽ 

8 Μὴ κατὰ 
Νοί. δοςοοτάϊηξβ ἴο ΤΩΑΔῸ ἰὰεϑε (τ 55) 

λαλῶ, καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ 
1 ΔΙῺ ΒΡ ΚΙ, ΟΥἨ ΔΙΞο ἴῃς Τδνν {μεβ6 (810 55) ποῖ 

λέγε; 9 ἐν γὰρ τῷ Μωυσέως νόμῳ 
5 Βα 5) ἸΏ ΖΥ ἰδ οΥ Μοϑβεὸβ. Ια 

γέγραπται. Οὐ φἰφιμώσεις βοῦν 
1: Ὧδ5 ὍΘ 6 ψυιίθῃ Νοῖ σοι ὙΠ ΤΩΌΖΖΙ6 ΡῺ1Π 

ἀλοῶντα.. μὴ. τῶν βοῶν μέλει ᾿-τῷ θεῷ, 
Ἰσοϑίηρ. Νοῖ, ΟΣ 6 0115 [118 σαταὸ (οὸ 6. ἀοά, 

ἢ δι᾽ ἡμᾶς πάντως λέγει; 
ΟΣ χουρῃ. .᾿ Ἃ5 διϊοσοίῃου 5 Ὧ6 Ξα 52 

10. δ’ «ἡμᾶς. γὰρ ἐγράφη ὅτι 
ΤΏτουΒὮ ἘΕῚ ΤΟΥ ἰὔνδ8 ψτιϊίθη, Ῥεσδυβθ 

ὀφείλει ἐπ᾿. ἐλπίδι ὁ. ἀροτριῶν 
15 ον 5 ὍΡΟΣ ΒοΡ6 1δ6 (ομθ) -. ῥἱονὶηξ 

᾿ἀροτριᾷν; καὶ ὁ' “ ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι 
ἴο Ὀ6 ριον, δᾶ ἴῃς (056) ἰὨχοϑϊαρ προ ΠΟρ6 

ἄνθρωπον ταῦτα 

"τοῦ : μετέχειν. 
Οὗ ἴδ ἴὸ 6 ργίδκιηρ, 

11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ 
Ὁ ὃ ψ8 ἰογου ἔπθ ρίσγιζαδὶι ({Ππ|}55) 

ἐσπείραμεν μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ 
βονγθᾶ, “τοδὶ ([πἰπηρ᾽ 1 ψ8 οἴνου ἐπα 

“10 

Ξ3'.ΜΥ ἀβθίθῃβ [ὸ 
ξοβθ ΨΏΟ ἘΧΘΙΏΪΏΘ τηὰ 
5 85 19}0Πο 5: 4ΐγε 
Βᾶνθ δυνμοῦν. 0 δαὶ 
δια ἀσίηκ, ἀο 6 Ποὶ) 
ὅ ὝεῈ μβᾶνθ ϑυϊῃόσν 
ἴο Ἰρδᾶ δροιιῦ ἃ. βίβίος 
85 ἃ λα, δυθῃ ἃς 
[Ὧ6 τοϑὺ οὗ ὑπμ6 8ρος- 
1165 δ8ῃηᾷᾶ.- 8 Τιοσᾶπξ 
Ῥγούμειβ δηα σΘΌΠδς, 
ἄο ψ οὐ 6 ΟΥ ἰδ ἰξ 
ΟἿΪ ΒΒΓΏΔ. Ὀ85 8 
Ι ὑμαῦ ἄο ποὺ ἤβγα 
δι μουιῦν “ἴοΟ ΤΕΥζαίη 
ἔτοῦχ [560 Ὲ]8.} ὙΤΟΣΪΚ9 
1 ΝΟ 15 1ὖ ὑμϑῦ ϑυαὺ 
ΒΟΥΥΘΒ. ἃ5. 8 501 ͵ο γ αἱ 
Βὶβ οὔσὰὰ Ἐχθθη δ ῈΟ 
Ῥιδηῦβ ἃ νυν ζᾶ δηᾷ 
ἄοθβ ποὺ οαὺ οὗ ἐΐβ 
ἔσυϊυ ΟΥ ΨὴΟ. 5ῃδρ: 
Ποταβ ἃ βοοῖκ δηᾶ ἄοδὲ 
ποῦ οδὺ βοὴθ οἵ: [ῃ8 
ΤΩ οὗ ἴμ6 ἤοοκῦ ἢ- 

8 Αἴὰθ 1 βρβδξκίῃρ 
ἴμεϑθθ ὑῃῖηρθ ὉΡ δ- 
ϑη 5ὐθηαγαβ ΟΣ 
ἄοσθ5 ποῦ [6 Τιαν 815 
5ῸΥ ὕδθϑθ ὑὶηρ 5, 
ΘΕῸΣ ἴῃ μα δύ΄ οἵ 
Μόοβθ5 ὁ 5 ττι θη: 
“ΧΟ τηϊιδὺ ποῦ τ ζΖία 
88). ΠῚ ᾿πΏΘΩ -ἴὖ “ἰδ 
το ΐηρ οαὖ π8 
στοὶη." ἴ5 ἰἴὃ ΡΌῸΠΕ 
αοὰ 15 σαγίηρ ἴον 
ΟΥ ἱἰς ὁ «οἰἰοροίδεῦ 
ΤΟΥ͂. ΟἹ αΚα5. Ὧ6 5805 
103 10Ἐ 64 11Υ ὉΓ 
ΟἿΤΓ 58Κὸ5 Ὁ. β 
τ τιΐθη, Ὀθοβαβο. [86 
δ ὍΟ ρίονβ ὁυρδς 
ῦο. ῬΙΟΝ “ἴῃ ΠοΟρΡ8 
δῇ 86 8 γ{Ἀ0 

ΤΏΤΘΘΏΘ5. οὐρῦ ἴο -ἀὸ 
50 ἰπ Βορα οὗ Ῥείῃρ 
8 Ῥαχίβκου. ΠΡ ΟΣ 

11τῷὶ στὸ ᾶνθ 5001 
ΒΡΙ ΓΙ 81 ὑμῖηρδ. 0 
του, ἰ5 ἰὑ. 5οϊῃθ- 

[πΐὰρς ρτραῦ-- 1 - 8 
ἱ 

{8} 1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΝΑ 9:.12---1} 

12 εἰ ἄλλοι. τῆς 
1Ὲ οἴμοῦβ οἵ ἴῆ 6 

οὐ μᾶλλον 
ταῖμεσ 

σαρκικὰ θερίσομεν; 
βεβΏΙν (ἐμ η55) να 5.81} τε δρῦ 

ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, 
οὗγοῦξ δαϊμουῖ εν ἴπδν δῖα Ραγίβκίηρ, ποὶ 

5811 τϑῶρ ὑπίηρϑ. Το 
[86 Πθβῃ ἔγοα σοῦ 
121 ΟΥΠΘΥ τιθῇ ἢ81- 
ἰαῖκα οὗ [ϊ5. δυυποτιυν 
ΟΥ̓́ σοῦ, ἀο ψὰ ποῖ ἡμεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τῆ . ἐξουσί 

ἀτρν, ' Βαὰλ πο ΘΝ ἀϑρὰ ἴο ΜᾺ τος ΤΟ, ΤΊΟΣΘ 509 Νβνεῦ- : τως ᾿ , ὑμθιθϑβ, γα πᾶν ποῦ 
ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν Ιηδαθ ι1ι586 οὗ ὑμὶβ δ- 
815, . Ραυΐ 811 (165) ν)Ὲ ὅσα οονδυϊαρ [ὑπογν, Ρᾳΐ τὸ 816 

ἵνα μή τινα ἐνκοττὴν δῶμεν ὈΘδυϊΩρ 811 ΤΏ] ηρΡ5, 1ῃ 
ἱποχάθυ ἰμαΐ ὠοΐ. 8ῺΥ δβίγικηρ πὶ Ὑ͵Ὲ 5ῃο Πα είν ] ΟὐΘυ ἰμδαὺ ψ σχαϊρηῦ 
τῷ ῴἔεὐαγγελί τοῦ ἱστοῦ. 18 οὐκ [ποῦ οὔει δὴν πίῃ- 

ἰο (86 ξοοὰα ἀγών ϑς οὗ [186 Χρσίον Νοῖ ἄγϑῃοθ. ἴο -[ῃ6 Βοοά οἵδ Ν τὰς ἘΝ τευ κὸν ἼπΘ 5 δρουαῦ ὑπ6 ΟὨγδῦ. 
οἴδατε ὅτι - Οἱ τὰ. “ἱερᾷ - [1380 062 χοῦ πού Κον 

πᾶνε γοῦ Κποόοσσὰ ἰμαΐ 86 (ο 65) ἰῃς βΞϑοσχεᾶ (55). δὶ 16 θη ῬΟΣΪοστη-. 

ἐργαζόμενοι τὰ. ες ἐκ τοῦ ἱεροῦ [ἴῃ 5δοιθά αὐθϊθ5. δαὺῦ 
ψνοσκίησ μα (155) οὐδοῦ ἰ(ᾷ6 ἰαδίαρ!θ] [86 ἰπΐῃρϑ ΟὗὨἨἁ Ὁπ6 ἐδιῃ- 

ἐσθίουσιν οἵ. .- τῷ θυσιαστηρίῳ [| 8, δὰ ὕποβα. ὁοη- 
16 ϑαϊίηβ, δα (οβ6858) ἐἰοίῃα᾽ . ὉπιατΡ ὼ ἐπρσι ἘΠ ΠΘΙΕ . δῦ 

᾽ : τ : ; 6 δἰΐαῦ Ὥδνθ ἃ - παρεδρεύοντες τῷ, θυσιαστηρίῳ [τοῦ τὸς ἐποτηδοῖψος 
8 Ο. τ ΘΙΘΥΓ - " - ΒΕ ει ΚΟ ΟΣ -ε νοῦς [ἢ 086. αἰθαγ 9 14 Τῇ 
συνμερίζονται; 414 οὕτως καὶ. ὁ κύριος ] ἐῃΐϊ5 ψΑΥ, ἰοῦ, ὑπ6 Τιογᾶ 

ἅτε βανΐῃξ ρᾶσὶ 18} ὙΠ5 815ὸ ἴῃ. Τιοτᾶ᾿ ἰογαβ θα ἴῸ ὑμποϑθ 

διέταξεν Τῃρ᾿ τοῖς τὸ εὐαγγέλιον ] ΡΓΟΟΙδΙμλληρ; ὑπ6 βοοά 
ογααἰπιεά ἰο ἐπε (0165). {με΄ βοοά πεννβ.. ] ΠΘῸΒ [0 ἴνϑ ὉΡ ΤΘΘΏ 5. 

καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου μὰ γτΞ βοοά ποῦ. ΄. 
δηποιποὶη5 ἀοννῃ οαἱ οὗ τμ8 Βοοά πρννβ ὅΒυῦ 1 Πᾶγβ8 ἠοῦ 

ἐζὺ οι {π|8ᾶ6 1586. Οὗ 8. 5ἰῃ- 
δὲ ἐνίπα 516. ὁπ οἵ. ῃ8β88ε 

Πρή ΣΝ τ ἀπ ΓΡτον βίο 5]. Τηἀθϑα; 1 
. 15 ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ [πᾶν ποὺ τι ύθῃ ὑπ 56 

ἶ ῬΡὰαξ ποὺ ἢᾶνθ υξθᾶ ἴο ποϊμίῃρ [ρα ὑπαὺ ἰδ 5ῃμουϊά 

τούτων. . Οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ᾿ῬΘΟΟΠΊΘ 50 1’ ΤῺ 6856, 
οἔἴμ6βα (155). Νοΐ. ὐ τοί πὶ {8656 (ἰ: 55) {τὸ Σ ὃ ψουΙᾶ ὍΘ. που 

ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί, καλὸν | ἴοῦ τὴ6 ἴο. ἀἴ6 [8η--- 
ἴῃ ογτᾶοσ ἰδὲ τὰι5 "1 βθουμα Ῥθοοχὴα πὶ τῇθ, πὸ [Ο0. 8), ἰδ δοΐϊηῃρ ἴο 

γάρ μοι «μᾶλλον. ἀποθανεῖν... ἢ --- τὸ [ἸπΔ6 τὴν τϑᾶβοῃ: ΤῸΣ 
ἴοσ ἴο τὴ8 ἐκ λεῖον ἴο ἀϊᾳ ΟΥ̓ Γ-ο ἴπ6 1 Βοδδοϊηρ. νοϊᾶ! 16 Τί, 

καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει. 16 ἐὰν ἰΠΟΥ͂γχ, 1 δ΄) ἀρθοϊδυϊηρ 
ῬοΔΒΩ5 Οὗ γῆθ ΠῸ Οὔδ 111 τ] 6 οηρίν. ΙΕ ὄνου [ῃ6 ροοὰ ποῦ, Ὁ 15 

ὯΟ. ΤΘΘΞΟΏ ΤῸΓ τὰθ΄ ἴα 
Ῥοδϑῦ, ἔοσ ᾿ϑοθαϑὶῦν 15 
θα ΡΘῺ. 16. ἘΘΘΙΙΨ, 

οὐκ ἔστιν μοι-: 
- ἴσ ΤΩ 6 

οὐαὶ 

γὰρ εὐαγγελίζωμαι, -- - 
ΟΥ πᾶν 6 ἀεξοϊαγίὴξ Ξοοα πουνε,. θὲ ἷ5 

καύχημα; ἀνάγκη. γάρ μοι - ἐἐπίκειταϊι" 
Ῥοδβέηϑ, Ὡθοθϑβιν Ἰοὺσ ἰο Τὴ6 15 Ἰν]ὴΡ ρου; Ψοα  ψΟΘ. ἰδ τὴ 'Φ Ι΄ αἰά 
γάρ - μοί νι ἐστιν ἐὰν μὴ [ποὺ ἄφοϊαγα. ὑπ6 ᾿βοοάᾶ. 
ἴοσ ἴοτθα. . [1{15 1 ὄνεσ Ἀοΐ [ΠΟ5]Ὶ 171} 1 ῬΟΥΓΟΥΤΣ 

εὐαγγελίσωμαι. 17 εἰ γὰὸῶὲὸ ἑκὼν [ὑ815΄.. ΨΙΠΙΏΡΊΥ,Ο 
ἐβδουμά ἄεοϊασα βοοᾶ πενγβ 2: 10Υ7ὉὁὙ νοϊαηίδιν [ΠΒΥὺΘ. 8... Τοασά; Ὀπὺὺ 
τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω εἰ δὲ [1 1 ἀο [1Ὁ δραΐϊπδι 
᾿ΠῚ5΄ 1 τὰ ΡεΥξΟυσΌ ΤΏ, σοι νασά 1 δτῺ μανίῃσ; 18 Ὀὰΐ [ΤῊ ΗΠ, 811 [Ὧ6 ϑ8ῖχλθ 

Ι- δύνα ἃ... βίοψετᾶ- ἄκων; - οἰκονομίαν πετίστευμαι. : δι ἱ 
ΒΗ οηὐγαβίρα. ἕο: χη6. ἱπνοισηίατν, πίθον ἀβῖρ Ἴμδνε Ῥεβη, δα γασίοα τέξῃ. 



1 ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΚΕ 9: 18---24 

18 τίς ον μού ἐστιν ὁ μισθός; 
αὶ {μπογαῖοσθ οὗ γὴ8 15 186 τενγδσαϑ 

ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον 
ζὴ οσᾶϑυ δε ἀθοϊοσὶηξ 5οοα πον τνιΐπουΐ ΧΟ 56 

θήσω τὸ εὐαγγέλιονν εἰς τὸ μὴ μ 
1 ταϊσαί ρους ἰδ6 ϑδοοᾶά ποννβ, - ἰΐο ἰῇ6 τοῖ 

καταχρήσασθαι τῇ. ἐξουσίᾳ μου ἐν 
το δρι56 το Ὡς δδυϊμοτῖν ΟΥ̓́Τ ἐνὶ 

τῷ εὐαγγελίῳ. 
ἴῃὴ6 βοοᾶ Ὡον5. . 

19 ᾿Ελεύθερος γὰρ ὧν ἐκ πάντων 
Εν 1:.:} ΤῸ Ῥοΐῃβ οὐδοῦ 811 (ΟΠ 65) 

πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα Σ᾿κτοὺς 
ἴο 411 (0165) ΣΏν86 15 1 ηβ]ανεα, ἰὴ ογάρθσ δὲ ἰδ8 

πλείονας κερδήσω: 20 καὶ ἐγενόμην τοῖς 
ΤΟΣ (ο65) 1 χιϊρῃϊ σαΐῃ; δη Ιθοϑὴα ἴο ἴῃς 

᾿Ιουδαίοις ὡς ᾿Ιουδαῖος, ἵνα - ᾿Ιουδαίους 
ον. 88 76, ἴῃ ογᾶοχ ἰπαὲ 2ενν5 

κερδήσω: τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ 
1 ξαὶπ; ἕο 6 (065) υὑθᾶοσ ὧν 85 που 

γόμον, μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, 
1δνν, ὩΟ ῬΘίΩΒ ΨνΘΙῪ (ΟοὉ6) 6ῈΓ ἸΔῪΝ, 

ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω: 
ἰὰ οστᾶϑν ἰμδαὶ [86 (οὔ 65) ὑπμᾶοσ ἴδ Ιτηϊρῃΐ βαίη; 

21 τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος 
ἰο {πὸ (οῃ65) ψυὶίβοιιΐ 15Ὁ7 85 (ΟἹ 6) ἀντ ποῦς 1ᾶνν, 

ὧν ἄνομος θεοῦ ἀλλ’ ἔννομος 
Ὡοΐ Ῥείη ψιϊδοιΐ αν οὗ αοαὰ ὈχῈ: νι ιὶπίῃ ἰδ 

Χριστοῦ͵ ᾿ς ἵνα κερδανῶ τοὺς 
οἵ ΟἈγιβί, πὰ οσᾶοσ αὶ 1508} 5 π6 (ο" 65) 

ἀνόμους: 22 ἐγενόμην τοῖς 
νισυῖῖαν;.. Ζ ΘοδΘ.. ἴο ἴῃ 6 

ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς 
ϑίσθβίῃϊθ55. (065) βίσθβίῃ]εοθα, ἰὰ οχάοσῦ δὲ ἴῃ6 

. ἀσθενεῖς κερδήσω: τοῖς πᾶσιν 
βίη. 1655 (0065) Ιτηϊδηΐ βαίη; το 811 (οἢ 65) 

᾿ γέγονα 6ῸΟῸῈπάντα, ἵνα πάντως 
αν Ὀδοοσζὴθ 811 (λη 55), ἴῃ ογάρφυ [μδὲ ὉΥ 81} ΤΏ 8 1}5 

τιὰς σώσω. 2855. πάντα δὲ ποιῶ 
ΒΟΙΏΘ Ιτηϊβΐ 5ανο. ΑἸΙ (55) Ὀπὲ 1 8 ἀοίΐη δ 

διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συνκοινωνὸς 
Χο ΡΒ 6 δβοοὰ θν8, ἴῃ οχᾶοσχ ἰμδὲ ΒΏΔΓΟΣ 

αὐτοῦ γένωμαι. 
ΟἿΣ Ιϑδοι]ᾶ Ὀδοοτησ.. 

24 Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν 
Νοὲ δᾶνϑ τοῦ Καυοσὰ ἱἵμπαὶ ἰῃς (οΠ65) 1 

σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν 
βίβαϊατι ΤΌΠΏΤ ΕΞ; 84} ἐπα οϑρα 

τρέχουσιν, ᾿ εἷς. δὲ λαμβάνει τὸ 
ΠΟΥ δ’ σα δ, Ὁπ6 Ῥυξ [5 τεοοίντβ ἰῃ6 
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18 ΝνΝῃαῦ, ἔμδϑπῃ, ἐβ ΤῊ 
τοασα} Ἰμδὺ σὩΠ8 
θοαὶ ὕ8 ρσορὰ 
ΘΚ Ζ ΓΔΥ ἔὈΓΉ5Η 
{88 βοοῦ πονγβ ψιϊπους 
σοϑδῦ, ἴο ἔπ δῃηᾶὰ ἐπεὶ 
Ι τὴν ποὺ ΔΌ.158 Τὴν 
δανποῦῖν ἴῃ [26 ρβοοᾷ 
65. 

19 ἘΌΓ, ὑπΟΌΡἪ 1 δγὴ 
ἔτθθ ἴσου 811 ὈΘΥΒΟΠΣ, 
1 Ὥδνβ τῶϑαβ 7η γε 
[6 δῖαν ἰο 81}, ἐπὶ 
Ι1 ΤΩΔΥ͂ σα ῖὶῃ [6 τηρεῖ 
ῬΟΥΒΟΏ 5. 20 Αηα 80.ἴ0 
ὑῃ6 ὕ9θ78 1 Ὀδοδπηβ 
85 ἃ ὅονν, ὑῃαῦ 1 ταϊρηὺν 
βαΐϊῃ ον; ἴο ἰῇοξα 
ὉΠΩ͂ΘΥ Ια 1 Ὀδοδηιδ 
δ5 ὑηάον ἴα, ὑπουρῇ 
1 ΥΔΥ5617 8. ποὺ Ὅ- 
ἀδσ αν, ὑπδὺ Τ' τηϊρης 
θαΐῃ ῆοβα ὉΠΔοΣ Ἰδὰ 
21 ΤῸ ὑμοθθ υἱοὺς 
1. ΣΖ ὈΘΟΒΙΙ6 -.-ἃ8 
ψὶμουὺ Ἰᾶνν, Ιου ρῃ 
1 δὶ ποὺ ψιδουΐ 
ΙΔ ἰοψαστα αοὐ Ὀυϊ 
ὍΠΟΥ ΙΔ ἑἕομψατὰ 
ΟἸὨγσιδὺ, δῦ 1 χϊρηὺ 
Βαϊ ἰζοϑδο πἰνβουῦ 
1ᾶν. 22 ΤῸ ῃὴ6 ΨΚ Σ 
Ῥθοδίὴῆβ ψϑαῖκ, ὕμαῦ 1 
τηϊρῃῦ σαὶ ἐμ ψ68Κ. 
ΙΙ πᾶν ῬὈθοοῦθ 81 
ὑμηρθ ἴο Ρβορῖβ. οἵ 
811 βογίβ, (δῦ 1 πσῃῦς 
ὉΥ 81} τοθδὴβ ϑδ8γε 
Βοθ. 23 ΒΕ 1 ἀο -8}} 
᾿ϊωρΒ ΤῸ {8 --58Κ0 
οὗ 8 ρσοοᾶά ποΥϑ, 

ἐμαῦὺ 1 ΤΏΘΥ ὈΘΟΟΠΙΘ 
ἃ 5ΏδΙοΙ οἵ ὁ υἱῖνα 
[οὐ 6.51. τς 

24 )ο τοῦ ποὺ ΚΠΟΥ͂ 
ὑμαῦ ὑῃβ ΣΟΥ. ἰ8 
8 Τῶσθ 81} τα, Ρυῦ 
ΟἿ ΟἿΒ ΤΘΟΘΙγῈ 5. ὑδ8 

Ρο σοῦ συ 

καταλάβητε. 
τοῦ τοὶ τοςεῖνα ἄοόνῃ. 

ἀγωνιζόμενος 

ἐγκρατεύεται, 
με 5 Ἐχεσοιβίηρ 56}5-σοῃίσοὶ, 

{μον ταϊσξΐ χϑοαῖνο, Ῥαΐ ᾿ποοχγιθίλθ]θ (οΏ6). 

δὰ ΣᾺ 85 

ὡς οὐκ ἀέρα 

ἴο γοῦτῶονν ἰδι5 

δέρων᾽ 21 ἀλλὰ 
1 δὴ Ὀχον ΘΠ 

δουλαγωγῶ, 
8η ἃ Ιβ81ὰ Ἰϑδάϊηρ 85 βίανε, 

ἰὸ οἴμεσβ ανίηβ Ρσθϑδοβεᾶ νϑὺν (016) 

1 5ῃοι!]α Ὀβοοτηθ. 

ἴο Ὀ6 ἱἸσῃογϑηΐ, 

ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες 
μλαὶ 6 ξφίμοσβ 

τὴν νεφέλην 

ΟΥ̓ Ὼ5 811 (ΟΠ 65) ὑπ 68 Γ᾽ 

τη 
{λον οσΘ δηά 811 (οὔθ5) σου [ἢ 

τῶν ννϑῃΐ σου, 

ἐβαπτίσαντο ἐ 
ον νεσα θαρεζεά ἴθ ἰδὰ6 

νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ, 8 καὶ πάντες τὸ, 
Φοαα " Ὁ δηα 811} (ο 65) ἴπ 6 

ἔφαγον 4 καὶ 
«ιϊησ φαΐ {μὸν δἷθ 

πνευματικὸν 

οἸουὰ δῃᾶ ἴῃ [28 

πνευματικὸν 

γὰρ πνευματικῆς 
αὐΐηκ, ἔπον ψψεσὸ ἀσίηκίηβ ἔοὸσ οἱ οὗ 

ἀκολουθούσης “πέτρας, 
τοοῖκ-τηβ55, ἴῃ6 τοσκΚττηδϑ5 Ὀμὲξ 88 

ἀλλ’ οὐκ ἐν τοῖς 
τοῦ ἰὰ ἰὰῃμς 

κατεστρώθησαν ἐ ἐρήμῳ. 
ἴεν ἡ σ βίσενψῃ ον ἴΟΥΓ ἰῃ ἰχ6 ἀδβοϊαίβ [Ρ]666]. 

1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑ͂ΝΒ 9: 3ὅ---10: ὅ 

ΓΖ πὴ ἴθ β 0 ἢ 
δι. ΨῸΥ ὑμαῦ τοῦ ΤΙ 
αὐϊαίη ἰὉ. 25 Μογθουθυ, 
ΘΥΘΓΥ τὴ ἰδκίηρ ραχὺ 
ἴὴ ἃ οοῃίοδῦ δχουοῖβοσ 
ΒοΙς-σοηῦτοι 1 8111 
ὑπίηρα. ΝΟ ὑμθν, οἵ 
σΟΌΣΒΘ, ἄο [Ὁ ὑξμλαῦ 
ὍΠΟΥ Τ8. σοὺ ἃ οοῦ - 
ΓΟΡΟΙΟΙ6 ογσόψ, Ραΐ 
ΜΘ 8: ἱποουγαρύίθ]α 
οὔθ. 26 ΤὨοσοΐοσο, 86 
ΡΥ 1 δχ στηηΐησ 
5 Ὡοῦ υποϑυύδιϊῦ; 
ὋΠ6 ΨΥ 1 δὰχλ αἰτθοῦ- 
5 Τῇν ὈΙΪΟ5 ἰ5. 50 
8.5 ποῦ ἴο Ὀ6 δἰ κίηρ' 
ὑῃ6 αἷγ; 21 θῦ 1 Ὀγον- 
Ὀοδὺ τὰγ Ῥοάγν δῃά 1ϑϑδὰ 
Ὁ δ5 8. 8ῖαγθ, ἰῃϑΐῦ, 
Οἴου Τὶ αν ὑσγθϑοῃρα 
ἴο οὔθ, 1 το 
Βῃοια ποὺ ῬΘοοπιΘ α15- 
ΔΌΡΧΤΟνα βοιθῃον. 

1 ΝῸΝ 1 ἀο ποῖ 
ναῶῦ ὑοὺ ἴο ὍΘ 

Ἰδῃοσϑαῦ, ὈΓΟύΏΘΙΒ, 
ὑμδὺ ΟἹ ἴογθίδ 5 
ἍΟΙΘ 811 06 [6 
οΙουᾶ δηᾶ 811 ρϑϑϑβοά 
ὑῃσοῦρ ὑμ6 568 2 δῃᾶ 
8411 ροὺ Ὀαρύϊζοα ἰηΐο 
Μόοβθα ὈΥ͂ ΘΒ Ὼ5 οὗ [86 
οΙουα ϑῃηᾶ οἵ 8 588; 

8 δια 811 αἰ ἴῃ βϑῖῃβ 
πρὶ τιῦδ1 ξοοᾶ 4 δηᾶ 81] 
ἀταὴκ [6 βαιβ βρὶσί- 

81 αὐἰηκ. ἘῸΤΓ 8 Υ 
ϑϑᾷ ἴο ἀσίηῖς ἔσο [ἢ 6 
Βοῖσιυ8] τοῦ -λ 885 

ὑμαὺ [1οΠονοαὰ ὑμθ:ι, 
δἃ ὑμαὺ τοσκ-Ι 55 

ταροδηῦ ὑπὸ ΟΠ γὶβῦ. 

ΝΟΥΣ Ώ616585, ΟΣ 

τηοδϑῦ οὗὔὗὐ ἴμπθρῃ ΟΑοῦ 

αἰὰᾶ τοῦ οχρσθθβ ὯΪ5 

ΔΌΡΓΟΥΔΙ, ἴοῸΓ ὕὑδον 

τοῖο ἰδία ον ἰῃ [ῃ8 

ΨΙΠΑΘΙΏΘΞ5. 



1 ΟΟΞΙΝΈΒΞΙΑΝΒ 10: 6---.8 

6 Ταῦτα δὲ τύτοι ἡμῶν ἐγενήθησαν, 
ΤΏΘπο (ἰπἰ 55) ὰξ σρθθ. οὔ ἴδεν οςσιτθᾶ, 

εἰς ΄. τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς 
πο 16. ποῖ ἴο Ὅ6 13 ἀθϑίσεχβ 

κακῶν, καϑὼς κἀκεῖνοι 
ΟΥ Ραᾶ ([μϊη 55), δοοοσαάϊηβ 85 8150 ἰῇοξθ 

ἐπεθύμησαν. 7 ἀηδὲς ἀτι εἰδωλολάτραι 
ἀεβιτϑᾶ, Νοι Ιᾳο]αίθυβ 

γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν. 
6 γοῦ Ῥεοοτη 8, Δοσογαϊηξ ἃ 5 ΕΤΟΣ 11:1} ΟΥ πόσα; 

ὥσπερ γέγραπται ᾿Ἐκάθισεν ὁ λαὸς 
δβτονθη ἐΐ 85 θη ψυϊζίοεη 56 ἀονὰ ἴπ6 ῬΘΟΡΙΘ 

φαγεῖν. καὶ πεῖν, καὶ ἀνέστησαν 
ἰο δὲ δηᾷ ἰο ἀν], ΕΟ τοὶ ἴδμεν Ξἰοοῦ τρ 

. πταίζειν. ἷ 8 μηδὲ 
ἴο Ὅς Ρἱδν!η8. Νεϊῖμογ 

εἰ πορνεύώμεν, καθώς" 
τοῖν ννο 6 σοτηγαϊ δ ξογ το δί Ώ, ΘΟσΟΥΟΪῺ δ5 

τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσαν 
ΒΟΥ 8. ΟΥ̓ μϑῖα δου ετεά Τοταλοδίίοη, δηα {πεν 26}} 

μιᾷ ἡμέρᾳ. εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες. 8 μηδὲ 
ἴο 6 ὅῶν ὑνοθηΐν- ἴχοο ἰπουβδηά. ΝΟΙΤΏΘΥ 

ἐκπειράζωμεν τὸν κύριον, καϑώς 
τδν νν8Ὲ 8 ΟΝ οὐ τῃ6 Ιοτᾶ, παν 85 

τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων 
βοσὰθ οὗ ἴπειι ἰεϑίρα, δῇ ὮΝ ἴμε ϑβεγρεηΐβ 

ἀπώλλυντο. ᾿ 190 μηδὲ 
ἴπον νεσε ἀδβϑίσον  5Εῖν 68. ΝΕΉΒος 

᾿γογγύζετε, καθάπερ 
Ὀ8 χοῦ ταυττηυτΊηΒ, δοςοχάϊηβ 1ο ΈΙΟΗΕ (ἰη55) ον θα 

τινὲς. αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο 
ΒΌΤΩΘ [ ἴθι. ταυσυασθα, δηᾶ ἴμεν ἀφϑβίγον εα βεῖνβϑβ 

ὑπὸ. τοῦ ὀλοθρευτοῦ. .11 ταῦτα δὲ 
ὌΡν Κ 90} ἀεβίσουγεσ.. ὙΠ658 ([81η55) Ὀαΐ 

τυτικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις, ἐγράφη 
ΤΥΡΙ ΔΤ ΨΜΜ)Ὰ5 βίερρὶηβ ν᾿ ἰο πόδε, 1 ν»85 τυγιτῖθ 

δὲ πρὸς ᾿ νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὗς τὰ 
Ῥπΐ ἰονναγὰ ῥα 5 τα ἴθ οὔτι5, Ἰΐο νοσα ἴπ6 

τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν. 
ἐπᾶβ οὐαὶ ρὲβ 85 αἰΐζδίῃηβα ἄοννῃ. 

12 “ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι 
εὐ Αθ- Πα 188 (οΠ6) ταϊηκίηρ ἴτο βἰαπά 

: βλεπέτω ὴ πέσῃ. 
1ϑί Ὠΐγα Ὀ9 Ἰοοκξηρ.. ο δοῖ Μ6 5ῃοι]ά Ζ8]1. 

13 πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ 
- Τα δ 0. γουῦ τοῦ 85 ἴδβίθῃ [1ξ - οΐ 

-ἀνθρώτινος: πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὃς οὐκ 
Ρεσίδϊπίηβ ἴο δ; Ἐπμεαῖ Ῥαΐξ μὲ ἀαοᾶ, Ψῇο τοὶ 

14 

6 ΝΟΥ ἰμθβα ῬΒΣηρα 
ὈΘΟΔΙΏΘ ΟἿΤ ΘΧΒΙΏΘΪΕς. 
ἴου ι.5 ποὺ ἴο Ρ6 ρΡ6γ. 

ΒΟῺ 5. ἀϑϑισίηρ ᾿ τ συ 
ἰὨϊΏΡρβ, ὄνθ 85 .ἴδρ 
ἄρδισθα -ὉΏ 61. -- 7 ΝΙδὶ 
ὉΏ6Υ ὈΘοοχηθ᾽ ἰαο]δίρι 
85 Β01ὴ 6 οὗὁἨ θη) αἰαν 
ιδὺ ἃ 1ἴὖ 15 πτὶτίθη: 
“ΤῊ ῬΘΟΡΙΘ β8ὺ -ἀοτὴ 
ἴο οδὺ 8η4 αὝΚ, δη 
6} σοῦ ὉΡ ἰο’ ἤδνᾷ 
ἃ βοοᾶ {π|6.᾿. 8 ΝοΙδ 
ΘΓ ἰοῦ 15. ὈΓΘΟΙΐοα 
Σογηϊοδύϊοη, 88 - Βόϊηθ 

οἱ ὑμθῆὶ σοχημ ρα 
Σογηϊοϑύϊοη, ΟὨΪΥ-. τὸ 
811, ὑὉψϑηὺν - δ 
ὑπουβαπᾷ [οἵὐὁἨὨἁ ὑπ 
ἰὴ ΟΠ6 ἄδγΥ. 9 Νοίζηες 
1Ιοῦ ἃ5 Ραῦ σεοδονδῖ 
ο {πὸ ἰδϑῦ, 85 βοιδ: οὗ 
ῇοσα ρὰῦ [Π]121.. ἴο 

ὑπ ἐθϑῦ, ΟὨἹΥ ἴο. ΡΟΣΙΞΙΣ 
ΡΥ ὑμ68 5ΘΤΡΘῊ 8, 
10 Ναιῦμευ.. 6 : “τηυγ- 
ΙΩΌΓΕΙΒ, ἰαϑὺ 85. 5016 
Οὗ ἰξθηὶλ τΩΌΤΤΠΌΓΟΙ 
ΟἿ ἴο Ρεγὶϑἢ ὈΥ͂ Ἴδε 
ἀδδύσογασ. 11 Νὺν 
[8.658 ὑμίηρβ ψοηΐ Ὁἢ, 
ρει ϊηρ [Θ΄ 85. ἜΧΞ 
ΘΙΔΌΪΘ5, δῃαᾶ ὑμεν δ: 
φτιδίθη ΙῸΓ 8. ΜΑΙ ΉΣ 

ἴὴρ ἤἴο 5 ὉΡΟᾺ ΜΒΟΙΣ 

ἐπ δῃᾶβ οἵ {185 558: 

ἴθ οὗ ἰπϊησα ἤδυθ 

δυτὶνθα. ἐν 

12 σοη ΞΘ  ΘὨΙ͂. ἅδε 
Ηΐα ὑμδὺ ὑπ ηῖ5. ΕῚΙ 

15. βύδῃαϊηρ Ῥόνγαζα 

μα μὲ ἄσεβ ποῖ, 1αἹ, 
13 Νο ἰοταρ δ ἑ οι: ΒΑ 

ἰδ κο τοῦ δχοθρῦ. ψδὲ 

15. σοιπζηοη ο - πιο 

Βα Οαοά [ἰ5- 1.11» 

1, δηα Ὧ6 ψ1Π "τοῦ 

9. Τομονδῖ, 017|,8,17,18.. {η6 Ιιοτὰ, ΒΒ; Οοά, Α- πο ΠΕ πθα 

ἡ 

. ἐάσει ὑμᾶς πει ασθῆναι ὑπὲρ 
μο ΨΗ1 Ρθσσωϊέ τοῦ 6 ἰεϑίρα ΟνεΣ 

ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν 
“1ο ἢ χοῦ το δθῖ6, Ῥυξ Βα ΨΗΪΤΔΚα ἰοσείμϑν ψ 

τῷ πειρασμῷ . καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ 
ι.πὸ ἰειηρίαϊοη δἷδὸο ἐπ βίερρίῃβ οὐοὐ οἵδε 

δύνασθαι ὑπενεγκεῖν. 
ἴτὸ 6 80᾽|6 ἴο Ῥεδδσγ υπᾶρσ. 

1" Διόπερ, ἀγαπητοί μου, 
ΤὨΓΟΌΒΕ νυν] ἢ ὄνεα, (ο 65) ἸΙονρὰ Οἴτηθ, 

εύγετε ἀπὸ εἰδωλολατ ίας. 15 ὦ 
ως ἔσοτγα. τῆς : 16ο]8 Ῥ δ ὡς 

φρονίμοις λέγω". ἀν ΝΜ ὑμεῖς 
ἰο ἀϊδογσθεῖῦ (65) [Ἃτὰ Αφακεριν χοῦ ἡυἀρ56 χοῦ 

ὅ φημι. 16 Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας 
ᾳῃας 1585. ἐν.:} σαρ - οὔἕδθ 

ὃ εὐχλογοῦμεῦ, οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ 
Μηῖσ να ΔΥῸ ὈΙ δίῃ, ποῦ - βῃδυϊοβ - ἰ5 1 οὗ 6 

αἵματος «τοῦ. χριστοῦ; τὸν ἄρτον ὃν 
-ὨΙοοῦ οἴῃ. Ομ υῖϑοῦ τΤΘ οδέ δ  ότ εἹ 

κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος 
6 ἅ16 Ὀγσθακίῃ δ, τοῖ ΒΥ 5 οὗ δα ροῦν 

τοῦ Χριστοῦ ἐστίν; 11 ὅτι εἷς. ἄρτος, 
οἴῃ Ομχίσέ Ἢ 159. Βϑοϑῦβθαο ομα ΔΖ," 

ἕν σῶμα. οἵ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ -πάντες 
οὔθ Ὀοᾶν ἰἢ6 τῆϑὴν ΨΘΔ͵Θ, 6. ΖῸΣ 81 (0168) 

ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. 
οαοῦ 6 οὔθ Ιοαῖ το ἀξ Ραζίδκίηξ. 

18 βλέπετε τὸν ᾿Ισραὴλ κατὰ 
ΒΘ τοῦ ἸΙοοκὶηξ δὲ ἰῃῇε - 5.86] δοσοοζαϊηδ ἴο 

σάρκα: οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας 
βεβῆ; ποῖ ἴδδ (ΟΠ 68) δίς 16 βδοσζῆσθϑ 

κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν; 19 τί 
5ῆδγοῦβ ΟΥ̓ ἴῃ ΔΙΓΔΓ . 876 δ 6 ν 7 γαῖ 

οὖν φημί; ὅτι εἰδωλόθυτόν᾽ 
ἰουθῖοσθ βδαν 17 Τῇηϑὶ (ἰϊη.5) βϑοσ  ςϑα ἴο 140] 

τί ἐστιν, ἢ ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν; 
δησίηϊησ 15, οὐ ἐμαΐὲ 1401 δηνί [157 

0 ἀλλ’ ὅτι -- ἃ ; θύουσιν τὰ 
Βαξς ἰμαῖ. ψμϑΐ ([Π165} τὲ βϑουιβοῖπρ - [μ8 

ἔθνη, δαιμονίοις καὶ ᾿ οὐ θεῷ 
πδίοῃβ, ἴο ἀφυθοηϑ. διά. ποῖ εἴο αοΩ͂ 

"θύουσιν, το οὐ ᾿θέλω . δὲ ὑμᾶς 
ἴδεν ἀγα βδοτϊβοίηρ, ᾿ποΐ Ι ἀπ τ Ρυΐ : -νοῦ 

κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων: ᾿ γίνεσθαί. 
β5ΠΔΓΘΥ5 ΟΣ ἴῃ 6 ἀθυθοῦβ  ΟῸΐίοΟΡΘ Ὀεοογαΐπ. 

21 οὐ δύνασθε. ποτήριον Κυρίου 
:- Νοῖ σοῦ 816 8016 ΟΣΙοτὰ σοΡ 

ὈΙΘσβίηρ 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ 10: 14---21. 

Ιοὺ σοῦ μα ἰδχηρίθά 
Ῥανοηᾶ ψλὲ τοῦ οβϑῃ 
Ὀθῶσ, θαὺ δἷοὰρ ψἱτῃ 
{86 ἐοχαρ δ ΐοη ἢ6 Ψ11. 
ἰδοὺ χῆβκθ 186 Ψὰγ 
οῦ ἴῃ ΟΓΙἝΟΥ ἔοὸῦ σὸῦ 
ἴο Ὀ6 Δ016 ο. εηάπχο ἰἰ. 

14 ΤὭΏΘΓΘΟΓΘ, ΤΥ Ὀ6- 
Ιογρᾶ οὔθ, ἤθδ. ἔσοχὰλ 
ἸαοΙϊαίσν. 151 5ρϑδικ 85 
ἴο τΏθῃ 1 αἰβοοσ- 

5. τηϑῃῦ; ᾿πᾶρδ ΤΟΣ γουτ- 
βεῖγεα ψρϑὺ ΣΤ 58. 
16 ὙΠ6 σὰρ οὗ ὈΙΘσϑηρ, 
ΨΜΏΙΟΩ. 6 Ὁ1655, ἰβ ἰὖ 
ποὺ : ἃ Βῃϑιίηρ ἴῃ. 
126. - ὈΒΙοοα οὗὐ {88 
ΟἸὨΣΙ συ ΟὙὯ6. Ἰοδἕ 
ΜΏΪΟΩ ψὸ Ὀσθακ, ἴα 1 
μοῦ ἃ β5μαγίηρ. ἰὴ [86 
Ῥοάν οὗὐ ὑῃμ6 ΟἸτὶϑοῦ 
11 Βδοδιδθ. ὕμποσθ. ἰδ 
ΟὨΘ Ιοϑέ, ψῈ, δ πουρῃ 
ΙΩΒ, 816. οδ. ὈΟΩ͂Υ, 
ΙῸΡ ΜΘ 186 ἃ}} ρασίβδε- 
ἴὴρ ΟΥὨ ὑπμαῦ οὔθ 1οϑῇ. 

18. 8 οοΟΚ 80: ὑπμαὺ 
ΜΏΪΟΩ 15 ΙΕΥΘΘῚ ἰὰ 8 
ἤΘΘΗΙν ψἈΜ: ΑτΘ. ποῦ 
[οϑΘ ΏΟ θαῦ Π6 5860- 
ΤΙΊΉΟΟ5 ΒΏΔΙΘΙΒ. ἸΏ 

ἴῃ 6 αἰ 19 Ννηϑῦ, 
θη, δὰ 1 ἴο 8580} 
ΤὨϑδὺ ψ δῦ 15 βδουϊπορα 

ἴο 8. 180] 15. δηνυ]ηρ, 
ΟΥ̓ ὑῃαῦ δ 160] 15 δ γν - 

σὴ 20Νο; Ρυὺῦ 1 

58 ὑμαῦ ὴ6 ὑδίηρθδ 

ΜΏΪΟΗΒ ὑπ: παύϊοῃβ 
ΒΘΟΙΙΗ͂ΟΘ πον 5δουὶ" 

ἤσθ ἰο ἀδιηοηδ, δα 

Ὡού ἴο αοά;. δηᾶά Ι ἄο 

ποὺ ψαμὲ στὸν ἴὸ Ρ86- 

σΟΙῚΘ ΞΏΒΓΟΥΙΒ ψΊ ῃ6 

ἀθυιοηϑ. 21: χοῦ ο88}- 

ποῦ Ὅ6. αἀτγὶπκίηρ 

πῃ6Ὸ ΟΡ οὗ Δεομογδ" 

ἡ 215 Ποπονδῆ, 51,8; ἐπ6 Ιοτά, ΝΒΑ. 



1 ΟΟΕΚΙΝΤΗΙΑ͂ΝΑ 10: 22--ϑ 

πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων: οὐ 
ἰο Ὀ6 ἀγικίηρ δῃᾶ ΟΡ ΟΣ ἀφο; ποὲ 

δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ 
χοῦ δ: δῦὶθ οξίβδοῖϊθ. οὐτἹοσγᾶ ἴἰὸ Ὀὲ ρατίβκίηρ δῃά 

τραττέ δαιμονίων. 22 ἢ 
οἔ πε ὲ οὗ ἀθῇλοῃδβ. ΟΣ 

παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; μὴ 
816 ψὸ ἰποι θη ἴο 716 ΔΙ Ου5. τὴ6 ΙΤοτὰϑ Νοῖ 

ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν; 
ΒίΣΟΩΡΕΙ οξ Ἕνα ὅτ να 

23 Πάντα ἔξεστιν' ἀλλ᾿ οὐ 
"ΑἸ (155) ἀβ ὈΘΙΩ ΒΚ ἸΑν ΣᾺ]; μαυΐ ηοΐ 

πάντα συμφέρει. πάντα 
811 (55) 5 Ὀϑδσΐηρ τ]. ΑἹ (155) 

ἔξεστιν' ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. 
15 θοὶπρ Ια]; αξ ποὶ 811 (55) 15 θυ] 5 Ὁ. 

24 μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ 
Νο οὔθ ἰδ οἱ Ὠίτωβϑιε 1οΐ Ὠζτὴ Ὀ6 βεεκίὶῃβρ» Ραΐ 

τὸ τοῦ ἑτέρου. 
ἰλαΐ οὔ ἰῃς αἀἱδέοεγσοηὶ (ομ6). 

25 Πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ ποωλούμενον 
Ἐϊνεγυπίηρ [6 ἴῃ τηραΐ τπσκοὶ Ὀεΐηβ 5014 

ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν 
6 τοῦ ϑαϊϊηρ ποίησ Ἰυάρίηξ ἃὉ σου ἴῃ6 

συνείδησιν, 26 τοῦ κυρίου γὰρ ἡ γῆ καὶ 
ΠΟ, ΒΟΙΘΠΟΘ, οὐἴπβθο 1οσχάὰ ἴοὺσ ἴδε βαγίῃ δηῃὰ 

τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 21 εἴ τις καλεῖ 
ἴὰ8 Ε]1π655 οὔ 11. 1 δσγοῦθ [5 οδι]Ἕηδ 

ὑμᾶς. τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε 
τοῦ οὔἰῇο υπρε]θνοῖ δῃηάὰ ὕσυὸοῦ 8716 ψ ΠΠη5 

πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον 
ἴο Ὀ6 βοΐ, νου ἰῇ6 Ῥοίηξ 56εϊ διοηρβῖαθ 

ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ 
ἰο χοῦ ὃὈ6 τοῦ βϑδαίΐϊῃρ ποίϊῃϊηρ ἡυσσίησ ρΡ. ἰὨγοι ΡΒ 

τὴν συνείδησιν: 28 ἐὰν δέ τις ὑμῖν 
ἴθ σοπδβαοΐρησεα; Δ ΟΝ θὰ δῆγοῦθρ ἴονυου 

εἴπῃ Τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν, 
ΒΠπου]ἃ ΒΥ ἸὨϊθ (ἰδ 15) βδσσϑαά!ν βδοχιβοραᾶ 15, 

μὴ ἐσθίετε δι᾽ ἐκεῖνον τὸν 
ποῦ ᾿Ὀδ τοῦ δαϊμῃηβ ἰσχουρη ἐπαΐξ [τϑ}] ἰπ6 (ΟΠ 6) 

μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν" 
πανὶ αἰδοϊοξθα δηᾶ τ. 6 σοπδοΐθρησα; 

29 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν 
σοοηβοίθπὸθ Ὀμΐ ἽδΙ βασὴ ποΐ {π6 (οὩ6) 

ξαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου: 
οὗ 5618} Ῥυξ ἰδφ (ομ6) οξίδε. αἰδεγοηΐ (οη6); 

“16 

Δ. ἴῃ8 σὰ οὗ ἄβ. 
πλοῦϑ; ὙΟΤ σϑθηοῦ Ὧᾳ 
ρατίακίηρ οὗ “6 (ἃ. 
ὯΙ8 οὗ σομοναἢ" δηᾷ 
ῃὴ86 ἴϑ16 οὐ ἀθυηοῃς, 
22 ΟΥ “816 ν»χὲ ᾿ποϊζίηρ 
Φοδονδὴν [0 ΘΙ Ο γ᾽ 
ἍἯὸ 8:6 ποῦ χρυ 
8 ὯΘ ἰ5, 86. ψ65 

232 ΑΙ] ὑΏΪΩΡΒ 8γ 
Ια; Ῥὰὺ ποὺ 8] 
Πρ 5 δῖ δανδηϊΐα. 
σθοῦϑ. ΑΙ ἰμίησθ 818 
Ἰανῖα!; θὰ ποὺ 8] 
155 Ραϊ1ἃ ἂρ, 
241,6 ΘΔΟἢ ΟΠ6 Κερρ 
δϑϑκίησ, Ὡοὺ Ὠϊ5. οὔῃ 
[ϑδἀνβδηΐαρθ], θα ἰπδὲ 
οὗ ὑξμθ οὔμε. δ υβΌῃ, 

25 Ἐϊγουυὑ πῖηρ ὑῃδὲ 
ἰδ ΒΟΙα ἰῇ 8 τιθϑῦ χ8-. 
Κρὺ ΚΡ θϑύϊῃρ, τχδκ- 
ἰἴῃρ τὸ ἰπαυτΥ : θη 
ϑοσοουῃῦ οὗ σόοῦβ οοη- 
ΒΟΙΘησΘ; 261Ὸ7 “ἴο 
Φοθονδῃς Ὀεδιοηρ. {μ6 
βασίῃ δηᾶ ἰπδὺ ψῇϊοῃ 
ΕΠ15 ἰὑ.᾿" 2711 ϑΏΨΟΣΘ 
ΟἹ 6 ὑπῃρ θ᾽] θυ 5 
ἰηνιθ5 Ὑὼὺὺ δηα τοῦ 
ΙΒ ἴἤο δ5ο, ΡΓ7Ὸ0- 
οοθρα ἰο οδὺ δνοῖγ- 
τὴς ὑμαῦ 15 56. 
Ῥαζοσθ υὔοῦ,. πλδκίησ 
ὯΟ ᾿ΠΘΔΌΪΓΥ ΟἹ 8ϑοοουπὲ 
ΟΥ στοῦξκ σομϑδοΐθηθθ. 
8 Βα ἢ δΏΨΟΠΒ 
ΒΠοΙΠΑΔάΔ 5 ἴἰο τοῦ: 
ΤῊ ἰ5 δοιῃθύῃϊησ 
οἴοτοα ἷἴἢ 5βϑοῦίῆςσθ," 
ἄο ποὺ θδὺ οἢ 80- 
σοῦ ΟΥἩ π6 ομδ ὑδμδὺ 
αἰβοϊοβδοὰ ὃ δὰ 
ΟὨ ϑύοοῃδ οὗ ο605- 

βοίΐθησδ. δ 29 “σοῦ- 
Βοίθῃςσθ," 1 58.,. ποὺ 

ΟΣ οτὰ, ῥα ὑμπδὺ 

οὗ 88 οὔποσ ρϑύβοπ. 

21. σεπονδῃ, 571,8: ἐπε 1ιογᾶ, ΒΑ. 2920. σϑῃονδῃ, 01.8.14. [ῃ6 Τιοχᾶ, ΒΑ. 
26. σοποόνϑῃ, 01,8,11,.4,16-18,.06. {η6 Τιογᾶ, ΒΑ. 282 Ιῃ δρτϑοηθηΐ ννἱ{π {Π6 
Ἰοχίυβ Ἡθορρίαβ 017,8,11,18,14.10.17 αᾷς 
δ᾽ 50 ἀοθβ 15 {1 655.}᾽ 

“(ΡῸΣ π δίῃ ὈΘΙΟπ 58 ἴο θμονᾶμ, 

Κα ν] 

ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου 
ἰπ ΟΥΘΥ ἴα ὙῺΣΥ ἴοῦ ἐμ6 ἔγϑθάοχῃ οὗ πὶ 

κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; 30 εἰ 
15 Ροΐηξ Ἰὰἀσεὰ ΣΡ δηοίροσ ὀοῃδβοῖθηςσ 7 1 

ἐγὼ χάριτι μετέχω, ᾿ς πί 
Ι ἴο δ Κ8 1 δῖὴ Ῥαχίδκίηρ, νῺν 

βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ 
ΕΝ ἀμδτομα ἰρηβε τρο τ ΟνΟῸΥ ψνν δὶ ᾿ 

εὐχαριστῶ; 
81 σίνίηρ ΔΩ Κ57 

81 Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε 
ὙΠ Θίμοσ. Τποσοξοχσθ τοῦ 81:6 δδίϊηδ' ΟΥ 

«τίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, 
τοῦ 816 αὐ κίησ ΟΥ ϑδησυ τ μη τοῦ 816 ἀοΙης, 

πάντα: εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε. 
411 (155) ἰηΐο ἘΠΟΥ οὗ αοὦ μεῦυοῦ ἀοίΐηρ. 

32 ἀπρόσκοτοι καὶ Ιουδαίοις 
Νοὶ σδιιϑίηξ ἰο βίο ἰοννασὰ δηὰ ἴο ὕονν5 

γίνεσθε καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ 
Ρ6 τοῦ Ὀδοοζωζϊηῃ» μπᾶ ἰο στϑοκ8 δ. ἰἴο (86 

ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ, 838 καθὼς κἀγὼ 
ΞΟ οὔθ. Οοῦ, ϑοςογζάϊηρ 85 ΔΙΒΟῚ 

πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, ζητῶν 
811 ([1 55) ἴο 811 (ΟΠ 65) 1 8 ρ1θδϑίῃβ, ποῖ βεοκίῃβ 

τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ 
[18 οὔ τωνβοι (105) Ὀθδγῖηβ νὰ Ρας ἰὰς (Ομ 6) 

τῶν πολλῶν, ἵνα . σωθῶσιν. 
οὐἴβε τηϑην, ἴῃ ογᾶρσ ἰδὲ {πδγ στηϊβῃΐξ Ὀ6 βανϑᾶ. 

17 μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς 
ΤΩΙ δίουβ Οὗ χὴρ Ὀ6 γοῦ Ὀθοοχηϊηρ, ΘΟσοΙα! δ 85 

κἀγὼ Χριστοῦ. ὃ 
8501 οὗ Οῃγιβῖ, 

2 ᾿Ἐπαιῷ δὲ ὑμᾶς ὅτι πάντα 
Ι διὰ ὑσυειβδίηβ θὰ τοῦ Ὀφξοδυθθ 8411 (165) 

μου μέμνησθε καὶ καθὼς 
οὔ ταθ γοῦ ἤδνθ ΤΕΣ ΘΙ ΟΙθαῖ δῃὰ ΔΟΟοΟΥαΣ 5 8.5 

παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις 
[ξᾶνὸ Ὀεϑῖᾶθ ἴο γοῦ 16 ΤΏΙΩ55 πίνῃ θθ δι θ 

κατέχετε. 8. Θέλω . δὲ ὑμᾶς. 
τοῦ ἀγα Βοϊαϊηδ ἄοννα. 1 δὰ ΠΡ ὈὈᾳῚ τοῦ 

εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ 
ἰἴο αν πον ἰδὲ ΟΥ ΘΝΟΙΥ Τὴ 816 Ρεύβου 6 Ἀθδα 

ὁ χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ 
18 ΧΟ ρτοὶ 15, πλυΦῚ Ῥαξ οὗ ψοχηϑθὴ {πὸ 

ἀνήρ κεφαλὴ δὲ τοῦ χριστοῦ ὁ θεός. 
ΤΆ816 Νὴ; ἤρδα Ρυὲ ἰδπ6 Ἡσῖσε ἰὰῸ Οοά. 

4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ 
ἘΜΕΥ͂ ΤΩ816 ῬΕΥΒΟῚ Στ 2 41: ΟΥ 

προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει 
ῬΓΟΡοϑυΐηρ ἀον οθ Ὠοδᾶ.-. ΠΘΥΏΣ 15 ΒΏΘΙΣΙΣ. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ 10: 30---11: 4 

ἙΌΣ ΨῺΨ 5ῃουὰ ἰδ Ὀ6 
ἰῃαὺ τὴν ἔγϑοάοχῃ ἱβ 
πάᾶροὰ Ὁ. διθοίμου 
ῬΟΥΒΟΙΏ 5 σΟΏ ΒΟ 0693 
ΦΟΙΓ 1 8 ρδυίδκιηρ 
νι ὑμδηκδ, ΨῺΥ 81ὶ 
Ι ἴο Ὀ6 ΒΡοΚδὴ οὗ δρὰ- 
ΒΙΨΘΙΥ ΟΥ̓ ὑπμπαῦ ἴογ 
ΨΏΪΘΩ Σ ρῖνθ ὑμ8ΏΪ59 

81 ΤΏ Ιοσθ, ψ Ὠθ ἢ- 
ΕΓ Ὑοῦ δῖ6 θδύϊηρσ 
ΟΙ ατηκίηρ ΟΥ ἀοίηρ 
δηγνίῃληρ 6156, ἄο 8} 
ΤΏΡ ἴοὸΣ οὐ 5 βίοσυ. 
32 Κορ ἔγοῃῃ Ὀθοοῖι- 
ἴῃ οδβ65 ἔοῦ δύυχη- 
ὈΠηρΡ ἰο ὕο5 85 ὙἍ86}} 
8ἃ5 Οτἴθοκα δηᾷά ἴο 
ὯΘ6 οοηρτοραίίοη οἵ 
αοά, 88 Θονθὴ 85 1 81 
ῬΙΘαδίηρ 811 Ῥβορὶθ ἱπ 
411 ῃΐϊηρθ, ποὺ βθοὶ- 
ΪὩ5 Ὧ οὐ“ δἄνδῃ- 
ἴδϑθε υῦ ἰῃπαὺ οἵ 
[8 τηϑῆν, ἴῇ ΟΥΩ͂ΘΡ 
ὑμϑὺ ὕὑζθν τϊρῦ σοὺ 
Βϑιθᾶ. ὶ 

1 ΒΘοου6 ἐα δϑίουβ 
ΟΥ ἴῆθ, δὐθῇ ὃἃδ 

Ι δ8πηὶ οἵ ΟἸσῖϑί. 

ΦΝΟΝ 1 σοχῃχηθηα 
χοῦ ὑθοδθθ ἴῃ 8} 
ὉΠΩΠ5. ΟῚ Ὦδϑνθ πιὸ 
ἴῃὰ Ια δηα τοῦ 8186 
Βοϊάϊηρ ἔαϑδὺ μ6 ὑτϑδαϊ- 
ὕοηβ ἡδὺ 85 1. ϑπαρα 
[6] οὐ ὸ τοῦ. 

ΒΟ Ι πδὴὺ τοῦ ἴο 

ΚΩΟΝ πμϑὺ ῃθ ἢθϑδα 

Οὗ ΘΥΟΙΥ 8 ἰ5 ὑῃ6 

ΟἸσιδῦ; ἰὴ ὕυσσῃ [86 
μοδᾶ οὗ δ ψοίαϑῃ 15 
ἴῃ8 τῶϑῃ; ἴῃ ὑσὶ ὑπ6 
μοδᾶ οὗὐ ἰῇ Ομ γδὺ 

'5 αοᾶ. ΔΈΝΕΙ τη8ὴ 

πδῦ ὈΓΒΥΒ ΟΥ ὈΓΟΡΠΘ- 

565 δανὶηρ βοιῃθύῃ δ 

ΟὨ Ὠϊδ. ᾿Ωρδα βῆθθ5 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΚ 11: δ--18ὃ 

ἣν κεφαλὴν αὐτοῦ: 5. πᾶσα δὲ 
ΗΝ ὃ νυν οὗ Ὠΐγας; .ΟΥΘΥΥ μυΐ 

᾿ἢ ὰ λύττῳ τροσέξευχο ἕν προφ εὔὐουσα ακατακα Ὰ 

ΡΟΟΌυΧΟΒ Ἶ μὲ: ἀραὶ ἐῤφοτηο . ποῖ νε]]δα ἀοννῃ 

τῇ. κεφαλῇ καταισχύνει. τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, 
ἰσίπο πο ΒὮΘ 15 5Βῃδζηυΐηβ 6 Βοϑᾶ οὗ Ποσ, 

ἕν ἄρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ 
οπς (ἐπ 5) ὙΟΡ 1115 διὰ ἰἴᾷς νοῦν (ἰ 15) 

“8 

γυνὴ [15 παδᾶ; ὅ θαὺ Θνοῖν 
ὙΜΟΥΆΘΙ 1 ΤΟΙΏΘΏ - ὑπδῦ ὈΓΔΥ5 

ΟΓΙἿ ΡὈγορῃθϑίθ ψ τῇ 
ὯΔ Ὠθϑδᾶ υὑποονογρᾷ 
ΒΏΔΙΏΘ5 ΠΟΥ ΠΡΘΔά,. ἕογ 
1 ἰδ οὔθ δῃᾷ ἴῃ 
ΒΘ 8ἃ5 1ἢ 516. ψθγβ 
δΔ'ἴἪ [ΜΟΠ]8] ψίῃ.:- 8 

ἢ 6 εἰ γὰρ οὐ |5πμανεᾶ Ὠοϑά. 6 ΕῸΓ Ὁ ἐξυρημένῃ. 
ἴο [5.1] ΤΣ ΡΉΝ ἘΣ Βανί Ῥθθὰ Ξῃανβά. 1 ἴοτ 

κατακαλύπτεται. γυνή, καὶ κειράσθω: . 
15 Ῥοῖαρσ νεμεᾶ ἄονγῃ πνόταβα, 81ῖ5ο 11εἰ ΘΥ 6 5ΒΒοσῃ; 

κα 

εἶ. δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ 

μού ἃ ΜΌΤΠΔΩ ἋἀὯὍ65 ποὶ 
ΟΟΥΕΥ ὨΘΥϑοΙζ, Ἰοὺ Πδὺ 
Θ150ὺ ὈΘ6 5ῃογῃ; Ῥαΐ ἱξ 
10 15 αἰϊἸϑρυϑοθῖα! ἴὸς 

16. θὰξ ἀϊδρυϑοθεα ἰὸ τνοσθαη [πὶ ἴο θ8 Βῃοσῃ οἵ [ ἃ. ΨΟΊδη: ἴο: Ὸ6 ΞΒογῃ 
ΟΥ 5μδυθά, 1ϑὺ. Πδὺ. ιν 

ἸΈΟΣ ἃ ἴδῃ ὅβέει 
15 οὐ: ἰ ποὺ ἴο δα Ὠἰβ ποδαὰ 

ἰτωϑθθ δῃηᾶ | χήρα δηᾶ. ρίοσυ;- Βαΐ 
δόξα [86 ψοΐαδῃ ἰ5 Ἰηϑδη8 

ἐστιν ποῦ ουδ οὗ -ψοϊηϑη, 
Ραῦ. ψοχιϑη΄. οὐδ᾽ οἵ 
τῆϑῃ; ϑϑδμᾶ, ψῇῃδὺ -ἷ5 

ψόογαϑ Οὐϊοξ Τη0γ6, τὰ Μψ8β8 πο 
ογοαϊθα ἴον ὑπ. 588. οὗ 

νγα5 σγεδίεᾶ [ [6 ψοιϑῶ, Ραΐ σψϊη- 
8ὴ ΙῖῸΓ [6 5818 - οἵ 

ὙΜΟΥΏΘῺ ᾿ {ὴ6 τηϑη. 10 Ταῦ -ἴ5 
τοῦτο  ΜῺΥ 6 ψοδη οὐρὩΐ 

ἴο δᾶῦθ 8. δίρτι : οἵ 

ξυρ ᾶσθαι κατακαλυπτέσθω. 
ἰο Ὅδ Ἰπιες ἐπ χεᾷ; Ἰδῖ δ᾿ 6 θϑὶπε νε]θα ἄονστι. φονογθᾶ. 

Ἷ ἀνὴ μὲν. γὰρ οὐκ ὀφείλει 
ἍΜΑΙς ΑΙΡΟΕΝ Ἰπαθρᾶ ἔοτ ποῖ 

κατακαλύπτεσθαι ᾿. τὴν κεβαλένι εἰκὼν καὶ | σονεγθοά, 85 ΒΘ ἰ5 αοαΒ 
ἴο Ρα' Ῥοϊῃρ νϑ θὰ ἄονν ἰπ6 Ὠφ68Ω, 

ό θεοῦ. ὑπάρχων. ἡ γυνὴ δὲ 
ὁ6α οὗ αοά, ἘΑΡΧΟΥ ἴὰᾷς. ψογθδὰ Ὀπξ ΒΊΟΥΣ | οἴΟΥΥ. 8. ΕΌΓ τηϑῃ. ἷ5 

ἀνδρός ἐστιν. 8 οὐ γάρ. 
οὔ ΠΣ ΡΟΝ 15. Νοῖ. ΤῸΣ : ἰδ 

, ὴρ ἡ - γυναικός͵ ἀλλὰ. γυνὴ ἐξ 
ΤΩ816 ὈΘΥΒΟ. ΚῊΣΝ ΟΥ ᾿ΜΟΙΆΒΙ,, 1.1} 

ἀνδρός: 9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη 
Τῆ8 16 ῬΕΥΒΟΩ; 8150 ΤΟΥ ποῖ 

ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ 
ΤΩ816 ὈΘβοη ἰπτοῦρῃ ἴῃ6 Ψοχάδῃ, . Ὀυΐ 

διὰ τὸν ἄνδρα. 10 διὰ 
Τγχουρῃ.. ἰὰς 1816 Ῥεύξοη. ΤὨΓΟΠΡΗ {ῃϊς 

ὀφείλει ἧ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ ΘαμοΥν ὌΡΟᾺ ΒοΣ 
5 οὐυνἵῆρ; πὸ ψοιϑ δα μοσιίν ἴἰο 6 δνίπα. ὑροι Ποβϑαᾶ Ῥθοδβθ οἵ [88 

τῆς κεφαλῆ διὰ: τοὺς ἀγγέλους. ̓  
τῆς ἀέυν Ἔσο [86 ΔΏΒΘ15. 

11. πλὴν  ὀἊ᾿οὔτε γυνὴ χωρὶς 
Βοϑιᾶθ5 ὨΘΙΙΒΟΥ δ 2022: δρασγί ἔγόσα 

ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ. χωρὶς γυναικὸς 
ΤΩΔΙῚΘ ῬΘΥΒΟΣ ΠΟΙ͂ Τ816 ῬΟΥΞΟῚ ων ἔσο ὉΟΤΆΒΩ 

ἐν ΕΠ ὡτς 12 ὥσπερ “γὰρ γυνὴ ἐκ 
ἴῃ Τσᾷ; Θϑτανθα ΤΟΥ : ΓΑ ννοσήϑα Οὐ ΟΥ [Π6 [12 ἘῸΓ :αδῦ: τβ5. 

ιἀνδ οὕτως καὶ ὁ - ἀνὴρ: . διὰ 
Ζῶ 16 πρός, 185 8150 ἴδθ πιϑ]6 βρεύβοῃῦ ἰῃτοῦξι 

υναικός: τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ. 
τῆς. πλοίοις δα Ὀπὲ 8Ὴὴ (55) ουἵοῦ 6 Οοᾶ. 

138 ἐν ὑμῖν αὐτοῖς. κρίνατε’ πρέπον ἐστὶν 
Τὰ. χοῦ. ΝΟῸΣ (ΟΠ 65) παρε του; τσ. [51 

γυναῖκα ἀκατακάλυπτον εἰὐὐτῷ 
ΑΧΟΤΩΣΙ εὐ ποῦ νο δρᾷ ἄονῃ . ἴο {86 

ΘΏΒΕΙΒ.-., ἐπ 

11 Βεβδίάθβ, ἴῃ δοη- 
πρϑούϊοῃ ψὶὺ [86] 

Ιιογά ποϑίῦῃοσ 15. ψοτά- 

δι. πἰυμοὰϊ. τηϑῇ- ΠΟΥ 

τοῦ ᾿ 8 ψἱουΐ.-- ψοπιδῃ.. 

Ξ|η8. 

ΨΜΟΙΊΘΙ. 15 :ὁσῦ: ὍΣ ΕΘ 

τάδ, 50. 8150᾽ ἜΠδ ταλπ. 

15. ὑπτοῦρη ὑῃ6΄ προσα- 

8δη; Ῥαΐ 81 πϊῖρε. "18 

ουξ οὗ αοά. 13΄ 'Δαδρὸ 

θεῷ ἔοσ γχοῦξ ΟὮ 6 γ65:.18 

αοα [Ὁ Εὐηρ ἔον. 8: ΨΟΔΏ 

“19 Ε΄ ΟΟΒΙΝΤΈΠΑΝΝΑ. 11:.:14--.59 

προσεύχεσθαι; 14 οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ [ἴο ὈΓΘΨ. ἀποονεγθα ἰο ἴο 6 ΡΥϑ ΙΩΒ ᾽ Νοῖτ-ρυς (6 πδίμσθ νδὺῦ Οαοαϑ 14)οα5 ποὶ π8- 
διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ - μὲν . -ἐὰν [χτα 156} ἔδαοῃ τοῦ 15 ἰοδοηϊησ τοῦ: ἐμαὶ τη8]16 τ δας ̓ Ἰμἀθθᾶ 1ξ δνὲσ [ἐπαξ ἢ 8 ΙΒ Ὧ85 

κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστίν, Ἰοὴρ Ἡϑὲγ, ἢν 15. ἃ ἀϊς- ΒΘ ΙΔ Κ᾽ ἢᾶνθ ΟΠ 5 δεν αἀἰθῆοθοσΣ ἰο ἰτὰ 11 15, ΒΟΏΟΥ̓ ἴο μη: 15 5 
15 γυνὴ δὲ δόξα [᾿ξ ἃ ψΨοπΊδΙχ᾽ Βδ5 Ιοὴρ ΚΟμ 

ννοτήδ ὑπ 18 βόε 506 Ιῇϑδνν ἢδνϑ Ἰοηρ Ὠδῖν, ΒΊΟΥ 

αὐτῇ ἐστίν; ὅτι όμη ἢ ἀντὶ 
ἴο Βο 157. :Βθοδαβο ἐῃ8 (οπεὶ ἈΔΙΡ ἰπδίθδα οὗ 

περιβολαίου δέδοται αὐτῇ. 16 Εἰ 
(πῖαρ ἰἄσοννα ἀγοαμαὰ 885 Ῥθθὴ σίνθῃη [ὁ ΠΟΥ, πε 
δέ τις δοκεῖ᾽ φιλόνεικος εἶναι͵, ἡμεῖς 
θὰ ΔΏΣΟΩΘ 15 βεευηϊηρ ξοπα οὗ αἰθρίης ἴο Ῥε; ν8 

τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ 
βυςῃ " Οαϑίοτῃ ποὺ να δύὸ δνίηρ, ὠϑιϊῃοσ 

αἱ ἐκκλησίαι. τοῦ θεοῦ. 
{6 [Ξ ΠΕ ΘΕῚ ΟΥ τὴς 6οα.. 

11 Τοῦτο δὲ παραγγέλλων -- οὐκ 
ΕΝ Ῥαΐ δαμοιηοίπε ἘΞΙΘΓῚ Ὡοΐ 

ἐπαινῶ ὅτι. οὐκ εἰς. τὸ “κρεῖσσον ἀλλὰ 
τὰ Ῥγαϊβίηρ Ῥθοδιβα ποῖ ἑηΐο ἴη6. Ῥθίζεσ Ρυΐ 
εἰς τὸ᾿ ἧσσον' "συνέρχεσθε. 
ἰηΐο {16 σνοῦδ6 Ὑοῦ 816 σοτηϊησ ἰοσ ίμου, 
18 πρῶτον: μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν 

- ΕἸ Ιηϑερα Φοὸσ ΘΟΤΑΙ͂ΠΕ ἰοβϑθίμοχ οὗ γοῦ ἴῃ 

ἐκκλησίᾳ . ἀκούω : σχίσματα ἐν ὑμῖν 
δοο]αβία 1 δὰ ϑδυ ΕἸ ΚῚ ἴχ χοῦ 

ὑπάρχειν, καὶ μέρος ᾿ . τι πιστεύω. 
ἴο Ὀ6 Ἐχἰβιηα, δηά Ῥαχὺ . βοῆθ 1 δὴ Ῥε]θνίηρ. 
19 δεῖ σσὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν "εἶναι, 

ΤΆ 15 Ὀἱηαη5 ΤΟΥ 8150 Βεοίξ. - 1ἿὋὁἜ στοῦ: ἴο ΒΘ, 

ἵνα καὶ οἱ δόκιμοι - φανεροὶ 
ἰπ ογᾶοχ ἰδὲ 8150 ἴ88 ΔΡΡρτονϑᾶ (ο65) -σηδηΐξοϑὲ 

: γένωνται ἐν ὑμῖν. 
τοὶ Ῥβοοζὴθ ἰῃ σοῦ. 

20 Συνερχομένων οὖν. ὑμῶν ἐπὶ τὸ 
Ο(οτηΐῃε ἰοβείμεσ ἐμογθέοσα οὗ νοῦ ὕροη. ἐπ 

᾿ς αὐτὸ οὐκ ἔστιν. κυριακὸν δεῖττνον 
ΝΕΥΥ [ΡΙ8661] ποὺ 115 ρμοσγίαϊῃϊηβ ἴο Τιοχὰ ΞΌΡΡΘΓΥ 

φαγεῖν, 21 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον 

Ὠαίν, τὸ ἰδ ΒΊοΥν ἴο 
ΣΕΥ Βδοδβθ 6’ ΘΙ 
15. βίνθῃ ὯΘῚ ἰῃβίοϑδα οἵ 
ὃ Ὠδδάσγθαθ. 16 Ηον- 
Θνοσ, ἰἶ᾿- ΘῺΥ 8 
ΘΟ ἰο αἰδραὺδ - ΤῸ 
ἘϑοΩΘ ΟΕ. οἰιβθοῃι, 
ΜΘ Ὦδβνὸ το-: οἴου, 
ΟΙΌΠΟΣ ἄο ἐμ ΘΟπρτθ- 
δούϊουα οἵ αοά. 

11 Βαΐϊ,. ἍΜΏ116 ρἱνίησ 
1886 ἰπρυγπούουϑ, 1 
ΘὉ τοῦ οοτηϊηθηᾶ στοῦ 
Ὀθοδϑῖιβθ: 10:15, ποῦ : ΖῸΣ 
6 Ὀαύϊον, θα ἔον ἐμ 6 
ΟΓΒΘ. ὑπδὺ σοῦ τηθοί. 
τορούμθυ. 18 ἘῸςΣ ἢχϑὲ 
οὗ 811, θα χοῦ σοΙη6 
τοβϑίπεδν 1 ἃ σοΏρτα- 
Βδύϊοη, 1 ἤΘδΣ αἰν βίοης 
-οχίϑὺ δυπὴρ τοῦ; δηᾶ 
ἴῃ  ΒΟΙΏΘ: ΤΠΘΑΒΌΓΘ Τ 
ὈΘονο 1Ὁ. 19 ἘῸΓ [ῃθγ6 
ταλδῦ Αδὸ ὍΘ - δοὺς 
ΘΙΔΟΩρΡ ὙΟτρ, ὑῃδὺ [86 
ῬΘΓΒΟῺΒ ΔΡΟΓΟνΘα, ΤΠΔΥ 
8150 Ῥθοοχὴθ Ἰλθ Αἰ Θδὺ 
ΘΙΔΟΏΡ, γοσ, το 

29 ἸΤὨΘξοίογθ, “ἜΘΩ 
χοῦ σοι. τοροῦμου ἴο 
ΟἿΘ Ὀῖϑοθ, [ὑ- ἰβ Ὡοῦ 
ῬΟΞΘΙΌΙΘ. ο΄. Θϑαὺ : [86 
ΤΟΓΑ 5 δνθησηρ ΙΩ68]. 
21 ἘῸΓ, ΜΘ ὑοῦ οϑὺ ἴο δϑὲέ, Θδοἢ (ομ6) ἴοῦ ἰβα οὐ ΒΌΡΡΕΟΙ [10], ϑὺὴ οὔθ ἔακθ 

προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς “ μὲν | 8ῖ5 οΏ Θνθηΐηρ τη68] ἰδ ἰακίπρ Ὀθῖοσα ἰὰ ἐβὸ ἰοεϑδὲ, δηὰ  ΨἘῃἘῸῪ ἰπδεερα Ῥοξοσθϑηάα, 80 ἐμαὶ 
πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει. 22 μὴ [0ὴ8 8 ἈΌΠΡΙΥ αὐ ἰϑ πυρδγίηρ, ψὰΟ Ὀυΐ 15 θείην ᾿ἰοκίσδίθα,. Νοῖ [διῃοίῃοσ 5 .ἱπίοχὶ- 

γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε. , εἰς. τὸ |δἰθά, 22 σεγύδιην χοῦ ΟΝ Βουβθβ ποὺ σοῦ δ Ββανίπβθ: ἰπΐο ἰῆθ] ἄο Βᾶγθ Ὠοτιιδθ5 ἴοχ ἐσθίειν καὶ - πίνειν; ες ἢ τῆς [|οαὐΐηρ, δηᾶ ἀτὶῃκ- 
ἰο Β8 βαίϊωὩὐα δῃὰ ἰὸ 8 ἀτίηκίῃβ ΟΣ οἔίδε ἴὴρ, ἄο γοῦν ποὺ Οὐ 
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καταφρονεῖτε, 
816 τοῦ χζαϊλαϊηξ ἀν ΟἿ, 

καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; 
δα δύὸ χοῦ βῃδχζηϊῃρ ἀοννὰ π6 (ο65) ποὺ δνιηδτ 

τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; 
Ὅμαι 5ῃοι]ᾶϊϑαν ἴίο γυοῦῦ Θ'ΠΑ111Ρταῖθσθ τοῦ 

ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. 

θεοῦ 
αοά 

τοῦ ἐκκλησίας 
ΟΥ 1)6 Θςοϊθϑία 

ΤῺ (5 ποῖ 181 Ὀσδί βίη. 

28 ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, 
Ι ΤΟΥ 1 ταοοίνεα ρ6ϑᾶθ ἔσοσα ἰῃ6 [Τοζγᾶ, 

ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος 
τίσ α15οὸ 5ᾶνο Ῥεβίαάθ ἰοὸ σοῦ, ἐμαί ἰῇξ8α [ἷοσᾶ 

᾿Ιησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ἣ 
Φεβὰβ ες ἢ 186 πἰρῃὶ 1ο νυ ἢ 

παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον 
ἢ νὰ5 θεϊηρ βίνϑι θεβι 6 Ὧφ σϑορὶνεα Ιοδέ 

24 καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν 
ϑῃηά δανίηρ σῖνϑα δὴ κα Ὧ6 ὈσΟκο δηᾶ ἢ6 5δϊά 

Τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν᾽" 
ΤΠ οἶτῃρ ἰ5 ΄1ὴὼ6 Ῥοὰν ἴῇϑ8 ον συου; 

τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
1π|5 Ὀδ6 τοῦ ἀοΐῃρ ἱπίο ἰῇ 6 ΙὯΣ ΓΘΙΩΘΙΏΟΥΘΏΘΕ. 

25 ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ 
᾿Αβιίθυβ 8δἷδὸ ἴδε σὰΡ δἰίϊοσ ἐμ 

δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο τὸ ποτήριον 
ἴο ᾶνθ ΒΌΡΡΟΥ, ϑβϑασίῃβ ἸΤὨὶ5 1τῃ8 οὺρΡ. 

ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι" 
ἤτς πον οσονοηϑηΐ ἦβ ἴῃ ἴὩζ6 Τὰ ΒὈ]οοῦ; 

τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν 
[815 Ῥα τοῦ ἀοϊῃξ, 88 Οξΐθῃ 85 1 ὄνεσ 

πίνητε, ᾿ εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
τοῦ γτδν Ὀ6 ἀὐϊηκίηρ, ἰηΐο [1ὴ6 ΤῺ ΧΟΙΠΘΙΏΡΥΒΠΟΘ. 

26 ὁσάκις. γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν 
Α5 οὔΐθῃ ἃ. ἴοσ ἱξενοσ σοῦ Τὴν 6 οαϊϊῃηβ ἴδ 8 

ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον 
Ἰοδὲ τὰς δηᾶ 186 σὰ 

- πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου 
τοῦ τὰϑν Ὀ6 ἀχίπκίησ, [6 [ΤΆ οἹ οὐἴῆθ [1οτὰ 

καταγγέλλετε, ἄχρι οὗ 
χοῦ δτὲ δῃηποιυηοίηρ ἀον, ὍΛΗ] δ 2570} ε 

“»" ᾿ ῃ. 

ἢ 5ῃμουϊα σοϊῃθ. 

2 ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον 
Α5-δῃᾶά ΨΠΟ ἸΠἸΚΘΙν τῶδν ΡῈ δαίϊϊῃβ πα ἴἰοδξ 

Ἷ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου 
ΟΥ ΠΘΊΩΒΥ Ὀ6 ἀσκίη δ ἴῃ 6 ΟΡ οξίῃε ΤΤοτὰ 

ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ 
ὉΠ ΟΤΈΒΣΙΝ, ΠοΙα πὶ 6 1106 οὗ ἴδ 6 Ῥοᾶν δηᾶ 

Ἂ 
πίνῃ 

283. ΤῺ Τιοσγᾶ, ΒΑ; σρῆονδῃ, 15. 

Ἴ80 

ἄο τοῦ ἀδϑοῖξθ [6 δοοῃ.. 
στορδίίζοη οὗ αοὰ βδηὰ 
τάδ κο ἴμοβα ΏΟ ἤδγα 
πούῃϊηρ Δϑϑιλθα} 
ΜΏΩδὺ 5Ώ81ϑΟ 1 88} ἰὸ 
χοῦῦϑ 5181 1 δομ- 
πιὰ τοῦ [πᾳ (πὶ 
Ὶ ἄο ποὺ σοχημηθηὰ 
του. 

28 ΕΣ 11 τϑοοῖνθα 
ἔτοα (68 Τόσα" ἰπαὶ 

ΜΏΪΟΏ 1 8150 δηδρᾷ 
ΟὨ ἰο τοῦ, ὑμαῦ {ῃ8 
Ττοτὰ Φόθὺ5 ἰὰ ἰδ 
παἰρῦ ἴῃ ΜΘ 6 ἂς 
ϑοίΐῆρ ἰὼ Ὀ6 ϑηάρα 
ΟΥ̓́Θ ὕοοκ 8. ἰοδῖ 
24 διά, δἴϊεῦ ρίνίην 
κα, Ὧ6. ὈτΌΚΘ. ἰδ 

δηἃ 5814: “ΤΏ ΠΊΘΔῺ5 
ΖῺ Ὀοὰν ΨΏΙΟΏ 15 ἰὴ 
υόοῦκ ΘΔ, θορ ἀο- 
ἰὰρ 15 ἴῃ ΤΕΙΊΘΩ- 
ὌΓϑησΘ οὗ τη6." 25 8 
αἰ ΚΟ 586 σοϑρϑοῦηρ 
116 σοῦ 8150, δἵΐεσ 88 
δᾶ ἴπ6 δνθηΐῃρ Π168], 

βονίησ: “ὙὯ15 σὰ 

τθϑ 6 πρὶ οοΥ- 

δηδηῦ ὮὉΥ νἱτύθ οὗὨ ᾿ὩΥ 

ὈΙοοάᾶ. Ἐζϑορ ἀοίηρ ἰῃϊδς 

8.5 οὔΐθῃ δ5 σοῦ αὐτίκ 

τὸ, ἴῃ Τα ΒΘ Ω66. οὗ 

τθ." 26 ΕῸΣ 85 οὔδθῃ 
85 τοῦ δϑὺ ὑῃὶ5 Ιοδῖ 
δα αὐἱπκ ὑῃϊ. οὐ, 

τοῦ Κοορ Ὁσοοϊδίτη- 
ἰὰρ 86 ἄδϑΐῃ οὗ 
{πΠ6 Το, ὑη81 πο 

ΔΙΥΪν 65. ΩΣ 
21 ΟοΟΙΒΘαΌΘΩΝΥ 

ΜΏΟΘΥΟΥ οδὺβ (86 Ιοδζ; 

ΟΥ̓́ ατίηκα ὑμ6 ΟΡ -οἵὗ 
[26 Ιοτὰ τὑπνοσῦθν 

ΜῈ Ρ6 δΌΠῸῪ τς 

βρϑοίίηρ ὑπ6 ὈοΟΥ͂ δπὰ 
------φ.---« ------ -.----------- 

-ξ 
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τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου. [π|0΄ Ὁ]Ἱοοα οὗὨ {μα Τιοτά. οὗ ἰδ ῬΡΙοοά οὗ ἰῇ 6 τρια 28 ἘΠ᾽ Ξὺ 16ὲ 3. 85 80- 
28 δοκιμαζέτω. δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ [ῬτονΒ ὨΣη56Ϊ ΑΓΡΟΣ Το πίττα ΡῈ ὕὑσονίῃρ αὶ ΤΩΘΠ ἈΙΤΉΒΘΙΕ, πὰ [βοχιαϊίην, δπ ἃ ἐππ5 δὲ 
οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ  ἰπλ οϑὺ οὐ ἔμπθ. Ἰοδζ τὴ οὐδοῦ τἢ6 ἴοδὰΣ 16ὲ Βίτῃ μὲ εδίξϊει δηὰ] δηῇ αὐ οὗ ἔῆ8 ΟΌΡ. 
ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω" 29 ΕἘῸΣ ὯΘ6 ἰῃδὲ θαΐβ 

ουῖ οὗ : [86 οΡρ 1εΐξ Πῖν μὲ ἀχίπκίηρ; ἰδηἃὦ ασίηκο δαΐβ ΔΩ 
29 ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα |ἀτ!εκ5 Ἰπᾶρπιθης 

ἴμ8 (ο"8) 30. δαίϊηρ δηά ἀτγίπκιηρ ἠαάρστηθης διραϊδὶ ὨΪΤ, 56] 1 ὯΘ 
ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ |ἀοθ5. ποὺ ἀΐδοθσῃ (μ6 

ἰο ΠΙΤΏΞΘΙ ᾿ ἢ 15 δαίϊῃρ': δι ἢε 15 ἀσίηκιηρ ποῖ ροᾶν, 39 Τῆδι ἱβ ΨΥ 
διακρίνων τὸ σῶμα. 33 διὰ τοῦτο ἐν ΙΘΔΏΥ δον γοῦ 818 λυᾶθὶηδ του ἰμ6 Ῥοάν. ἸΒτουρη [ηἰβ ἰὰ Ϊ ΘΔΚ δηᾶ 5 ΚΙν, δηΐᾷ 

ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι | αα108 ἃ ΖΘ Ὸ ΓΘ 516 60- τοῦ ΙΒ δἰγθησΊ 1655 (065) διὰ ὨΏΒΘΑΊΤΗν ἱὴρ. [1π ἀθαί 1]. 81 Βευΐ 
καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. Ἵ εἰ δὲ [11 ψχὲ ψουἹᾶ ἀΐβοθσῃ δἃ 816 βιθορίῃβι: βιββοίθηξ (οη65). ΙΖ. »»υλ] δῦ 6 Οὐγβοῖνοα 8.6 ς . ΄ ᾿ κι. ν ΄ ᾿ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ᾿|ΐἷζῈὸ σπουἹὰ ΄ ποῦ Ρ6 βεῖνεϑ γγ»Ὲ γγ6.6 )πάρτηρ ἱμσουρη, πο Πκοὶν προ, 32 Ἡον νοῦ, 

ΜΘ ψὸ ἅτ ἰπᾶρθοα, 
6 86 αἱ βοϊ !]ηθα ὉΚ 
ΖοΠονΘ ἢ," ὑπαὶ τὸ 

82 κρινόμενοι δὲ ὑπὸ 
Ῥοιηδ ᾶρεα Ῥὰαξ Ὁν 

παιδευόμεθα, ἵνα ᾿ 
ΙΒοϊ πθα, ἴῃ ογᾶρσ ἰμδὲ 

ἐκρινόμεθα: 
6 ὕεσα Ὀφίηρ 1 δεᾷ; 

τοῦ. κυρίου 
ἰἐθ Ποχάὰ ννε δῖὲὸ Ρεΐῃβ Δ Ὡοὺ Ὀθοοσλθ οο- 
μὴ σὺν τῷ κόσμῳ [ ἀδοηθα ψὶῦ {πῃ 
ποΐ τοβϑίμοσ νυ 18 ὙνοΣ] 1 νου], 88 σοῃβοαπθηῦ- 

κατακριθῶμεν. 38 ὥστε, ἀδελφοί [1Χ, ΤῊ Ὀτούῃοῦβ, ΏΘη ΜῈ 5Βῃο Πα Ρ6 Ἰυαρεὰ ἄοννα.. Α5-8η6, Ὀτοΐμουβ [ ὙΟΤ ΘοΙὴβ ὑοροῦμογ 
ἴο οδὺ [{{1, ταῖν ΓΙῸΣ μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους 
ΟἾΘ. δῃούῃμου, 841 

οἔταβ, σογχΐηρ ἰοσείμοῦ ἰμίο ἐπ ἰο βραὲ οὔθ δῃμοίΐμεσ 

ἐκδέχεσθε. 84 εἴ τις πεινᾷ, ἐν [ΘΏΨΟΙΘ 15. ἈΌΠΏρΥν, ᾿ϑὺ 
Ὀα γοῦυ ννδιεϊηρ ξοτ. ΣῈ δγοῦθ 15 Βαηβουῖηρ, ἴῃ  Ὡη οαὺ. δὖ ὨΟΪΏΘ, 
οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς [μαῦ ᾿γοῦ τὺ ποῦ 
Βοῦβα [δὲ Πϊτὰ θ6 ϑαϊΐϊηρ, ἰῇ οχᾶδθυ ἐπαὲ. ὕοξ ἰηΐο ΟΟΙῚΘ6 ἰοροῦμοσ ἔροσ 
κρίμα συνέρχησθε. Τὰ δὲ παἀρτηοηῦ. Βαὺ {Π8 τϑ- 
ἰμαξταθοΐ ὑοῦ τῆδν 6 σοχηϊηρ ἰοβαίμπθσ, Τὴ Ραξ] πιδίηρ ταδύϊου 1 1] 

λοιπὰ, ὡς ἂν ἔλθω βοὺ ἰὼ ογᾶθῦ ΨΏΘΩ 1 
Ἰεξίονεσ (ἰμ1π 65) 85 ἩΚΕΟΙ͂Ν Ι 5Βῃου]α σοσὴθ | σὺ [ῶθσθ. 

διατά ξ ταν ᾿ τοὶ ατάξομαι : 12 ΝΟ σοποοχηϊηρ 158811 ογᾶθυ!ν δεῖ ἐῃσοιρῃ. ΕΝ στε Ἱ 
6 βρίγιζαδ 

αἰξίδ, Ὀσούμουβ, 1 ἀδελφοί, 
ἂο ποὺ ψϑηΐ στοῦ 

Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, 
Ὀχούίμοσβ, 12 Αρουῦ Ρυξ ἰὰ6 δβρίγίζυδὶ (81:55), 

οὐ θέλω. ὑμᾶς ἀγνοεῖν. ἴο Ὀ6 ἰσῃογδηῦ. 2 χοῦ 
ποῖ 1 δὴ ΨΊ ΠΣ σ᾽ χου . ἴο Ὀ6 Ἰσῃοσαπέ. ᾿ ΚΟΥ ἰδαῦ ψΏΘΩ τοῦ 

ὃ Οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε |ΟΣΘ ῬΘΟΡΙΒ8 οὗ ἔπε Ὧδ- Υου αν Κῆοσῃ ἱμπαὶ θη πϑέϊουβ τοῦ Μετ (0 Ώ5, ὙΟΤ ΨΘΤΘ ῬΘΣησ 

πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν [|Ξὰ ΑΔ ἰο ἰῃοβδ 
ἰονασα ἐπ 1015 ἰμθ νοΐδβῖθθθ ὃ5. ΠΚΟΙΥ γοΐσθ θοβ 16015 Ππιδὺ 885 

832) ΤΟΠΟνΘΉ, {718,6,18.. τ1ῃὴ6 Τιοτᾶ, ΒΑ. 
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του. Ὠαρρθηθα ἰο 8 

1.0. Φ ὙΠΟΙΘΙΟΥΟ Τὶ 
᾿ψουα δῦ τοῦ Κηον 
ὑπαῦ. ποροᾶν ψΏΘη 

β5ρθακίῆσ ὉΡ αοῦ᾽» 

ΒΌΪῚ 5005: ᾿σ6 505. ἴα 
ΒΟΟΌΓΕ6α!ἢ δὴ ῃὕο- 

ὈΟΩ͂Υ σϑῇ 58): ““65Ὸ 5 

15. ΠΟΤ!" οχοθρὺ ὉζΣ 
ὮΟΙΡ βρίγιῦ. ὃ 

4 Νοῦν ἴῶογα δΥ6 νᾶ- 
τοῦθ οὗ ρἱξίϑ, δὰ 
[ΏΘΓΘ 15 86 βϑῦτθ βρῖγ- 
τ; δδυᾶ ὑβεῦθ 8ζγο'- 

ἤγεσθε -ἀπαγόμενοι.. ὃ διὸ 
χοῦ Ψοτο Ῥοίηρ 1Ισα - Ῥεΐπθ Ἰ:ὰ ΟἿ. ΤὨΤΟΌΡΕ ΜΏΣΟΒ 

γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι 
Τ Ἄγ τ κίηβ Καοννὰ ἰο τοῦ. μδ΄ πὸ οὔδ ἴῃ ἘΣ 17 

θεοῦ λαλῶν λέγει ᾿Ανάθεμα 
οὗ σοὰ ϑρϑδκίησ - 6 ῚΒ ΒΑ ἸῺ 5 “Δηϑδίποιηα 

᾿Ιησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν [Κύριος 
ώεβθαβ, διά. ὯῸ 6. 15 8016 ἴο 58. Ττιοτὰ 

᾿Ιησοῦς εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 
7655 1 τοί 1ὰ ΒΌΪτς ΒΟΙν.- 

εἰσίν, 4 Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων ᾿ πὸ 
δῖς, ψαυιεῖῖεβ Ῥυΐ οὗ Ευϑοΐουβ ΕἰΣί5 186 

δὲ αὐτὸ πνεῦμα: ὅ. καὶ διαιρέσεις διακονιῶν 
ῬῬῃξζ νοῦν οϑρϊσχι,; δῃηᾶ ναγιθίῖοϑ ΟΥ βουνίοθϑ ξ ᾿ 

εἰσίν, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος" 8 καὶ διαιρέσεις ᾿ ὕΑ ΓΘ Ε 5. ΟΥ. τη τυ βύτ]65,. 
τα, πᾶ ἴπ6 νεῖν Τοχᾶ; δα νατιθίϊες 1 8ηα γοῦ ὑποτθ Ἴ5. {86 

ἐνεργημάτων εἰσίν, καὶ ὁ αὐτὸς. θεός, ϑὅϑιαθτογα, ΤΣ ὉΒ6το. 
ΟΥ̓ ἸΔΥΤΟΥΚΙΏ55 δΥ6, διά [8 νεῖν αοά, 1816 ἙΈΕ λέν 

| ἐνεργῶν “ ΦΈΡΟΝ ἐν [1ΟΏ5, διηα γοῦ 1015. ὉΠ6 

ἰμ6 (ο6) ψοχκίης χη ἢ6. 811 ([πἴπρ8) ἰῃ Ὄλεαν πα ρων Ῥεγ- 
Δ; Ἐς τας κι Πς ΕΟΓΠῚΒ 6. ορϑῖϑ- 

πᾶσιν. 7 ἑκάστῳ δὲ δίδοται. ἰπἴρῃς ἴω 81} ξιειύτθα Ἶ 
811 (ἰἸη55). ΤῸ 680 (οὔ) Ῥὰξ [5 Ῥείη βίνβη Ζ Βυϊ- τᾶ: ταῦ πὶ ΣΣ 

ἡ - φανέρωσις. τοῦ “πνεύματος πρὸς. τὸ ΜΝ 
ἴῃ τηϑοϊθβδίδίοῃ. οὗ (88 ΕἸΣ.) ἰονναγὰ (δα ἀνα νὰ ἈΣΘΝευ οὶ τὰν ἐδ 

συμφέρον. 8. ᾧ μὲν γὰρ! Ῥομεῆοίδὶ ρυσροβο.: 
([ῖ 6) Ῥδδασῖηρ 11. Το  Ποτα ἱπᾶρεαᾶ ξζονν 8 ἘῸΓ ῥεῤκον ΤΥ λυὰ ΜΝ 

διὰ - τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος [τΏ6γ 15. σίνθῃ ἐῃτουβῃ, 151: 
Τπσοῦδα ἐμ ϑριχὶς 15 θεΐβ Εἴνεη ψνόοσὰ ἰὴρ. βοἰσὶῦ 5ΡΘΕΟΗ.. οὗ 

σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος - γνώσεως ἰγίδάοτυ, ἴο διηούῃοσ' 
οὗ ν]βάοσα, ἰο ἀποίδοσ Ῥυξ ψοστά οὗ Κπον]θᾶρα ΒΌΘΘΟΩ οὗἠἨ “Κηομ!δᾶρα,. 

κατὰ τὸ ᾿αὐτὸ πνεῦμα, 9. ἑτέρῳ ἠἜΖδοορογάϊηῃρ ἴο {Π6 βδπῖδ' 
ἴο ἀλδέουθης (ΟΠ. 6) Βρϊγὶῦ,. ϑύο δῃηούποῦ 

ἢ ὍΥ χ᾽ 5"8η|6. 
Βοϊσιῦ, ο δηούμαν οἱ τα. 
οὗ θαι ϊρθ Ὀν ἰῃδί. 

ϑοοοτγάϊπιϑ᾽ ἴο ἰῇ 6 νϑὺν - Βρο στ, 

πίστις ἐν τῷ. αὐτῷ πνεύματι, 
Φαῖτῃ ἴῃ ἴμ8 ΜΟΥ οκϑηϊγϊϊ, 

ἄλλῳ . δὲ 
ἴο αῃοΐποσ - θαὰξ 

χαρίσματα. ἰαμάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι, Ἐ οενήλ οι : 
ἐπειδάν, Β1τι5 οὗ ΠθαΠπΒ5 ἴι 886 οπε βρτε, [0η6 βρί γι, 1010. χοῦ 

10 ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα ᾿ δυνάμεων ΒΟ τοτῚ ΘΟ ΕΓ ΔΟΙΟΤΒΙ ΟΕ. 
᾿ἴο 5ποῖδοῦ Ῥεῖ ᾿αου Κη σ5 οἵ ῬΟΥΜΘΙΒ, ΒΟΜΘΤΕΌΙ ΜΟΥΚΒ, ἴο 
ἄλλ δὲ ᾽ ἄλλ δὲ ΘΠ ΟΏΘΓ Ῥγορμδεσίπα 
ἄλλῳ ἃ προφητεία ἄλλῳ ὲ ων 

ἴο δηοίμο μα ῬΤΟΡΉ βου, ἴο δπούμοσ. Ρυΐ ἴο ΠΟΘΙ ΟἸΒΟΘΓΏ 

διακρίσεις πνευμάτων. “ς ἑτέρῳ “ γένη. πιρηξ᾽ οἵ Ἰησρίτοα, αἱδ' 
ἀἰβοθιυτθθ ΟΕ βριχιῖβ, ἴο᾽ ἀἰβέουθ πε (οπ6) Κίμᾶβ ὈΟΓΘΊΟΘΕ, - ̓ἴο ΒΠθυΠΟΣ 

γλωσσῶν, ἄλλῳ. δὲ ἑρμηνία. ἀὐσοτοηί ἰοηβίιϑ, βηᾶ, 
οὗ Ἰοηβαθβ, ἴο ἐπὸμὸ ἈΞ -Ῥαξ ταϊοερτοίδδοι ἴθ. ΘΠΟΥΠΘΣ ᾿ἰηξεγργθ- 

γλωσσῶν: .11 πάντα δὲ ταῦτα ἰαύϊοι ΟΣ ἰοηβαθδ. 
ΟΥ̓ ἰομσιιθβ;.. 841 ΟΡυΐ ἐμ656. (ἴῃ ρ5) , 11 Βαῦ 811 [π|6568 ὀρϑῦϑξ, 

ἐνεργεῖ. τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, 0Ώ5 [86 Ο16 δρᾶ ἰὯ6. 
15 νουκίαβ πὰ ἴμ6 οθ δηᾶ ἐπε νϑῖν. βρίγιέ, ἰβϑλθ βρίσὶς ῬΘΥΖΟΣΙΊΒΣ 
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διαιροῦν Ξ ἰδίᾳ ἑκάστῳ 
γδεϊοσαησ ἴο οι ἐπραθςγ τ [0 ΘΘΟὮ (οΠ6) 

καθὼς βούλεται. 
ΘΟΟΟΓΑΙΠΒ 85. 1 ἰ5 νηΐ. 

12 Καθάπερ : γὰρ τὸ 
ΔΟρΡοζσαΐη ἴο 1 ἢ ((Π] 55). ἀνθ αὶ ΤΟΥ τῆ6 

σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη “. πολλὰ. ἔχει͵. 
Ῥοᾶν οὔθ 15... δια ΤὨΘΙΠΌΘΥΒ ΤΔην ἰἐ 15. Βανίηρ,. 

πάντα δὲ τὰ- μέλη τοῦ . σώματος πολλὰ 
811 Ῥαΐ ἔμ6 στ Υ5. οὗ [ὴ6 αν ΤΑΘΏΨ 

ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα; οὕτως͵ καὶ - ὁ Χριστός: 
ῬΕΙΠ5 οὔθ ᾿ 15. Ῥοᾶν,  {μ5. 8150 ᾿ἰῃ6 - Ομ γχίϑῖ; 

138 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς 
δ8ηπα. ἔοσ. ἰῇ τα ϑοϊγσῖς... 8 ἰηΐο. 

ἕν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, ᾿ εἴτε ᾿ἰουδαῖοι 
ΟΘ Ὀοᾶν νὰ νγοσὸ ὈαρίϊΖροᾶ, ψθίμ Ζενν5 

εἴτε δοῦλοι εἴτε:. ἐλεύθεροι; 
. ΥΘΊΏΘΥ 5]16ν65. - ΟΥ ἔγθο (οτ 65). 

ἕν πνεῦμα ἐποτίσθημεν. ᾿- 
δηᾶ 811 (ομθ5). οὔδ.. βρίγιδ. τννθ νοὺθ ταϑᾶθ ἰο αὐξηκ., 

14 καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἕν “μέλος 
ΑἸ50 Γ᾽ ἴπ6 Ῥοᾶὰν ποῦ ἰβ. οπ ΤΑΘΤΊΡΟΣ 

ἀλλὰ πολλά. 15. ἐὰν εἴπτῃ ὅ πούς 
Ῥυαξ τηβην. ΤῈ ὄνεὲὺ μοι! 58. ἴθ᾽ ξοοΐ 

Ὅτι ᾿ οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ 
Βεοδῦβθα ποὺ 1 δὼ παπᾶ, ποῦ Ἰὼ οὐδοῦ 186 

σώματος, ᾿ οὐ παρὰ τοῦτο: οὐκ ἔστιν ἐκ 
Ῥοᾶν, ποΐ Ὀφβϑιᾶδ {η19 πού Σ}1{15 οαΐ οἵ 

τοῦ σώματος: 16. καὶ ἐὰν. εἴπῃ - τὸ 
16 Ροᾶν; δὴ ἱξονοσ δδουϊά 58 

οὖς - Ὅτι οὔκ. εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ 
621. Βδροδυβα ποῖ Ἃ ΔΙῸ ὁ δὺς, ποῦ 1 δῖ 

᾿ἐκ τοῦ σώματός, : ̓ οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν 
ουἵὐ οὗ τῃ8 Ῥοᾶν,.. τοὶ Ῥεϑῖάᾶθ {πὶ ποῖ [1ῖΕ 15 

ἐκ τοῦ σώματος: 17 εἴ ὅλον 
ουὔΐοξ, 1ῃ68 ᾿Ῥσοᾶν; τε ΠΟΙ ἴζ6 Ῥοᾶν 

ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον -- ἀκοή, 
Θνα,᾿ ὙΒΟσΘ΄ 16 ΕΣ ΤΙΝ 1Ὲ ΨΏΟΙΘ ὨΘΔΥΙΠΒ, 

ποῦ ἡ ὄσφρησις; 18 νῦν δὲ 
ΨΜΏΘΙΘ ἴῃ Βρι ΟΠ ΠΕΤ - Νονν Ὀαῇ. 6... αοὦαὐ 5εῖ᾿ 

τὰ - “μέλη; ἕν ἕκαστον αὐτῶν, ἐν τῷ 
[86 τΑΘΠΊΌΘΙΘ, ἸΟΠΘ ". 880}-". οὗ ἴδϑιω, πὰ ἴδε 

σώματι καθὼς “ ἠθέλησεν: ᾿ 
ρῬοᾶν δοςοσάϊμι, 8553 Ὅδ6 ψ1Πςα, 

19. εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἕν μέλος, 
Ἢ υΐξ ψκ5 ἐπὸ 811 - οὴ6 ΤΑΘΤΆΡΕΣ, δ. 241 -}] 

τὸ σῶμα; 20 νῦν δὲ πολλὰ μέλη,  -ἕν. δὲ 
ἴῃῇ6 Ῥοᾶν3 Νονν Ὀσξ -τΩΘ ΠΥ - ΤΩΘΙΏΡΘΣΒ, Ὁπ 6 Ῥαΐ 

σῶμα. 21 οὐ δύναται .--δὲς ὁ΄. ὀφθαλμὸς 
Ῥοᾶν.. ΝΟΣ... 15 8016 Ῥαΐξ.- {86 Ξ0:} 

εἴτε “Ἕλληνες, 
ΟΥ̓ ατοοῖε, 

καὶ πάντες 

τὸ σῶμα 

᾿ΒΏΟΘΙα 580: 

{πὸ 

ὁ θεὸς “ἔθετο: 

ποῦ ἰὉΠ6 ΤΘΙΏΡΘΕ,, 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΝΑ 12:12-.--2] 

ταδκίηρ ἃ αἰδέγι αὐίουν 
ἴο ΘΟ οὔδ.. γεβρεο- 
ΟΕΟΙΝΘΙΥ δῦ δο 1ὖ Ψ115. 

ἼΖΡΟΣΙ ἰυδὺ δ5. [06 
ΠΟΩ͂Υ 15 οὐδ πὸ 85 
ΤΏΘΩΥ ΤΑΘΙΏΌΘΥΘ, δηᾷ 
81 [6 ΤΩΘΙΊΘΙΒ οἵ 
ὑμοῦ Ὀοᾶν, δἰ πουρῺ 
ὈΘΙΏΡ ΤΘΏΨ, 8.6 ΟἿΒ 
Ῥοᾶν, 850 δῖ5ο. 15. 6 
ΟὨ γι δῦ. 18 ἘῸν σὰν Ὁν 
ΟΩΘ. δορὶ 6 Ψ6Ι6 
811 Ῥαρύϊοα ἰπΐο. ΟὯΘ 
Ῥοᾶν, ψμθῦμοΥ σΦ6 5 ΟΥ 
ασθεῖκβ, οὕ Σ᾽ 5Ιανοθ 
ΟΥ̓ ἔτθε, δῃᾷ ψ6. ἜΣΘ 
811 ταϑᾶβ ἴο ἀτίηῖς ΟὯΘ 
5. 

14 ἘῸΣΤ 0Π6᾽ βοᾶν, 1η- 
: ἄρθρα, 5. οῦ ΟἿΘ Ὠ161.- 
ῬΟΥ, Ὀπὺ᾽ τϑην.. 15.1Τῇ 

116 Ἰοοῦ βῃρουα 580: 
ΚΕ ἘΒΘΟΘΆΞΒΘ 1 81 ῃοῦ- 8 
ὨΔΩΗΩ͂, 1 δὼ πὸ Ῥατὺ 
οὗ Τὴ9 Ῥοάν," 1Ὁ 15. Ὡοῦ 
οΟΥ ὑπ. ΤΘΌθΟ  ὯῸ 
Ῥδατὺῦ οἵ ὑπ. Ῥοᾶγ. 
ἸΘΑμᾶ 1 6 οδἂὲ 

Βροδιδο 
Ὶ ϑὴ. ποῦ δὴ δυ6,. 1 
ΔΙᾺ. ὯῸ δῦ οὗ {8 
Ῥοᾶν, 1Ὁ ἰδ. Ὡοῦ ΠῸΓ 
τ Τϑᾶϑοῦ ὯΟ ρῥϑιὺ 
ΟΥ 718 Ῥοάγν. 17 ΖΓ 088... 
ΨΏΟΙΘ - ῬΟΩ͂Υ σε. 85 
Θγο,: ΘΓ ψομᾷ - [6 
[5656 .01] Ὠϑαυΐηρ.Ὀ69 
Δ 10 ΘΙ 81} “ὯΘ681- 
ἰηὴρ; ΨΏΘΓΘ σψοῦυ]α ἴπ6 
ΒΙ ΘΠ ἶὴσ 69 18 Βιυΐ 
Ὧν Οαοα Βδ5 βεὺ ὑπ 
ΤΑΘΙΔΌΘΙΒ. ἴῃ [6 ὈΟάΥ, 
δ ᾿ οὔθ οὗ {Ώ62, 
δῦ 85. Ὧ6 Ῥ]θδεθᾶ, 

191 ὍΠΟΥ. ψοΓο.. 81} 
ὍΏΘΓΘ 

νοῦ ὑπ Ῥοάγ 69 
20 Βεῦ Ποῦ ὑπο 
Β΄ΙΘ ΠΘῺΥ [1610 - 
Ῥθῦϑ, χοῦ οὔδ. Ὀοᾶγ. 
21 ΤΡ ὅγ σϑδϑημῃοῦ 
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εἰπεῖν τῇ χειρί Χρείαν σου οὐκ ἔχω, 
ἴο ΞΔ ἰο ἕῇς Βαῃὰ Νεοᾶ οἶνοι ποὺ 1 πὶ Πα 8, 

ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν Χρείαν ὑμῶν 
ΟΥ δϑαΐῃ 6 Ὠρθδάᾶ ἰοΐίῃε ἔφρεί Νεοοὰᾷ οἴτου 

οὐκ ἔχω: 22 ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ 
ποῖ 18 Ἀανίηξ; μὰξ ἰοπιιοῦ ταΐοσ ἴπῃ6 

δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα 
Βδϑυλ δ ΤΩΘΙΏΌΘΥΒ Οὗ ἴῃ 6 Ῥοὰν ὝΘΕΑΚΟΥ 

ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν, 23 καὶ 
ἴο Ὀ6 δα βη ὩΘΟΘ5ΘΟΣΥ (0065) 15, δηαᾶ 

δοκοῦμεν ἀτιμότερα 
Ὅ6 ἃσ ἐδ πη κίηρ τῆοτο αἀΙἰΒΒΟΏΟΓΘΌΙ]Θ 

σώματος, τούτοις τιμὴν 
Ῥοάᾶν, ἰο ἴχ6ϑ8 ΠΟΏΟΣ 

περιτίθεμεν, καὶ τὰ 
Ψ6 δύ ρευίερ αχουημαᾶ, δά ἰδς 

ἡμῶν εὐσχημοσύνην 
οἕυβ σοτηθ τ θ55 

ἔχει, 24 τὰ δὲ 
15 Ὠδν]η ς, 1ῃὴ6 μα 

ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ 
Ὠρρά 5 πανίηβ. Βα 

τὸ σῶμα, τῷ 

α 
ψὩΐο ἢ (οΠ65) 

εἶναι τοῦ 
ἴο Ὅς οὗ ἐπα 

περισσοτέραν 
Τάοτο δρυμάδῃςζ 

ἀσχήμονα 
ὍΠΟΟΙΏΘΙν (1055) 

περισσοτέραν 
Ττοσο ἀρυπαάδης 

εὐσχήμονα 
ΘΟΣΔΣΙΣ ΠΚΊΔΘΟΣ Οὔ ποὲ 

ὁ θεὸς συνεκέρασεν ι 
ἐμὰα αοα τηϊχρὰ ἰοσθίμο 1ὴ6 Ῥοᾶγν, ἰο ἐπα (9016) 

ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν, 
σογαϊηβ ὈΘὨΪΠα τποτοὸ δρυμάδης πανίηξ Βίνθη ὨΟΠΟΥ, 

25 ἵνα μὴ [ἢ σχίσμα ἐν τῷ 
1ὴ οτᾶρχυ ἱπαὶξ. τοῦ χὰδν 6 50 ἷΐ ἰπμ6 

σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων 
ῬΟΩ͂Σ, νυΐζ τ᾿ 6 νοῦν ΟΝΘΥ Οὔ δηοίῃϑυ 

μεριμνῶσι τὰ μέλη. 26 καὶ εἴτε 
Βῃουα Ὀ6 δηκίοιις ἐπΠ6 ΙὩΘΙΊΌΘΥΒ. Απμᾶ νμοΐμον 

πάσχει ἕν μέλος, συνπάσχει 
15 ΒΕ ΘΥΪΩΒ5 ΟΠΘ ΤΑΘΙΏΘΘΥ, 15 βΒ  σὴδ ἰοσ οί Υ 

πάντα τὰ μέλη; εἴτε δοξάζεται 
811 186 τθρουβ; ΨΏΘΙΏΟΣ 15 θοϊηξ Ιου ῆρα 

μέλος, συνχαίρει πάντα τὰ μέλη. 
ΤὨΘΙΏΘΘΙ, 15 τ ]οϊοϊη ἰοσοίμ θυ 411 τὲἢ6 ΘΓ ΌΘΓ5. 

δέ σῶμα Χριστοῦ καὶ 
χου Ῥαυΐ Ῥοᾶν οὔ σῃηγχγίθὲ δηᾶ 

μέλη ἐκ μέρους. 28 Καὶ οὗὺὑς μὲν 
ΤΆΘΤΩΡΕΥ5. ουὐΐ οὗ Ῥαχί. Αμὰ Ψψῃο ἱπαρϑά 

ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον 
5οὶ ἐθ οὐ ἰπ ἰῃε ΕςοΙοβίᾷ 1:12 

ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, 
ΔΡΟΞΊΙΘΘ, Βεοοηα Ῥτορῇῃϑίβ, 

διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, 
εἰ τ Ἢ ἘὨΘΥΘΌΡΟΣ ὈΟΨΘΙΒ, 

χαρίσματα ἰαμάτων, ᾿ 
Ἐτδοὶοῦϑ σι εῖβ οὗ Ἀθη 55, 

ἐστε 
χοῦ 86 

21 ὑμεῖς 

τρίτον 
τιῖγα 

ἔπειτα 
ἘμοσθΌροΣ 

ἀντιλήμψεις, 
Β6ΙῸ5, 

784 

ΒῈ) ἰο 88 Ὡϑδῃᾶ: “1 
Βδανα Ὧ0 ΠΘΘά οὗ γου"": 
ΟΥΓ, ϑρϑίη, 6 ἤδϑῆ 
[οδυηοῦ 580} ἴο {8 
1εοὺ: “1 δα ἢῸ Ὡρρᾷ 
οὗ του." 22 Βιυὺ Το ἢ 
ΤΌΠΟΥ ἰ5 1 6 οϑδβα 
ὑμαῦὺ [6 του. 5. οὗ 
[26 Ῥοᾶν ψο βϑϑ 
ἴο 6 ΨΘΔΚΕΥ ΔΙῸ Ὧρο- 
ΘΗΘΑΥΥ, 2ϑαμπα {ῃ8 
Ραὲΐβ οὗ ὑπ θοάγ 
ΨΜΏΪΟΗ ψὸ 1 Κ ἴο 8 
1655 Πομοσϑῦϊθ, ἔμθϑβθ 
6 5υχτοαηα νιῃ 
τοῦτα δρυαμάδηῦ ΠΟΙΟΥ͂, 
δὴ 50 ΟἿΓ τ Θοσὴῖν 
Ρᾶγίβ μᾶύβ ἐμ ἵηοσθ 
δρυαμαδηῦ ΟΟΠΊΘΙ 655, 
24 ΜΏΘΣΘΑΒ ΟἿἿΓ ΟΟΙΏΘΙΥ 
Ῥατὶβ ἄἀὸοὸ ποὺ πορᾶ 
διγυηρ. Νανογύῃο- 
1655, αοα σομῃρουηαρα 
[868 Ὀοᾶν, σἰνίηρ ΠΟΠΟΣ 
Ιοσα δρυπᾶδῃηῦ ἴο {ῃ8 
Ραγὺ ψηΐοἢ δα 8 Ι80Κ, 
25 5ο ὑμαὺ ἴθ βῃουϊά 
Ὀ6 πο αἰνβίοη ἴῃ {π6 
ροᾶν, Ραῦ ὑμαὺ ἐδ 
ΤΑΘΠΊΡΘΣ5. 5ΠΟΙΠΠΑ Ὦδγα 
[86 58:16 σϑύθ Τὺ Οη6 
διοίμογ, 26 Απὰ 1 οἠθ 
ΙΔΘΙΔΘΘΙ 5ΌΓΓΟΥΒ, 81} 
[86 ΟΥ̓ΒΟΥ ΙΏΘΙΡΘΙΒ 
ΒΌΠΕΟΥ ὙΠῸ Ὁ; οΥ 1 
8, ΤΙΘΙΠΘΘΥ ἰα σ᾽ογί ρα, 
811 {π6 ΟΥΠΘΥ ΤΟΙ ΌΘΥΒ 
Το])οῖοβ ψιῦ 10. Ὥ 

2 ΝΟ τοῦ 818 
ΟὨ Γι δὺ 5 οᾶγ, διὰ 
ΤΑΘΙΌΘΙ5 ἰηαϊν[π81- 
Ιγ. 28 Αῃὰ αοᾶ Μᾶ5 
δοῦὺ 086 τσ οῦγα 
ΟἿΘ5 ἴῃ ὑπ ὀοηρτο- 
δαϊϊζοη, ζΙΙδῦ, 8005- 
165; ϑβθοοῃῆ, Ρῥτορῆ- 
οὔβ; γα, ὑθϑοοῦδ,; 
{πὴ ῬοΟΜΘΥΓΙ ψΟΓΚΘ; 

ἰβθῃ εἰ οὐ ἢθ8]- 
ἰηρβ; ὨΘΙΡΙῚ βου 68, 

νι μρρον ον ὠμμυιυυκο..,...................ὕ.... .-...Ψβ........ .͵.... ..... ο............. ...................... -.-....ς..ὕ....ὕύ.ΨΨς.......-ὕβ.......--.ὕ....-........ὕ....-.....  -ς.--................. 

δῦ 

πάντες 
Νοῖ 811 (οῃμϑϑ) 

προφῆται; μὴ 

κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 29 
βίθοσίηρβϑδ, Κη ΟΣ ἰοῃθιι65. 

ἀπόστολοι; ὴ πάντες 
ΔΡΟΞ1652 οὐ 81} (ΟΠ 65) [52..9}9}91-}- γὲ Νοῖ 

πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; 
411 (ο1165) ἴδ ϑο 6 Υ57 Νού 311 (3 858.) Ρβοννοῦβῦ 

80 μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν 
Νοῖ 811 (οῃ 685) βυδοίουβ κὴἰϊ5 [ΠῸΥῪ τὸ αν ηρ' 

ἰαμάτων; πάντες γλώσσαις 
οὗ Ὠθ δι 557 811 (οἢ 65) ἴο ᾿ο σ65 

λαλοῦσιν; πάντες διερμηνεύουσιν; 
π8 δσδ βρθακίηϑ Νοῖ 8411 (0 65) 816 ἰγϑδηϑιβί σ᾽ 

81 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα 
ΒΘ τοῦ Ζοϑιουϑὶν δοίη ον Ραΐ ἐπ ς βυδοϊοιβ Ε175 

τὰ μείζονα. Καὶ ἔτι καθ᾽ ὑπερβολὴν 
{6 πτοδαίοσ. Αἀπᾶ γες δοοογάϊηξ ἰο ονεστ-οαϑὶ 

ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. 
ΜᾺ) ἴογου [δ8η1 5Βον 5. 

1 3 ᾿Ἐὰν ταῖς γλώσσαις .τῶν ἀνθρώπων 
Ἱξ ον ἰο {86 τοηθιι65 ΟΥ [8 6 ΤΏΘΩ 

ΤΥ 6 βρϑδκίηβ δῃᾶα οὗ ἐμ 

. 

μη 
Νοί 

λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην 
8ΏΞ615, ἴον 

δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς 
Ῥμαξ ποὺ Γτϑν Ὀ6 πανίηθ, ἤν Ὀθοοθ ΟΟΡΡΘΟΥ 

ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 2Ζ κἂν 
βου! ΟΥ ΟΥΤΏΡΑΙ ΟἸΘ ΙΒ. Αμὰᾶ 1 ΝΟΥ 

ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῷ 
1ΤᾺΔΡ 6 αν 5 ῬΓΟΡΏΆΘΟΥ δα 15ῃΠου]α Κῇονν 

τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, 
[86 τηνϑίθυῖθβ 4 δηθὰ 811 6 Κηον]οᾶξο, 

κἂν ἔχω. πᾶσαν τὴν πίστιν 
δια ἰδ ον τ. Ὀ6 πανὶηβ 411 τὰ 6 Ζαῖῖὰ 

ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ 
5-δηα. τηουπιίδίηθ ἰο Ὀ6 ἰΥϑΏΘΡΙ ΘΟΕ, ἴονβ νυΐ 

ὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. 8 κἂν 
χοῦ ΤΣ Ὀ6 Ἀδνσ, ποίμΙηρΡ 1 χα. ΑπμαΊξ Θνοσ 

᾿ ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά 
1 5Βῃοτ]α τοῦδ] οὐνκ 1η ἐοοα 811 ἴῇ6 Ὀθιοηβίησϑ 

μου, κἂν παραδῶ τὸ σῶμά 
ΟἔΘ, δα ΣΙ ΘΝΟΥ 1 5δομια βῖνο Ὀθϑίθ ἴῇ6 Ῥοαν 

μου, ἵνα καυχήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ 
οἔτηθ, ἴῃ ογάδὺ ἐπὶ 1 τηϊσῃξ θοδϑί, ἴονθ Ῥυΐ ποῖ 

ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 
ΓτὯϑν Ὀ6 βανίῃβρ, ποίμίηβ δῖ θὴρ ὑγοῆϊθα, 

4 Ἢ ἀγάπη μακροθυμεῖ, 
Τὰ ον 15 παν ρ' ἸΟΠΒΏ655 Οὗ 5. ἰΓ], 

χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, οὐ 
ἢ ἰ5 Κιπά, ἴὴ6Θ ἴον τοί ἐξ Ρείῃρ 1ϑδῖουβ, τοῖ 

περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, ὅ οὐκ 
1115 Ὀσασρίηξ, ποὲ [15 Ῥϑῖὴδ ρυξέεα ὑρ, ποὲ 

1 ΟΟΒΕΝΤΗΠΙΑΝΝ 12: 29---Ἐ8: ὅ 

ΔΌΪ θ. ὑο αἰτγοοὺ, αἰΐ- 
τοσοῦ τοηριιθ5. 29 Νοῦ 
811 86 δροβϑίϊθθ, 816 
{ΠηΠ60Υὺ7}Ξ}Ἦ Νοὺῦ 4}} 8.6 
Ῥυορῃθίθ, 8:6 86} 
Νοὺῦ 811 δ1΄6 ἰθϑοῦθτς, 

81΄Ὸ ὑῆθν9 Νοὺ 811 ρϑῖ - 
Του ΡΟ ΟΥΓᾺΙ ΨΟΣΚΒ, 
ὧὯο 6 ν9 830 Νοὺ 8]} 
Ὦδγα οἰτὶβ οὗ ΘΔ ἸΏΒ, 
ἄο μον Νοῦ 811 5ΡΘϑικ 
ἴῃ ἰοηροθα, ἀο πον 
Νοῦ 811 ἃγὸ ὑγϑῃβιαύουϑ, 
816 μον 31 Βαῦ Κοαρ 
ΖΟΘΙΟΌΒΙΥ πβοϑιηρ ὑπ 6 
ρστθαίοσ βὶ5. Απμᾷ γοῦ 
Ι 5ῆὀὨ Ν χοῦ 8 βγρ858- 

ἰῃρ Αγ. 

1 3 1Ὶ 5ρϑδῖ ἴῃ ὑπ 

ἰοηθθ5 οἵ θῇ 

ΒΩΑΩ οὗὨἨ δῆρθὶ5 ὰὺ ἀὉ 

ποῦ Βᾶνβ ἴον, 1 Ὦδνθ 

Ῥθσοοῆθ ἃ 800 Ππαϊηθ᾽ 
[Ὀίθοθ. οὔ] Ὀγῶὰδθ ΟΣ 8 

οἰ ηρ Οὐ ΤΏΡΆ]. 2 Απὰ 

1Σ1 Ὧδνβα [86 ριξὺ οὗ 
Ῥγορῃθονίηρ δηα 8 

δοαπδίηνοα πὶ 48} 

{86 βϑοσχϑὰ βοογοίβ. δῃᾷ 

81 Κηονϊθᾶρα, δῃᾶ ἱΐ 

1 ᾶνθ 811 {πῃ6 [ἴαϊῃ 

80 85 ἴο ὑγϑηβροιϑαῦ 

ταουπὐβίηδ, αὖ ἄο. ποῦ 

Ὦδϑγδ ἴονθ, 1 8 ἡοὐῃ- 

ἴπρ. 8 Δηᾶ 1 ρῖνο 811} 

ΤῺ ὈΘΙοΩρίηρ5 ἴο ἴ66α 

οἴουβ, 82ηα 1ΕῚ δρᾶ 

ΟΥ̓́Θ ΤῺ Ῥοᾶγν, [δῦ 1 

Τὴ} Ὀοδϑδὺ, Ρεῦ αἀο τοῦ 

Ὦδνθ ἰογθ, Σ πὶ ποῦ 

ῥγοδίθα δὖ 81]. 

4Τογα ἰ5 Ἰοησ-ϑαΐ- 

ξουίηρ δᾶ [ἰηἅ. Τιονα 

ἷ5. ποῦ 1οϑίοιβ, 1 ἀο6 5 

ποῦ γα, ἄοθϑ ποὺ σοῦ 

ρυδα ὉΡ, ὅ ἄοβϑ ποῦ 



1 ΟΟΕΒΙΝΤΕΠΑΝΝΑ 18: 6--.-.18 

ζητεῖ ἀσχημονεῖ, οὐ 
10 15 ΒΞ κῃ 5 11 15 Κλ νον ἈΠ ΘΟΙΏΘΙΝΙΨ, ποί 

᾿ τ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ 
[2.1 Ἐκίδβε)ν, ΟΣ 1[5618, ποῖ [1 15 ὈδΙπ ΚΒ Ῥτονοκθϑά, τοί 

λογίζεται «τὸ κακόν, 6. οὐ χαίρει. 
1 15 χς οὨΐ5 ἴπ6 Ὁδα (Ὠ:Ω8).. ῃοῖῦ 10 15 τϑ]οϊοϊῃβ 

ἐπὶ ᾿ τῇ ἀδικίᾳ, :συνχαίρει δὲ 
ρου ἰῃ6 ΠΗ ΣΤΟΝ 1 15 το]οιοίηβ ἢ Ῥαΐ 

τῇ ἀληθείᾳ’ 7... πάντα στέγει, 
ἴο ἰῃ 8 ἰγυΐῃ; τ 81] ({1Π65) ἀξ 15 ΟΝ ΘΥΙΏΡ, 

᾿ πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, 
811 ([1 155) {15 θθ ον, 811 (1 55) 11 15 ὨΟΡΙΩ δ᾽, 

πάντα 5 ὑπομένει. : 
8 (55) 18 15. φηδυτίηδ.. 

8 Ἢ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ 
ΤὴῺ6 Ιονα ὭΘΝΕΙ [15 1π]Π[ιΏπρ. ὙΜοίμοσ Ῥαΐ 

προφητεῖαι; καταργηθήσονται᾽ εἴτε 
Ῥτορῆθοϊθο, {μὸν 1106 ταδᾶθ ᾿ποβθοῦνε; Ν᾽. 22 τπιλ οῖτὴν 

γλῶσσαι, --- παύσονται" γνῶσις; 
τουηβιιθθ, (ΠῈΣ. 011] σϑαβα; Κποννθᾶσο, 

κρταργηθήσεται, 9. ἐκ μέρους γὰρ 
ἰν11 ΡῈ τδαθ Ἰηββέθοίνο, Ουΐ οἵ Ῥαχί ΣΟΥ 

γινώσκομεν" καὶ ἐκ μέρους 
γγ8 816 Καον τη “δ ηα ουΐ οὗ Ρεαγΐ 

προφητεύομεν. 10. ὅταν δὲ ἔλθῃ 
γ»ὲ 8.6 ὈΥορ ρον ὴβ; ὙΏΘΉΘνΟΥ ὰὲ 5Που]α σοπλθ 

τὸ ᾿ τέλειον, τὸ ες ἐκ μέρους 
ἴ 6 ρφοχῆφος (15), ἰπ6 ((115) οαΐ οὗ Ρατί 

καταργηθήσετα. 11 ὅτε ἤμην νήπιος, 
ΨΨῚῈ Ὀ6 τῇδ ᾿ἱποϑθοξνο, ΜΉΘ 1νν85 ὍΔ ε, 

ἐλάλουν: ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς 
ΙῚ ννὰ5 5 Κη 85. ὈΔ806, ΙῚ νν85 τωϊηα 5 85 

νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς ᾿ νήπιος. ὅτε 
Ῥδῦβ, 1 νᾶ5. ἘπΟΚΟΙΒΑ 83 ,δθς; ᾿ Ν..21-.] 

γέγονα: ᾿ ἀνήρ, κατήργηκα᾽ 
1 δνο. ῬΘοοπιθ ΤΆΔ] (4:11), Ἴ Βανα τηϑδᾶθ ᾿ηϑεξθοίξινε 

τὰ τοῦ. νηπίου. 12 βλέπομεν γὰρ 
8 (μη 55) οὗ [8 Ῥδθ6." γε δύο ἸΟΟΚΙΏΒ βζοΣὺ 

ἄρτι δι΄ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, 
τιθῆΐ ον ἰπγουθη. ταϊσέου ἴῃ Οὔβοῦσ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΣ, 

εἴτε 

Ὁ ΘΙΏΘΥ 

τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον" ἄρτι 
τὰς νὰ ἔαςθ ἰονατὰ ἕδος; ᾿ὙΒμΐ ον 

γινώσκω ἐκ μέρους,Θ τότε δὲ 
1 δαὶ ΚηοννἼηβ ουέ οὗ Ρϑσῖ, [21 ρμυΐ 

᾿ ἐπιγνώσομαι καθὼς. καὶ 
1581] Κῆονν δοουσχδίοιν. ϑισσογαϊη δ 85 8150 

τς ἐπεγνώσθην.- 138 νυνὶ δὲ μένει 
1 γ͵5 δοσυγδίοὶν ΚΑΟΝΏ. Νον Ρεαΐ [15 σου 5 

ΟΜ Ὰ 

811 ὑῃξΩρδ," 

86 

ὈδμανΘ ἰηαθοθηῦ)γ, 
ἄοεβ ποὺ ἸΟΟΚ ἴου ἐδ 

ἰηὐοτγθδύβ, ἄοδς 
Ὡοῦ ὈθοομλΘ Ῥγονοκθϑα, 
Τὸ ἀοξ5 Ὡοΐ ΚΕΘΡ 86- 
σοπηῦ ΟΥἨ ἁ {88 ᾿Ὡ]ΌΣν, 
δ10 ἄοδς ποῦ σϑ]οῖσᾷ 
ΟΥ̓́ΕΥ ἘΤΙΘ Ὠ ΘΟΌΒΠ 655); 
Ραὺ τα]οϊοθ5 ΕΣ 
ὑπ6 ὑγυαΐῃ, ΤΙ, Ὀθδῖς 
811 {πίηρϑ, θιδναῃ 

ὮΟΡΘ5. 8] 
τὨΐηρ5, ομᾶσγος 8} 
ὑμίηρθ.. ὁ αὖ 
ΘΊΟνΘ ΠΘΥΘΙ Φϑῖϊς, 

Βα ψΜΏΘΙΟΥ ῆθτὸ 
8ΔῖΘ [σ᾽ 5 Ο1] ΡῥτΌΡΗ: 
οϑυίησ, ον ὙΠΠ| δὰ 
ἄοπθ ἃ ὺ δια; 
ΜΏΘΙΏΘΙ ΠΏ ΘΥ6 τὰ 
ΤοΏριθ5, ὑῆθν. δ] ἢ 
σϑαδα; ΏΘΙΏΘΥ [ΘΓ ἱ5 
Κποψιθάρσο, Ὁ 11 δὲ 
ἄοῃθ ἀν ΜΙ. 9. ἘῸΣ 
Ἅ6 Ὦϑνθ Ῥδυίδὶ ΚΌΨΕ 
οᾶρα δ8η4α ψῈ ὈΓΌΡΘΟΥ 
ῬΑγθγ; 10 αὺ θη 
ὑμαὺ ψΏΪΟΏ 15 οοχῃρ θα 
αύσγῖνοθ, ἰθὺ ψΏΪΟΩ 
ἰδ ῬΑΥθΔ1Ὶ ΜΠΠΟ 68 
ἄοῃηθ δύ Μψ Ι1(8: 
1 ΡΘΗ Σ ψὰ5 ἃ 
ὈΔΌΘ,Ι 566 ἴο ΞΡΘΔΚ 
85 ἃ Ὀδρ6θ, ἴο (μΐηκ 
δὃ5. 8. ὍδΌθ, το: γθ8" 
5ΌῸΠ 85. ἃ Ὀδ06; 
ΠΟῪ ἰϑὺ 1 ἤδγθ ἢ6- 
ΟΟΠῚΘ ἃ 8, 1 ΠᾶΥ͂Θ 
ἄοῃθ αὐγὰνγ ψἱῦῃ 88 
[{γ8105] οὗ ἃ Ὀ8068. 

{12 ἘῸΣ δὖὺ  ὑσγθϑθηῦ ψἌ8 
566: ἴῇ ΒδΖῪ ΟἸ] 1 η6 ὈΥ͂ 
ΤΆΘΔΠ5 Οὗ 8. πηοίϑ] τα - 
ΤΟΥ, Ὀαὺ ὑπο ὁ Μ1] 
06 ἴϑδοθ ἰο. ἔϑδορ: Αὖ 
ῬΙθδθηῦ Ζ ΚΩΟΝ Ρ8Γ- 
1811, Ὀὰὺ ῆ8η 1 
5Π811 Κῆον ΘοοαΓαύοΙν 
ΕΘ 8ἃ5 1 810 δ0οῖ- 
ΤΓϑαίον Κῆόνῃ. 135. ΝΟΥ; 
Ὠονονοῦ, ὑθοσα σοιηδίῃ 

"81 

πίστις,. ἐλπίς, ἀγάπη τὰ τρία ταῦτα 
ζαϊίῃ, “:: ΒΟΡα,, Ἰονᾳ; ΄ῇς. ἔχε ἔπδϑε,, 

μείζων᾽ δὲ τούτων. ἡ ἀγάπη. ᾿ 
στθδίευ Ραΐ, οὗ ἴμεβε 186. ἴονε. 

14. ; δῶρ ιὲ ἀπὸ τὴν. ἀγάπην, 
Β6 τοῦ Ρυγβαίηξ. ἴδε. ἴονϑ, 

ζη λοῦτε δὲ τὰ πνευματικά; 
Ῥ6 τοῦ βεοκίπε ΖΘΘΙ 51 ν᾽ ρα 16 5ρίττίδ] ((μ1885) Ἢ 

μᾶλλον δὲ ἵνα : προφητεύητε. “ 
ἰαίροτὶ Ρυΐ ἦῃῃι οτᾶθυ ἐμαί σοῦ Γὰδ. Ὀ6 ὕΤΟῸΡ. ἘΘΥ ἸΏΒ, 

2 : . γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ. 
“Ὑ88 δ δι ΤΟΥ. ᾿ Βροδκίωςξ.. ἰο ἰοῆθαθ. ποί 

ἀνθρώποις  ᾿λαλεῖ - ἀλλὰ θεῷ, οὐδεὶς γὰρ 
ἴο ἢ 6 15 βρϑδικίηῃρ θα ἰο αοά, πὸ ΟὔΘ ον 

ἀκούει, - πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια: 
5 ΒΘαυ 5, ἴο βρισῖς Ὀὰὲ Ὧθ 15 ϑρδδκίῃβ χων βίεσιθ; 

3 ὁ δὲ προφητεύων. ἀνθρώποις 
1μ6 (οἱ) Ῥυξ ᾿Ργορβδβσυῖὴδ .«ἴο θη 

"λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν. “καὶ 
ἢ6 15 βϑρθακίῃρ. ὕρθυλαΐϊηρ, δῃα δησουγαδοσηθηξ. δηα 

παραμυθίαν. 4 ὁ. λαλῶν γλώσσῃ 
οοπῃϑβοιϊδύλζοι. ὙὯ6 (οτ6) Βρθδῖηξ, ἴο Ἰοη ΒΡ 6 

ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ" ΟΦ ὁ δὲ προφητεύων 
ΒΙΠΊ5ΘΙΕ 15. Ὀυϊᾶϊηρ ἃρ;. 86. ἰὼ" Ραΐ ῬὈγορμ 55 

ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. - θέλω ὀἊἘᾷδὲ 
ΘοοΙοϑῖα - 615 ὈΌ]ΠΑΙΡ ΠΡ. ἡ ΔΙᾺ ὙΨΜΠΠ1τΕ. 

πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον 
4} χοῦ ἴο ΡῈ βρεακίῃρ ἴο ἰοῃβιιθϑ, σδίμοε 

δὲ ἵνα - . πτροφητεύητε" μείζων 
ρυαξ 1π ΟΥ̓ΔΘΥ {δαΐ ΥΟΥ ΓΔ 6 ῬΓΌΡ. ἐβσίπδ; Ἑτεδίεσ. 

δὲ ὃ. “προφητεύων ἢ ὁ 
ραϊ 186 (ομ6) ῬΓΟΡ ΘΟ ΩΝ ἴδῃ Ἐπ. πε) ̓ 

λαλῶν... γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ 
βῃθακίηϑ ἴο Τοισα68, ουΐδίασ 1 ποῖ 

διερμηνεύῃ, οι ἵνα. ἡ 
ἈΘ ΓΙδ. ἵν ΝῊ πειλψίηρ, ἐπ ογᾶφγ [δὲ τὰ6 

ἐκκλησία: οἰκοδομὴν λάβῃ. 6 νῦν δέ, 
βοο]θβῖϑ. ΟρΡαΠαΙμΕ- τσ. τοοεῖνα. Νονν Ὀπέ, 

ἀδελφοί, -ἐὰν . ἔλθω πρὸς ὑμᾶς 
Ὀτοΐμοσβ, ξανθοῦ [που] σοῦ ἰοννασγᾶ τοῦ 

γλώσσαις: «λαλῶν, ..- τί ο ὑμᾷς 
ἴο οι 6 5 ᾿ΡΡΘΘΚΙΏΒ, ψνϑδὲ γχου 

σῶ, ςο Σἔἐὰν. ὑμῖν λαλήσω ὠφελή 
ΜΊΈΠΙ Ὀ6 Ῥεπθη 6, 1ξ ανοσ ποῖ: ἴο τοῦ 1. βθσυα ΒΡΘδΚ 

ἐν ἀποκαλύψει. ἢ ἐν - γνώσει ἢ: ἐν 
ΠΟ ἴῃ -- χενεϊδίίΐου οὐ ἰῇ Καονεάσο ΟΥ̓́ ἴῃ 

προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ;-- τ1τ|." 
ῬΥΟΡΏΘΟν: ΟΥ ἰπ᾿ ἐφδασῃίηρῦ “Ὁ τ 

[588606ΆᾺ.: 
ΒΏΘΔΚΒ ἴῺ 8... ΤΟΏΡΊΙΘ 

Βαϊ} 

Χου 

ἰρΘᾶρβ ΟΥΓ 

τ ΓΟΡΏΘΟΥ,. - ΟΥ̓ να ἂ 

᾿ἰδαομίηρθ᾽ - ΞΘ ἢ 

Ἵ ΘΟΕΙΝΤΗΠΙΑ͂ΝΝ 14:1--Ὁ 

ξαλῖῃ, ὨΟΡΘ, ἴονθ, 658 
ἴῆγθβθ; Ραῦ ἐπε- ὑτϑϑῦ- 
εϑὺ. Οὐ ποθ 15. Ιογε. 

1 4 Ῥυγβαθ ἴον, γοὺ 
ΠΤ ΚΘΘΡ - ΖΘΔΙΟΙΒΥ͂ 
βϑοκίηρ ὕμπε βρίσδαδὶ 

Πρ 5, θα ὈΓΘΙΘΥΔΌΪ, 
Πϑῦ: γὙοῦ τ} ὈΣΟΡἢ- 
Θ5Υ. 2ἘῈΕΟΣ 56 ὑπαὶ 
ΒΌΘΔΚ ἰῷ .ἃ ἰοηρῖθ 

᾿ ΒΌΘΘΚΘ, ἦ ποῦ ἴο ΘΠ, 
θα ἴο. (ἀοά, Ὁ ὯΟ 
οὔθ Ἰἰβίθῃβ, Ὀαὺῦ. [6 
5ΡΘΔ Κα βϑοσεᾶ βθογεὺβ 
ὉΥ. [86 δρίτὶῦ. 8 Ἐον- 
ΘΥΟΥ, Ὧ6 μαῦ. ὈγΟΡἢ- 
οϑίθϑ ὈΡΡΕΪ5. δηᾶ 
ΘΠ σΟΌΓΑρος δηα  00Ὲ- 

ΒΟΙΘ5. θὴ Ἀγ. ὨΪϊ5 
46 ὑῃαῦ 

ὉΡΌΌΪ ας Ὠἰσηβοιῖ, Ὀαΐ 
6. ὑπαὺ Ρῥγορ 65:65. 
ὈΡΘΪα5 ἃ σοηρῖα- 
ϑϑίΐζοι. ὅ ΝΟΥ Σ ψουα 
ἾΚ6 ἴῸὉΓ 811 οὗ τοῦ 
ἴ0 50ο8δΚ ἴῃ. ἰοῃρίιθ5, 
Ραὺ 1’ γγϑίοσγ.. ὑμαῦ 

ῬΙΌΡΏΘΟν. 1η- 
ἀρθρᾶ, Ὧ6 ὑμϑὺ ὑτορἢ- 

Ἐ ρ5165. ἰβ. ργυθαίοσ. ὑΏδῃ. 
86. ὑῃαΐ; ΒΌΘΔΚΒ ἴῃ 
ὑοῆραθβ, ὉΠ16 55, 1 
ἔϑοῦ, Ὧ6 ὑγϑηβιαῦθβ, 

πὲ. ὑπ σοπῃστόρδ- 
οη ΤΡ τϑοσῖνθ. αρ- 

ῬαϊΙαΐϊηρ, ΘΟ Βαῦ δὖὺ 

(15 υΐχαθ, Ὀσούμ σα, 

1ΡϑΟΡΎΕΙ δου σοχὰθ 

βρεδκίηρ ἰο. σοῦ. ἴῃ 
ἰοηραθθ, νι ϑϑὺ βοοᾶ 

νου] Τ' ἅο: Ὑοτὶ -ὰπ- 

Ι055.ϑ 1 ΞΡΟΚΘ ἴο΄ τοῦ 

Θμοσ λ  ἃ Ὑαν ῖδ- 
ἰΐοῃ. οΥ. ψῖ. Κηον]- 

ψιδ- .8 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΝ 14: ---1ὅ 

{ ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν 
ΑἹΙ ἰδ6 βϑαῖωηὀ. ἰβθ 501.11655 (155) κουπᾶ 

διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν 
εἰνίμπθ, νος βΒδαῖίε ΟΥ̓ ΠΔΙῖΡ, 1 ενοσ 

διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς 
αἰβιϊποίίοιῃ ἴο τ 6 Το 85 ποὲ 1 5ῃοια εαῖνο, μον 

γνωσθήσ᾽ ται : αὐλούμενον ἢ 
ἽΠ] Ὀ6 πον [δ 6 ΤΩΣ Ῥοΐῃξ Ριανϑα οὐ Βιυϊε οὐ 

τὸ κιθαριζόμενον; 8 καὶ γὰρ 
156 (15) Ῥοΐῃβ ὈΙα να ΟἹ ΔΤ 4150 ΤῸΣ 

ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ, τίς 
1 ὄνϑὺ ενϊαξαί ἐσαταροῖ. βουῃᾶ 5ῃοι]α βκῖνο, Ο 

παρασκευάσεται εἰς πόλεμον; 9 οὕτως καὶ 
ΨΨ111 ῬΥΘΡΘΓΟ ΠΙσΏ561Σ ἰηΐο ὙΨΑΙ ΤΏὰ5 6150 
« Ὁ Ἂς ν -“ ᾿’ 

ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ 
τοῦ ΤὨΤΟΌΒὮ 1μ6 ἰοῆδαδ ον τοί 

εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς 
τν 61} 5 σῃβοδαῖ τνοτὰ τοῦ 5ῃου]ᾶ κρίνο, ὯονΝ 

γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε 
Μ01}1 6 Κπόοννὰ ἴμ6 (15) Ῥεῖ ΞΒροκΚο 7 χοῦ νν}}} 6 

γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες. 10 τοσαῦτα εἰ 
ἴο᾽ [ἴηΐο δὶσγ Βρϑακίηξ. 50 8 885 1ξ 

τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν κόσμῳ 
1 τῶν προ Κιηα5. οὗ δουπᾶβς ἔμον τὸ ἴΏ νοτυ]ά, Ἧ 

καὶ οὐδὲν ἄφωνον: 11 ἐὰν οὖν μὴ 
ΔΩ ποοῦθ βου πηαϊ658; Δ ον ἰμογοέοσθ ἢοΐ 

εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς 
1 ϑῃου!α Κῆονν τὰς εὐ ήμὸ ΟΕ τ΄ῃ 8 βουηά, 

ἔσομαι ἡ τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ 
1 5ΏΔΙΙ Ρ6 ἴο ἐᾷ (οὔ) ϑβϑρϑδιησ Ὀδυρασῖϑθθη δηᾶ 

ὁ - λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. 12 οὐτῶς 
τῇς (ο6) ϑρϑδκίηβ ἢ τλῪν Ὀδυρϑσίδηῃ. ΤῊ 

καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί. ἐστε 
8158 0 χοῦ, ίῆςσθ ζϑδῖίουῃ υοῦ δΣ6 

πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς 
Ἰονγατὰ ἐο. υρρυϊ]αϊησ οὗ ἴῃ 6 

ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε. 
Ὀ6 χοῦ βεοκίῃρ ἰὴ ογᾶδχ αὶ σοὺ τὴδν 6 δρουπαίηδ. 

..13 Διὸ ει ὁ λαλῶν γλώσσῃ 
ΠΗ ΒΝ Ἢ ἽΜΗΪ ΘΗ τὰς (ο 6) βρρακίῃβ ἴο ἰοπΡ6 

προσευχέσθω ἵνα 
16 ῖ χὰ Ὀ6 σαί ἴῃ οτάᾶου ἰμδὲ 

εν διερμηνεύῃ. 
ΒΘ των Ὧ6 ὑγαϑιϑίίη. 

προσεύχωμαι γλώσσῃ, 
1 δ΄ὰ ὑυδυϊπ ἴο Τοηβαξ, 

προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς 
5 Τα, ἰδ Ρυΐ τυϊηπα ΟΥ τὴθ ζει} 

1ὅ τί οὖν ἐστίν; προσεύξομαι 
αὶ ἰμουοΐέοσεα ἰ5. 11} 1 581] ΤᾺ 

πνευμάτων, 
οὗ βρισῖΐς, 

ἐκκλησίας 
Εοαϊοβὶα 

1{ ἐὰν 
᾿ ΤΟΥ 

τὸ πνεῦμά μου 
{δ 6 βρϊσχις ΟΣ ΤΩΘ 

μου ἄκαρπός ἐστιν. 
15. 

τῷ 
ἴο 186 

γὰρ 

"88 

ἼΔ5 ἴὖ 15, π6 ἴἰη-. 
δηϊσαδίθ ἰμΐϊηρθ σίγα 
ΟἿἮὮ βοιμᾶ, ψΏΘΟΠΘΣ ἃ 
Βυΐθ ΟΓ 8 ὨΒΙΡ; ἢ. 
1655 ὃ τϑκο5 δὴ ἰη- 
ἴουνδὶ ἰο μ8 ἰοηβδϑ, 
ΟΝ ΜῈ 1ὺ Ὀ6 ΚΏοναι 
μῆϑὺ ἰ5 Ὀοίηρσ ὈΪϊανθὰ 
ΟἿ ὑμ6 ἤπΐα ΟΥ Οοἡ ἴῃβ 
ὮΔΡῸ9 8 ΕΌΣ {ἼΠΥ, ἢ 
186 αὐυχροῦ βουῃᾶς 
8ὴ ἱπαϊδῦϊηοῦ Ο8]], 
ΨΏΟ 11 σοὺ ΤΟΥ͂. 
ἴοσ θαϊ]62 910 ἰῃςᾳ 
ΒΘΙῺΘ ὙῸΥ 8150, ὉΏ]Θ55 
σον ἐΒτουθ ἢ ὴ8 
τοῆρσὰθ υὐΐὰῦ ΞΌΘΘΟΣ 
Θαϑῖν υπαριβίοοα, μὸν 
Ψ1 10 6 Κηονῇ αὶ 
5. Βοηρ ΒΡΟΚΘῺ9 Ὗου 
Ψ1Π, ἴῃ ἐδοῦ, θ6 5ρθδακ- 
ἷἴηῃησ ἰπίο 6 δἱσ. 
1010 πῶὺ ἈὈ6 ἰπδὺ 
ὕθτθ δἃῖθ 850 [ΏΔΠΥ͂ 
Κιηαὰ5 οὗ 5ρδ θοῦ. 
βου α5 ἴῃ π6 νου], 
δὰ γοὺῦ Ὧὸ [Κ|Π6] 
5. πινηοαῦ τηθδηϊηρ, 
11τῷὰΊ, θη, 1 ἄο ποὲ 
πἀηδογοίδπα, 6 ἴογοβ 
οὗ 86 βϑρϑϑοῦ βομῃᾶ, 
1 528} Ὀ6 8 Τογ οι σὩ ΟΣ 
ἰο ἰῇ οὔ βϑρθβδκίῃρ, 
δηἃ ὑῇθ οὔθ β5ρθᾶκ- 
15 ΨΜἘΗὶΜ| ὈΘ 8. ΤΟΥ ΘΙ ρ ΕΓ 
ἴο π|Θ. 1250 8150 
ὙΟΤ γΟΌΓΒΘΙνΟΚ, 512)68 
ὙΟΌ 816 ΖΟΔΙΟΊΙΞΙΥ ἀ8-: 
δἰ'στοὰ ΒΒ οὗὐ [ρὲ οἵ 
006] ϑρίσιῦ, 5θοκ ἴοὸ 
δρουπα ἴῃ ἤθη ἴἔοῦ 
ἴπ6 ἘΡΡυΠ]άϊηρ οὗ {86 
{{|9}21:25.-5 2:5 9) 1 

13 Τποσοίοσο Ἰδὲ π6, 
ΟἿΘ Ὑ8ο. 50αδκβ ἰῇ 
8 ᾿οηρὰθ ὈΓΔΥ ὑμδὺ 
Ὧ8 ΤὩΔΥ ὑγδηϑιδῦο. 
ΔΈΟΣ ἰ{ Ὶ 851 Ὀσδυ- 
ἴῃ ἴῃ ἃ ἰοηριο, 
ἰβ ΤΥ [δ] οὗὨἨἁ {Π6] 
ϑρίσιῦ μδῦ 15. ὈΧΑΥΪΠΡ, 
Ῥαὺ ΠΥ τη 15 υὴ- 
ἔγυαϊξα!. 15 γὙμδί [5 
ἴζο 6 ἄοῃμθ, ὑμθηῦ: 
1: Ψ1 ΡΥ γι. 
[886 [ἰδ οὗἩὨ - {Π8] | 

᾿ 

189 

πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ: 
ϑοϊ τὺ, 1 5η8}] ὈΓΔΥ ῬᾳαΣ δ'5δὸ ἴο ῇθ τηϊηᾶ; 

ψαλῶ τῷ πνεύματι, 
15}811] ΏΒΚΘ τηθ]οαν ἴο 8 ΒΌΙΓΣΙ, 

ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοῖ: 16 ἐπεὶ 
[58.811 γῦδικα τηϑοαν Ῥαΐ 8150 ἴο {π6 τηξῃᾶ; ΕἸλετο} 

ἐὰν εὐλογῇς ἐν πνεύματι, ὁ 
ἸΟΥΘΥ γΟῦ Τὴν Ὀ6 ὈΙΘββίηΒ ἴὰ βρ σι, ἴμα (ομ δ) 

ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς 
δ ρΡ ἰὰ6 ρμῖϑδος οἵ τίῃα οζγάϊῃδυν (ο6) δον 

ἐρεῖ τό ᾿Αμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ; 
Ψ11 6 56. ἐμ Αὐῆθη ροὼ ἰῃδ6 ψγοὺῦ {πϑη κοίν᾽ 

ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν" 
ΞΙΠΟΘ να γοὰ 8.6 δύ ποΐ ἢ δ85 Καοντι; 

1 σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, 
σοὺ ἱπάφεοα ἴοσ ΠΟΙ ψΟὰ 816 βίνίηϑ ἰΠὩΏΔΏΚ5, 

ἀλλ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται. 
ρμυῖ ἴ6 ἀϊδέεσοης (οη6) πού 15 Ὀοίῃρ υ11} 00. 

18 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ, πάντων ὑμῶν 
Ι δὰ σἰνὶηρ ἰμδπκθ ἰοὸ ἴῃ 6 αοα, οὔ 811 οἔτου 

μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ" 19 ἀλλὰ ἐν 
ταί Υ ἰο ἰοπθ!θο59 [Ἃ81ὸ ΞΌΘΔΚΙΩΘ; μυΐ 

ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ 
ΓΙ ΕἸ 1 δῖ ν}Πὴ5 ἔνε ΟΣ 5 ἰο ἴδια 

νοΐ μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους 
πα οὔθ ἴο βρϑθακ, ἰῃ ογᾶον ἐπδὲ δῖϑὸ οὐμϑὺϑ 

κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους. ἐν 
Ιταἰϊσῃὶ κοαμα ἄοννυ, ἴμδῃ ταν τῖδα Ψοταβ Ϊ΄Δ 

γλώσσῃ. 
ἰοησαθ. 

20 ᾿Αδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε 
Βτοίμεσβ, πτοΐ ΗΘ Ῥου5 ΡῈ τοῦ Βεοοζηΐηδ 

ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ 
ἴο ἴῃ 6 ταθῖδ] Ῥονν σ8, μυΐ ἴο ἰδ 6 Ὀϑάῃθ 855 

νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν 
Ὀ6 γοῦ 8065, ἴο {88 ρυϊ Τα 8] ΡΟΥΘΙΞ 

τέλειοι γίνεσθε. 21 ἐν τῷ νόμῳ 
ρεγζεοῖ (οΏ 65) Ὀδ τοῦ Ὀδθοοχμίηβ. ΙΖ ἰὼ6 18. 

γέγραπται ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν 
ἔ μδ85 θεὰ υεϊιέθῃ ἐμαὶ Τὰ αἰξοχοηΐ ἰοηδιιθ5 δηᾶ ἴῃ 

χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ 
1105 οἵ αἰϑοτομὶ (ο65) 15}81} βϑρεδῖ. ἴο ἐῃ6 

λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί 
Ρθορίῖα ἐμ, δμᾶ ποὺ 8 δαν Ψ1ΠἜΏΘΘ6Γ ἱπίο 

μου, λέγει Κύριος. 22 ὥστε αἱ γλῶσσαι 
ὈΥΤΩΘ, ἐβ βαυϊ 1οσά. Αϑϑδηᾶὰ πὸ ἰοησιθ5 

εἰς σημεῖόν εἰσιν ο τοῖς 
ἰηἴο λον 8516 ποΐ ἴο {π6 (ο;. 65) βῖστι 

21" Τομονδῃ, 011.3.11-14,16-:8. {η6 Τιοτά, ΒΑ. 

1 ΟΟΕΚΙΝΤΗΙΑΝΝ 14:16--0ὦΘ09 

Βρὶῦ, Ὀαῦ 1 11 8150 
ῬΓΩΡ ψ ἢ [ὩΔΥ] τϊηᾶ. 
Ὶ νὶ1 5'ὴρσ Ὀγϑίβο 
{με [οἹ]1ὺ οἱ ὑ}.}6] 5 ᾿ ΤΙ, 
Ῥαῤ 1 ΨΠ1 αἱδὸ κἷῃρ 
ῬΤΑΙδ6 νι [12}0Υ] 
τηϊηα, 16 Οὐμουνίβο, 11 
τοῦ ΟΥ̓ΕΥΙ Ὀγαῖθ6 ψὶτἢ 
8. [σὺ οἱ 861] πρὶν, 
ΟΝ ΨἘὶ1 [526 χηϑὴ οὁ6- 
οαργίηρ ὑδθ βϑαῦ οἵ ὑπ 
ΟΥ̓ΟΪΏΔΙΥ ὈΘΥΞΟ 580 
ΑἸ ἴὸ νόουσ οἱνίησ 
οὗ ὑχϑῖκο, δῖησθο ὯΘ 
ος5. ποῦ Κῆοῦν ψδδὺ 
γοῦ δῖ 6 βδυϊηρῦ 
Α͵Τταθ, γοὰ κδὶνο 
{80 Κ5 1 ἃ ἤη6 ΨΑΨ, 
Ῥυὺ 06 οἶμοσ 8 15 

ποὺ Ὀοίῃρ 10 τ. 
181 ὕθδηκ Οἀοά, 
5ΌΘοΙϊς ἴῃ τῆοσγα ΟΏΡΊΘ5 
ἰδη 8} οὗ τοῦ ἅο. 
19 Νονου Ὠθῖ]θ 55, ἰὰ ἃ 
σοηρτοραύοηι 1 ψουϊά 
ΤΟΥ 5068 Κ ἔϊνε 
ποτ ἢ τὴν τά, 
80 1 ταϊρῃῦ 8150 ἴἢ.- 
δίσαοὺ οὐουβ ν ΓΔ}, 
ὑμὴ ὅρα ὑμουβηᾷ 
ψοΙασβ ἢ ἃ ὑοῃριθ. 

20 Βτοίθυβ, ἀἄο ποῖ 

Ὅθοοθ σγοῦης 6Ὦ}- 

ἄτῃ ἰῃ Ροϑοσβ οἱ 

παῃαἀεγδίδησίηῃρ, Ὀαὺ ὍΘ 

ὍΘ 85 ἴο Ῥϑαάῃθοδϑ; 

γοὺ Ὀθοοσ6 {111 ΟΜ 

ἴῃ ῬοΟΥ5 οὗ τυη66.- 

5ἰαπαϊησ. 211ὰ ὑδ6 
τ. ἴἴὁ 5 τι: 

“ὙΠ 6 ὑοηρυθβ 

ΟὗἨ ζοτθίρΏουβ δηα ἢ 

[1506 1ρ5 οὗ βίγϑηροῦβ 
1 Μ{Πμ2μΠΟ 5ρεᾶὰκ ἴο Ὁ ΐδ 

ὉΘΌΡΙΟ, πα γνϑὺ ποῦ 

ον ὑΐθη ΜἘΠῈ:Ὺ ῃ6 Ὁ 

αἶγα μερᾶ ἴο πιθ,᾽ 58.505 
σοῃονδ."". 22 Οομη56- 
ἀν ὑοησιιθθ 816 

ἔοῦ ἃ δρῃ, ποὺ ἰοὸ ἐδ 
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πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, ἡ Ὀθίθναῦβ, ραῦ.. ἴο ἴῃ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν} ὑσαιβιαύοσ, 11οὐ Ὠἰπὸ 
Ῥειονὶηβ ρΡυξ ἰοίπμβ υὑπρο]ίΐανοσθ, ἐπθ Ὀμχΐ} ὩΏΡΘΙΊΘΥΟσ, ΨΏΘΥΘἝΣΩ ἐγδηϑιδίοσ, ᾿ 1εἱ Βίτη ΡῈ δορζηρ 516 ἢ ΚΘΟΡ 5] ἴθ Ὡς 

προφητεία οὐ τοῖς. ἀπίστοις ἀλλὰ ὈΓΟΡΏΘΘνΙΩΡ. 185, τοὶ ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω [σοπρτγοβαύϊοη δηὰ 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ ᾿“Ὡροδ ο 86 ὉΠ ΡΘΙΙΘνοΥ5 ραῦ [ἴοϊΓὺἡ {8 ὈΠΌΘΙΘνοῦβὶ 6αο]6 518, Το ἰτ56Ε1Σ Ῥαξ [δὲ Βίτη Ρ6 βρθδιῖηε ᾿ἰ ΡΘΘΚ ἰο. ὨΪΙΏ5ΟΙ δηὰ 

τοῖς πιστεύουσιν. 28 ᾿Εὰν οὖν ᾿Ραΐ ἴοΥ 6 Ῥεϊΐθνογε, καὶ τῷ θεῷ. 29 προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς ο. αοά. 29 ΕΌΓΙΠΕΓ, 16ἱ 
ἰο ἐλ (ΟἹ 85) Ῥδι ον] δ. 1 ὄνος ἰμούθέοσε [23 ΤΏ οσο, 15 {πᾷ αηα ἴο 6 Οοά. Ῥιορῃμοῖβ Ὀυὲ ἔννο ΟΥΓ ἰῆχαα  ὑὸὺ ΟΥ ὑξγθθ ὑτΌρἢ- 

συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ ψΏΟΙΘ.. σοηρτθθϑύΐζοῃ λαλείτωσαν, καὶ οἷ ἄλλοι | οὐδ’ σρϑδῖ, δῃᾷᾶ 1εΐ ὑδε 
Βμομα σοχα τ κδίμος ἴ96 δοοϊοσίὶα -0]6 ὉρΟῖ Ϊ ΘΟΙΏ65 - ΟρΘΙΏΘΥ 0 Οἠβ τοὲ ἔθ ΡῈ βρθακίηξ, απᾶ 186 ΟἴΒΟΙΒ  ΟΥ̓ΠΘΙΒ αἰθοοσ ὑδ6 

τὸ. αὐτὸ καὶ πάντες λλαλῶσιν Ρίδοθ ἃπᾶά ὑπανὺ 8} διακρινέτωσαν" 80 ἐὰν -- δὲ [τπιρϑηΐϊηρ. 80 Βαὺ 
{88 ᾿ νϑὺν ((Ὠ185) «πᾶ. 81} ΤΩΔΨῚ Ὀ6 5ΡΘΔΚΙΠΡ  ΞΌΘΒΘΙΚ ἴῃ ὑοηραθθ, ας εξ ο 6 7 ρσὶησ ἱΠτοΌσῃ; 1 ὄνον Ρυΐ} [ροῖο ἰξ 8, σχρνυοιδύϊοῃ 

λώσσαις,, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ 1 οὐ αἴ ΏΔΤῪ ῬΘΟΡΙΒ οΥ΄ ἅη- ἄλλῳ ἀποκαλυφθῆ καθημένῳ, ὁ [ἴο διῃούῃοσ οὔθ ΨψὨ18 
Ὁ ἰΟΙΒΊΙΕΒ, βου ά οοὴβ ἴὰ. ῬὰΣ οταΐπαυν ΟὔΘ5. ΟΥ̓] ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ. ΘΟΥῊ6 ἴὮ, Μ} ἰο δαοίΐπετ ταϊρηΐ ᾿ς τονθαϊεα ἰο ἘΠΌΝΣ (ολ6)}, {π6| οἱὐξίηρ ὕμογθ, 1οὺ (868 

ἄπισται,. ᾿. οὐκ "ἐροῦσιν ὅτι [ἰμϑνὺ ποὺ 858..0 ἰδδὲ πρῶτος σιγάτω.. 81 δύνασθε. | βτδὺ οὔθ Κϑορ διἰθηῦ. 
παροιίανοῖθ, πού “"ἴ 0111 [86 5) 58. ἐμαὶ} χοῦ “81:8 τηδᾶὰ9 24Βυ Βτϑὲ 1εΐ ίτα ΡῈ Κεορίηρ 516 πὲ. ὙὝουῦ 816 8016} δῚ ΒῸΣΓ χοῦ δὴ 8] 

μαίνεσθε; 24 ἐὰν δὲ πάντες [1 γον ἃγθ 811 ὈτΌρἢ - γὰρ καθ ἕνα πάντες. προφητεύειν, ἰΡῬΤΌΡΏΘΕΥ ΟὯΘ ὮὉΨΡ ΟΠΘ, 
τοῦ δὲ Ροϊὴρ η847 1 ΘνῈ μυϊ 411 ᾿ΘΘΥρ 86 87 ὉὈΠΡ6- ΙΟΥ ϑοροοτζαϊηρ ἴο οὔθ 811 (65) ἴο Ὀ6 ὑσορβεβσίη, (δὺ 811 ΙΔ. ΘΔ 

προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ:". “τις [ἸΘΥΟΥ ΟΥ ΟΥΑΙ ΑΥΨ ἵνα. πάντες μανθάνωσιν ᾿ καὶ 8:1ἃ 8}} 8 ἐῃποοιτεβθά. 
ΤΏΔΥ ὍΒ ῬΤΟΡΏΘΒΥΙΏΒ, ΒὨΟσ]α σοηδ ἰὰ Ῥυξ - ΔῺΨ  ὈΘΥΒΟῺ ΟΟΙΏΘ5 1ἢ, δ ἰδ ἰὴ οΥᾶου ἐμδΐ 811 (065). [ΔΚ ὍΘ ΙΘασΏΪ 5 8η8) 32 Αῃά [οὲτ8 οἵ] ἴπ6 

ἄπιστος «ἢ. ἰδιώτης, «ἐλέγχεται τορσγονθᾶ. Ὁ ὑμέτα 81]; πάντες . παρακαλῶνται, 82 καὶ 5ρ1. οὐ ὑπΠ6 Ῥσορῃθίβ 
ΠΡΟ αν ΟΥἨΎ ΟτάϊηδΥν τῆϑη, ΒΘ 15 Ῥθῖη τθρτονϑᾶ]) 6 15 ΟἸΟΒΘΙ͂Υ δχϑιηξηγθα 811 (οπ 65) τ τΩδ Κ᾽ Ὀ6 Ὀφίηρ δησουγχδρθά, ̓  δα ἃ΄6. ὅσο 6 οοῃύγοι! θα 

ὑπὸ πάντων,. ᾿ ἀνακρίνεται ὑπὸ [ὉΥ 811; 25 ὕμ8 βθογεῖβ πνεύματα ὁ . προφητῶν . προφήταις [ὍΨᾧ ὕπθ. Ρτορῃθϑῦβ. 
ὈΡ 1] (δη685), ᾿ 86 15 ϑϑίηρ Ἰυαροᾶ αρ Ὃν [οὐ ἰδ Ὠραχὺ Ῥθοομθ βρ σῖΐβ οὗ ἐμ ὅμοια τ ἐο Ῥτορμοίβ, 38 ΒΓ. αοα 5 [8 

πάντων, 25 τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας | αἰθοδύ, 50. ὕμϑῦ. μ8 ὑποτάσσεται, 38. οὐ γάρ. ἐστιν͵ 604], ποῦ οἱἨ ἀἰδοτᾶθεσ, 
811 (0.68), ἔ ἔΡὈἈἴπ8 ἰάάφῃ (ἰπ1.55) ΟΥ πραγ {Ὁ} 1811 ἀροῦ [Πἰ58] 15 θείῃ βυβήθοίεά, ποῖ οσ ΄. ἘΠ] Ὀαὺ οἵ Ρθϑ806. ᾿ 

αὐτοῦ. φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως [ἴϑοθ. δρᾷ ΜΟΥΒὨΪΡ ἀκαταστασίας .ὁ θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης. ͵ (Α5. ἰῇ 811 ὑμ6 Ἤοοη- 
Οὗ ΒΒ τλδηϊξεβε. 15 Ὀθοοταίηρ, οπά ἰπὰ5᾽ [ Οο(, ᾿αἀϑοϊασίησ: “Οοα οὗ υπδοίξοιθαΐ ἰπὸ αοά Ρυΐ οξρεδοβ.. στοραϊίοηβ οἵ ὑπ6 ΠΟΙΥ 

πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον - προσκυνήσει 18 ΤΘΆΤΙΥ ΒΟΘΕ ὡς ἐν πάσαις ταῖς . ἐκκλησίαις τῶν |οη65, 34 1οὺ ὑπ ψοπιθῃ 
Βανίῃβ ἔθ ἀροῖς Ζδεα 6 Ψλὶ βῖνθ νουβῆὶρ ] τοῦ. ΟΞ Α5. ἴα 411 ΠῚ Θοοϊοϑίαβ ΟὟ [86 [Κρ θη ἴθ [86 

τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι Ὄντως ὁ θεὸς] 26 Πμαῦ 15 ἰο δὲ ἁγίων, 34 αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς  σοηρτορθύϊοηβ, ΤῸ Ὁ 
ἰο ἴπ6 αοά, τϑροσίηβ Ῥδοὶς ἰμαῇ Ἐββθα Δ 1Πν (6 αοὰ 306, θη, Ῥτοΐῃ- ΒΟΙΥ (ο΄ 65), δα. ΜΟΙΏΘΩ ἰη ἴπ6 [15 ποὺ Ὀουιλ θα ἴοΣ 

ἐν ὑμῖν. ἐστίν. οὐδ ΏΘΩ χΟὺ ΘΟΠῚ6 ἐκκλησίαις - σιγάτωσαν, οὐ γὰρ μδπι ἴο β5ρΡ6δῖ, ὑπ 
ἴῃ τοῦ - 15, ᾿ ᾿ ἐορούμοσ, ΟὯ86. 83 εφο]οϑίαβ 161 ἴΆθσω Ὀ6 Κρορίπϑ βἰ]οπί, ποί οἶον, ἰοῦ ποτα. Ὧ6 ἴῃ 80Ὁ- 

.,26. Τί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν 8, 5811, δηοίηου δ 8 ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν" ἀλλὰ |76 οἴου, δὐθὴ ἃ5 δ 
νηδὶ ἐμπουοΐοσθ ἰ5 ἢ, ὈγοίοΥΒ  ΏΘΏΘνΟΥ ἃ ὑδβοῆίηρ ΤΙ ἰ5 Ὀοΐμε' ρΡευσαϊ θα ἰο ποθ ἴο ΡῈ βρθδκίῃβ; ὑὰΐ ΤΩ 5 858. 8511, 

ΗΝ... ΕἾ ᾽ . Ν Ἄ 

συνέρχι σθε, -. ᾿ἕκαστο αλμὸν τ ὑποτασσέσθωσαν, τ καθὼς καὶ Ἰίῃρη, μὲν πϑαῦ ἰο 
γου τῇδ Β6 Ἔα ας ἵ ἰοποίμοσ, δοὴὰ ΠΩ) ἐέτν θα ἐν πρτ ἐξ υ τοτε τς 1οΐὲ ἔθ 6 ΞΕ) οὐ Τπουβθῖνοβ, δΔοςογαϊῃβ 85. 8150 τϑατη βοιποίβίηρ 

᾿ ΄ ΠΝ ε ᾿ ᾿ ᾽ 

ἔχει, - διδαχὴν , ἔχει, ἀποκάλυψιν ὁ νόμος λέγει. 85 εἰ Σᾷδέ τι ᾿ : 
με ἰ5 πανίῃβ, ἘΕΒΟΣΔΠΝ Β6 ΟΣ ὃ ἐῥευδεογμι ἰοῆβιιθ, δηούμαΣ. Π88 τὸ δ΄’ ἰββανίηξ. Ξ Ῥαξδ βοιιθίβίηρ ΤῊΝ εἰρη κνεν 

ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνίαν ΔῊ πύου τθύδυο. μανθάνειν θέλουσιν, - -ἐν οἴκῳ τοὺς τ .Σ ΤΣ 

δ ἰβ βανίῃβ, ἰοῶσαθ [615 δανίηβ, ἰπίοσρσγοίδεου [τϑὺ 811 ὑῃίηρβ ἰβκθ ἴο Β6 Ἰρατῃΐῃ. ἰπὸν δὰ Πρ, ἰὰ Βόυθα ἐμὲ δὖ ΟΙΉΘ, . ἔοτ' 5 

ἔχει: πάντα. ᾿ πρὸς οἰκοδομὴν ᾿ΡΙδᾶσΒ ἴοσ ὑρρυϊᾶπ ἰδίους.. ἄνδρας ᾿᾿ ἐπερωτάτωσαν, .. ἀἰβρτδοθίαι ΤΟΥ ἃ ψοτι- 

Ὧ6 15 δανίηῃδ; 811 (165) ἰονγατά " ὈρΡΡυΣΙαΐτσ  τῃρ, 27 Αῃᾶ 1 βοῆϊθ- ονπ εὐ ΧΏΘ16 ῬΘΥΒΟΙ5 1οὲ ἴἤοσα μ6 απαϑεϊοηί πε; 8. ἴ0 5068 Κ ἴἢ 8 600- 

γινέσθω... 27. εἴτε γλώσσῃ τις [οὴθ β5ρϑ8Κϑ- ἰπ' ὁ αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὲ - λαλεῖν. Ιστοραίίοι.. ͵ 
τὸς δολμε ἀρρὰ ᾿ ύβοως ἣν ίο Ἰοῃειι ᾿ ΣΝ ξοπθαθ, 16ὲ {πὲ δ΄ ἐκιλῃσί - ΥΟΥ 1 15 ἰο νοσαὰῶ ἴο Ὀ6 5Ξρϑδκίηρ ̓  6 μα Μὰ ἰὖ 

λει κατὰ υο ἢ τὸ πλεῖστον ἐν ἐκκλησίᾳ. - ᾿ τϑονοις ἤτοα στοῦ ὑμϑὺ [Π6 
] ΒρΘΘΕΪΏΡ, δοςοσάϊηρ ἰίο νο οὐ ἐδ ταοϑὲ πε τὸ ὑψνὸ ΠΟΥ ΘςοΙ]6818. “- πὸ ες τι 

Μ τ ποσπερος ΤῊΣ ἂν ἀπτεθ αὐ ὑπ προϑὲ ὃν ἐς οὐν λό ὃ «θεοῦ ποτὰ οἵ αοα Ὀδιη8 
τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς ἁ 86 Ἢ -ἀφ' ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ . θεοῦ Του, ΟΥὁἨΎ ΜῈΝ ἴδ ΟἿ] ἴῆγθε, δ ἋΡ φασί, δηὰ οὐδ 884 ἰῃ ὕσγηθ; 88: ᾿ ΟΥ ἔτο τὕοῦ ἰδ ψοτὰ οδίμε . αοά. ᾽ ᾿ 

1εὺ ᾿βοιιθοῃθ ἐγαηβιαΐθ..Ὁ Ὁ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους. . κατήντησεν; 85. 81 85 τοῦ ὑμπδῦ διερμηνευέτω: 28 ἐὰν δὲ Ἶ ᾿ . 
28 Βυὺ ἰξ ἔπαθα ὍὯ6 πα ' οι ουξ, ΟΣ ἱπίο γοῦν ᾿ δίομθ : 1 αἰἰδίπϑα ἀουναϑ  ἰῦ τοϑοηθαϑ.- 

) ὴ ἣ 
Ἰοὺ Εἴχῃ 86 γϑϑιϑθ δ; ἱξενοσ θυ ποῖ Ὠ6 Ππιδνῦ 6 
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"δ Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ 
1 δηγνοῦρ ἰδ ἰμβίῃκίηρ ρτορῇῆθέ ἴοβθε ΟΣ 

πνευματικός, ᾿ ἐπιγινωσκέτω 
βΒοϊσίζι81 (οποῦ, 1δεὲ Ὠίστα Ὀ6 δοκῃον]εαρίη δ 

ἃ γράφω ὑμῖν. ὅτι κυρίου 
δ εν ὦ] ζζμισβο) 1 δὴ νει τὸ ἡγοῦ Ὀϑοϑυβα οὗ ποσὰ 

ἐστὶν ἐντολή᾽ 88 εἰ δέ τις 
15 σοι δηταθηῦ; 1 ναΐ ΔΏσΟΩΘ 

ἀγνοεῖ, ἀγνοεῖται. 
15 Βοίηρ ἱβτπιοσϑμΐ, Π6 15 Ὅφίηξ Ἰσποσδηῖ. 

39 ὥστε, ἀδελφοί μου, 
Δ5-8ηᾶ, Ῥχοίμουβ οἵ τὴρ, 

ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ 
Ῥ6 στοῦ Ζϑϑίοιιϑιν βοοκίηρ ἰπ6. ἰο 6 ὈσορῃϑσΊη5, δα 

τὸ λαλεῖν᾽ μ κωλύετε 
τῆς ἴο Ὀ6 βρϑακίηζ ποῖ Ὀδ6 τοῦ ἐουθ!δαϊησ 

γλώσσαις 4Ἢ'ς πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ 
ἴο ἰουσ65; 811 (55) Ὀσὲ νν 6} --Ὀθανϑαι!ν ᾿δηα 

κατὰ τάξιν γινέσθω. 
δοςογαϊηρ ἴο ογάθσ 16 Ρ6 οσουγηίηξ. 

15 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ 
Ι1 δύὴ ππδκιηβ κοι πὺξ ἰο χοῦ, Ὀχοΐμογσβ, [6 

εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, 
Βοοῦ ἢθνβ ΏΪΟΏ [αἀδθο]δσοαᾶ δ5 ξοοα ἅθὺνβ ἴο χοῦ, 

ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν καὶ 
ννΪσἢ 8150. τοῦ δοηρβίᾶς τεοοϊνεᾶ, ἴθ ΨΏΙΟὮ 8150 

ἑστήκατε, 2 δι᾽ οὗ καὶ 
τοῦ Ὦδνᾳ βἰοοῦ, Τγοιρῃ ΨΏΙΘΒ 8150 

σώζεσθε, τίνι λόγῳ 
χοῦ ἅτ Ὀείηξ βανθϑᾶ, ἴο ῃαῖ ψνοχὰ 

εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ κατέχετε, 
1 ἀφοϊαγϑᾶ ξοοῦ θνν5 ἴο τοῦ, 1 σοῦ δὲ δοϊαϊηρ ἄοννῃ, 

ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. 
ουϊδίᾶθ 1ξὲ ποῖ ἴῃ νδῖῃ ὑοῦ Ὀε]ϊοναᾶ. 

ὃ παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, 
ΙΒὰνε Ὀεϑιάθ ἴὸὙὉ ἰουοὸῦ ἴθ ἄγχγϑὶ (1065), 

ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς 
τη δὲ ΦμΙοῆ ΔΙΒΟ 1 δ] 5146 σεσοϊνεα, ἰδὲ ΟὨσίὶςί 

ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ 
αἰρὰ ΟΣ [86 5105 ΟΕ 5 βοοοσαϊηρ ἴο 

τὰς γραφάς, 4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ 
186 ϑουιρίαγοβ, δηἃ ἰμδῖ ἐπ 85 ὈυτΘα, δῃηᾶ 

ὅτι ἐγήγερται τῇ ρᾳ τῇ τρίτῃ 
ἴμαὺ ὯΘ Ὧ85 Ὀ6Θ6Ὼ τγαϊβϑα ὑπὸ ἴο {π6 ἡμέρᾳ ἴθ ἰπῖγα 

κατὰ τὰς γραφάς, ὅ καὶ ὅτι 
Δαοσογαϊπ ἰο τῇς ἘΠ ΚΙ δ, δηᾶ ἰηδὲ 

ὥφθη Κηφᾷ, εἶτα ᾿ τοῖς δώδεκα" 
Ὧ6 ὡρν ΕΝ ἴο σθρῇβδϑ, ἔδεε (ΡΟ) ἴο ΝᾺ ἔνοῖνο; 

6. ἔπειτα ὥφθη ἐπάνω πεντακοσίοις 
1λογθυθο 6 ͵)85 ΕΟ ὈΡΜ ΑΓ ΟΣ ἰο ἄνα Ὠυπαχοά 
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371 ΔΏΣΟΠΒ ἰπίηκς 
886 ἰβ. ἃ Ῥγορῃρῦὺ οχ 
βἸτθα ψἱῦ (6 βρίτίς, 
Ἰοὺ ἰὴ δοκπονίθαρα 
0Ὁ6 ὑΙΏΡ5 1 81 τχτὶϊ-. 
ἴὴῺρ ἴο τόσ, Ὀθόδαξα 
{8 816 ἐδ Τιοτα 
οοσηχϑηγχθηῦ. 38 Βυ 
1: ΘΏΥΟΩΘ 15 Ἰρπουδηΐ, 
ἢ σοῃὐϊηιι6 5 Ἰρηογϑης, 
39 ΟΟΒΘαΌΘΕΥ, τὴν 
Ὀτούμουβ, Κορ Ζρϑ]- 
ΟΌΒΙΥ βϑοκίηρ .ὴβ 
ΓΟ ΘΒΥηρ, δα γρὲ 
ἂο ποῦ ἔογθῖα ἔπε 
ϑρϑδκίηρ ἴῃ ΟΏΡΊΘ5. 
40 Βυὺ οὐ 811 ἰηίηρε 
ἴ8Κ86 ρΙδοθ ἀβδοθῃὶ)γ 
δια ὉΥ δυυδηροχηρθηΐ, 

1 ΝΟ 1 τ8Κ8 
Κῆον ἴο τοῦ, 

ῬὈσοίμουβ, ὑῃῇ ροοῦ 
θὰ ΜΏΪΙΟΩ Σ ἀ6- 

ΟἸΙατθα ἰο σου, ΨψὨΪΟΗ 
τοῦ δ15οὸ σχϑοαϊνθα, ἴῃ 
ΨΏΪΟΩ γοῦ 8150 βἰϑδῃηά,; 
2 ὨΤΟΠΡῺ ΜΏΪΟΏ τοῦ 
δ΄ 8150 Ὀδὶῃρ ϑβϑδνρᾶ, 
νι ὑῃ6 ϑΌΘΘοῦ ἢ 
ΜΏΪΟΏ 1 ἀροϊαυοα [86 
βοοᾶ πὰ ἴο Ὑοτ, [ἢ 
χοῦ δ1ῖ6 οϊαϊηρ. ἐὁ 
ξαβὺ, ὉΏ16 55, ἴ ζϑοῦ, 
τοῦ Ὀθοδυῆθ ὈΘΙΊΘΥΟΥΒ 
ἴο ΠΟ ρυσροβθ. "΄. 

ΒΈΟΓ 1 πδηδθα ὁπ 
ἴο τοῦ, δοηρ {μ8 
Εἰσχϑὺ ὑδῖηδ5, ὑμδῖὺ 
ΜΏΪΟΩ 1 αἰξὸ σϑοοϊγνοα, 
ὑῃαῦὺ Οηγδὺ αἱθα ζοῦ 
ὉἿΣ 855 ϑοοογαϊηρ -ἴο 
Ὅ.6 Βογιρίυσαβ; 4 δῃηᾶ 
ἰ8ὺ 6 ψὰθ Ὀυτχίθᾶ, 
γδ5, δῦ Ὧ6 Ὧ85 Ὀθδθῃ 

τοϊδοα θἃΡ ὑπ΄ ὑμίτα 
αδὺν ϑοοογαϊΐηρσ ἴο ὑδθ 
Βογιρίατοπ; 5 8ηα ὑμδὺ 
Ὧ6 βϑρρεοδχσρᾶ ἰὸ σϑ- 
ῬΏ85, ὑὕζδηῃ ἴο . [88 

ὕψεῖνε. Θ Αὔοσ ὑμδὺ 
ὯΘ6 δρροδζοᾷ ἴἰὸ ιτὉ5-: 
ψοχὰ οἱ ἔνε δυηάτγοαᾶ 
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ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ 
δὶ ΟἿΘ ἐἶγθ, ουΐ οὗ δ 219} 

μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς 
ΔΥΘ σοσαδί ποίησ ὉΠΈΕ1 τἱἰσηΐ ἤονν, βοιὰθ 

ἔπειτα ὥφθη 

ἀδελφοῖς 
Ῥγοίμουβ 

πλείονες 
ΤΟΥ͂Θ (0165) 

δὲ ἐκοιμήθησαν: 7 
Ρμυΐ 1611 δϑΊθ 6; ἸΠΕΥΘΌΡΟΣ ἢδ ννὰ8 56 

᾿Ιακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις τίᾶσιν" 
ὁ Ζαῖθθβ, ἴζοσχο (Ὡρο) ἰο [26 ΘΡΟΞ65 811; 

8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ 
1δϑὶ θυ οὗ 811 (ομ658) δβ-θνεη-" ἴο {868 

ἐκτρώματι ὥφθη κἀμοί. 
ψουπα ουἱνοῦ Ὧθ νν85 566 ὴ 84]50 ἴο 6. 

9 Ἐγὼ γάρ εἶμι ὁ ἐλάχιστος ᾿ 
0 [ἊἋδὃὁἴὔὖὸ {π6 Ἰθαϑὲ 

οὐκ εἰμὶ 
δ 2200) ποῖ [δὰ 

ἀπόστολος, 
δΡΟΒί]6, 

τῶν 
οὗ ἴῃ6 

ἱκανὸς 
βυξηοϊεηὶ 

διότι 
του νΏΪΟΩ 

τοῦ θεοῦ" 

ἐλ ΩΣ 
Δροβίὶθξ, 

καλεῖσθαι 
ἴο Ὀ6 Ῥεοϊῃδ σα] θὰ 

ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν 
ΙῬΡευβεουϊεα ἐμ 6 ΘοοΙ6 518 ΟΥ̓ Τὰς σοῦ; 

10 χάριτι δὲ θεοῦ εἰμὶ ὅ 
ἴο υπἀροβουνοᾶ Κιἰμᾶμθθβ θὰ οἕ αοα Γδῖὼ δὲ 

εἶμι, καὶ χάρις αὐτοῦ ἡ 
ΡΝ δηᾶὰ ἰὰθ υμπᾶσβουνρὰ κἰηἄμθοβ οὗ τ ἰδ6 

εἰς ἐμὲ. οὐ κενὴ ἐγενήθηη ἀλλὰ 
ἰηἴο ἐγ ΉῸ] ποΐ [3222}.1}.} 1 Ὀδοδϑτὰρ, Ῥὰϊ 

περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, 
ΙΔΟΥΘ δρυαδ ν Οὗ Πθγ 41} 1ΤἸΔΡοχθϑᾶ, 

οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ χάρις τοῦ 
μοῦ 1 Ρυὺ ὰ ποθ υπᾶρβοσνεαᾶ Κιἰηηθ55 Οὗ ἴῃ8 

θεοῦ σὺν ἐμοί. 11 εἴτε οὖν 
αοὰ ἰορείδογ ἢ τηθ. να ίμοσ ἰμογοῖοτα 

ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν καὶ 
Ὶ ΟΥ ἴδ οξβθ, τὰ85 νν 8.6 ὑσθδοῆῖηβ 8ηα 

οὕτως ἐπιστεύσατε. 
ἴὴ5 τοῦ Ὀοϊϊονρά. 

12 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι 
τ ΧΕ. Ῥῃΐ [. εἴ Ε1} 15 ὍθΙηΡ ρσθδοβαὰ ἰῃδὲ 

ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς 
ουαδοξ ἀδϑδαᾶ (οὔ ϑ5) Ὧ6 Ὧ85 ὈΘ66 5 Γαϊβοα ΠΡ, ΠΟΝ 

λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινὲς ὅτι ἀνάστασις 
{}.:} ἜΠΩΥ πὐδόι πὰ τοῦ βοὴ ἔπαὶ σϑϑυσυ 0) 

νεκρῶν οὐκ ἔστιν; 18. εἰ δὲ ἀνάστασις 
οὗ ἄφϑα (οὔθϑ) ποῖ . 152 ΙΖ Ὀὰὲ γοϑυσυθοῖ οι. 

νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς 
οὗ ἀδδα (οπ Ἔα) ποῖ 15, ὩΘΙΤΏΘΥ [6 εν Ετὴ 

ἐγήγερται" 14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ 
85 Ὀδ6οὴ γαϊβεα ὉΡ; δὰ ρυΐϊ [Φ} τ ΕἸ Ὡοΐῖ 

ἐγήγερται κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα 
Ὧδ5 Ὀ6 6 ἐῤεαήδος ΠΗ͂Σ οὐ" ΤΟϑν ἴῃ6 ῬΥΘΘΟΏΪΩΚ 
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: ὈΥΟύΏΘΥΚ δ οὔθ ᾧΐχηρ, 
ἴ8 [86 χηοδὺ οὗὁἨ ὙΏΟΙλ χο- 

ταδὶ ἴο ὑπ ὑχϑϑϑῃΐ, 
Ῥὰαῦ βοὴ ἤδγυθ Ζ8] 16 ὴ 
ΒΙ5ΙΘΟΡ [1 ἀδδί]. 
ΤΑΣ ὑμαῦ ἢ 80- 
ὈΘαΙΘᾶ ο ὕδη)65, ὑΏ6 
ἴο 811 ;θ βϑροϑί!θϑ; 
8 Ὀὰμὺ Ἰαδὺ οἱ 81] Ἠδ 
ΔΌΡΘΑΙΘα 8150 ἴο 116 
85. 1 ἴο οὔθ ῬΟΣΤΏ 
ὈΓΘυ ΔύΌΓΣΟοΙν. 

9 ΕἘῸΣ 1 8 ὑμ6 Ἰδαϑὺ 
ΟἹ [26 ϑβδροβίϊθβ, δηᾶ 
1 8) ποὺ Εὺ ἴο Ὀ6ὲ 
οα]]οὰ δὴ ϑδροβϑύϊθ, Ρ6- 
ΟΔΌΒΘΙ Ῥογβοουϊροα 6 

σοηρτορούϊδοη οἱ Οοά. 
10Βυῦὺ Ὦν αοὐβ υἡ- 
ἀσρβούνθοα Κἰπηθοθ 1 
δὴ. ΜΏδΡ 1 ἅτ. Δῃᾶ 
Ὧΐϊ5 υῃᾶδθεοσνοᾶ κΚιμα- 
Ὥθδ5 ὑηϑῦὺ νὰ ἰονδσζα 
τὴρ ἀἱᾶ ποὺ Ὁγχοῦα ἴο 
Ὀ6 ἰῷ ναὶῃ, Ὀπὺ 1 
Ἰωροσθὰ ἴῃ οχοθϑθ οὗ 
πθὰὶ 811, γοὺ ποῦ 1 
Ῥᾳαὺ ὍὋὯ6 υπάρδοσνϑα 
κιηάηρος οὐ αοα ὑμϑὺ 
ἷ5 ψιὶ τη6. 11 Ηον- 
ΘνῸ, ΨΏΘΟΠΘΣ ἰὖ 5 1 
ΟΥ̓ ὕου, 809 6 8716 
υθϑοῆϊηρ δὰ δὸ χοῦ 
δυο Ὀβ]ουρά. 

ἸΦ ΝΟΥ 11 ΟὨγὶδὺ 15 
Ῥοὶηὴρ Ὀγθδοῃρα ὑμδὺ 
ὯΘ Ὧδ5 ὈΘΟΠ Γαὶβρᾶ 
ὋΣ ἔσο ἴῃ ἀδϑᾶ, 
ὨΟΥ͂Σ ἰ5 1 Βοὴδ ΘΟ Ρ 
ὙΟ 58.ὺ' ΠΘΙΘ ἰδ. ΠῸ 

ΓΟΘΌΥΓΘΟΌΙΟΩ οἱ ᾧΠ8 

ἄθααϑ᾽ 131, ἱπαθρά, 

ΘΙ ἰδ ΠῸ ΓΟΘΌΣΥΘΟ- 

οι οὗ πμ6 ἀδϑᾶ, πθὶ- 

πὸ Ὧδ5 ΟἸσὶδὺ ὈΘΘη 

χοϊδοᾶ ὑρ. 14Βύυ0 18 
ΟἸγχὶδῦ Ὧδ5 ποὺ Ὀθθῃ 

τδὶβοα ὉΡ, ΟἿΣ ὈγΟΔΟΏ- 

ἸῺΝ 15 ΟΟΥΙΘΙΏΙΥ 1 ν 1, 
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ῶ ὴ ὶ πίστι ἡμῶν͵, [8πἃ οὐ ζαϊμ. 15. 1π. 

ἡμῶν, ἘΉΝΣ ᾿ῆξόι ᾧ; ἀμ οὔθ, γαΐῃ. 15 Μοσθουθῦ, ψ8 

15 εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες 816 αἶδο Τουμὰ ἔδιβα 
ψὶθ5565 οἱ Οαοῦ, Ὀδ-ι 

τθ ὅτ Ὀ6 105 ουπά. Ῥαὰαῤ 4150 3156 ΔΘ 5565 

κατὰ τοῦ σϑβϑθα ψα᾿ ἤᾶνα ὈΟΥΠΘ 
ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν ᾿ , . 

πη: “Ἔν ̓ Ῥοσαυβα “εξ βτυρησαμα ἄοννῃ οὐ μ6| τυνἱὴὶ 6 55 ἐξ ομταμα τ 

ΕἸ ᾽ μν ἐπι Ρ 6. 

ειρεν τὸν ιστόν ὃν οὐκ ὑμᾶῦ Ὧ6. Γαὶ 

ὅποι ὅτι εὔχειρε Ρ ἴδ 6 ΧΡ ΣΟ ᾿ Ὅσα ποί  ΟὨ γί σὺ, θὰ ΨΜΏΟΣΊ δ: 

ἤ ὶ αἰᾶά ποὺ σγαΐβα ὉὋΡ ἰξ 
εν Σ᾿Σεἴπε ἄρα νεκροὶ. οὐκ 

ἌΣ Ρ ἀπερ, πρὶςς ἀεραᾶ (οπθ8) ποῖ 1 [6 ἀφρὸ ΕἾ τλν 

ἰ γὸ ὶ ὑ ἴο Ὧ6 ταϊβϑβᾶ ὡρ. 
ταῖι. 16 εἰ γὰ νεκροὶ οὐκ) ΠΟ 

ΠΗ ἘΥΕΙΘΟΥΤΟΙ ὍὌΡ. τέ ὙΡ ἄεδάα (οὔθ5) ποῖ [16 ἘῸΓ ἐξ [86 ἀθϑδα ἃσε 

ἐγείρονται, ᾿ς οὐδὲ Χριστὸς ποῦ ἴο 6 ταὶδθᾶ ὉΡ, 

8:6 Ῥείῃβ ταῖβεά ὍΡ, ποίζῃοσ ΟὨχιϑὲ ΘΙ ΠΟΥΓ. 85 ἜΣ 

11 εε δὲ - Χριστὸς οὐκ, ἈΕΕῃ ταῖββά ἀρ. 17 Εππ: 

ἐπὶ Ἐρσν ἂρ; 11. ὍῬυΐ [6 Ὁ ΣΕ ποῖ 1 {μοσ, 1ξ ΟὨγχῖδῦ Ὥβ5 ποῦ 

ἧ ΐ ᾿ ἰδδᾶ ὉΡ, τοῦκ ταία πίστις ὑμῶν  ὈΘΘΏ Γ8 ᾿ 

μα ἔχὴν Ἐδταιτς ἜΠ ΤΟΙ ΠΙᾺ ΠΗ οἴου ΓΑΙΠ 15 1156 1655; ὑοῦ. 
ἶἴς ὁ ΐ ἰῇ ὑοῦα 5105. 

τὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 1 ἅτε γοὺ 
ἐστίν, ττὶ Εν τες Ϊπ ΚῊΝὄ μσρν οὗ του. 181 ἔϑοῦ, δῖϑο, ὑμοβα. 

18 ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν ὕἷὴο [16] 851660 [᾿ 
ἜΘΘΙΕΥ. δἷδοὸ ἴῃς (ο65) Βανίῃδ μα ποα αϑῖθερ 1 4ραίῃ]} ἴῃ πίοι. πιὰ 

Χριστῷ - ἀπώλοντο. 19 εἰ ἐν "τ ζωῇ ΟὨτιδῦ ρουϊϑῃθᾶ, 191 
βῃ τἰθὶ ἀεαβίγονεβα {πϑυηβθῖνεβ. 1 τὰ Ἔ ξη {π|5. Ηἴ6. ΟἿ ψ8 

ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ᾿ἐοήεν μδᾶνα πορβᾶ ἴῃ ΟὨτίβι; 
ἄτη 1ὰ Δ ϑέετι μανῖηβὶ 66 Ὰ ἠἠδανι ἀρ τι οἷν τὰ ἀτδ' ὍΕ. αἷ᾽' ὐδδη: 

όνον εεινότεροι πάντων ἀν 
γύρουν ΤΆΟΤΘ Ῥὲ 8016 (0168) οὗ 81 ταθῦ τοὺ ἰο 6 ΡΠ 1θὰ, ἢ 

ἐσμέν. 2ΘΉ ΟΜ ΘΥΘΥ, ποῦ 

πρδξεὶ ΟὨτισὺ μα Ῥβθῃ σϑίβϑα, 

ἔσοτα ὕμα ἀδδά, 86: 
20 Χριστὸ ἐγήγερται ἐκ Ὁ 

νυν πον οιστὸς ἈΔ5 ΕΗ ταϊβοᾶ ὡᾧὦὮρ ουΐ οὗ] ἢγδὺ ἔγαϊβ. οἱ ὑμοϑῦ 

νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν ἍὯΟ δδγ8 914116 0 Δ.5Ι6ε 

ἄεδᾶ (οπ 65), Βιϑίέγιαίδ οὗ ἴῃς (ΟΠ 65) [ἰἴὰ ἀδαθῃ]. -21 ΕῸΣ 

κεκοιμημένων. 21 ἐπειδὴ γὰρ] 5ιησ8 ἀθαίϊι 15 ὑμσουρῖ: 
Ὠδνὶπρ ἰϑα ἐρΆ νοι σϑήρυ τῦ νὰ Β[068 ἐς ἃ ταδῃ, ποσυσυθο θα 

θρώπου ἄάνατος, καὶ ι 
δε ΟἽ ἀν ἬΔΗ ᾿ τος 8150 ἰῶσουρθα ἡὐβοοῖ ἐρειϑι δϑιατα 

άστασι νεκρῶν᾽ 22 ὥσπερ [ἡ ἘΚ ΣΕ ΘΕΟΣ Ἢ 
ἀνρρο τ ΩΝ ΘΟ ΤΙΣ οὗ ἀοτο (Δ 65): : δϑίδνοα 1 .5ὺ δ ἴῃ Αἀδῖη, 

4 ἁγὶπρ, 50 
ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, 1 8}} ἃτ6 

γὰρ 'π 88. Αὐδες, 81 . ΕΤῚ ἀνίπσ, αἷϑδο ἰῃ ἐπο. ΟὨμτίθι, 

οὕτως .καὶ -ἐν τῷ. . χριστῷ τῶπες 811 ΜῊ] Ὅ6 -τηϑάθ 

ἰδὰβ αἶθο  ἰπ' (8  ᾧβχίβί 81 [ἀην6. 28 Βαΐ δα; Ὁπὸ 
ζωοποιηθήσονται. 28 Ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ 3ῃ μὶβ οὐῖ στϑῃκ: 

ὙΠ Ὅε τπδᾶς ἀνθ. . ἘδΟΒ (οποὶ Ῥὰξ ἐπ ἔπε οἵου Ομεῖδὺ ὅπ τεῦ τιμία, 
[ο. Χριστό ἔπειτα οἱ ΡΣ ΤΩΣ 

ταγροσὺ ἔρνεν γ δέ, ἐν Ἐπουθῦρος {Ππ6 (0165) ἀρ θονς τς ἯΟ. 

τ Ά ΘΙοὴσ ἰο σρτῖδα 
: ἱστοῦ ἐν τῇ. παρουσίᾳ αὐτοῦ’ 
δὲ τῆ , ΧΟ, ἐπ. ἘΠ :  Ῥχαβοῆοο. οξβίση; ἀὝΣΙΩΒ Ηΐβ ὈΓΟΒΘΏΟθΘΙ 

πεν τσ πσλνκωσυμανοράτσίων 
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24 ὅταν 
{8 γα (Ὡ ΡΟῺ) {6 ΨΏθθνοσ 

παραδιδῷ τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ 
Ὧ6 τῇδ Ὀ6 ΙΝ] οδίᾶο τἢ6. κίηράοσι ἴο ΠῚ αοά 

καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ 
84 Εἰδίδοσς,. νΏθμθνοσ ἢ6 5ῃου]ᾶ 8 Κο ἱποέξεοξιίνο 

πᾶσαν - ἀρχὴν καὶ . πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ 
8}} Βονοτησηθας δα - 81] δυϊπμοσῖίν δᾶ 

δύναμιν, 2ὅ δεῖ γὰρ αὐτὸν 
ῬΟΥ͂ΘΥ͂, 1 15 ΠΘΟΘϑθοΥν ᾿ΤΥΟΥ ΣΝ 

βασιλεύειν ἄχρι οὗ - θῆῇῆ.-. πάντας 
{9 6 ΓΕΟΙΡΏΔΩΡ τοῦ} νη ϊσ Ὧδ6 5ῃοΠὰ ρου 411. 

τοὺς ἐχθροὺς -- ὑπὸ τοὺς. πόδας αὐτοῦ. 
ἐπ “ φπϑύηίθα. ἘΠΟ,ΘΥ 1πὸ Β. 1 οἵ ὨἼγΤ., 

26 ἔσχατος ἐχθρὸς -καταργεῖται . ὁ 
Ιαϑδὸ - ΘΘΩν. 15 μοί τηϑᾶθ ἱποεξο σον ἴῃ ο 

πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ 
8411 (πη 55), ἔοῦ ὅθ ϑυθἠθοϊζορα Ὁπάου 

τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴττῃ 
{π6 Ζεο οξση, ΏΘθνου Ὀὰΐ ἢ6 5που]ᾶ 58. 

ὅτι πάντα: ὑτοουτέτακται, δῆλον ὅτι 
[λ81 411 (μη 55) Ὠδ85 θθϑὴ β)εοοίρα, ονϊάθαὶ (μδΐ 

ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ 
ουἰδίᾶθ οὗ ἴμῃ6 (οῃ6) μανίηρ βα]θοϊθα ἰο Πέτα 

πάντα. 28. ὅταν 
411 ([81Π65}. ὙΜΈΏΘΆθνου 

ὑποταγῇ . αὐτῷ τὰ, πάντα, 
ἴ βΒῃουΙα Ὁ6 βιιθ]θοίεα ἴἰο ΠΕΡῚ ἴθ. 411 (55), 

καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται : τῷ 

εἶτα τὸ τέλος, 
ΘηΩ͂, 

θάνατος, 21 
ἀεδαΐίμ, 

τότε 
.61-ο] 

8159 6 ἰδ ϑὅοῃῇ Ψ}1} ΡῈ βυργ)θοίεδα. ἴο {π6 (οπ6) 

εὑποτάξαντι αὐτῷ .-: τὰ πάντα͵. 
δανίηβ 5 ]ςοἰρα ἴο ἴθ {ἋΠ6 81} (655), 

εεεἱ ἵνα; τ ἢ τ ὁ -- θεὸς πάντα ἐν 
ἰὴ ογᾶθχ πὶ τῇδ ῈαἪ. ἴΘ ἀαοά 81}1 ([} 1055). ἱἰπ 

πᾶσιν. 
81], τ τ 

29 ᾿Επεὶ τί ποιήσουσιν ᾿ οἱ 
5΄Ίπ 66 ψνϑϑὲ Ψ11 ἄἀο 186 (ο" 65) 

βαπτιζόμενοι ὑπὲρ. τῶν νεκρῶν;. εἰ. ὅλω 
Ῥεῖ Ὀϑοίϊζορα ον ἐπθὸ ἀρφδᾶ (οπμϑϑ)ὺ)} Τὸ ΨΏΟΙΙΝ 

- νεκροὶ ᾿οὐκ -ἐγείρονται ὅὃ5Ξἀὀτί. καὶ 
ἀρδα (οῃ 65) Ὧοξ δῖα βεῖηξ γαϊβθα ρ, ΜΏΣ 8150 

βαττίζονται ὑπὲρ αὐτῶν; 30. τί. καὶ. 
816 Ῥϑίηῃξ θαρἰζεα ΟΥΕΓ 1ο ΜῊ 150 

ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν; 
8 ΑΓΕ ΙΝ ἀΔΏΡΟΥ δνοσν Βουσἢ 

Ω καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνήσκω, νὴ τὴν 
Ἀροοοτγαίΐϊηρ ίο -Ξ αδὺ Ι ἀγὼ ἀσντης, Ὄν ἰδ 

ὑμετέραν. καύ χησιν, ἀδελφοί, ἣν ἔχω 
ὝὙΟΒ - - ὈΟΔΘΌΒΣ, Ὀχοίΐμουβ, ΨΏΙΟΏ 1 δὴ Ὠδνϊηθ᾽ 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΣΑΝΕ 1δ: 34---81. 

134 Νιδχί, [ῃ8 δῃάᾶ, ψΈΘΕᾺ 
ὮΘ δηᾶβ ΟΥ̓ΘΥ [πὲ 
Κἰηρᾶάσην ἰο Ἠϊ5 σά 
δὰ βαΐμοσ, θη ἢ 

[[885᾽ Ετουσῃῦ. ὕο. ποῖἢ- 
1Ὲ 6 -81} ρογνουταδαῦ 
Θὰ 811. δΔυῦ μουν δα 
Ῥονγθῦ. 25 ΕῸΥ “Ὧδ πιυϑὺ 
ΤᾺ]6. 85 Κίηρ τ] αοα 
Ὧδ5- Ραὰῦ 811] ΘὨΘΙ 65 
Ὁᾶθυ Ὡΐθ θοῦ. 256 .Ὰ5 
{8.6 1δϑῦ δηθιν, ἀθαίῃ 
ἷ ἴο :Ὅ6 ῬὈγοιιρῃν ἴο 
πού, 27 ΕῸΣ [608] 

1 “Θα θοῦθα.. 811. ὑτηρ5 
ὉΠᾶΘΥ. Ἠἷἶσ ἴδοι." Βαυΐ 
᾿ΜΏΘΩ ἢ6 5805. ὑπαὺ 41] 
ΠΙΏΡ5 Ὥδνθ Ῥδθη δι- 
7οοὐρα,. 1Ὁ 5 ονϊαδηΐ 
δῦ ὦ 5 ἢ {88 
:οχοθύίΐοῃ οὐ ὑπὸ; ο6 
ΨὮΏΟ- Ββαρ᾽οούοα 81] 
ὑμῖηρθ ἴο Ὠΐτλ. 28 Βαΐ 
ΜΏΘΩ 811 (Ὠϊηρα Μ1] 
Ὠδνθ -Ῥθθῃ ϑιυρ,θοίρα 
ο Ὠἷπα, ὕπο 6 5ῸΠ 
ὨΐγλπΘΙ1 Ψ}1 6180 βιὺ- 
θοῦ - Ηἰχηβοι, ἴο. 86 
ΟἿ Ψ7ο «“υθ]θοῦβα 41] 

ὑμρθ ἴο. Πΐτη,. ὑῃδῦ 

Αοα ΤΥ 6 8}} ΒΡ δ5 50} 

ἴο Θν ΘΟ 6. 

“29 Οἰμβοσυνίδβο,. ἘῊ 

ΜΠ ΤΏΘΥ ἀο ΏΟ 816 
Ὀεΐῃρ᾽ Ῥαρύϊζοα ἴοΥ 8 

ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ [Ὀ61Ὡ 9] 

ἀοϑα οὔϑθϑῦ 1{ ὑῃ6 ἀθδά 

816 ποῦ ἴο 6 ταϊβεᾶ Ὁ0 

αὖ (411, ΨῺΣ 816 ὑοῦ 

8150 Ὀδίωρ Ὀϑρύϊσθα. ἴοὸ σ 

88 ῬύΤΡοϑθ οὗ [Ὀ6]η91] 

ΒΌΟΘΩ: 380 ΝῺ δῖ 6 
6150 ἴθ ΡΘΥ δνοῦν 

ΒΟ 31 ΠΔΙ͂Υ ΤΙ ἔδοθ 
ἀραίῃ. ΤῊ 1 αὔτ 

ὈΓν.ν 8. ΘχΧυϊ δ Όϊ ΟΏ 

ΟΥ̓ ὑοῦ, ὈΧΟΥΏΘΙΒ, 

ΨΏΪΟΝ Ἱ ᾶγθ. ἴῃ 



1 ΟΟΕΞΙΝΤΕΙΑΝΒ 15: 82---40 

ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 82 εἰ 
"1 9] [δ᾽ εἰν Ε}2 ΒΙΞΕΛΤΕΙ τὸ Τοτγὰ οὗ υ5, δε 

κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα 
δοοοτγαϊπρ ἰο ΤΑΔᾺ Ὶ Τουσῃμὶ νἱξἢ νν]ὰ Ὀθδϑὶβ 

ἐν ̓ Εφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεκροὶ 
πὰ Ἐρθοβυβ, ψν μαΐ ἰοὸ τὰς 186 Ὀοηασδι ΤῈ ἀθδα (0865) 

οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ 
Ὡοϊ 816 Ῥδίδξ ταϊβεα ὑρ, να 5ῃου!α εδὲ δαᾶ 

“πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν. 
νν8 Βῃομ]α ἀσίηκ, ἰοηοχσον ΦῸΓ 6 δζὲὸ αν]. 

85 μὴ πλανᾶσθε; φθείρουσιν ἤθη 
Νοί τᾶν τοῦ 6 τηΪ5]ςα; δφ61.6 σοσσιυυρίηρ, ὮΔΌΣ 

χρηστὰ ὁμιλίατ- κακαί: 34 ἐκνήψατε 
ἸΒΟΖᾺΙ αϑϑοσιδίοις . 58Δᾷ; 5οῦου τοῦ Ὁ 

δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε, ἀγνωσίαν γὰρ 
τ ϊθουβῖν δρᾶ ποῖ Ὀ6 υοῦ 5: 5, ἸΒΏΟΥΘΟΘ ΖῸΣ 

θεοῦ τινὲς ἔχουσιν'΄ πρὸς ἐντροττὴν 
ΟΣ αοα δ5βοῦὶθ 8: Βανίηβ; ἴοννασαὰ δι συ ϑβεαθηῦϊ 

ὑμῖν λαλῶ. 
ἴο γοῦ 1 δὴ βρϑακίησ. 

85 ᾿Αλλὰ ἐρεῖ τις 
Βαϊ ψν}}} 58. ΒΟΙΏΘΟΩΘ 

ἐγείρονται οἵἱ νεκροί, 
ΔΥΘ Ὀ61585 ταὶδϑα ὰρ (ῃ6 ἄρσδα (οῃ 65), 

δὲ σώματι ἔρχονται; 86 
ρΡ»ς Ὀοᾶν 8 ἱπὸν σοι 57 ϑϑηβοιθββ (066), 

σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ζωοποιεῖται 
ϑοὰ ΨΏΪΟ. ψΚοὺ δ1ὸ βουὴ, ποῖ {158 ὈΘῚΏΞ τδᾶθ δῖνα 

ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ. 31 καὶ ὃ 
1ξ θνεσ πο 1 βΒῃοιΠᾶ ἀ16; δηᾶ νη ο ἢ 

'σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ 
ψΟοὰ 816 βοννίηξ, ῃοί {Π 6 μον ἐπ (οὔθ) 

γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν 
ξοίπρ ἰο Ῥθοοῶρ γόοὺ δῖ βοννίῃμρ ρμυΐ Ὡδκρὰ 

κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος 
ΒΥ Ιξ τ τηρῶν ἈΔΡΡΘΩ οὗ ΘΓ ΟΥ ΟΥ̓ δὴν (006) 

: τῶν λοιττῶν" 88 ὁ δὲ θεὸς δίδωσιν 
οξ τς λεοέζονου (ο0Π65); ἴῶς οὰϊ αοα ἰ5 βξίνίηξ 

αὐτῷ σῶμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ 

Πῶς 
Ἧονν 

ποίῳ 
ἰο νι ϑξ βοσὲ οὗ 

ἄφρων, 

ἰοϊ Ῥοαγν ϑδοσοσγαϊηβ 85 Ὧδ6 Π|66, δηαὰ ἴἰο βοῇ 

τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα. 39 οὐ πᾶσα 
ΟΥ̓ ἐδ6 βορὰ ον ΌὈοαν. ΝΟΣ Ὄνοῖν 

σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν 
βοϑ 6 νοῦν θη, λον οἶμοσ ἰμαροᾶ 

ἀνθρώπων, ἄλλη. δὲ σὰρξ κτηνῶν, 
Οἵ τηϑῶ, οἴμδοσ ὈυὰΓ 865 ἢ οἵ δοαυίγεα (6455), 

ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων. 
οἶμδοσ μυὲ 865.) οξῆϊοτθ, οὐμποσ μι οὗ 5865. 

40 καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα 
ΑΙδο Ῥοάϊοϑ θανθηὶν, δηᾶ Βοαϊα5 

796 

ΟὨγσὶ 2655 Οὐσζ Τιογᾷ, 
21, κα πλθ, 1 
Βδᾶνα ἔουρῦ σι ψ]]ὰ 
Βθδδύς δῦ ΕΌΠ 6. 5115, οἵ 
δῦ ροοᾶὰ 15 ἰδ ἴο 
πλοῦ Τῇ (6 ἀδβδᾶ 8ὃσχβ 
ποῦ ἰο ΡῈ ταϊββα ὑρ, 
“Ἰεῦ 5 οαὖῦ δηᾶ αὐἹῶκ, 
ἔοσ (οΠΛΟΥΤΟΝ 6 ὅσα 
ἰο αἰ6." ϑ 00 ποὺ Ὀ6 
τα βθα. Βα δϑϑοοίδ- 
Οἰομ 5 5001] 56 ΓΙ Π8Ρ- 
15. ϑάνψγεακα ἃρ ἴἰο 
ΒΟΏΘΥΏΘΑΚ ἴἢῺ ἃ ΓἹΡῊ- 
θοῦ ΜᾺ δῃηᾶὰ ἄο τοὶ 
Ῥγϑοῦΐζοθ βίῃ, ἴῸΣ βοῃιθ 
8.6 ψιμουῦ Καοψίθαᾶρο 
οὗ αοἄᾶ. 1 δῖ βρθδκὶηρσ 
ἴο τονϑ τοῦ ἴο 5ΏΔΙΩΘ, 

35 ΝΟΥ Ὦ616855, 
ΒοΣθο ΘΒ Μ1Π]ΠΟΟ 58γΥ: 
ἭΟΝ 8416 6 σὰ 
ἴο Ὀ6 ΓΕϊδθα 092 Ὑ65, 
ψὶὴ πῶ 5βογέ οἵ 
ὈΟΩ͂Υ δῖ θυ οοχ- 
ἰη6᾽" ὅσ γοχ ὑητρὰ- 
ΒΟΏΘΌ]Θ ὈΘΓΒΟῺ! ὙΝΏδΕ 
γοὰ 50. 15. ποῦ χηϑαᾶδ 
θῖνα ὉΠ6 85 γί ἐξ 
αἴε5; 3: δηὰ 8ἃ5 ΙῸΓ 
να γοὰ ϑὅοψ, γοὺ 
50, ποὺ ἐῃῆθ ΡοαΥ 
ὑμδαῦ νὴ ἄδνοίορ, Ὀυΐ 
8 Ὀᾶζο ρσταίΐῃ, ἰδ ΤΔΔΥ 
6, οὗ ψῆθαῦ ΟΥ ΔῊ 
ΟΩ6 οὗ {δ τοϑῦ; 38 Ὀυΐ 
αοα ρἴνοα 1 ἃ Ῥοὰν 
δῦ 85 ἰῦ Ὧδ5 ριθαβοᾶ 
Ὠῖπι, δῃᾶ ἰο δδοὺδ οἵ 
6 βορᾶς ἰδ οὐ 
Ῥοάγ. 39 Νοὺ 411} Π6ϑ ἢ 
5 86 βαρ ΠΏ, Ρυΐ 

μογο ἰ5 οὔθ οἵ πιδῃ- 

Κιπά, 8δηα ἐμοῖθ [18 
διηοῦμου ΒΘ ἢ οἵ σαί, 
δα βδηούμου Πθθ οἵ 

Ὀὲτᾶβ, δῃηῃ διῃοίοσ οὗ 

Πβῃ. 40 Αμα ὑμοσ 878 
ΠΘΑΥΘΏΪΥ Βοαία5,  8πᾶ 

91] 

ἐπίγεια ἀλλὰ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν 
ἐγ αῖν: μα αἰδοίη ἱπᾶφοα ἐπα (οη6) οὐ τῆς 

ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ 
μοανθΩν (ἰμῖη 55) δοσν, αἰβετεπὶ ῬὺΣ {μ8 (0.6) 

τῶν ἐπιγείων. 41 ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ 
Οἷδοσ βοῦν οὔ βυπ, δρᾶ 

ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα 
δοοίμοσ δοῦν οὗ ποΟΏ, δῇἃ δηοίπο ΡΒΊΟΥΥ 

ἀστέρων, ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν 
οἷ ἐτλλοκα σοι ἔοσ Οὗ 5ίασ ἠἰ5 αἰ ἔθυηθ ἴῃ 

δόξῃ. ᾿ 
δίοτν. 

42 οὕτως 
τυ 

οἵ ἰδθ δασγίμιν (ἰΒ η 55). 

τῶν 
οἵ ἴῃ 

φθορᾷ, 
ςοτγαίοῃ, 

ἀφθαρσίᾳ" 
ΤΩΟΟΥΥ ΟἿΟΣ; 

ἐγείρεται 
ἀξ 15 θϑίῃξ χδαϊβϑᾶ ὡὃὉ 

ἀσθενείᾳ, 
ΒΓ ΘΙ 16 5ϑηθϑϑ, 

σπείρεται 
τ ἰβ θεῖ ρ βουνὰ 

ἐγείρεται σῶμα 
11 15 Ὀϑίῃρ ταϊβϑᾶ ὩὉΡ Ὀοᾶν 

ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ἔστιν 
Ῥοᾶν δου 68), 18 

καὶ πνευματικόν. 45 οὕτως καὶ 
8150 ϑοϊτίζαδιὶ (οπ6). ὙΠῸ5 δῖβο 

᾿ ἢ ΄ -“ ΕΑ 

ἔγραπται Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος 
τ μὲς ἐάψει τυτὶτίθ Βεοδὴθ ἴζ6 δτεῖ τϑαι 

3 Ἂν ὅ Σ - “ ,» Ε2 ἣν 

᾿Αδὰμ εἰ υχὴν ζῶσαν: ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ 
Αδαια, τῷ Ὄυχῃ νίπσ; ἴθ᾽ 1δ5᾽ Δάδτα 

εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν.. 46 ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον 
ἰΐο 8ριτις τηδκίηϑδ δῖνο. Βαὰλ ποῖ Βγϑὲ 

τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν,. ἔπειτα 
τὴ 6 ΞΌΪΣ Δ] Ῥυΐ ἐῆς δοι]οδὶ, ἐμεσευροι 

τὸ πνευματικόν. 47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος 
16 5ρίσῖταδ,. ἐν δτξί ΙΏ8. 

ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος 
ουὐἱοξ εοατὶθ ἀυδπίγ, ἰδ ᾿βεοοῃᾷ ΤΩΔᾺ 

ἐξ οὐρανοῦ. 48 οἷος ὁ χοϊκός, 
ουὕξΐοῦ. ἤρφαάνρῆ. ΟΣ ψῃ δὶ ϑοσὶ ἴδ ἀυδίν (ο.6), 

τοιοῦτοι καὶ οἵ χοϊκοίΐ, καὶ οἷος 
οὗ ΒΌ ἢ βοτί δἷβο ἐξα ἀυξὲν (ση65), δπα οὐ τνιδμιαὶ βοσγὶ 

ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἷ 
ἴλ8 πρανθηῖν (0116), οὗ συ ςἢ βοτὶ 8150 ἐδ8 

:ἐπουράνιοι 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν 
Ὦθανθν (0165); δὴ δοοοχάςιβ 85 ΨΜ6 ὈοΓΘ 

ἀνάστασις καὶ ἣἧ , 
τοσυτγθοίοη 8150 {9 

νεκρῶν, σπείρεται ἐν 
ἀοδά (ο} 65). Τὶ 5 θείῃ Ξονα χὰ 

ἐγείρεται ἐν 
11 15 θη σαϊβϑᾶ Ὁ ἴῃ 

4δϑ σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, 
Δι ἰβ Ῥοίηρ βονὰ ἴῃ αἰβΠΟΠΟΥ, 

σπείρεται ἐν. 
1 ἰϑ θοΐῃρ βοσὰ ἴπ 

ἐν δυνάμει: 44 
ῬΟΨΕΥ; 

ἐν δόξῃ" 
ἰὰ δΒἴουν; 

ἐγείρεται ἐ 
15 Ὅϑίηξ γαϊβοα Ὡρ ἴὰ 

σῶμα ψυχικόν, 
ροῦν 5ΟΌ1168), 

πνευματικόν. Εἰ 
βρίσίζβ). Ι "Ὶ 

8.229.) 

1 ΟΟΞΙΝΤΕΈΠΑΝΒ 18: 41---49 

οασύῖν Ὀοάᾶΐοϑ; Ὀαὺ [26 
ΟἿΟΣ οὗ ἐδ ἩΘΔΥΘΩΪ 
Ῥοαΐοπ 15 ΟμΘ βογύ, δά 
ἰμαὺ οὐ ἴῃ δίῃ! 
μοάᾶϊο 156. ἃ αἰξογθηῦ 
βού. ΑἸ ΤῺΘ βοῦν οὗ 
{86 βὰς ἰδ. Ο76 δοσχῦ, 
ΘΔ ἰῃ8 ΡΊΟΥΥ οἵ 8 
ΤΔΟΟΠ ἰ5. ΒΠΟΥΠΟΙ, δηᾷᾶ 
0Ὧ6 σίοσν οἵ 86 δύδεβ 
ΪΒ 8ῃοίηοσ; ἰῇ ζϑοῦ, 
βίο αἰΠἔο 5 ἔσοηὶ βἰδῦ 
ἴῃ ΡΊΟΥΥ. 

4253 0 αἷδο ἰ5 μ8 
ΤΟΒΌΓΤούοη οὗ 8 
ἀραᾶ. αὖ 15. βοῇ ἰἴὰ 

σοτταρύϊου, ἐὺ 15 ταὶβθᾶ 

ἋΡ ἴᾷὰ ᾿φοουΥαρ οι. 

4 Τὶ ἰ5Θ βοΐ ἰῃ ἀϊ5- 
Ὠοδοσ, ἐῦ 15 σϑὶδθὰ ἋΡ 
ἴὰ βοῦν. Τὸ 5 βόῃ. 

ἴῃ τ θακηθϑϑ, ἰῦ ἰδ 

Ταὶβοαάῦ ὉΡ ἰὰ ῬονοΥ. 
44 Τί ἰ5. βοῇ ἃ ὈΏγ5]- 
οδὶ ῬὈοᾶν, ἐὺ ἰβ5 ταϊβεᾶ 

ὉΡ 8. βριτιθαδι Ὀοάν. 
11 ἴμουβ 15. 8 Ῥηγϑισϑὶ 
Ῥοᾶν, ὑοῦ 15 8150 ἃ 

ϑοϊσιϊ81 οὔθ. 45 τὖῦ ἰδ 

Θνθὴ 50ὸ ττιῦθα: “ΤῺΘ 

χοῦ δὰ Αἄβδὰ Ὁ6- 

οὀοὰθ 8 Ἰ᾿ἰνὶπρ 50}}.᾿ 

ΤῺΘ Ἰαϑὺ Αἀδιὴ ὈῬθοϑτῶθ 

οι Ἰ᾿ἰ6 -οἰνίηρ δρὶτιῦ. 

46 Νανουύῃ θ᾽ 58, ὑθ 
Βγϑὺ 15, ποῦ ὑμαῦ ψΏΪΟΣ 

ἰ5. Βοϊα81, θαῦ. ὑμδῦ 
15. ῬΏΡΒίοδῖ, 

αἰνοσατᾷ ἰμ8ὲ ΜΈΣΟΙ 

15. βρὶγιῦαδὶ. 417 ΤῊΣ 

Βτδῦ τὴ 8 οἂὐλ λ οἵ 

ἐῃ6 οασίἢ δηᾶὰ τιϑᾶθ 

οὗ ἀυδῦ; μδ βεσοῃᾶ 

τϑὰ ἰ5 οὐ οὗ Ὠθϑυθῃ. 

48 Α5 ὑῃ8 οὔθ πιϑαθ 

οὗ ἀυκπὺ [15], 50 ὕῇοβθ 

τοϑδᾶθ οἵ ἀυϑὺ [8716] 

δἷδοὶ; δῃᾷ 85 8 Ἀθᾶν- 

οἷν οὐδ [15], 80 ὑΏΟΒ6 

ΠΟ 16. ὨΘΑΥΘΩΙΥ 

[8161] αἷξο. 49 πᾶ 15ὕ 

853 ΜῈαΕ πᾶύθ ὈΟΓΩΘ 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΝ 15: ὅ0θ---αὔὐ 798 

τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμεν καὶ ἰδ ἱτηδθα οὗ ὑμβ. οὴηβ 
16 βθε οἕίμε αἀυδίν (ομ6), νν8 ταὶ ῬΕΔΥ 8180 [χη846 οὗ ἀδὺ, να. ΒΏΔΗ 

τὴν εἰκόνα. τοῦ ἐπουρανίου. ὈΘΩΓ 8150 0π6 ᾿'τηδσθ 
ἐῃθὸ πξροὸ οὔθ θανθη]ν (Ο0Π6). οὗ. [26 ΠΘΆΘΏΙΥ ΟὨΘ: 

δ0 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ 0Η 
ΤῊ "υΐ [88., Ὀχοίΐξμευβ, ἰδὲ σὰρξ δηᾶ Ξὺ ἀπ ρλ υ δι, 

αἷμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ  ἤθβῃ δῃηᾶ διοοᾶ οϑπηοὲ 
ὈΙοΟΩ͂ Κιηράοπι ο αοά Ὁ μου πο 1 που αοα Κίπράοσῃι: 

δύναται, οὐδὲ - ἡ φθορὰ τὴν [ποίίμοσ ἄοεβ δοσσρ- 
15 8016, . ΠΟΙ ΘΧ τὰ 6 οοττρίϊοι ἴθ ἔοι ἱπμοσὶς ἸΠΟΟΥΤΏΡ. 

ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ. 51. ἰδοὺ μυστήριον ] (ἴομ. 51 ΙΟΟΚ! Σ {6} 
ἀποογσυρύίου [15 ᾿ΠὨΘΥΙ ΙΏΚ. Τοοκ! Μυϑίουν σοῦ 8 "5ϑουϑᾶ δϑοσζοί: 

ὑμῖν ᾿ λέγω: πάντες. . οὐ ῳΎΝε 58.811 ποὺ ἵ 
το τοῦ Ι δὶ ΠΑΡῸΝ . ἘΗῚ ποί ΔΒΙΘ6Ρ [1 ἀμάδος ἢ τα 

π΄ ΚΟ θησόμ ὄμεθα. ες πτάντε δὲ ᾿ 
ΒΕ 5... δἰα ἴο 5166 Ὁ “τ 81] 9 Ῥαΐ ὅθ ΒΗΘ ΔΗ νΒῈ σμδηρθᾶ, δ2 ἰῃ .8. πιο- 

ταθηῦ, ἰῇ 6 ὑπ ηρ ἀλλαγησόμεθα, ὅ2 ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ 
᾿ Ὧὴ ὑποστὰς [Ἐπ|6], ἴῃ ἘΜ ΊΆΚΙΡ οὗ 8. 6Υ6, ἀυγίηρ. ἐμ ὑν6 5181} Ὀ6 σῃδηξεα, 

ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτ σάλπιγγι" ] Ιαδῦ ἰτὰ 
Οοἔανθ,  . δἰ 186  1αβδὶ ᾿ ἐπφυ δα ἐγαπηροὺ τὰ ἢ ἜΡΩΣ 

σαλπίσει . γάρ,. καὶ... οἱ. νεκροὺ πᾶ [ῃ8 ἀξ 
᾿ ΜΠ ἐγυχηρεέ. ἔοι, Γ᾿ απ. [δα ἀεδᾶ (οπε5). σαϊβθᾶ εϑς ἜΤ 
ἐγερθήσονται ᾿'ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς 1016, 8ηἃ ψ)ἷὸ 5211 6 
ΨΨ11 Ὸ6 σαϊθϑᾶ ὡρ 1ΔΟΟΓΓΌΡΈΌΙΘ, δηάᾶ γα ᾿ρῃβηρρᾶ. δ8 ΕῸΓ. (δ ΐ5 

ἀχλο ον εθα. ὅδ. δεῖ γὰρ. τὸ ΙψΜΏΐΪΟη ἰδ σου ΡΟ 18 
541 Β6 οποηαοα, ᾿ ΤῈ 15 ἈΘσθσθουν ΤΟΥ {88} ῃγυϑῦ Ρμαυὺ Οἢ Ἰποοσταρ- 

φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ | ὑΐοῃ, δα {ϊ5. ψΕΐ 
οοχταρ ϊ0]8 ἰμ18. ἰοῬαΐ ΟἿ 5618 Ἱποουτυρίοη 8Πᾶ | γῃγργἕβ] τηῦδὲ. μόνος τι 

τὸ θνητὸν τοῦτο... ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. | ἱτηταοτία! ἐγ. δ4 Βαϊ 
ἴῃ 8 ταογίβ] ἐπῖ5. ἰοραΐ οὔ 5ε]ξ ἰτηγχογίδιν. ἰΏρη [{πηἰ5 ψΏΪΟΗ: ἰ5 

δά. ὅταν δὲ τὸ θνητὸν τοῦτο [ σουγαρ 16 Ρυὐβ οἢ ἰῃ- 
. ΜΆΘΆΘΝΕΣ Ῥαϊ ἴα. ΤΩΟΥίδ8] Τ815. 1 σογσαρίϊοῃ 814]} ἐπὶ5 

ἐνδύσηται. τὴν ἀθανασίαν,. τότε γενήσεται [ ψμΐοΏ ἰ5. ταοχίδὶ] Ῥαΐβ 
5ῃου!μά Ῥαΐ ΟἿ 5618 {88 πατ οσ δΙτν, 116 Ψ οσσὰσ ρῃ ἱπητηογία ἐν, ὑπὸ ῃ. 

ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος Κατετόθ ἜΠ6. βαγίηρ Μ1Π1 ἰδκο 
{2.0} υὐτα {π8 ΒδνΐΩΒ Ῥθθ υιξξεα γγ»ὰβ ἀτπκ ἄσνσα ῬΙ866 ἄπ ΒΝ πιστὸ 

ὁ θάνατος εἰς . νῖκος. ὅδ ποῦ σου, ἰδ: “Ὡοραίῃ ἰ5 βϑψαὶ- 
ἰῇ -΄- ἄφαδίῃ. ἰαῖο νἱοίότν. . ὕπεσα οἔγου, Ἰοτοὰ ἃρ ἴογθνοσ. " 

θάνατε, τὸ νῖκος; ποῦ... σου, θάνατε, τὸ | 55 “Ὁ ) τῷ , “Θραίῃ,. ψῇθτθ ἰδ 
ἀδαίμ, ἰδ8 νἱοίου Ὁ Άασα οὗ ψοῦ, - ἀδαΐμ, ἰδ γουσ ἱοίοῦυ ἢ Ὠθϑίῃ,. 

κέντρον; ὅ6 τὸ δὲ. κέντρον τοῦ θανάτου ψΏοτΘ 15 Ὁ" 
ΕἸ ΣΤ ἐν [ Τὴ6 Ὀυδ. δἰ ΟΥ [6 ἀφαίᾳ 58 Τὴ ΡΣ 

ἧς ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις τ 
ἈΠ τὰ ΓᾺ ΛΙΝ μιιξ ποθι μεῖς κο Ὁ ἁμαρτίας ἀδαῦῃ. 15 5, Ὀαὺ 186 

ῬονΟσ ΤῸ δἷῃ 15. ἐδ 
᾿ -γόμος" 51 τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ 
ἴθ 1ιᾶνν; ἴο τῆ 8 Ῥὰξ αοα ἰμδηκθδ ἰο ἐπε (ὁπ 6) ταν. 51 Βυξ Π8 5 5- ἴο 

διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ] αοᾶ, ἕο 8 Εἴγεβ υ͵ϑ 
εἰν. ἰοὰα ἰβθ νυνἱεοίογν ἐβγοῦρθῃ {86 8 νἱούοῦ ν᾽ ἙΒτουβα 

δ4ι. ΤῊΪ τυ ηΐϊοῃ 15 ΠΟΥΤΌΡΓΙΟΙΕ αἱβ ΟἹ ᾿ΙΠΟΟΥΤ τοι ᾿Ξ 
οχγαϊ[64 Ὀν ῬέΟνΕ.. - ᾿ ὅλως ᾿ διὰ πων Σ 
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κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ] οἂυγ Τιογὰ σεδιι5 ΟἾχίδυ! 
τοτὰ Οὔ τ5 7:55 Ομ γχίβί. Ὁ 58 ΟΟμ5 δα ΘὨΕΙΨ, ΧΩ 

58 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι  μεϊονθά. Ὀτούδοτβ, δ6- 
᾿Αβ:ϑῃά, Ῥτοίμεογβ οὐ τὰβ Ἰονϑά, βο τ θα 1 φοχηὸ κἰθααξαβὲ ᾿ 1Ὲ- 

γίνεσθε, . ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἸλοΟνΘΌ16, 8 ἜΣ ΒΥ5 
Ρρε τοῦ Ῥδοοτγηΐηϑ,, : ὈΠΙΏΟΥΘΡΙΟ, δ Ρου τη 5 Ὠδνίηρ ῬΙΘΩΌΥ ὕο 

ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου: πάντοτε, (ὁ ἴῃ Υ 
ΠῚ 1πμ8 ψνοῦκ οὔ Τιυτᾶ ΘΙνΤΑΥ 5, : ΠΡ ΑΕῚ πες ἈΠ δα 

εἰδότες ᾿ ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν 
μανίην Κπόνγῃ ἰδδὲ ἰῃθ Ἰϑροῦ οἔτου ποῖ ἘῸῚ 

κενὸς ἐν κυρίῳ. 
οὐποὶν ἴῃ τοτά. 

16 Περὶ.. δὲ τῆς λογίας ᾿ς τῆς "εἰς. τοὺς 
Αροαΐ Ὅμε {πθ΄ οοΠδοίίοη ἴμ6 (0168) ἴο 16 

ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις 
[ΞΘ ΠῚ 

ἴῃὰσ πμαῦὺ τόῦκ Ἰάδοῦ 

ἰϊ τοῦ ἰῇ νϑίὴ ἴὰ 

σοπηθούϊδἯη τ ἰμ8 
Τῦσα: 

1 ᾿ς ΝΟΥ͂- ΘΟΠΟΟ πίησ 

ἘΜ ΤΡ Ὧρ6 οοΙ]θούϊοι 

ἀῆδὺ ἰ5 ΤΟΥ. [26 ΠΟΙ 

ΟὨΘ5,. δῦ 8ἃ5. 1 σᾶγνθ 

οτάδθσβ. ἴο [χ6- 601" 

σγοραύζοῃβ οὐ .ὅ8- 

1411:8, ἄο. ὑμαῦ. ψᾺΥ 
ἰαἶ5οὺ γΟΌΓΒΕΙν ΘΒ. 2 Εν - 

ἁγίους, 
ΒΟΙΥ (οὐ 65),. 85- υύθῇ ἵ ογάθσϑα ἴο τὴ 8 : 

τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς. ποιήσατε. 
οὗ ἴῃ 8 (αϊαΐίδ, τὴις59. 4150. τοῦ ο του: 

2 κατὰ οδ: μίαν σαββάτου ἕκαστος 
᾿Αοοούξαίησ ἰο οπθ (ἅ8.)) οὗ ββρθαίϊῃβ δδοῇῃ (οῃ 6) 

ὑμῶν παρ᾽. ἑαυτῷ “ τιθέτω ᾿ τ ΣᾺΣ τονε 

ὑμῶν. ορ ον οὔριον τ ρνορε ραϊμην Ὁ ἘΡδὺ ΘΑΥ ὉΓ ἠπθ 

θησαυρίζων ὅτι᾽ ἐὰν ἘΡΕΕ ἰ Ἴ θὰ οἵ 
ὺ ᾿ χὸῦ 8 ὌὍΜΙΏ ὨΟΆΒ6 

Ὁ : δαΐ Δ δνεῦ ᾿ ν 

οὐρὰ ἐὰν ᾿ δ ἵνα μὴ βοῦ βοχηθύηϊησ αϑ᾽ᾶὰθ 
υ α ΛΜ . ᾿" 

Β6 τὴδν Ὀ6 τ δκῖηδ Ηΐς νγΔΣ ἍΜ0611,. ἰῃ οσγάᾶξυ αὶ ποῖ πὰ εἰ κλν ἄξεας ἐπ αὐτὶ 

ὅταν οτος ἔλθω τ τότε λογίαι.᾿ ἸΠΕΝΝ Ὁ 5: 

ΨΏΘΏΘΝΘΥ 1 5ῃΟΌΙα. σογὴΘ ἴθ ᾿ (ΟΠ ΘΟ 5 ἰμδὺ ΟΕ ΠΘΣΙ ̓  , ΘΙΓΙΥ͂Θ 

3 " . σοι θούϊοη ΜῺ1 ποῦ 
γίνωνται. ὅταν -- δὲ Ἕ Ἐ 

ΔΚ Ὀς οσουγγϊηδ. ὙΜΌΘΠΟνΟΣ αν ας} ὕϑ |Κ 6. ΡΙ866 ΠΏ 6: 

παραγένωμαι, - ᾿ς οὗς ἐὰν ὅ'Βαϊ ΘῈ ὰ 1 θοῦ 
1 5ῃοια οοῖπα ἰο Ὀε Θιοηβ5ιᾶθ, ὙΠ ΟΤη. ἐξ ονοῦ ὑογο; ψὨθύθυοσ πθ ἢ 

δοκιμάσητε. δι᾽ ἐπιστολῶν, ͵ ΧὸΠ) δρρονθ οὗ Ὁ. 

χοῦ 5ῃοιμα δρρτζονε οὗ ἰχοῦυθἢ Ἰε ίευβ, Ἰούζουβ, ἰῆθδθ 1 5681] 

βΒοῃ ἴο σϑὺτν τοῦκ 

κὶπά ΕΟ ᾿ἴο σοῦιβα- 

1ϑχὰ: ᾿ΔΉΟΜΘΥΟΣ,, 1 

ἢ ἰδ. Ἀϊίηρ. ἴου ἴῺ6 

το. ρΡ»ὸ ὑμθῖθ .81850, 

(δον. ΨΏ]. 8ο. ἀβεῖθ 

ΙΓ ΤᾺ. 

5 Βυῦ Ἵ 5Ὧ81 οοἵηθ 

ἰο τοῦ δ Ώθη 1 ΒδΥΘ 

ΒΟΏΘ. ΦΩΤΟΌΒ-. Μϑο- 6- 

τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν «χάριν 

ἔπθβε (ομ65) 1588} βεπὰ ἴο Ῥθβυ οὔδἕ . ἐπθ ξύϑοα 

ὑμῶν εἰς ᾿ἹΙερουσαλήμ᾽ 4 ἐὰν δὲ . ἄξιον 
οἔἶχου ᾿ἰΐο. Φ6τιβΊ Πα; ΕΟ ονο Ὀμσΐ ᾿νοΟΣ ΤῊ 

τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν. --. 
1 τοαν Ό6 οὔ ἰδ διϑοῖὴβ ἴο θ6 ΒοϊῃΕ, ἰοσϑίμεν ἙΠὩ. 

ἐμοὶ πορεύσονται. τ ΣΝ 
ἐγεῖ:} ἴδον 11] δο. . 

5. ᾿Ελεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς Εὅταν. 
1 5021] ςοῦῦρ δδαξ ἰονασά τοὸὧὖὺὐ ΨΏΘΏΘΥΕΡ 

Μμακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν 

᾿ 

Μϑεοράοῃΐα 1 5ῃουϊαᾷ σοχὴθ ἱπγου ΒΕ, Μϑεοραοηΐδ ᾿ 

γὰ διέρχομαι .6. πρὸς ὑμᾶς δὲ ἀοΉ1:8, ἴος ΤΟ 8πὶ 
] 

ὑπα Ι 8. οουαΐης Ἰβτοσθη, ἰονατᾶ τοῦ αὶ βοίῃσ ὑβγουβῃ Μδο'6- 
οὐ 8; θδῃᾶ ρεῖ- 

-- καταμενῷ ες ἢ ᾿ 
ἮΘΏΒ. 1 5181] ἴδ ὺὺ οΥ τυχὸν 

(15) δανίῃηξ μδρρεηρα 1 5Ξη81) τουλϑίῃ ἄονν ΟΥ̓ 



1 ΟΟΒΚΙΝΤΗΙΑΝΝ 16: ἢ--18 

παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με 
15Π8}} Ρᾷ85 68 νυἱαίου, ἰῃ οτάοσχ ἐπδὲ χοῦ 21:1 

προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι. 
τοῦ 5Βου!α ξομᾶ ἐοσινασὰ ΜΏΘΥΟ ον [18 50. 

1 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν 
Νοὲ Ζζβχὰ ΨΗΠΠΙΏΣ. ον χοῦ τσὴ ο ἰῃ 

παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ 
ΜΑΣ Ὀαβίαθ ἰο 566, 1 τ ΒορίΩΡ ἔῸΣ ἐϊὴθ βδοζὴβ 

ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος 
ἴο τοσηδίῃ προ ἰονατὰ τοῦ, ἱἰξδνοσ ἐπα [ἵοχὰ 

ἐπιτρέψῃ. 8 ἐπιμένω δὲ ἐν 
Βῃουϊα ρϑυτηϊξ, 1 δὰ σου 8 ὌΡΟΣ μυΐ 1ᾳ 

Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς: ϑ θύρα γάρ 
Ὄ 655 τυ} {6 Ῥρηϊροοϑί; ἀοο ἔον 

μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ 
ἴο τ δ85 βἰοοα ορεῃοα ἃὉΡ Ετραὶ δῃᾶ 

ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί. 
ὑνοσκίηρ 11, δρᾶ (Ομ 68) ᾿γ15 ΟΡΡοβεά ζϑην. 

10 ᾽Εὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, 
1 δνΟΥ Ῥαΐ 88 οι 14 σοπὶθ Ταηοίῃν, 

βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται 
Ὀ6 γοῦ Ἰοοκίηξ ἰμαΐ ἔθδυῖθθϑθὶν [6 μοι] Ββοοίηβ 

πρὸς ὑμᾶς τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου 
ἰοννασγά τοῦ, τῃ68 ΤΟΥ ΜΟΥ ΟΣΤοτὰ 

ἐργάζεται ὡς ἐγώ 11 μή τις οὖν 
Θἷ5 ΨΟΣΚΙΏΣ 85 1; ποῖ δῆ οῦθ ἐπμουθέοσθ 

αὐτὸν ἐξουθενήσῃ᾽ προπέμψατε 
τ [Β6 Βδοι]α τοδὶ 85 ποίμίηφ; βεπα γοῦ Ζογνναχά 

δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ 
δα Ὠΐπι ἱπ ρϑδσθ, ἰῇ ογάδσ ἐπί 6 5ῃοι]α σοχὴθ 

πρός με, ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν 
ἰοννασαὰ ἴ1η6, 1 δι αν ηρθ, Ὁ. πω νὰ ἐπὲ 

ἀδελφῶν. 
Ὀγχοίΐῃουβ. 

12 Περ δὲ ᾿Απολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, 
ΑΡροιΐ -. Ῥαΐ ἌΡΟΙ]Ο5 1.0} Ῥτγοίΐμοσ, 

πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα 
Ὶ φηἰσχοαϊρα Βἰτῃ ἴὴ ογᾶθυ δι 

θῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν" 
Ἦθ βῃοιὰ σοσὴθ ἰοννασᾶ ὑοῦ ψΠῊΗ [πὸ Ῥτοίμουϑ; 

ΙΆΔΩΥ ((Ὠ 155) 
55 

καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα 
διὰ δἱίοσοίμοῦ ἢοΐ 1 νν85 ΨΙΗ ἴῃ ογτᾶδσ ἰδὲ 

νῦν ἔλθ ἐλεύσεται δὲ ὅταν ἢ 
ΠΟ Ἀ6 5δουϊα ΘοτΩθ, Ὧ6 Ψ1Πσοσὴθ ΡΣ ΘΕΟΣ 

εὐκαιρήσῃ. 
Ὦφ ταϊσδὲ αν ορροσίυχ εν. 

18 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ 
ΒΕ γοῦ Κοορίῃρ δύναῖθ, Ὀ6 σοῦ βίδμαϊηρ ἴῃ ἰδ 6 

800 

ΟΥ̓ Ρδᾶ55 ἰῃῇ6 νίη- 
ἰδὲ. ἢ} στοῦ, ἰμαὶ 
γοῦ 8.7 σοπάποι 
6 ρμᾶτὺ ΨἈᾺΓ}7ᾧ ἴἰο 
ΨΏΘΙΘ 1 ΠιΔῚ ὈΘ6 ρο- 
ἰὴρ. ΤΕΌΣ 1 ἄο τοὶ 
ψαῦ ἴὉὦ 566 τοῦ 
7υδῦὺ ΠΟ ΟἹ [Π}}]} 
Ῥαϑδίηρ ὑῃγουρ, ἴον 
: ἤορθ ἴο γσβϑῃγχδίῃ 
ΒΟΙῚΘ ὑΐθ ἢ τοῦ, 
1 σοβονδῆ Ῥουχηϊίς, 
8 ΒΕΟῚ δπὶ τοιηϑιηϊηρ 
[1 ἘΡΒ "5.15 ὉΠΕῚ ἐῃ8 
[1οϑναὶ οἵ] Ῥρηΐο- 
οοδῦ; 910 ἃ Ιδῖθα 
ἄοοτ ἰῃπδὺ ἰδδᾶβ ἰο 8δο- 
ὑὐνὶν Ὧ85 ὈΘΘἢ ΟΡθηρῆ 
ἴο 26, θαᾳῦ ῃοῦθ 816 
ΙΏΘΔΠΥ ΟὈΡΟΒΘΙΚ. ἘΞ 

19 Ηονονοσ, 1 Τίγη- 
ΟὟ δυτῖνοϑ, 566. ὑπαὶ 
Π6 ῬΘΟοχ65 ἔγ66 οὗἨ ἔδυ 
Διχοηρ σοῦ, ἴοῦ Π6 ἰ5 
ΡῬουζοσχαίηρ 6 ψΟσΚ 
Οὗ Φοῃονδῃ, δυθὴ 45 
Σ δὴ. 1171 ὯῸ ΟἿΘ6, 
ὑπογθίοσθ, ΙΘῸῖς ἄοψῃ 
ὌΡΟΠ ΐ. Οομπάιποὶ 
Πἰπὶ ραγὺ ψᾺ } ἴῃ Ρθδ6ο, 
ὑμαῦ Ὧ6 τδνὺ ρϑὺ ἤθτθ 
ἴο 26, ΖΌΓ1 8ζὰ ψαὶϊ- 
ἴὴρ ἴοῦ πίη ἢ [86 
ὈΙΌΏΘΓΞ. 

12 Νον οοποοσηΐηρ 
ΑΥῬΟΙΊΟΒ οἿἐ Ὀτούῃοσ, 
1 οηὐγοαίθα Ὠΐτ ὙΘΙῪ 
ΤΑΊ [0 σοπλθ ἴο. τοῦ 

πὶ (6 ὈΓΟΙΏΘΙΒ, 
διὰ γοὺ ὁ νὰ ἠοὺ 

15. ΜΠ] δὖ 811 ὅο σοϊη 
πον; μαῦὺ 886. ΥΧὶ}λΡ 
οοθ ΨΏΘΩ . πῃ6 ὯΔ5 

[86 ορρογίαμν. 

13 5ύαν ὅν ᾶκο, 
βίιαθμαᾶ ἔστη 'ὰ ἐπα 

πες τοσ πτρςς, πε τ ες δ σε  ἰ το τ τς τ ρος οὐτοο δ σας 

1,105 ΤΕπονδῃ, 01,8,18,14,.6-18. [ῃ6 Τιοτὰ, ΒΑ. 
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πίστει, ἀνδρίζεσθε, 
ξαϊία, Ῥὸ γοῦ ΟΘδΥσ ἱ5 ΟἿ 85 ΓΩ816 ῬΟΥΞΟΏΒ, 

κραταιοῦσθε. 14 πάντα ὑμῶν ἐν 
6 τοῦ Ρείῃξ Γαδ ἐν. Δἢ (κῃ 55) οὗ γοῦ ἱἰπ 

ἀγάπῃ γινέσθω. 
Ἰ1ονϑ 16 1{ οσσαγ, 

δὲ 
μὰ 

ἀδελφοί: 
ἜΝ 
ὑμᾶς 
τι Ῥτοΐμουϑ; του, 

15 Παρακαλῶ 
Ι δὰ ΘΟ ΓΑΙ ΩΡ 

οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι 
τοῦ αν ον ἴθ ἤοιβθβθὸ ΟΥ̓ Βίθρῃϑβηδθ, ἰδδὲ 

ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαίας καὶ εἰς διακονίαν 
115 Βυϑοσι 5 οὐ ῃθ Αοπδία δηα ἰμίο ϑεσνίοθ 

ἔταξαν ἑαυτούς: 
ἕπου ογάοσὶν δεῖ βαῖναϑ5; 

καὶ ὑμεῖς 
ΕἼ ΕΟ) γου 

τοῖς τοιούτοις 
ἴο ἴἢ6 δι οἢ (ΟΠ 65) 

συνεργοῦντι καὶ 
ὙνοσΚίηρ ἰοσοίμοσ δηὰ 

δὲ ἐπὶ τῇ 
ρμυΐ ὍΡΟΣ τὴ 6 

Φορτουνάτου καὶ 
οὗ Εογτίυμδαία δῃᾶ 

ὑστέρημα 
σοτηΐηβ ΘΒ ηα 

ἀνέπαυσαν 

“" ε ν᾽ ὦ 

τοις ἅγιοις 
το 1 6 ΠΟΙ (ΟΠ 65) 

1θ ἵνα 
πῃ οσᾶφυ αὶ 

ὑποτάσσησθε 
τὰν ὈΘ 50 7] οἴ γοῦΓΞΟΙν 5 

καὶ παντὶ τῷ 
δρᾶ ἴο ὄνθύγοσθ ἐδθ 

κοτπιῶντι. 17 χαίρω 
ἸἹαοσΐ δ. Ι δὰ τϑ]οϊοίῃ 

παρουσίᾳ - Στεφανᾶᾷ καὶ 
ῬΥθβθθῆοθ οἵ ϑίθρβαημδϑ πὰ 

᾿Αχαϊκοῦ, ὅτι - τὸ ὑμέτερον 
οὗ Αομβαίσυβ, Ῥθοδβα ἐπ δ 25}: 

οὗτοι ἀνεπλήρωσαν, 18 
ἴμεβα (οῃθ5) ἈΙ1Θὰ ὉΡ, 16. τλϑᾶθ γϑϑί συ 

γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. 
ἴΥ ἴῃ6 τὰν βρίχεῖ δὴ ἴλα (οη6) οἴτου. 

ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 
Βε γοῦ τϑεοοβηιζίησ {παγθοσα τὰ8 ΒΟ (ΟΠ 65). 

19 ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς 
Ατρ σχϑοοῦῃ»σ τοῦ Ὡς φοοϊοβῖδβ οὗ ἴὴ6 

᾿Ασίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ 
᾿Αβίϑβ. 15 στοοίϊηρ σὕοὺυ ἴθ [Ιογὰ ΓΒ ἰὨἸΩΡ5 

᾿Ακύλας ᾿ καὶ ᾿ 
Ααυϊα ΄. δῃᾶ 

κατ᾽ 
δοοοχάϊξῃξ ἰο 

Πρίσκα ἢ 
Ῥχίβοα 

οἶκον 
Βοῦβε 

ὑμᾶς 
του 

σὺν " τῇ 
- οποίος 1π6 

αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. 
οὗ μϑσὰ τ ΘοοΙοβδίδ. 

20 ἀσπάζονται οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 
ΟῚ ΑΓ ΡΕΘΟΘΊΩΚ ᾿ ἐς Ῥσγοΐῃϑυβ 811. 

᾿Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 
ατεεῖ τοῦ ΟἿΘ δῃηοίμοσ ἴῃ ΚΙΒ5 - ΠΟΙ͂ν. 

2 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 
ἼΠ6 στοοίϊῃρ ἰοίῃμ τῶν δηάὰ οἔ αι 
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ξαὶι, ΟΘΥΥΥ ΟἹ 8ἃ5 ΠΊΕ, 
ΒΊΟΥ τϊρηΐν. 14Τ|6ὺ 
811 στοόοῦκ δἴαεαίτ. ἴβξο 
ὈΙδοθ σῇ ἴον. 

15 ΝΟ 1 οχῃοσγύ Ὑοῦ, 

Ῥχούπουϑ: υὙοὸῦ Κηον 
ἰαῦ 86 ὨοΟυΒΘὨΟΙα 
οἵ ΞΘΡΒ 8 85 15. (16 
Βτϑὺ ἔγαϊ5 οὗ Α' δία 
ϑδηἃ ῃαὺ ὑμον βοῦ 
ὑουϑοῖνοϑ ἴο τλ δου 
ἴο ὑμθ ΠΟΙ οἥθ5. 
16 ΜᾺῪ τοῦ 8150 Κορ 
Βα  ηρ ὙΟΌΓΒΘΙνΟΘ 
ἰἴο ῬΘΙΒΟΩΒ ΟΥἨὁ ὑμδὺ 
Κιπά δρᾶ ἰο δνοῖν- 

ΟἿ σο-ορογαύϊηρ δᾶ 

ἸΔρογίηρ. 17 Βα 1 χτϑ- 

Ἰοῖοσθ οὐ 86 ὕγ65- 

ΘσΘ᾽ οὗ ΡΠ 8.“ Ὧ85 

δια ἘΌΓ π΄ δὰ 5 δηᾶ 

Α΄ ΟΠΔΊ  σα5, ὈΘσδ88 

[0 }ὺ δῦ τδᾶθ τῷ 

ἴθ σοῦ ποὺ Ῥεΐῃρ 
ὮΘΓΘΟ, 18 ἘΌΓ ὑῃ6 Ὁ Ὦδνθ 

ἸΥΘΙΣΘΘ ρα ΤΔΥ 5ρὶσιῦ 

8δη4 τοῦξβ. ἸΠοΎΘΙοΓΘ 

ΤΟΟΟΘῺΪΖῈ τὴ οὗ ὑμδὺ 

βοχύ. ᾿ 

19 1Ὴρ0 σορτθρ8- 

ὑἰοὴ5 οὗὐ Αδίϑ.. βοῃᾶ 
τοῦ ὑμϑὶῦ ρτεθῦηρ5. 
Δα 16 8δηα ῬῬυΥϊ5 08 

τορούμον ψὶῦ ὑῃ6 α0ῃ- 

στοραίΐοη ὑμαὺ 15 ἰὰ 

ἐμοῖς μοῦβα ρτθοὺῦ σοῦ 
ΘΑΥΟΙν 1 [[}6] Πιοτγά. 
2041 ὑμ6 Ὀσούῃμϑυβ 
στϑοὺ στοῦ. ατθοῦ ομθ 

δηούμοσ ὙΠ ἃ ΠΟΙ 
κ͵δ5. ὁ : Ἂ 

21. ΓΗ͂ 5] Δ 
πτϑοίϊηρ, Ῥϑα1 5, ἰὰ 
Τὰν ΟὟ Ὠδηά. 

11. Ῥτγοβθησες-- παρουσία (φαγ οι δα). 
8Πη5 16:17. ὃ 

5366. Αρροπᾶϊχ ἀπᾶος 1 Οογίπιῃὶ- 
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22 εἴ τι οὐ φιλεῖ τὸν 
ΝΠ: ΕΌΣΕ τοὶ ἰβ μανίηρ δξθοιίου ὅὸσΣ [88 

κύριον, τῶ. ᾿ἀνάθεμα. Μαρὰν ἀθά. 
ἘΡια, ̓ 16εὲ ἧτῶ ῬῸ- δηδίμβοιαα. Οὐ Γοσζά. οοτπα.. 

28 άρι τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ 
ΕἸ ἀδἀεδο ον ξιπάπεθο οὔἷβεο 1τοτά ὕεβὰβ 

μου μετὰ πάντων ᾿ 24 μεθ᾽ ὑμῶν. ἡ. ἀγάπη ἔταθ υπΐῃ 811 (οΏ 65) 
ΨΩ τοῦ. . ΤΏῺ6 ἴἰονα 

ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿1ησοῦ. 
οὗ τοῦ ἱπ Οὔτ {26588. 

ΠΟῸΣ Τιοτᾶ ἰς φοτηίπρ; οὐ, “ΟΥΣ Τιοτᾶ τ Οσ, : 22 ᾽ν» ̓ ΘΥΡῬΙΣΒ, Α711,18. 

“Ματίαπι δΏνα, 

ΠΡΟΣ. 

Παῦλο ἀόστολο Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ᾽ διὰ 
1 Ῥδὰϊ 3: ΔΡοβί!α᾿ 5 οὐ ΟἸὨχίβὲ 726βϑὺ5᾽ πτοῦσῃ 

θελήματος θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς 
᾿ ἍΨ11 οἔ ὅο οα δὰ Ἐϊποίΐῦν ἴπε6 ᾿Ὀτοίδεσ 

τα τ εἰ γ᾿ 
εν ἐκκλησί τοῦ θεοῦ ὀὔσῃ 

ἰδίης ἐξοποες οἔὔίῃε ἀαοα ἰἴο ἴμ68 ἴορθ) Ῥεΐῃβ 

ἐν Κορίνθῳ;: σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν 
λὰ ὈΟΜΔΙΕΙ ἃ τοροίμοσ νἹ8 τὴς. ΠοΙ͂Υ (οὩ 65) ἴο 81} 

τοῖς οὖσιν. ἐν ᾿ ὅλῃ τῇ ᾿Αχαίᾳ" 

[3.1 (ΟΠ 685) Βείαθ 1 ἍΜΏΟΙ6 τὰ6 Δοῇδῖδ; 

πρῶ ὦ άρι ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
ς 

ΡΤ κἰπᾶάμοεβ ἰο γοῦ δρᾶ. Ῥεϑοα ἔχου. 

θεοῦ πατρὸ ὧν ᾿καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

αοά΄ ἴστρος, ἍΣ 8πα, [2 ποχὰ αβαβ, ΟὨτίβί, 

᾿ 3 Εὐλογητὸς. δι. θεὸς: καὶ πατὴρ τοῦ": κυρίου 
᾿ ΒΊΘσβεα, τπ6 αοᾶ δηὰ Ἐδίμεοσ οἱ 1πμ6 Τοτᾶ 

μῶν ἴησοῦ Χριστοῦ, ὁ: πατὴρ:: τῶν 
ἡμῶν ὉΠ, τοι, ει ΟΠ χίδβί, ᾿ . 86 ἘΔίμοσ. οξίμῃε 

οἰκτιρμῶν ᾿καὶ ᾿ θεὸς πάσης." παρακλήσεως, 
ἘΟΟΟΝ δια -αοά οὗ 841 ΄ ΠΟΙ ΣΟΧΤΊ, 

4: ὁ ::- -παρακαλῶν ̓  ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ 
186 ἘΠΕῚ ΠΟΙ ΟΣ ΩΡ; 58 ὌὍὌρου.. 81 1π8 

θλίψει ὧν, - - εἰς "πὸ. δύνασθαι ἡμᾶς 
εὐὐδαϊαθίσε, εὐμῷ ἀπ; ἡ ἰπῖΐϊο ἰπβα ἴοβε 8016 ὖ5 

παρακαλεῖν τοὺς. ἐν πάσῃ. θλίψει 
ἰο τε σε ες ἔδε (ὁπ. 65)} ἴῃ ᾿ 811 ᾿ παρ ΘΠ οΏ, 

διὰ τ παρακλήσεως. -᾿.. ἧς. 
[Ὠσοῦ τῆς ᾿ ΘΟΙΏΣΖΟΓΕ ὁὲ ΜΒΊΘΗ 

᾿ς ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

᾿ΤΟΥΔΕΡ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ 2 

809 

22 1 ΔΏΨΟΣΘ ὨΔ5᾽ ὅθ 
αϑοουζοῃ ἴοΥ 086 Τιοχᾷ, 
1οῦ Ὠἰπὶ Ὀ6 ϑοσυγεδᾶ, 
Ο ΟἿΣ Ιιτᾶ, σοχῃθ!λ 

23 Μδγ δα υμᾶθδουνεᾶ 
κιηᾶηθθα οὐ 8 ἸΤιογά 
ὥοϑθιιϑ ὍὉ6 νὰ τοῦ. 
24 ΜΑΩΥ͂ ΤᾺ ἸΟΥ͂6. - Ὧ6 
Ὼ 41 οἵ τοῦ ἰὴ 

απίοη ψἰἢ ΟἾγ σὲ 
Ζ6505. , 

ὯΔ5 ΠΟΤᾺ 6.᾿᾽ τὐΐογαν, 

Β 

᾿ - ᾧ κὐὶ 

Ῥδαϊ, δὴ δροβίϊβ 
οὔ ΟὨτιδῦ σοδὰβ 

τουσ οὐ 5 ὙΠ}, 
δ τιμπιούγ᾽ [Ομ] 
Ῥσγούῦμοσ ο ὑπ6 σοῆρτα- 
σαϊϊοῃ οὗ αοά ἰμδὺ ἰ5 
ἴῃ Οοὐΐῃ, ᾿ἐοσϑίμοῦ 

αἰ 811 [6 ΠΟΙ͂ ΟΠΘ5 
ΏΟ 86 ἰῇ 8} "οὗ 

Α΄ οΏ818: “᾿ : 

2 Μδν τοῦ Πᾶῦθ υἢΞ 
οϑοσνϑα κιηάηθδα δηᾶ 
Ῥϑϑοθ ἔτγοϊαῃ : ἀοᾶ οὐ 

ἘΔΌΒΕΟΧ δῃᾷᾶ. [086]. Ττῶτα 

Ζο5ὰ5 ΟὨχιβῦ.. υπιτᾶς 

τον 9. ΒΙΘΒΒαα ΡῈ ὑβει σά 
δὴ ἘΠΕ οἵ! οὐ 
Τιοτᾶ. Ζο5ὰ5 Ομ σιβῦ, {88 
ἘΏοΥ οἵ ὑθῃάρθυ" το ῖ- 

αἶθ5. διηᾶ. 86. ́ σοά οἱ 

811.: οοταζοτῦ;: τς ).0) 

οιαΐοτίβ 15 ΒΟ 
οὔγ ὑὐϊρυϊαίίοτν, δ ἐμοῦ 
Θ᾽ ΙΒ Ῥδ ΕΟ ἴο 

οσοταϊζοσῦ - ὑμόβθ'" ἀπ 

ΔῊ βοτὺ οἵ ὑσῖρα- 

Ιαὐϊοθ ὑβτοῦρῃ ΒΘ 

οοταζοτῦ σα ἜΜ ΌΙΟΒ 

803 

παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ. 
76 δἃῚΘ θϑϊῃξ σοτηξοτίθα νοΥν (οΟΠ65) 

δ ὅτι καθὼς 
Βεϑοβαβα δοσοσγαϊηρ 85 

παθήματα τοῦ΄. χριστοῦ 
Βα υΐησα. οὔθ σμγῖδέ 

διὰ τοῦ χριστοῦ περισσεύει 
ἐδτουῦρῃ.. {86 ΟὨγὶβὲ 15 Δρουμάϊην 

παράκλησις τς ἡμῶν, 6., εἴτε 
ΘΟΙΩΖΟΥ - ΟΣ ὑ5. νι οίμεσ. 

ΒΩ εθα, ὑπὲρ τῆς 
τ6 8416 Ῥείη ἼΑδεν ἐὐϊρυϊδίίοι, ον ἰδ6 

παρακλήσεως καὶ σωτηρίας: 
οὗ οοτηξζοχέ δὰ ΟΥ̓ Ξδινδίοῃ;. 

παρακαλούμεθα; «ὑττὲρ τῆς 
6 δύ Ὀϑὶῃρ σοτηξοτίοα, ΟΥΟΥ τε 

παρακλήσεως ἐνεργουμένης 
οὗ οοτηξοχὶ 

τῆς 
. ΟΣ ἐπα (06) ορούδίίηῃβ τυ λῖπ ἡ 

ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν. 
οηαυσϑηοθ οὔίῃβεο νεῖν βϑυβοσηθ5 οΥ ΜΏΪΟΗ 

καὶ ἡμεῖς πάσχομεν, 7 καὶ ἡ. ἐλπὶς ἡμῶν 

περισσεύει ᾿ 
15 Δουαΐ ΠΕ, 

εἰς ἡμᾶς, οὕτως 
ἰπίο τ|8, 15 

καὶ. ἡ. 
δῖδο. ἴῃ 

δὲ 
τ δαὲ 

ὑμῶν 
ΟΥ̓ Υότα 

εἴτε 

β 
εν 
ἴῃ 

84ῖδο να. ἅτ ΒΌ ΥῖηΒ, δ ηα. ἐς. ἤορθ Οοὔιυβ 

βεβαία. ὑπὲρ ὑμῶν: εἰδότες ὅτι ᾿ὡς 
ΒίδὈ 16 ΟΥΘΥ τοῦ; Βανὶπε ποσὰ μα 885 

κοινωνοί. ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτως καὶ 
ΒΏΔΙΟΙΒ ὑοῦ δ οζίῃπθρο βυουηβ5, 5 8150 

ῆς: παρακλήσεως, 
Στὰ 6 σοπιξοτί. . 

8 Οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς 
Νοΐ ΤΟΥ νε δῖ ΜΙΝ τοῦ 

ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως 
ἰο Ὀ6 πού Καοννσ, Ὀσοΐπουβ, ονοὺ ἰῶθ ΥΙρυ δύο 

ν 'τῆς γενομένης ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, 
οὗ οἔἔμε (ομθ) αν οσοσυτγοα 1 ἴἢ6 Αδίδ, 

ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν 
ἴα, δοοοσαάϊηρ ἰο ονοχ-οδβί.: ΟΥΘΥ Ῥοννεσ 

ἐβαρήθημεν, Ξ- ὥστε. 
Ὅ6 ΟΊ νοι ξρα ον, δ5- δᾶ 

ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ εζῆν: 
ἴο Βε Ὦ πὸ τῶν οαὐαὐ τ5. δῃᾶ οὐ ἐμο ἰο Ῥὲ Ἡνίηξ; 

ϑ9 ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα 
ες θὰ ΨΘΥΥ (ολ65) θὰ βοῖνεβό {δα ΔΏΒΨΜΘΟΥ 

τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ 
οὗ 86 Ὁ ΕΊΛο τνε δνα δᾶ, ἰπ ογσάοσ ἐπαΐ ποῖ 

πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἀλλ᾽ ἐπὶ 
Βαντηϑ ἐγιυβίεα νὰ ΤΆΔ 6 ὑροῦ βεῖνθξ θὰ ὉΡΟΣᾺ 

τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς" 
ἴῇς αοὐ ἐπα (ὅπ6).. ταίβίπσ Ὁ ἴμ6 ἀρδᾶ (ομ 65); 

10 ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου 
᾿ς ἍΏΟ οιὴ οὗ 50 5τεβδὶ ἀθδίμ 

νη θίμοσ. 

οὑμῶν ! 
οἔ του. 

Π παποογύθϊῃ, 

2 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΝΑ 1: δ---10 

6 ΟἸἾΒΘΙνο 5. 816 Ῥοΐπρ 
Ὀν ἐμ αοά. δοοῃιξοσίθα ὃν Οοά. 

τὰ, 5. ΕῸΓ 75ὺ 85 ὕμα 581- 
τὰς; , Τοσρα ἴοσ 6 ΟἾσί δα 

᾿ΔΌΟΧΙΑ ἴῃ τ15, 50 ἴῃ6 
᾿ΟΟΙ Σοῦ τὸ ραῦ 8150 
ϑροχηᾶς. ὑπτουρ - 6 
ΟὨτδί. 6 ΝΟ. ψ ὨΘ ΕΣ 
Θ 8ῖῸ ἴῃ ὑγθυϊ]ϑἐΐοι, 
10 5 ἔοσ σοῦξ οσοχι- 
ζοσὺ δῃᾶ βαϊνδύϊοῃ; Οὗ 
ΜΏΟΌΏΘΙ 6 86 Ὀοϑίῃσ 
οογμζογίθα, ὁ ἰ5 ἤοὸσ 
γυόσκ σογαζοσχὺ ὑμϑῦ ὁ0- 
ογϑίθα ἰο τῦϑκΚθεο στὸῦ 
οηᾶμχτο 6 βϑϑηιθ βυϊ- 
ξουϊρα ὑμδὺ 6 8150 
ΒΌΝΟΥ. ΑΘ 50 οι 
ΟΡΘ Τὼ σοῦ 15. τὑἢ- 
ΜΜΘνΘΥΩΡ,. ΚΠΟΤΙΏΡ, 85 
ψε ἅο ὑμάὺ, ἰᾳϑὺ δ5 
ὙΟ 8. ΒΏΘΓΟΥ οἵ 
8 βυβξοσίηρβ, ἴθ [}6 
ΒΒΙΏΘ. ΨῺΣ συοῦ ΜῈ] 
δ΄ῖ5 0 βῆϑιθ ὑπθ. σοζῃ- 
ογῦ.᾿ 

8 ΕἘῸΓ ψὲ ἀν δεῖ 
5. χοῦ ἴο Ὀδ6. ἰρῃο- 
ταῦ, Ὀτούμουθ, δρουὺῦΐ 
16 ἰγϊρυιαύοη ὑμπαῦὺ 
ὨΔΡΡΟηΘα ἴὸ 9 ἰπ 

(6 [αἰϊδίσοῦ ΟἿ] ΑΔ 516, 

10 ψὸ. ῦθ ὉΠΟΥ͂ 

οχύσθπιθ ὈΓΘΒΒΊΤΕ Ῥ6- 
ψομα οὔτ΄ Βύσ ΘΒ, 

150 ὑμαῦ ψ6 ΨΕσΘ.: ΨΘΥΥ 

ον οὗ 

ΟἹ ἰἷνθβ. ϑ1Ὶῃ ἔϑοῦ, 
“6 ἴτε τι οὐτ- 
Βαῖνοα ὑπαὺ Ὧ6 δα στϑ- 

οεἰνθα [26 βρῃΐθησα οὗ 
ἄδαϊῃ. Τὴ ψὰ5 ὑμαῦ 
ψ τηΐϊρηῦ Ὥδγθ Οὐ 

ὑσαδὺ, ἢοὺ ἷἰπ οὐζς- 
ΒΘ ῖνθο, θαὺ ἴῃ 6 σοῦ 

ΜῸῺΟ τὰϊβαβ ὉΡ. [88 

ἀερδᾶ. 19 Ἐτοσ ΒΟ ἢ 8, 

στοαὺ ἰμΐηρ, 85 ἀδδίῃ 
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ἐρύσατο ἡμᾶς καὶ 
ἢφ ἄγεονν ἰονγαχα 5618 τ5 δὰ 

ῥύσεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν 
δ ἢ} ἄταν ἰονίατά Β6ΙΕ, ἰχίο ψΏοσα Ψὸ να μπορεὰ 

ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται, 
μὲ 8150 νοὶ ἨὯ6 Ψ11 ἄταν ἰοννασὰ 561, 

ὑπὲρ ἡμῶν 
ἼΟΥΝΘΥ τ5 

πολλῶν 

11 συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν 
ΠΟΟΡΘΥΔΌΣΛΕΙ ὉΠΟΥ͂ 8150 οὔ υου 

τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ 
ἰο ΄ἴῇς πβιυρρ]σοδβίίοη, ἰη ογᾶρσν δαί ουὐἱοῦ τστήϑην 

προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ 
ἔδοοθβ (6. ἰθο .5 φυϑδοουβ ἰδὲ ἰὨτουΡη 

πολλῶν εὐχαριστηθῇῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 
ΥΛΘῺΣ (ΟΠ. 65) τηϊσῃΐξ 6 πο ΤὌνο 118. 

12 Ἢ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν, πὸ 
ΤῊ ΖὉ0ΥὉὁ Ὀοδϑίίϊηρ» ΟΣ τὰ ἐμῖ15 5, 

μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν 
νυλίηθ 595 οὗ ἴῃ 6 σο ϑοίθσα Οἔυβ, ἰμαὶ ἰὴ 

ἁγιότητι καὶ εἰλικρινίᾳ τοῦ θεοῦ, καὶ οὐκ ἐν 
Βο]ΐ655 δῃηὰ δἰῃσοσιν οὔίῃο αοα, δῃὰ τοί ἴῃ 

σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ᾽ ἐν χάριτι 
ννΊ]βαοσα ῆ65 ρῬυξ ἴῃ υμπάρβεοσνοαᾶ Κἰμη655 

θεοῦ, ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, 
οἱ αοᾶά, νοε εὺρ ἰὐθα 80... ἃ ἰδ ψνοσ]ά, 

περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς: 18 οὐ γὰρ 
ΤΆΟΥΘ ΔΟυαδ τὴν Ἀὰαΐ ἰοννασά σου; ποῖ [ῸΓ 

ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽ ᾽ἢ 
οἴμοσς (155), ψΜῈ δῖ Υ ἴογου μυΐ ἴμδῃ 

ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ 
ννῆδὺ (165) ὙΟῦ 816 το δαάϊηδ ΟΓ δἶϑο 

ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως 
σοῦ 816 Σϑοοβ Ζιισ, 1 τὴ πορίηῃ Ὀπὶ ἔμπα ὉΠ] 

τέλους ἐπιγνώσεσθε, 14 καθὼς καὶ 
[-|οο} χοῦ Ν}1}} ΓΘσορβΏ ΖΕ, δοοογσάϊηθ ἃ 8150 

ἐπέγνωτε - ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα 
Ὑοῦ ΤΘΟΟΒὨΪΖΟΩ τ8 το ρᾶτέ, ἰμδαῖ Ῥοδβίη 

ὑμῶν ἐσμὲν καϑάπ' καὶ 
ΟΥζγοῦυ νὰ 8.6. δοζοσαάϊηρ ἴο 1 ἢ (ΠῚ: 55) Ἔνθ 8150 
ε ἴοὴ ς “ 3 “Ὁ ΄ “" ΄ ΄΄ 

ὑμειὶις ἡμῶν ἕν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυριου ἡμῶν 
τοῦ οὔυβ ἴθ ἴἤ 6 αν οξίῃμα Τοτά οξιβ 

᾿Ιησοῦ. 
ΟΥ 2655. 

15 Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει 
Απὰ ἴο ἐμ15 ἴο ἴῃ 6 σοηβάφηςα 

ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, 
85 ΜΒ ΤΟΥ ΟΙ, ἰοναα χοῦ ἴο ΘΟΙη6, 

οςς ἵνα δευτέραν χαρὰν σχῆτε 
πὶ Οχᾶου ἰῃ8ὲ ΒΘΟΟΠΩ͂ ον γοῦ ΨΚ Ἐῆανο, 
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86 ἀϊᾶ τϑϑδοῦθ υ8 δϑηὰ 
ΜΠ ταϑοὰθ 08; ϑδηὰ 
ΟἿ ὨοθΘ ἰ5 ἰῇ Ὠΐγῃ 
{παὺ ἢ6 ΨΠῚ12 8150 Γϑϑ- 
ΟᾺΒ τ15 ἔασίῃοτ, 11 Υοῦυ 
1560 σᾶ ΠΘΙΡ ϑίοησ 
ὉΨΥΡ τοῦκ βυρρ οδίίϊοῃ 
ἴοῦ 05, ἰῃ ΟΥ̓͂ΘΣ (ῃδὲ 
ΒΏΚΒ ΤΔΥ Ὧ6 σίνϑη 
ὉΨ ΤὭΏΔΩΥ ἰῇ ΟἿἿ Ὅο- 
[Δ] ἴὸ ἡ ψδὺ ἰ5 Κίηά.- 
}:γΥ δίνθῃ ἰο τ15 ἀπ ἴο 
ΙΏΒΩΥ [ΡΥΘΥΘΙΓΖᾺ]] 
ἔϑοθ, 

12 ἘῸΣ {86 ἐῃΐηρ τα 
Ῥοδδὺ οὗ 5 ἰῃΐβ, ἴο 
ὙΨΏΘΗ ΟἿΣ σΟὨΒΟΙΘΏσ68 
Ῥθᾶγτβ νἰΐμθϑϑ, ,δὲ 
ψΊΏ ΠΟ] η)655 Δ8ἃ ροᾶ- 
1Υ 5ἰησουῖν, ποῦ τ 
ΠΟΘΙ νιϑάοχα Ὀυΐ 
ψὶ Οαοα᾽κ υπᾶο- 
βΒουνθάὰ κΚιηάηθθθ, ψὲ 
Ὦδνθ οοπάαμποίδα οὔχ- 
Βοῖνθβ ἰῇ ὑῃμθ ΜΟΙα, 
Ὀυαῦὺ τ. οΓὙ6 6506- 
ΟἾΔ ἰονασὰ του. 
18 ἘῸΣ 6 816. ΤΟΔΙΠΥ 
ποῦ υτιθηρ χοῦ ὑΐηρβ 
δχοθρὺ ὑῆοβθ ψϑΐσῃ 
ΟΠ ΜΟῚ ΚΗΟΝ ΟΣ 
8,150 τσϑοορηῖσθ; δῃᾶ 
ΨΏΪΟΩ Σ πορθὸ στοὸῦ 
Ψ}11 οοπδηπ ἰὼ Τρα- 
ΟΡ ἑΖζ ἰο ἐμ οῃᾶ, 
14}υδῦ δ τοὺ Βᾶγβ 
850 τϑοορηζοα, ἴο 8ῃ 
οχίθηῦ, ὑπαὶ ψῈ 818 
ἃ Οϑιι56. Ὁ στόοῦ ἴο 
μοδϑδὺ, υιδὺ 85 τοῦ 
ΨῺ1 4150 Ὅ6 ΖῸΣ 5 
ΪῺ [6 αδὺ οὗ ΟἿΣ 

Τιοζὰ ὕοϑι5. 

155ο, νι ἐμ ῖ5 

σορἤϊάθησθ, 1 ὃ 

τηὐθηδίηρ Ὀδίοσθ ἰὸ 

ΘΟΙΏ6 ἴο του, ἐδπαὺ σοῦ 

ταϊρηῦ ἤδυθ 8. βεοομά 

[οσσϑιϑίο 7017] 107, 

80 

16 καὶ δι᾽ ὑμῶν διελθεῖν εἰς 
δηὰᾶ Ἰσουρ τοῦ ἴο 5ο ἰβτοῦξσα 1λῖο 

Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας 
Μεοβαοῃὶΐβδ, δηαᾶ ΕἘΞΕΥΗῚ ΖΤΟΤΩ Μδεοράοῃηΐβ 

ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν 
ἰο σοσὴδ ἰοννασζα γουῦ διά ΌΡν του 

προπεμφθῆναι εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν. 17 τοῦτο 
ἰο Ὀ6 5οηΐ ξογννατα ἱπίο ἐμ Ζιάεδ. ὙΏ18 

οὖν βουλόμενος μήτι ἄρα τῇ 
{που  ἔοσα δ 2 19 }11: ποῖ- ΠΕ ΤΟΔῚ ἰο 6 

ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; ἢ ἃ 
ΠΡ ΌΣΟΙ 1 5642 οΣ ναὶ (ὥδίηβθ) 

βουλεύομαι κατὰ σάρκα 
81 ἰδκίησ σοι 56] 1 561} ΒΟΘΟΤΟΙΒΕ ἴο ΠῚ ο 

βουλεύομαι, ἵνα ἣ 
Ιδτὰ ὩΔεῖπα σΟΌΏΞΟΙ 1 561, ἰὴ ογάοχ ἰδὲ ἰδ τᾶν Ὀ6 

παρ᾽ ἐμοὶ τὸ Ναί ναὶ καὶ τὸ Οὔ οὔ' 
Ρεοϑίαάθ ἴὧὥξδῪ ἴθ. 88 γὲὸ5 δὰ ἰῇε Νὸ ο; 

18 πιστὸς δὲ. ὁ θεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν 
ξαιία! μὰ 6 αοἀἂ ἰδὲ 16 νοστάὰ οὗ υ85 

ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν Ναί καὶ Οὔ: 
(ὴ86 (οη6) ἰοναζὰ στοῦ πού (5 Ὑε5 δῃᾶ Νο; 

1. ὁ τοῦ θεοῦ γὰρ υἱὸς Χριστὸς ᾿Ιησοῦ 
ἴῃ6 οί ὅοὰ γὰρ υἱὸς θθτ ὡ δ 695 5 

ὁ ἐν ὑμῖν δι᾽ ἡμῶν 
(86 (ΟΠ 6) ἴῃ τοῦ τὰσουϑῃ 

κηρυχθείς, δι’ ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ 
δανίηξ Ρ6θὴ ὑτσθδοῃεά, σοῦ 6 δῃὰ οὗ σηνδῃηιϊιϑ 

καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο Ναί καὶ Οὔ, 
δι ἃ ΟΥἸΙτοΐῆν, πού ΒΘ Ῥθοδῖίωθ. ΥἊϑ δῃὰ ΝΟ, 

ἀλλὰ Ναί ἐν αὐτῷῤ γέγονεν" 20 ὅσαι 
ρυὶξ Υαβ ἰὰ Ἀπ ἢ6 Ὧ85 Ὀβοογηθ; 85 ΤΏΘΩΥ 85 

γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τό Ναί: 
: Ῥτου ἶβο5 οὐ αοῦ, θὰ πῶ ἰῇῆβς Ὑ695; 

διὸ καὶ δι αὐτοῦ τό . ᾿Αμήν 
ἱβτοῦ ἢ δ δεν τ οἱ δον Ἰσουσῃ Βῖπῃ ῖ16 Αἴθῃ 

τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι᾽ ἡμῶν. 2 ὁ 
ἰο ἴμε αοὰ ἐὐατα ΒΊΟΥ ἴσχουσα 5. {16 (οΠ6) 

δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς ᾿ σὺν ὑμῖν εἰς 
Βα 5ίδοιζίηρ 8 ἰοροίμεσ ἢ τοῦ ἱἰπίο 

Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς θεός, 
Ομ γχίβὲ δηά Βανί δηοϊηϊρα 5 αοῦᾶ, 

22 ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ 
“46 (056) α8]536 σφρονις ϑοϑιεα δηᾷ 

δοὺς τὸν ἀρραβῶνα- τοῦ πνεύματος 
Βανίηξ αἴνει ἰῶθ ἴοκοα οὗ [26 ΕἸΉΣ  ΦὉ1 

ἣν "ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 
{8 ἡύθως 5 οἔ υϑ. 

2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΪΙΑΝΝ 1: 16---22 

16 δηᾶὰ δἵδον ἃ. βίορ- 
ΟΥ̓ ψίΐ τοῦ ἴο ρὸ 
ἴἤο Μδοι6- ἀο'8, δηᾶ 
ὁ οομ6 Ὁ80Κ ἔτγοῃχ 
Μϑδο- 6" ἀοΣ 8 ἰο τοῦ 
8.Π4 Ρ6 οσοπαποίρα Ῥατὺ 
ΡΥ ὉΥ τοῦ ἴο δα- 
θᾶ. 17 ΕῸΙ], θη 1 
ἨΔ, ΞΟ 8ὴ. ἰη θη 10}, 
Ι αἰα ποὺ ἰπάμ]ρα ἰῃ 
ιν Ἰρῃζαροϑ, αἰαὰ 12 
ΟΣ ψῇηϑὺ ὑμίηρβ 1 ρυῦ- 
ῬΌδθ, 40 Σ Ῥυσροβα 
[{π6}} δοοοσζαϊηρ ἰὸ 
(0886 Πδρη, ἰῃαὺ σὲ 
6 ἴμχοσθ βῃουᾶ 6 
“65, Ὑ65᾽ δηᾶ “ΝΟ, 
ΝΟ 18 Βιιῦ αοα σδὴ 
Ὀ6 τοιρα ὡροῇ ὑδμαΐ 
ΟἿ Ξρεθοῦ δααγοθββθα 
ἰο χοῦ 15 ποὺ 65 δῃᾶ 
γοῦ Νο. 19 ἘῸΣ 6 ΞΟ. 
οἱ Οαοῦὔ, ΟὨγχίδὺ “6515, 
ΏΟ 85 ὈΓΘΔΟΙΘΩ͂ 
διηοηρ; τοῦ οσοῦθἢ 
5, ὑδαῦ ἰβ, ὑχοιρῃ 
6 δὰ 51 νὰ 5 
δὰ πτιἰιιούων, αϊἱὰ 
ποὺ Ὀθοοῦθ Ὑ865. δῃᾶ 
γοὺ Νο, ρυῦὺ 85 85 
Ῥεοοζθ ὑθ ἴὴ Ὧϊδ5 
Οδ56. 20 ΕῸΤΓ πὸ τηδὺ- 

ΠΟΥ ΒΟΥ ΔῺΥ . 886 
ῬΓΟΙ σο 5. οὗ αοα 876, 
10 7ὺ Ὧδνθ Ὀδσοοῦλα 
ἊΟ5 ΡΥ. δὴ. οἵ 
Ὦΐ. ὙΠΘΓΘΙΟΤΘ 8150 
Τσοιθ ἢ ἷπὶ ἰ5 ὑῃ8 
Αἴήθῃ [8814] ἰο αοά 
οΟΓ ΒΊΟΥ ὑχουρ 5. 
2 Βιυῦ Ὧ6 ψῆοΟ ριι8Γ- 
δηΐθοϑ. ὑπαὺ τοῦ δῃᾶὰ 
ψὸ Ὀϑίοὴρ ἰο ΟἸὨγσὶϑὲ 
διὰ ὯὮ6 ψῇο 83 
δχιοϊηοα ἃ ἰ5 Οοῦ, 
22ῊΘ Ὧδ5. 8150: ρυῦ 
ὨΪ5. 5681 ὉΡΟῺ 5 δηὰ 
ὯΔδ5 σίνϑῃ τι15 ὑπ 8 ΟΚΘᾺ 
οὗ. ναῦ 15. ἴο σομ16, 
ὑπαὶ ἰβ5, 86 δοῖτι, ἴῃ 
ΟἿΣ Ὠρασίϑ. : 



2 ΟΟΕΙΝΤΗΉΙΑΝΚ 1: 25-2: ὅ 

28 Ἐγὼ δὲ: μάρτυρα τὸν θεὸν 
Ῥαΐ ἀνΊ τ 655 ἐμ αοά 

᾿ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ. τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι 
Ι δὰ σα Πρ ὍΡΟΩ ᾿ὑροὰ ᾿ς ἴἢ6 τὴν 5011}, ἐμαὶ 

φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι. ἦλθον εἰς Κόρινθον. 
Οουνϊηΐῃ. βρασῖη οἴτχου ποί ψοῖ τ΄ ΠΘΙῺΘ 1ηΐο 

24. Οὐχ. ὅτι κυριεύομεν. ὑμῶν τῆς πίστεως, 
Νοὶ ἰδεῖ, ννγ8 δῖα Ἰοσᾶβ οὗ υοτὶ οἔ 186 ξαϊϊῃ, 

ἀλλὰ συνεργοί. ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, 
Βαϊ. ἔειονν νουκουβ νὰ ἀτ οὐ ἴθ 210. οἴ του, 

τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. 
ἴο 86. ἔον Ζα χοῦ Βδνὰ βἰοοᾶ, 

2 ἔκρινα γὰρ-: “ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν 
11ἅσεα ἔον ᾿ίο ΤΆΥ561Σ ἰπῖσ, 6 ποΐ δδϑδαΐῃ 

ὑμᾶς ἐλθεῖν: 2. εἰ 
χοῦ ἴο σοταθ; Ἐ 

καὶ. τίς . ὁ 
δα νὴ ἴδα (ομ6) 

᾿λυπούμενος 
Ῥείη βαδαεξηθᾶ 

᾿αὐτὸ. 

γὰρ 
ΤΟΥ 

᾿ πρὸς 
Ἰτοννασὰ 

του, 

ἐν λύπῃ 
Δ πβδαάδθϑβ. 

ἐγὼ λυπῶ... 
1 ὃ. βαάδάβηϊηβ 

εὐφραίνων μὲ εἰ μὴὶ - ὁ 
σμρου5. πὶ 1ξ πῸ 1868 (οη6) 

ἐξ ἐμοῦ; 3. ᾿καὶ ἔγραψα τοῦτο ) 
οαΐοῦ τε Αμὰ ᾿τοίΐβθ {πὶ νεῖν ({μῖπρ6) 

ἵνα ᾿ μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ 
ἴὰ ογᾶρυ [μδὲ ποῖ “βάν 5 ΘΟΙΏΘ 58 655 Ι ταῖς ροὶ 

ἀφ᾿ ς - ὧν ἔδει με 
ξξ χ9)9}} ΟΥ ΏΪΟΣ Ομ 65 1 ννϑϑ ὨΘΟΘΘΘΘΙ ΤῺ 

χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας 
ἰο 6 σϑ]οϊοίηδ, Βανίηβ ςοοημδάρῃησθ ὌΡΟΣ 411} 

ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ. χαρὰ . πάντων ὑμῶν 
ἐπ ἐμαὲ ἰδα.. ἐμὴ 7ΟΥ. ὉΣ 4}1 (οη65) οἴνου 

ἐστίν. 4 ἐκ . γὰρ; πολλῆς. θλίψεως᾽ 
1015... Οὐΐοξ. ἴογ.. χηον. ἐγὶρυϊδίοι 

συνοχῆς “καρδίας. ἔγραψα ᾿ 
ΟΥ ΔΘ. - ΟΕ θα Ὃ ντοΐα 

πολλῶν - .- δακρύῶν, οὐχ 
ΤΌΣΩΝ ἴ6 815," « ποῖ 

: λυπηθῆτε, ἀλλὰ 
τοῦ ἸρῖβὩὶ Ὡς ποῦ" οὐ Ραῇ 

ἵνα "γνῶτε ᾿ τ ἣν ἔχω 
ἰπ οσᾶεν ἴμαν - Ὑὕοῦ" ὙΠΕῸΣ Κκηονν ωμὼ 1 τῇ αν] 5 

“περισσοτέρως ; : εἰς ὑμᾶς... 
ΤΌΤΕ, ϑραμάθπην. ἰαῖο του. 

5. Εἰ΄- δέ 
1 -ρὰϊ 

εἰ χε τη κεν, “ἀλλὰ ἀπὸ μέρους 
με Ὠ 65 τ αεηδα; τα ἔγοσζῃ.. -ρασγΐ 

μὴ τ κιθαρῶ, πάντας 
Ὠοΐ 1 τᾶν Ρπαΐ νει ὉΡΟῺ Δ 

καὶ 
δηᾶ 

'διὰ ὑμῖν 
᾿ ἙτοΌΒἢ ἴο χοῦ 

ες ἵνα 
ἴῃ οχᾶοσν ἐπαὶ 

- τὴν. ἀγάπην 
-δ6. Ἰονϑ 

ΒΕῚ Ἂ 

ἐμὲ 
ΤΩΘ 

ΤΗΣ ΤῸ 
-Οοὐκ.- λελύπηκεν, 

-Ὡοί: 
τις: τ: 

85 βϑαααςξῃβαᾶ, ΔΏΣΟΙΘ. 

ἅνα.-: 
πα ογᾶρυ ἐπδὲ 

ὑμᾶς. 
του. 

4 ἘῸΣ 
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232 ΝΟΥ ΤΙ 6811 Ὀροὴ 
Οοά 85. ἃ ψ)ΐηρες 
θοαϊηδὺ ΤῊ ΟΥ̓ 80] 
ὑαῦ 1Ὁ 15’ ο΄ βρδξε 
γοῦν ὑπαῦὺ 1 Ὠδγνδ. τοὶ 
γϑῦ οοσθ ᾿ΐο ΟὈΟΥ̓ΏΪΗ: 
24 Νοὺῦ ὑμδῦ χὰ 878 
[86 τηϑδίθυβ ΟΥ̓ σοῦὰ 
ἔολϊῃ, Ὀὰὺ τὸ ἃῖδ ξδὶ.-. 
ΟΝ ΨΟΓΚΟΥΒ ΤΟΥ τοῦκ 
ἾΟγ, ἴογ Ὁ 1β ὉΥ͂ [χοῦ] 
ζαϊϊη . ὑῃαῦ ὑοῦ δ᾽ 
βύδαϊηρ. 

Ὁ) ον (Π15 15 ψῃΔΟ Ὶ 
Βᾶανθ αδοϊαθᾶ ἔου 

ΤΟΥ ΒΘΙ, ποὺ ἴο σοχὰδ ἴο 
τοῦ δρϑίῃ ἴῃ 5ϑάηθβδ. 
2 ἙἘῸΣ 1ΡᾷΣ1Σ τδκθ τοῦ 
βΒϑα, ψΏΟ ἰἱπαᾶθθᾶ' 3 

ἔμοσθ ἠὸ ΟἤΘΘΥ Π16 '6χ- 
 σορὺ ὅμθ: Ὅὴη6 ὑδαὶ ἰ8 
τηϑᾶθ 584. ὉΥ ὙΠ] 

1 Αῃᾶ 80 1 στοῖθ.. (Ὠϊὰ 
ψοΥν ὑπϊηρσ, δῦ, θη 

11 σοηθ, Τ ΤὩΔΥ . .Ὠοϊ 

σοῦ 588 Ὀβοδιϑθ. 
ποϑθ ΟΥ̓ ΜΏΟΙ 1 

ουρμὺ ὕο τα]οῖοθ; Ῥδ- 
οδῦδο 1 δδνο. :οοπῆ- 

ἄθῃοθ ἴῃ Ὁ] οὗ χοῦ 

πμῶὺῦ ἐῶ6 ἴοῦ 1 Πᾶγο 

5. ὑμᾶϊ οὗ 81 ̓ ὁΐ τοῦ. 

οαὐ ΟΥ το 

ἐτϊθιμαίίοη. δηα δῆ- 
Βυ θἢ οὗ δασύ 1΄ στοία 

χοῦ Μι ἢ ΤΆΘΣ,. ἰεαῖδ, 

ηοὺ ὑμαῦ;: τοῦ΄ τηΐβῆς 

6 βαϑαθηθά, Ῥυΐ ὑμδὺ 

τοῦ μὶρῦ Κηον ἐξὰ 

ἴον ὑπ 1 ἈδγΘ ἸΏΟΙΘ 

Ἴ ββρβοίβιην. ἴοσ σχοῦει δ 

. δ Νον 15 ΘΏΨΟΙΘ Π83 

σϑιϑΕα : 58 6585," ΒΘ 

885 βδααβηθβα, ποὺ ἼΩ6, 
“θαῦ 411’ οὗ τοῦ- ἰο: 81 

᾿αχυθηῦ---οῦ ἴο 86: ἰοῦ 

Βδυβῃ ἴθ δὲ 1 585} 
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6. ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ 
ϑυβηοίθμε ἴο ἴῃε 51 (86) ἰβξα σϑρκα ἐπὶβ 

ὑπὸ τῶν πλειόνων, 1 ὥστε 
ἐπ6 (ομ 6) ΌΡ [320] ΤΆΟΤΘ (οὔ 65), δ5-8ηα 

. τοὐναντίον ὑμᾶς χαρίσασθαι. 
{86 ([Δ115} ἴπ αἀραΐϊηϑ στοῦ ἴο συδοίουϑιν ἐοσθίνο 

καὶ παρακαλέσαι, μή πὼς. τῇ 
δηᾶ. ἴο σοτηξοτί, ποΐ ΒΟΙΏΘΠΟΥ, ἴο ἴῃς [ 

περισσοτέρᾳ. λύπῃ καταποθῆ ες ὁ 
τῖοτο Δρυπάδηξ -βδάηεθβ τηϊθμὲ 6 ἀσασιαι ἄοψαα. (δ 6 

τοιοῦτος. 8 διὸ παρακαλῶ 
90.0ἢ (οπο). ΜΝ εν χολ0 1} Ἔν, 2 20 {2} Ι δΙῺ ΘΠΟΟΌΣΒΡΊΩΘ 

ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην: 9 εἰς 
χοῦ ἰοτηθκο νϑ]α ἰπίο Βΐσὰ ΟἼἼ]ονα; ἰχῖο 

τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα ἵνα- γνὼ 
115 οΥ 8150 1᾿υτοῖθ ἰὰ οσάρχ ἰμδὲ 1 ταϊρἢὐ Καονν 

τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ - εἰς πάντα 
:6ὸὮὖ. Ῥτοοῖ οἔγοῦ, ψηοίμο ἰπΐο 811 (μι 55) 

ὑπήκοοί ἐστε. 10 ᾧ δέ τι 
ορραϊορηΐ τοῦ 8ζτθ. τὸ ψ ὭοΙα μΡεΐ δησίμτηρ 

χαρίζεσθε, κἀγώ’ καὶ γὰρ ἐγὼ 
τοῦ 8.6 ΘΥΔΟΙΟΟΞΙν ξουδίν. δ, 4150 ἃ; δῖ5ο. Φὺ. 

κεχάρισμαι, εἴ τι 
1 μάνα δτϑοϊουβὶν Σογξίνϑῃ, 1 δησίῃῖηθ 

κεχάρισμαι,. ᾿ δι᾽ ὑμᾶς ἐν 
αν Ξυδοι ΟΊ 51. ξουρίνϑῃ, Ἰὰτουρῃ χοῦ ἴῃ 

προσώπῳ Χριστοῦ, 11 ἵνα μὴ 
ἔδςς οἵ ΟΠ σιβί, 1 οχᾶοσ ἰμδὲ ποΐ 

πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, οὐ 
6 Ταϊσλ θ6 οὐ ϑοῃρα  ΌΥ τῇς ϑδΐβῃ, ποί 

γὰρ αὐτοῦ. τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν. 
ΤΟ οξ πίστη ἐπ. αἀθϑίθῃβ ψγ)}Ὲὸ 8516 ὈΘΙῺΡ ᾿Ἰσηοσϑδηΐ Οἵ. 

12 Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς 

ΕῚ 
[ 

ψθαῦ. 

Ἡδνίηβ σοσαθ Ὀὰαΐ ἱἰπίο. 6 Ὑτοδ5 ᾿ΐο 

τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ, καὶ θύρας 
[6 Βοοᾶ ἢδνν8 οὗ 1) 6 ΟΒσίβί, δὴ οὔαοοῦ 

μοι ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ, 15 οὐκ 
ἴοθ πμανίηρ Ὀθθὴ ορϑοηρα ἢΡ ἴῃ Τιοτᾶ, ᾿ποῦ 

-ἔσχηκα ᾿, ἄνεσιν: τῷ πνεύματί . μου 
1πᾶνὸ μά: 1ϑἐϊηρ ὅοὺ ὰΡ. ἴο 8 βοὶσις' ΟΥ̓ Τὴ 6 

τῷ μὴ εὑρεῖν με. Τίτον τὸν ἀδελφόν μου, 
ἰοίῃε ποὲ ἰοβηᾶ τῶθρ ὙΠ5 ἐμῇ Ῥσοίῃεσ οὗ ΙῊ6, 

ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς 
Ῥαξ πανὶ ηβ 5εΐ 561} ΟἹῈ ἴο: ἴδοι ἵνοηΐ οὐδ ἱπίο 

Μακεδονίαν." ᾿ 
Μαοθάοῃΐβ. 

141 Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ . 
Το ἴῃς Ῥαΐ σοα. ἴβδκα. ἴο ἐξα (οῃθ) 

πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν. τῷ χριστῷ 
Ια 5. Ιϑδάϊηρ ἴπ ἰγλυταΡ ἢ ἢ5 ἴῃ ἰῃ8 [8 } 11 
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ἐπιτιμία αὕτη [6 ΤὨΐ5 τοΡαΚα. ρίνθη ὮΥ͂ 
[18 ταδ]ογίν ἰς βιυδῖ- 
οἰθηῦ ΟΣ ΒΌΘΏ 8. ΤΏΘΗ, 
150 ὑπδῦ, ὁ 6 σοῃ- 
ὑΥΔΥῪ ΠΟΥ, τοῦ 5Βοι]ά 
ΚΙΠΑΙν τογσῖνο δῃᾷ 
οοτηΐοσὶ -[Ὠϊ], ὑμδὺ 
ΒΟΙΏΘΠΟΥΣ: ΒΌΘΗ. 8. πῖϑῃ 
ΤΩΔΚΡ. ποὺ 6 βϑϑιονρα 
ἋΡ. ὉΥ͂ ἴ5 Ῥοΐτιρ'. ΟΥ̓ΕΥῚΥ 
Βα. 8 ΤΠΟΙΒΙΌΟΤΘ Ι 6Χ- 
Βοτ σὸν ἴο σομῆγχη 
γοῦΒ ἴον ἴοσ. Ὠἰμ, 
.9 ΕΌΣ ἰο. [15 Θῃα α͵50 

{ΠῚ νυ ἰο δϑοογίαϊῃ 
116 ρχσοοῦ. οἵ σου, 
ΜὨοΙΠΕΣ υοῦ 516 οβμα- 
αἰθὴῦ ἰῇ 811 ὑμίηρ5. 
10 Αἡγυῃῖηρ χοῦ Κἰηα- 
ΙγΣ Ι͂Ἃογρῖνο- δΏγομΘ, 1 
ἀο ἴοο.. Τὴ ἔδϑοῦ, 85 
ἴοῦ πὰρ, ψὨϑίαδνεσ 1 
Ὦδνθ. Κἰηαν ἔογρίνοῃ, 
1Γ Ὶ δνθ. Κίμαιν ἴοτ- 
δσίνθοθῃ δηγύμῖησ, ἰὐ 
ὯδΔ5 Ὀθθὴ [ΙῸΣ “ὙΟῦΒ 
5 Κ65. ἴῃ ΟἿΣ δύ᾽ 5 
δσηῦ; 11 ὑμπαὺ. τὸ τᾶν 
ποῦ 6: ΟνΕ ΘΔ Ο Θα ὉΚ 
Θϑαΐδῃ, ἴο 6 8.6. ποῦ 
ἱρῃοσϑὴῦ οὐ Ὡϊ ἀ6- 
515 1|8. 

ἸΣ ΝΟΥ ψΏΘΩ 1 81- 
τἰνθα ἴῃ Ὑτοδ5 ἴὸ ἀ6- 
Οἷα. [Ὧθ ροοῦ δχδ 
δϑροιῦ μ8 Ομ σϑύ, δηᾶ 
8 ἀσοΥ ψὰϑβ Ορϑηθά ἴο 
8 ἴῃ [086]  Πιχᾶ, 
131. σοῦ Ὧο γχοιϊϑέ ἴῃ 
ΤᾺ 5Ρ᾿ ΓΙ οὐ δοοουηῦ 
οὗ τού δηδίΐῃρ τι 
ΤΩ Ὁγοίῃον, 1 κϑὶᾶ 
δοοᾶα-Ὦν. ἴο χθηὶ δηᾶ. 
ἀδρασχίθα. ἔοΥ Μδσ-δ- 
ἀοϊ "8. 

148Βα ΤΉΔΩΚΒ δ. ἴο 
(οα ΨὮΟ δἴνχανβ Ιδϑαβ 
ΒΞ ἴῃ. 8 ἐσ π]ΡὮ8] 
ὈΓΟΟΘΘΒΒΙΟῺ ἰῃ οοχλ- 
ῬϑῺ τινὰ [86 ΟἸτίβα 



2 ΟΟΕΙΝΤΕΠΙΑΝΕ 23:1δὅ--8: 8 

καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ 
δηᾶ ΜΜ σάσι οὐ κΚηονιθᾶσθα οἱ ἢἷπλ 

φανεροῦντι δι᾽ ἡμῶν ἐν παντὶ 
ἴο (οπ 6) τλδξοϑίϊῃρ ἰπσοῦθῃ 5 ἷΏ Θνοὺν 

τόπῳ 15 ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν 
ῬΊδοα; Ῥδοδῦβαο οὐ σιθὲὶ ϑνεοῖ οὐοσ ὙῈ δῖδ 

τῷ θεῷ ἐν τοῖ σωζομένοις καὶ ἐν 
ἣν δ : το αὶ βονοῦ δηα ἴῃ ἰοίῃῇο Οαοἅὰ ἴθ δε (οὨ 65) 

τοῖς ἀπολλυμένοις, 16 
ἐπ6 (οἢ. 65) ἀοβ ΤΟΥΣ 5 56 Ιν 68, 

ὀσμὴ ἐκ θανάτου εἰς θάνατον, 
οὔοσ οὐδοῦ ἀδθαῖΐβ: ἰηΐο ἀδθϑδίῃ, 

δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰς 
νυ ἀάδτὶ ουἷ οὗ ΟΠ26 ᾿ηῖο 

πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός; 17 οὐ γάρ 
ἰονναζὰ ἴποβθ (ἐπ 55) Ψ )Ο βυβοίθηῖῦ Νοῖ ἴοὸσ 

ἐσμὲν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν 
ἌΘΘΙΘ 85 ἔπ τϑην (065) Ῥϑάάππξ 16 

λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινίας, 
ψοχὰᾶ οὐίὰδθεο Οοᾶ, Ῥᾳξϊ 88 οὐυΐοῦ 5ἰποοσὶν, 

ἀλλ᾽ ὡς ἐκ θεοῦ κατέναντι θεοῦ ἐν 
Ῥὰξ 85 ουἱοῦ Οοα ἄονῃ ἑὶἊ ἔσγοπὶ οξαοά ἴῃ 

Χριστῷ λαλοῦμεν. 
ΟἸὨσὶδὶ 6 δχδ βρεακίηρ. 

οἷς μὲν 
το ψὩϊ ἢ οὔο5 ἰπαθοα 

οἷς 
ἴο ΜΨΏΪΘΙ ΟἿΘ5 

ζωήν. καὶ 
1116. Δηᾶ 

3 ᾿Αρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς 
Ατῷ ννὸ βίασ 18 δεαϊῃ 56 ]ν 65 

συνιστάνειν; ἢ μὴ 
ἴο Ὀ6 σίνίηρ βίδπαϊαρ 7 ΟΣ ποῖ 

χρήζομεν ὥς τινες συστατικῶν 
ἌΓΟΝ Να δανὶπξ πΟρα δἃ5. ϑοῦὴθ οὔθϑ οὐ σβοοσῃγζηθησδίογν 

ὑμῶν; 2 ἡ » ε »“ Κλ 2 

ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶ ἐ ἐπιστολῶν ρος ὑμᾶς ἢ ξ ΒΗ 
Ἰείζουβ ἰονετά τοῦ οὐ ουδοῦ τοῦ 

ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ, 
Ἰεῖίεσ οι σοῦ 816, 

3 Ξ - ᾿ 

ἐνγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις 
(οὔ 6) βανίῃβ Ὀθθὴ ᾿μβοῦροαά πῃ 1τὴ6 Ὠϑδσῖβ 

ε » ΓΔ Ἃ 3 » 

ῶν ϊινὠωσκομένῆ καὶ ἀναγινωσκομενη 
“ῶΣ ΟὐΟ) βοῖπδ κπονίὶ δια (ομ6) Ὀοίῃδ σοϑὰ 

ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων" 
Ὅν 811 ΤΏ ΘῈ; 

6] φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ 
(ο.65) Ῥϑίηβ ταϑη οβίρα Ῥϑοϑβα γυοῦ 816 

ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ 
Ἰεἰίοσ οὗ Ομσῖβὶ (ομϑ) Βανὶὴβ Ὀθεη βοσνεα Ὁν 

“ἢ 2 ΄ 3 

ὧν ἐνγεγραμμένη οὐ 
ἡμῷ ̓ (οπ6) ανίῃβ Β6ϑὴ ἰ βου. ποῖ 

ἔλανι ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος, 
ἴο μιδοῖς [1ηΚῚὶ Ῥωΐ ἰο βΒρίχὶ οξαοά Ἰνίηρ, 

808 

Διὰ τηϑῖζοα ῃ6 οἄου 
οὗ 86 Κηοψιθάᾶρα 
Οὗ Ὠἰηγ ΡὈΟΙΟΘΟΟΪΌ]6 
[ΣΟυΡῺ τ ἢ ΟΥΟΙΥῪ 
ὈΪΘΟΟ! 15 ΕῸΣ ἴο αοἂΐ 
6 δ8ῖ6. 8 5ὕοεοὲ 
οὔογ οὗ ΟὨγδὺ ϑιηοην 
ὕοβθ ΨῺΟ 8416 Ῥδϑίηρ 
Βανοαὰ δηὰ διλοὴρ 
ἴῆοβα ὴΟ 816. ῥΡογ- 
ἰδῃίηρσ; 16 ἰο [26 1δὲ- 
16 ΟἿΘ5 δὴ ΟαοΥ 
ἰβδϑυαὶασ ἴσο ἄρθδίῃ 
ἰο ἀραΐῃ, ἴο ἰδᾳ 

ΤΟΥΙΊΘΥ ΟΘ5. 8 ΟΟῸΣ 
ἰδϑιιησ ἔσο 116 ἴο 

116. Απα ΨΏΟ ἰ5. δᾶθ- 

αὐδίοὶν αυϑιῆοα ἴον 
ἴμοϑο ὑμίηρδϑ 17 [78 

8ΙΘ;1 ΙῸΓ ΜΘῸ δῖ6 τοὶ 

ῬοααΙΘΥ5 οὐ ὕμθ νογὰ 
οἵὗἱ οᾶ 8ἃ5 ἼΔΩΥ ΙΘἢ 

8τ6, Ὀυὺΐ 85 ουὖ οὗ 5ἰῃ- 
σον, γ65, 85 βϑϑῃὶ 
ἔγοῦὶ αοᾶ, υὑπαδΓ 

αοῦ᾽» νον, 'π οοχῃ- 

ῬΔΩΥ ψὶἰὺ ΟἸγ δῦ, τ 

8.΄6 βρϑακίωρ. 

3 ΑΥΘ6. ψ΄ὰ κ5ἰδγίϊηρ 

δροΐθ ἴο ζσϑοο- 

τθηἃ Οὐγδοῖνοοῦ ΟΥ 

ἂἀο ψ6, Ρϑύῆδρα, {Πκ8 

ΒΟΠΘ Ιηθ, Ὡδϑα [οὺ- 
ἴ6Υ5 οὗ τϑοοχτθησ8- 

ἄοῃ ἴο τοῦ ΟΥ :ἔγοῃι 

χοῦυϑῦ 2΄ύόου ψνΟΌΓΒΘΙνΟΒ 

816 ΟἿὟΓ [1οὐΐοσ, ἰῃ- 
Βουϊοθα οα. Οὐ Ὠραγΐβ 

δια Κα 8η6 Ῥεοΐηρ 

τοδὰ ὉΥ 81 τυϑηκίηᾶ, 

ἢ ΕῸΣ τοῦ 8.6. βῇΟΨΩ 

ἰο Ὀ6 ἃ Ιοὐΐδὺ οὐ Ομ τδὺ 

ψυϊθίθῃ ὉΥ͂ 05 85 τηΐη- 

βίο, ἰῃβοσὶροᾶ τοῦ 

νὰ ας μα ν᾽ 15} 

βρί τιν οὗ ὁ νίηρ αοᾶ, 

809 

λιθίναις ἀλλ᾽ ἐν οὐκ ἐν πλαξὶν 
βίοων μεΐ ἷῃ μοὶ ἃ ἐδθιοίβ 

καρδίαις σαρκίναις. 
ἐο ἈΘδσίβ ΒΘΞΠν. 

4 Πεποίθησιν δὲ 
σοηδάδσδησα »αΐ 

ἐδ 1οῖβ 

ἔχομεν 
ὟΕ δ΄Ὸ 

τοιαύτην 
ΒΌΘΒ 

διὰ 
ἐτοῦ ἐπα [6. εἰν ΕἸ 

ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν 
{παὶ ἔγογχη δβεῖνεβ 

τι ὡς ἐξ 
Δ 85. οὐ οὗ 

ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ, 6 ὃς 
οἷα οὐδοῦ πα. αοάᾶ, 

ἡμᾶς διακόνους 
15 βοσνδηΐβ 

ἰονψασά ἴῃ Οοά. 

ἱκανοί 
βυξῆοίοης τὸ δῖδ 

αὑτῶν, ἀλλ᾽ ἡ 
Βεῖνεβ, μδΐ 

καὶ 

Νοῖ 

ἴο ΕΟ κου 

ἱκανότης 

ἱκάνωσεν 

καινῆς διαθήκης, οὐ 
οὗ πονν σονοηδῃΐ, 

γράμματος ἀλλὰ πνεύματος, 
οὗ νυ σπαύδοίοσ μα ΟΥ Β01τ τ, 

γράμμα ἀποκτείνει, τὸ δὲ 
ττιταπ σΠδυϑοίοσ 15 Κρ, ἔθ μμυΐϊ 

ζωοποιεῖ. 
ἰθ δ ΚΙ αἰῖνα. 

1 Εἰ δὲ ἡ τοῦ θανάτου ἐν 
1 Ραυΐ 16 ΟΥ ἴῃ6 ἀφραΐίῃ Εν] 

γράμμασιν ἐντετυτωμένη λίθοις 
ψιϊζῖεη Ομασδοίου Πανὶηρ ὈΘΘῺ ἱστηρσ ϑεθαᾶ ἰο βίοῃθβ 

ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι 
ΟΟΟΌΓΓΙΕ, χὰ ΒΊΟΥΥν, δϑ-δῃᾶ. ὕοΐ ἴο ΡῈ Ῥϑίῃβ 8016 

ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον 

{86 

πνεῦμα 
βοῖσιῖ 

ογ 

διακονία 
Βούνῖοθ 

ἴοϑαζθ. ἰῇ 5005 ΟΕΙσΓδ6] ἰηΐο ἴῃ 6 ἔδεοθ 

Μωυσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου 
οὗ Μοβὸ ἰσουρ ἰῇ βίοσν οὐ μ6 ξ1..: 

αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, ἃ πῶς 
οὗ ζῶ {πα (016) δῖ τηϑαρ ᾿ηοξξδοξινο, ΟΝ 

οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος 
ποῖ τα {πμ6 ΕἸΞΗ αν 21... οΥ ἴῃ 6 ΒΡΙσῖς 

ἔσται ἐν δόξῃ; 9 εἰ γὰρ ἡ διακονία τῆς 
ΨΊΣΡΘ 1 ΒΊΟΥ ἢ 1 ἔοῦ ἰῖτὼ6 δϑοενίςθ οξῖδο 

κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει 
ζΟΠἀθυαμδίΐζουυ ΒΊΟΥ, ἴο ΠΟ ἢ ΣΑΙΠΟΙ [15 δρουπαϊης 

ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης δόξῃ. 
ἴδε - βουνίδα οὐἴῇθ τστὶρῃιθουβιθθ ἴο ΒΊΟΣ. 

190 καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ 
Αμᾶὰ ὸὼθζΣὨ πος [85 Ῥεφῇ ΒΙουῆθα ἴδε ([Πϊπρ) 

δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ 
δανίης θεθῇ βἱοσιβεα 1ῃ 1815 {λς 

εἵνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης" 11 εἶ 
Οἢ δοοοιὴς οξίῃμθ ΒΌΣΡ ΞΘ ΕΊΟΥΥ; - 1 

μέρει 
Ραχὶ 

πλαξὶν 

δΥΪΠ 5 

τοῦ χριστοῦ πρὸς τὸν θεόν. 5 οὐχ 

ἐσμεν λογίσασθαί 

ἴῆς βυβοίθον 

ὍΣΟ 850 χηδᾶδ βυϑῆοίοηξ 

ποῖ 

τὸ γὰρ 
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ποὺ ΟἹ βίοῃα ὑδθιθὺδ, 
Ὀαὺ οἡ ΒΘΘΏΙΨ ἐδδϑῦβ, 
ΟἹ Ὠρδαγίπ. 

4 Νον ἰῃσοισῃ [886 
ΟὨγίδὺ τὸ πᾶνα. ἰμΐβ 
βΒοῖὺ οὗ οσοοηϊίάδησα 
τονψασὰ αοᾶ. δ Νοὺ 
(μ8ὺ ψὸ οἵ οἰτγβοῖνος 
8.6 ϑαδαιαίθὶν αὐδ1Π6α 
ἴο τϑοζοὴ δηνύῃηρ 8.5 
ΙΒ ρ᾽ ΤΟΙ ΟΌΣΒΘΙνΘ5, 
ας ΟὟ Βοίῃρν δἅθ- 
αὐδύίθιν αὐδι ρα σε. 65 
ἔχοια Οαοά, ὃ ψῇΟ 85 
ἰηδροϑθα δαδθαιδίβιν 
αἸ8Π1Π6ὰ 5. ἴο 6 
ΙηἸηϊδῦου οὗὁἨ ἃ. 6 Ὁ 
οονθηδηδ, ἢοὺ οὗ ἃ 
υυϊίθη οοάθ, θυ οὗ 
οὶστν; ΙῸΥ [Ὧ6. νυυτὶῦ- 
ἴθ οοὔθδ οοραριηη ἰὸ 
᾿ἄθαΐῃ, Ὀπῦ. [ὴ6 βρίχίιὺῦ 
ΙΏΔΚΟ5. δἰΐνο, 

7 Μογϑονοῦ, ἱξ τῃ6 
οοὔρ ψΏϊΟΩ δαιἰηΐβ- 
θυ ἀδαίῃ δηὰ σῇ οῃ 
5 Θηργαυθα ἴῃ [1δὺ- 
ἴθσϑ 1 βϑίοῃδ σϑηιθ 
δροὰῦ ἴθ 8. ΒΊΟΙΥ, 
50 ἰμδαῦὺ ἰῇ βοὴβ οὗ 
1ΡΤΌΘῚ] οουἹᾶά ποὺ ρᾶζθ 
᾿πύθν οὖ 6 ἔδοθ 
οὗ Μοβθβ Ἀθοβϑῖιδθ οἵ 
[Ὧ6 ρίοσν οὐ Ὡἷβξ ἔδοβθ, 
[α ΒΙΟΓΥΙῚ ὑμδὺ σὰ5 
ἴο 6 ἀἄοῃθ αν τὶ, 
8 ΨῺΨΣ 58οι1ἃ ποῖ ἰῃ6 
ϑαχἱηἰϑύουϊηρ ΟΥὗὁἨ (6 
δοϊσὶῦ 6 ΤΟ ΤΟΓΘ 
νι δοῦν 9ῈἘῸΓ {ἢ 
106 οοὔθ ϑδαπιἰηϊβίοσ- 
ἰὴ σοῃαθσιιηβύίο 85 
Θ᾽ουίουβ, ΤΟ ΤΔΟΤΘ 
αοοθς ἰδ’ δατχζηϊηϊοίοι- 
1ὴ5 οὗ τἱρῃ ΘΟ ΘΏ 655 
ϑρουμα τὶ ρῖογν. 
101 ἔδοῖ, ονθὴ ὑμβὲ 
ΨΜΏΪΟΩ Ὧδ5 ΟὔδΘ ὈΘΘῺ 
τηϑὰθ ρἱοσίοιυϑ Ὠδ5 
θθὴ δ ρρθα οὗ βὶουν 
ἴῃ ἰδϊβ ταβρθοῖ, Ρ6- 
οϑδα οὗ π8 ρίονν ἐπδὲὺ 
ΘΧΟΘΙ5 ύ. ἩΕῸΣ ἱξ 



2 ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΝ 8:12---1 

ὰ τὸ καταργούμενον διὰ 
ὙΡ 186 (5) Ῥοίῃρ τηϑᾶθ ἱπϑεέθοῖίναο ἐὨγοῦρἢ 

δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον 
ΘΊοσν, ἰοσλασῃ χαΐθθο ἔμπα (8155) ΤΟΠΊΔΙΠΪΠ 5 

ἐν δόξῃ. 
πῃ δίουν. Ὶ 

12 Ἔχοντες οὖν -τοιαύτην ἐλπίδα 
Ἡδνῖμα {ῃοσθέοσα ΕἸΡΤΟ οἵ ὮΟΡΕ 

πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα, . 183 καὶ οὐ 
Ἡἰδωλθαν εἰαρρησίαν. Ἅ6ΔΙΘ ΩΣ δηᾶ ποῖ 

 καθάτε ἱ Μωυσῆς 
δοςογάϊηξ ἰο ἡ σἢ ((Π1π|55} ον ἽΜοβεβ 

ἐτίθει. . κάλυμμα ἐπὶ . τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 
ψ»ῺῈ5 υἱηδ. σονουῖησ ὕροῦ. 16. ἔδοθ οἕ Ὠἴτῃ, 

πρὸς -. τὸ μὴ ΄. ἀτενίσαι. τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ 
ἰονναχὰ {πα ποῖ ἴο 828 ταϊθ αν ἰᾷᾳς.. βοὴ. ΟΥ̓ 5.861] 

εἰς τὸ τέλος τοῦ - -- καταργουμένου. 
ἰαῖο ἴῃς ̓ ἐπλς οἵ ἴῃς (5) Ῥείηρ ταδᾶρ ἱπρεθοςῦνο. 

14 ἀλλὰ ἐπωρώθη.. τὰ -νοήματα αὐτῶν. 
Βα νδβ ἀπ116ὰ ἔμπα τηθηΐδὶ ροννεῖβ οἱ {βειη. 

αχρι α τ σήμερον ερα τὸ αὐτὸ 
ἄχρι γὰρ τῆς σήμερο Ε ὯΝ ἄδν ς τς. ναῦν 

κάλυμμα ἐπὶ τῆς παλαιᾶς 
σονοτίηϑ ὍΡΟΣ ἰδα ΟΣ ἴῃ 8 . ΟἹἁΑ͂ 

διαθήκης. μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον, 
οονθηδηαΐς ἰ5 γτουπδίϊηρ ποῖ Ῥείη πῃοονεχεά, Ἶ 

ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται, ᾿ 
Ὀθοδῦβαε.. ἱπ [8 Ἰ  ἸῚ 5 Ῥείη χηϑδᾶθ ἱηοίξοίινο, 

15. ἀλλ᾽ ἕω σήμερον ἡνίκα - ἂν 
μαι ἀπεὶ τοῦδ ΨΜΏΘΗ ΠΚοΙ͂ν 

ἀναγινώσκηται Μωυσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν 
ΤῊ Ρα στοά. Μόοβεβ σον ὌΡΟΠ ἴδπα 

καρδίαν αὐτῶν. κεῖται: 16 ἡνίκα δὲ ἐὰν 

τῇ ἐστ ΕΣ 
τϑδάϊηβ 

Ὠθασχὲ ΟΥ πολ. 15 ᾿νἱπδ; ΜΏΡη Ὀυΐ [1 ΕΝΘΥ 

ἐπιστρέψῃ . πρὸς Κύριον, 
1: βΒῃουϊα ἴα ἀΡΟᾺ ἰοννατὰ ΙΤιοτὰ, 

περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. 17 ὁ δὲ 
15 θοηβ ρα ἂρ ἀτουμα ἐμπὸ φον τη 6. ΤΒ6 Ῥαΐ 

κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν᾽" δὲ τὸ πνεῦμα 
ΙΟχάᾶ ἰἴπῃ6 βρισῖ ἀβ; δὶς Ῥαΐ 6 ϑρῖσιξ 

Κυρίου, ἐλευθερία. 18 ἡμεῖς δὲ πάντες 
ΟΣ Ποχᾶ, ἔγθράονα... 8} 

να κελυβμένω ᾿ «προσώπῳ. .. τὴν 
ἴο (οὯ6) δανὶηρ Ὀθεμ τσονογοα ξαςα 18 

δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν 
Εἰοσν οἵ Τόσα ΤΟΗΘΟΌΙΡ 85 ἸΏ ΤΩΪΤΥΤΟΥ {Π6 ΝΟΥΣ 

εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς 
ἴτηαθθ ΨΜὸ 816 Ὀθίηρ ἰσδηβζοσηθα ἔσοαη ΒΊΟΥ ἱπίο 

810 

ἐμῦ σὴ ψᾶβ.. ἰὰ 
Ὀ6 ἀοὴῆθ ἃ'ὰὺ σϊΐῃ 

ψ85 Ὀχουρηῦ ἴῃ τῇ 
ΕΊΟΥΥ, 0 ΙΔΟΓΆ 
πομ]α ἰηδὺ ΨΏΪΟΏ τα. 
ταϑίηβ Ὀ6 ΜΙ ρον, 

12 ΤὨΘΥΘΙΟΥΘ, 85. τ 
Ὦδνθ ϑιῃ ἃ ὨΟΡΘ6, γα 
8.6 υϑἷηρσ σγοαῦ. ἔγθβ. 
ὯΘ55 Οὗ ΒΌΘΘΟΏ, 18 δηὰ 
οῦ ἀοίῃρ δ ΨΜΏρη 
Μοβθὸ ψουα μὰ ἃ 
ΨΕῚ ὩΡΟΩ Ὠΐδ ἔδεε, 
πδαὺ ὕῶθ 5ΟῺ5 οὗ 158: 
ΚΆΘ] ταϊρηῦ ποὺ βϑζᾳ 
ἰύθν δὲ [6 ὁπ 
οὗ ὑμβαῦ ψῇϊοῦ νας 
ἰο 6. ἄοῃβ ἄνδν 
αἰ. 14Βυὺ. ὑπροὶν 
ταθηῦὐδὶ Ῥασοθρύϊοῃς 
ΨγΘ αΠ116ᾶ. ἘῸΓ. ἰὸ 
ὑμῖὶσ ὑγοϑοηῦ ἀὰν. μα 
ΒΘΙΩΘ νΘῚ] Γουλθίηβ Ὧη 
πο δὖ π8 τοδαΐηρ 
Οὗ {π6 ᾿οἷᾶ ̓  θογθηθηῦ, 
Ῥθοδιθθ Ὁ ἰκ ᾿οη8 
ΔΑΣ ΜΕ ὉΥ Τηθδη5 
οἵ ΟὨγιβύὺ. 15 Τῇ  ἔϑοί: 
ον {1} τοῦδ ψηθη- 
δνοσ Μοβαβ ἰ5 τοϑᾶ:. “ἃ 
ΜΘ 1165 ὕροῃ. μεῖς 
Ὠθατΐβ. [16 Βυὲ πεῖ 
ποτ ἰβ. ἃ ἐαττάασ 
ἴο σοῃμοναῃ," 16. γΕ 1 
5. ΚΘ Ὴ ΔΌΤΕ. 1 ΝΟΥ͂ 
ΦΖοθονδ" 5 ὑπ6 Βριτῖ; 
δα ΜΏΘτΘ ὑμ6 βρίγιβ 
ΟΥ Φεῃβονδῇ 15, 6 16 

5. ἴτϑϑθάοιῃ. 18 Αῃὰ 
811 οΟΥὗἨ 5, ΜΏ11 

ΜῈ ψιὺ} ἀμ γ61164 
ἔϑιοθς τϑῆροὺ. ΗΚ τὴ" 
ΤΟΓΒ ὑπ᾿ φἹούγ"" ὁΐ 
Φεμόναῃ," ἅτ ὑγϑη8- 
ξογταθᾶ ἑῃΐο {ῃ6 βαπια 

ἴῆϑ586. ἔγΟΙ. ΕἸΟΣΥ. ἴο 

10. 17, 18. ΠΟ μονδῃ, 017.8,18,14.16. 1ῃ6 Ιιοτᾶ, ΒΑ. : ΕΝ ἴω 

811 

δόξαν, ᾿ς καθάπερ 
ΒΊΟΥ, ϑοςοχάϊηρ ο τυνβίοῃ (π΄ 55) ὄνθῖ 

κυρίου ᾿ πνεύματος. 
οὗ Τὐτὰ ΟΥ βρισῖς, 

4 Διὰ τοῦτο, 
ΤΠτου ἢ ᾿ ηΐς, 

ἔχοντες τὴν 
ΒΑ 8 

ἠλεήθημεν, : 
6 οΥῸ πὐδρίυα ΤΑΘΤΟΥ, 

ταύτην . καθὼς 
15 δοδοσαϊης 85 

οὐκ ᾿ ἐγκακοῦμεν, ᾿ς 
ποῖ 6 δῖ Ρϑοβανίῃ Ὀ8άΙν, 

ἀπειπάμεθα 

αἰσχύνης, μὴ 
βῆδθ, Ὡοῦ “(ΟΠ 65) ΘΙΚΙΩ δοοαὶ ἐπε] 1 ΔΠ-υτοσκήβ 

μηδὲ. δολοῦντες. ,, “΄ “:τὸν 
ἜΞΠΆεν ᾿ (065) ΒΘρΠ ΠΕ, ἀδοοιθαμν ᾿ ᾿ἴδ6 

τοῦ - θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει 
οὐ τπε " αοά, ΕΣ 

ἀληθείας 
σα τῃ τ δ Κη; βίδα ἰοροΐμεσ βεῖνθβ 

πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον 
ΕΥΕΙ͂Υ ὄσοηβοΐθῃσα ΟΥ̓ τΆΘ ἢ 

θεοῦ. 3 εἰ δὲ καὶ ἔστιν ΄ κεκαλυμμένον ̓ 
σοά. ΙΕ Ρυΐϊ 8150. 15 αν ΊΩΕ Ὀθθὴ δονοτχοᾶ 
τὸ -᾿ εὐαγγέλιον “ ἡμῶν, ἐν. 
ἰδ8 ᾿ ΒΟΟΩ͂ ΠΘῪΥ5 οὗ 5, ΄ῃ 

ἀπολλυμένοις «ἐστὶν ΝΡ Ή ΟΊ να, 
ἀεβίγον 5. [ΠΘυλβθΙν 85 15 

. τὰ κρυπτὰ. 
"6 5814 ανσαὰν ἔτοση βϑοῖνθβ. ἐπα Βιάάδα (185) ΟΥ τὴς 

ἢ περιπατοῦντες ᾿ 

ἴο [Ὼ 6 τηϑηϊξοβϑίβεϊοη οἕ 1τὴ8 

συνισ τάνοντες 

ἷὰ ΜΏΪΟΩ οὔ65 ἴπ8. ξΕοὰ οὔτ 888 

4 ἐν - οἷς 

ἐτύφλωσεν. τὰ. 
ὈΠπάβα ΞΟ - {8 
ἀπίστων εἷς ́  τὸ 
ὈΠΡΟΙΙΘΘΥΞ -. πο (6 

φωτισμὸν: τοῦ εὐαγγελίου: τῆς δόξης 
σα. οὗ [6 . Βοοᾶ ἡφρνν5 οἔ ἴῃ 68 ΚΡΙΩ “ο τῆϑ᾽ 

χῥιστοῦ; - τὰ ἐατιν εἰκὼν" τοῦ 
Ομγχίβι, ο, 15. ἀτηᾶθα οὗ ες. (οί. 

γὰρ. ἑαυτοὺς 'κηρύσσομεν 
Ζοτ 561ν 85 ΜῈ 816 ὈΓΘΔΟΙΐη5 Ραΐ 

᾿Ιησοῦν κύριον, ἑαυτοὺς δὲ 
-δεβαβ Ἐροτά, ΕἸ ῈΒ ᾿ Ὀὰξ 51:8 ν 85 

πδιὰ -᾿Ἰησοῦν. 6. ᾿- ὅτι - ὁ “θεὸς 
ἵπσοῦσ {926505. Βεσβαβθ᾽ ὡς Ὁ οα ἐδ6 (πο): 

ει, εἰπτῶν Ἔκ “σκότους. φῶς. λάμψει, ΄ 
δανίηρ βαία Θαῖ ΟΥ ἀδυκηθβθ πθὴξ νὶπ᾿ ΒΊδδτη,, ὑῸ 

ἔλαμψεν - ταῖς -. καρδίαις. . ἡμῶν ᾿ 
Εἰεδτηρα ΑΝ : ἴδ... Ἀβασίβ οὔαβ.. 

185 “οπονδη, σ᾽ 1,8,18,14,16.. 

νοή ματα 
Τηθπίδ] Ῥονγεῦβ 

μὴ .- αὐγάσαι 
πού ἴο Ῥεϑσα ἔοστῃ ᾿θιο 

1π6 Τιοτᾶ, ἘΒΑ. 

δὲ σον", 

ἐν πανουργίᾳ 

ἑαυτοὺς "πρὸς 

᾿ὰ β'σῃξ οὗ ἰδ 8 

[ῃ8 οἰξον 

Βανῖηρ ΕΘ σοονοτθϑᾶ, 

ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου 

θεοῦ. ὅ΄᾽ οὐ 

ἀλλὰ Ἄδαν 

“δούλους ᾿ ὑμῶν 

᾿[8ηᾶ--ὴ8 “-Βδ5: 

τῷ ΟΟΕΙΝΤΗΉΙΑΝΕ 4:1-- ὃ 

ΕΙΟΥΨ, ΘΧΘΟΟν 85 ἀΟ.8 
ὯΒΕῚ 

ΌΙΤΙΌ.. 

ΡΟΝ 4 Τρδῦ ἰ5 ΤΗΝ β'λο8 
διακονίαν : 

, δ δοοσοχάϊησ ἴο [88 

ΜΘ Ὦδνθ (15. τηΐῃ- 

ΤΑΘΤΌΥ ὑπαῦ τγὰ5 βϑῃονσι 
58, 6 ἀο δοῖ Εἶνε 
ρ; ΖὈ0υῦ θ᾽ πϑνθ 
ΤΘΩΟΠΩΘΘΩ͂ [6 ὉΠΩ͂ΘΓ- 
πϑηᾶρθα “Ππίηρα οἱ 
ΜΏΣΟΩ ἴο Ὧ6 ΔΒΠδ ΘΩ͂, 
ῃοῦ ψΘΙΚίηρ ψ] ἢ σὰ - 
τωρ, ὩρΙΟΣ Δαν] 6 Γ- 
αἰΐῃρ [μ6 τοχγὰ οὗ αοά, 
Ῥαῦ ΨΥ τηβκὶὴρ {ῃ68 
πα ταϑηϊξοϑὺ σθοομλ- 
ταθηαϊηρ Οὔὔβαῖναβ ἰῸ 
ΟΥ̓́Θ ΠΌΠΙΘΩ ΘΟ ἢ - 
Βοίθπιοθ, πὰ ἊὯ6 . Βίσ ὐ 
οἱ αοᾶ. 3τῷ, ΟΜ, [π6 
δορά δα. 6 ἄβοῖδτο 
5 ἴπ᾿ ἔϑοῦ γϑθα, 1ὑ 
15. γθ 164 ἢ ΔΙΔΘΩΡ [ΏΟΞΘ 
ὍΟ: 816. ρου βῃίηρ, 
4 διηοηβ ΜΏΟΙΣ 8 
Βοά οὗ ἐπὶ βυβδίθτι 
οἵ ΕΥΤΣΤΣῚ ἨΔ5 ῬΙΣηαθαἅ 
0886 -πὐϊη 5. οὗ 8 
ὉΠΌΘΙΊΘν ΘΒ, [Βαὲ. [6 
ἸΠΟΣ πΒ δ οα,ς ὍΣ [868 
Βιογίουβ ροοᾶ- ΠΘῸ5 
ϑρουῦ. 6 σηχίβὺ, το 

15. Ὅ8Π6  ἰταϑ58. οὗ 
ασά, ταϊρμὶ ποῖ ΒῃΪη6 
ὑμσουρῇ. ὅ ΕῸΣ τὰ δζδ 
Ῥτθδομίηρ, Ὡοὺ τοῦ - 
Βόῖνοβ, θὰ ΘΗ τ δὺ 
Οὐ θ5Ὸ5,, 85. - Τοχγά, -ϑιηα 
ουγβδίνϑἑ.- 'θι5.: 

1 5Ίανεββ ἴοὺ συ Φοβιιδ᾽ 56 ῖκθ, 

δ᾽ Ζολυ 

ΘΕῸΣ Οαοὰᾶ ἰ5 Π6΄ ψῇο 
Βα: “Ἰδῦ: [π6 “Ηρ ῦ 
βῃϊηθ οὐ οὗ τ κῆϊθϑϑ," 

ἜΒΟΙΘ 
ΟὨ ΟὟ Βααιίβ ἴο 
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88 ΣΙ δ 17. [61] 
Μιὰ ὑπ δΙοΟΥΪοιΚ 
Κπονηθάρα οἵ αοά ἣν 
[μ6 ἔβοθ οὗ Ομ σίϑι. 

1 ἩἨΟΜΘνΟΥ, 6 ἤδγα 
[115 ὑσθαϑασα ἰῃ ϑαγίῃ- 
6 ΨψΘ55615, ὑμαῦ ἰὴ 
ῬΟΨΕΥ Ὀαγοηα ψὩδὲ ἐς 
ὨΟΙΤΏΘΙ ὯΔ 6 αοά 
δὰ ποὺ ὑμπαῦ ουὐ οὐ 
ΟΌΣΒΕΙνΟ5. 850ὺὔἅ0χιρ}ό 818 
ὈΓΘΘσΘα ἰἢ ΟΥΘΥΥ ΜΆΥ, 
Ῥυὺ ποὺ οὐὔδιηρρα 6. 
γοράᾶ τπονοιηθηῦ; ψ8 
ΔΙΘ ῬΕΙοχϑά, Ὀαΐ τος 
ΘΌϑοΙαίεΙν τ πὸ τὰν 
ουῦ; ϑζ 816. Ροῦβδ- 
οαἰεα, Ὀᾳαὺ ποὺ 1Ι6ξὶ 

φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ 
στη οξίῃε Κηονιοαρ οἔίῃθ. ΒΊΟΥ οξίμα 

θεοῦ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ. 
Οοα ἰὰ ἔξ γ..:} οὗ Ομ σιβί, 

1 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν Ἴ 
Ἄεμανα Ρυαξ μα ἔγεδβΌσα {815 χὰ 

κίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ 
Ὀαϊκοα οἹδν ψ ΘΟ 556 15, ἰῇ οσάοσ [δῇ ἰῇ6 ονογ-οδϑὲ 

τῆς δυνάμεως ἢ τοῦ θεοῦ καὶ μὴ 
ΟΥ τὴ 68 Ῥονοῦ ΙΔ. 6 οζίῃε αοὐ «μὰ ποΐὶ 

ἐξ ἡμῶν' 8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι 
οαὶ οὗ τ5; ᾿ ἱλ δνοῖν [8] Ῥείη ρτεϑεοά 

ἀλλ᾽ οὐ ᾿ στενοχωρούμενοι, 
μιξ ποῖ θείῃ ρυΐ ἴὰ Ὥδστονν ΡΙδοΘ, 

ἀπορούμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι, 
Κηαον μηδ πὸ νὰν οὧὐὐ θὰ ποῖ Ρεὶπν αὐἱΐουῖν νὰν 1658, 

8 διωκόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, 
Ῥείη ρεχβεαουίΐϊδα δυξ ποὺ θείῃ Ἰε εἰ ἄοννῃ ἴΏ,. 

τοῦτον ἐν 

ὀστι 

καταβαλλόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι, {ἰπ [Π6 ἸΌΓΟΩ; 6 δὺδ 
Ῥϑίηρ σον ἄοννῃ 11} ποΐ εΐηξβ ἀεβίγουϑα, [σον ἀονῃ, θαὺ ποὲ 

10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ ᾿Ιησοῦ ἀθδίχογοᾶ. 10 ΑἸ Δ 5 
ΔΙνν αν 5 1τῃς ἀοδάρηϊη οὔ ῇβΒ Φεβϑὺβ [τὸ οῃᾶυσθο ΘΥΘΥΥΜΏΘΓΘ 

ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα ἴὴ Οὔ Ὀοάν ἐδ 
ἰχ ἰδ8 Ῥοᾶν Βεδυΐηξβ δροὰΐ, ἰὶὼ ογτάθν ἐπα ἰ ᾳ3ραίῃ -ἀθαηρ ὑσοδίς 
καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματι] τηδτΐ φίνθῃ ἰο σέδι5, 
ΣΉΝ ἴω δι Ἔ τ ΞῊΣ ἽΝ ὑπαῦ ὑπ8 16 οἵὗὨἨἁ σεϑβιβ 

ῶ ἢ ἀεὶ γὰρ ἡμεῖ 
ΟΕ 8. τηϊραὶ θ6 τιδηϊξεβίβα; εν ἴοσῦ ψνγ8 ΠΡ 8150. Ὀ6 ταϑᾶθ 

οἱ ξῶντες εἰς θάνατον | ἰδ: δῦ ἴῃ Οὔ Λοάν: 

ἴπ (ΟΠ 65) ιν η δ 1πίο ἀεαῖῃ [11 ΕῸΤ σψ ΨΏῺΟ Ιἰγὰ 
παραδιδόμεθα διὰ ᾿Ιησοῦν, | ἃΓ6 ΘνΕΓ Ὀαίηρ' ὑσουρῃὺ 

ψ)6 ἀτθ μϑίηρ βρίνθη θεϑίθ τὨχου σα 1εθ5, [ἴλδοϑ ο ἔδοθι. υἱτῇ 
ἵνα καὶ ἡ ζω τοῦ ᾿[ησοῦ ἀφαίῃ ἔογ σοϑβαϑ᾽ 5886, 

ἀπ οτάου ἰἢβ Ὁ 8152 ἐδ8 δε} } οἵ ἰῇ 6 Ζε55 {μαὲ ἐμ8 1126 οὗὨἩ σϑϑὺϑ 

φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 
γαϊσῃΐ ΡῈ ταδηϊοϑίοθα ἰῇ ἰῃ6 τονδὶ ἢς59}8} οξυβ. ΤΑΒΥ͂ 850 6 ταϑᾷθ 

12 ὥστε. ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ΤΩΒΌΠΕΕ. ἸΒ ΟΌΡΊΒλαΡΙΩῖ 
Αβ- πὰ ἐπα ἀδθαΐῃ ἰὼ ὧβ ἰ5 ψοσκίωβ νι δίῃ, ἀνα πὴ 12 ἐἰνανουλοαξ οὶ 

δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. ἐαρδῖστ αν ΨΌΡΕ οἱ 
ἷ Ῥυξ ζωὴ ἴὰ τοῦ, ᾿ 5, θὰ Π΄6 ἴῃ σοῦ!" 

138 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς 13. ΝΟ Ὀβοδϑιβθ, 6 
: Ἠδνίηθ. Ῥυξ ἴὰ6 ΄ νεῖν βρ οξίῃα! ἤὰγβ [πΠ6 βϑίηβ βρὶγίῦ 

πίστεως, κατὰ τὸ οὐ ξαϊϊῃ 85 ἰδὲ, “οὗ 
ἴα, Ἶ ἀπὸ ἴο ἐδ ([λ188}.ὄ ΜΉΘ ἐξ ἰ5 τὥ΄ι θη 
γεγραμμένον πίστευσα,͵ ιὸ “ ; 

δανζιβ ῬΘοα τι τἶσα.. ΙΡεϊ]ονεᾶ, Ἴ . ΒΣΟΌΡα ΨΈΙΘΒ 1 εχεγοίβεα [αἰ δ, 

ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν διὸ ὁ ἀβΘΣΕΙΟΣΘ᾽ Σ ΘΡΟΚΘ,  τΘ ΄ μι μεν, ΘΧογοῖθα. ζαϊ Φοο. ϑροῖκθ, δἱδὸο ψ᾿ δ8ἴὲ βεηῆθνῖπϑ, ἰΏΣΟΌ ΒΡ νυ] Οἢ 

καὶ ᾿᾿λαλοῦμενν, 14 εἰδότες ὅτι[ἃπα ὑμογθέοσθ. 8 
Διο  ψΨ|6 816 βρεβκίηβ, Βανίηρ πόσα. - ἰμδ  5Ρ68Κ, 14 Κπον ηδ ἰμαὺ 

ΜΝ 

ΡΨ ΨΟΟΜΜΌΝΝ 

818 

τὸν κύριον ᾿Ϊησοῦν 
Τοτᾶ 2655 

ἐγερεῖ καὶ 
ὙΨ11 ταῖβα Ὁ. δηᾶ 

ὑμῖν. 125 τὰ 
χου. ΤΏ6 

ὑμᾶς, ἵνα 
τοῦ, 1 Οσᾶδὺ ἰμδαὶ 

πλεονάσασα 
Βανί δ ὈΘΟΟΙῺΘ ΙΏΟΥ̓Ο 

τὴν εὐχαριστίαν 

Ἂ ᾿ 

ἐγειρας 
Βανίηβ τϑίϑεα ἢἢρΡ ἰδ 6 

καὶ ἡμᾶς σὺν ᾿Ιησοῦ 
αἷὸο ᾧὉ8 ἰοπείμου ἢ 9658115 

παραστήσει 
Μ}} βίδα: α διοη βία 

γὰρ πάντα δι᾿ 
ΤΟΣ 811 (155) ἰδτουσῃ 

ἡ χάρι 
ες Ὁπάσβοσνεα Κἰηάθ85 

διὰ τῶν πλειόνων 
[ΠΥ 9)» 1:2} 18 ΤΆΟΤΘ (ΟΠ 65) ΄16Ὁ6 ἐμδηκδαινίηςξ 

περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 
ταὶσῖ δἀρουμα ἰπΐο ἰῇ6 ΚΟΥ οξίῃρε Ὅαἀοά. 

{π6 (016) 

σὺν 
ἰοσοίμοσ νυν ἢ 

16 Διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν, 
Του ϊο ποῦ να ὅσα Ῥομανὶηρ Ὀβϑάϊν, 

ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος 
Ῥυΐ 1 ,[ῳ5ο ἰῇα οιι51}Ἃ16 οι ΟΤΆΒᾺ 

διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὁ ἔσω ἡμῶν 
ἰ5 ΜΑΒΌΪΏΒ αὐαν, Ῥαὲ ἔπ6 (θοῦ) πβδίᾶθ οξιβ 

ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 117 τὸ γὰρ 
ἰ5 Ὀϑί:ξ σχεαμοννοα ἴο ἀἄδνῪ δῃᾶ ἴἰο ἅδνυ. Ἰὰ6 ἔον 

παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως 
γιοσθιΐδῖν Ε} 7:21} Ἔροὴ οὗ ἰῃ 68 ἐστὶ] δύο 

καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον 
δοοογαάϊηβ ἴο ονοετοδδί ἰηΐο ονογ-οαδί ϑνου]δϑίση δ 

βάρος δόξης. κατεργάζεται ἡμῖν, 18 μὴ 
ΜΘ ΟΥ̓ΒΙΟΥΝ ἰ5 Ψοσκίηρ ον ἰοὸ 5, ὩΟοΐ 

σκοπούντων ἡμῶν βλεπόμενα 
Ἰοοϊκίηβ δὲ Οὔκ Ῥϑίπξ ΞΘ 

ἀλλὰ τὰ μὴ 
μῬυξ δ (ἰπ55) τὸ 

γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, 
ΤΟΥ ῬϑίὴΒ βΒεθὴ ἰθυροσασν, 

μὴ βλεπόμενα αἰώνια. 
πο Ῥείηρ βθθὴ δνου δῖ δ, 

τὰ 
ἴμ6 (155) 

βλεπόμενα, τὰ 
οί 5βθθῦ, {π6 (ἰῃϊ 5) 

τὰ δὲ 
τῆς (55) Βυΐ 

ΒΕ οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἐπίγειος 
νε αν Κῆονσαι ἔοσ ἰμαὶ ἱξονοῦ ἐπ Θδυίῃν 

ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, 
Οὗ Ὠοιιδα Οὗ ἐμ8 17:91} Βῃουϊα ΡῈ Ἰοοξεα ἄονγῃ, 

οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ. ἔχομεν οἰκίαν 
Ρυϊαϊησ οὐατοξ αοὐ 'ννὸ 816 πᾶνϊὴβξ Ποιιβα 

ἀχειροποίητον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
ποῖ παῃάτζηδαθ Ὠράᾶνθῃβ. 

ἃ καὶ γὰρ ἐν 
Δυὰᾶ Ζοσ ὅι 

οἰκητήριον 
ΗΜ Βοι56 

αἰώνιον ἐ 
δνουϊαδίϊη δ ἃ ἴμα 

τούτῳ στενάζομεν, τὸ 
[η15 - ΜΘ 816 βσσοδηΐησ, [8 

οὐρανοῦ ἡμῶν τὸ ἐξ 
ἐδθ (οὔ) οὐΐοξ πϑᾶνθῃ ΟΣ τ5 

2 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΝ 4: 15---ὅ: 2 

Ὧ86 ψἘὸὸ ταϊβδοᾷ «6515 
ἋΡ Ψ11 ΓΤΑῖδθ π5 Ὁ 
Θ15ὸ ἰοσοίμοσ τὶν 96- 
ΒῸ5 86 ΜΗ1 ὑσγϑδθὴῦ 
15 ἰορούμοσ σιν σοῦ. 
15 ἘῸΣ 811 ὑπίηρα 8.6 
ΤΟΥ Ὑοῦκ 5865, ἴῇ οὐ -- 
ΟΟΥΓ ἰῃηαὺ {ῃ6 υπμάᾶθ- 
βοενϑᾶ κίηδηδβα ψὨΪΟΏ 
νὰ ΤῸ] 0116 4 ΒῃοιΠ]ᾶ 
Δοουσ μα Ὀθοδιβο οὗ ὑπ6 
ἐμδηκερίνίηρ οὗ 8 
ΙΔΟΤΟ ἴο {π6 ΡΊΟΣΥ οὗ 
αοά. ' 

16 Ὑπογοίοσθο τὰ ἅο 
ποὺ σίγα ἃρ, Ὀαῦ ονθα 
1 τὍ6 τϑῃ γα δῖ οιυὖῦ- 
5ἰᾶθ 15 ψδδυϊηρ ΔΨΔΥ, 
ΟοΥύδ Ων [η6 τϑη 6 
ΔΙῸ ἰπϑἰᾶθ ἰ5. Ὀθίηρ τ6- 
Ὥρνοα ἔσοηι αδὺ ἴὸ 
ἄδν. 17 ῬῸΓ ὑποιρῃ ὑμ6 
ὑὐ]ρυ] δύο 15 τσ - 
Δ 7ῦῪ 8)ηᾷ Ἰραῦ, ὖὑ 
ΟΥΚΒ οὗὺ ΙΓ 05 ἃ 
ΘΊΟΥΥ ὑμαὺ ἰ5 οὗ το 6 
8 ΤΟ 5. ΟΔπΒ σ᾽ 

τνοϊρηῦ δηᾶὰ 15. δυύ- 

Ἰαδύϊησ; 18 16 ψ6 
ΚΘΘΡ Οὔτ δυθϑ, οὺ ΟἹ 

ἴθ ὑῃμίηρο βδϑθη, ὑεαΐῦ 
ΟἹ {86 ὑδίηρϑ ὈΏΒΕΘΏ. 

ἘῸΓ 6. ὑῃΐηρβ 5θθῇ 

816 ὕδραν, δα 

16 ὑπίηρα ὩΏΒΘΘ 816 

Θυουϑῦηρ. 

Β5 ἘΟΥ͂ 6 Κὺποὸῦν ὑμδὺ 
1 ΟἿὟἿΤ ΘΑΥΡΏΪΥ 

ΒΟΊ56, ὑ15. ὑθηΐ, ΞΒπουϊᾶ 

Ὧ6 αἰδϑοινοᾶ, ὸ 816 

ἴυ δνθὸ ἃ Ὀυϊαάϊηρ 

ἴτοπι αοᾶ, ἃ Ὠοιδ6 ποῦ 

ταϑᾶθ πἰΐῇ Πϑηάϑ, 

ουνουιδϑύϊηρ ἴθ ὑμ6 

θαυ. ΖΕΟΣΙ ἰὴ 

ὑηῖϊ5 ἀμοιῖηρ. ΠΟου56 

ψ ἅἄο ἰμαδρα φ,ΤΌΒΩ, 



Φ ΟΟΒΙΝΤΒΙΑΝΑ ὅ: 8---Ξ:00 814 

ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες, 8 εἴ γε καὶ ΘαΥΠΘΘΌΙν ἀθδίσϊην 
ἴο ρα ἁροῦ βεῖνθ5 ἸΟΏΡΊΩΡ, Δ ἴὰ ἔδοὺῦ δῖ5δὸ [1 ρὰῦ οὐ ἰδδ ΟἿΒ 

ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ ἴῊΥ 05 ἔγζοσῃ ἤθδγ. 
Ἀδνίηξ ὑαΐ οἡ βεῖνϑα ποῖ ΠδΚοα (ΟΠ65) [6ῃ, - 850 ὑμαῦ, Ὦδγ. 

εὑρεθησόμεθα. 4 καὶ . γὰρ. οἱ ὄντες [ἰπῦ ΤΘΔΠΥ ρυξ. ἐξ 
ἍΘ 5ῆ8}} 6 ξομπηά, Αὐρᾶ ἴοσ ἰδ (ομ68). Ῥαίῃβ [οἢ, Δ 508} ποῦ. ὃ 

ἐν: τῷ σκήνει στενάζομεν - βαρούμενοι ξοιπμα πακθᾶ. 41Τη 
ἴὰ ἴᾷ 86 ἰβαΐ οννθ δια στοβδῃΐηρ Ῥοίῃρ νει ῃ θα ον} ἔϑοὺ, 6 ΨῺΟ χὰ 
ἐφὶ το οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι [ἐᾷ -(μῖ5. ἰδηῦ ρτοϑῃ, 
ὌρΟΙ, ΩΣ. πού ψ)6 ἃχβ ὙΠ η8 ἴο Ραΐ ΟΕ 5εῖνεβ} βϑίηρ ψγαίθ θα ἀονῃ; 
ἀλλ᾽. ἐπενδύσασθαι, ἵνα ρεσϑῦϑαο 6 ὑγδῃΐ, 
Ὀυὶ ,ἴο ΡᾳΓ ρου βεῖνοϑ, ἴῃ ογάδσυ μα  οῦ ἴο ρΡὰυῦ ἰδ οἵ 

καταποθῆ τ" τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς [αῦὺ ἴο. νὰυῦ οἡ ἴδ 
ταῖρι 6 ἀν σεν ἄονῃ. ἰδ τροείον, (5) ΡΥ πε ]ούμοτ, ὑπαὶ Μηδὲ 
ζωῆς.. ὅ. ὁ δὲ. κατεργασάμενος. ἡμᾶς [ἰ8 τποτῦϑ] ΙΏΔΥ Ὡς 
1116. ΤΆΘ. Βαϊ (0:6) Βδνίηρ νου κε ἄονη τ [5 ΘΙΙΟΜΘα ῸῸ “Ὦγ 

εἰς αὐτὸ τοῦτο θεός, ὁ 116. ὅνΝοῦ ἢ8 ἐμαὶ 
ἰαλϊο νϑῖν Ἐπ15 (π15)ὺ - αοά, {πὸ (οπθ) ρτοδισοα 5 δὲ 

δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ [815 ΨΘΟΙΥ ὑμΐηρ ἴς 
πανὶμε δἴνεα.. ἰοῦ ἰξθ ς ἰοκοα οἔίμ6 αοά, πὸ 'βᾶγθ Ὃς 
πνεύματος. ᾿ 6 ἴοκθῃ οὗ ναὶ 

βρί σις, ἰἴ56 ἴο᾽ οοηθ, ὑμδὺ ἜΣ, 

6 - Θαρροῦντες “οὖν πάντοτε καὶ [88 ϑρτῇῦ. 
Βείτπρ οὗ βοοᾶ σοῦχᾶθε ἐπόγεξοσε αἱνναῦβ δῃὰ θ6 ὕ02ἷ3ᾳ ἃ ὑδϑῦδς 

εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν ἴοσθ δἰθαυβ οὗὐἨ βοοὰ 
Βανίηρ πον τμαῦ. Ῥω Θγαοὴξ (Οὐ) ΡΘΟΡΙΘ ἰὴ  ΘΟΌΣασΘ δα Κῆον 
τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ [ὑμαῦ, ἈΠῸ 6 δα 
[88 Ῥοᾶν ννε 816 Ῥϑὶηθ Αἰ η ΟΥ̓ (οὩ). Ῥϑορῖθ ἔτουλ [ΟἹ ἤοτηθ ἴῃ : ἐδ 

τοῦ κυρίου, 1 διὰ πίστεως γὰρ Ροᾶγ, Ψψ δῖ δ- 
1τῃ6 Τιοτᾶ, ἰβτοῦβῃ. Ζδὶῖα ἕου [βοὴν ἔγουῃ πῃ Ιιογὰ, 

περιπατοῦμεν. οὐ διὰ εἴδους, ---Τ 0 ψ6. δῖ6 ψδΚ- 
γν Θ᾽ ΔΓΕ να Κη ἀροὰξ ποῦ ἰπσουθη ἀρρεδγϑιςβ,--- [ἰὴ ὉΥ- ξαλίῃ, - ποὺ 

8 θαρροῦμεν᾽ δὲ ᾿καὶ [Ὁ 5ίβῃύ. 8 Βα ψ8 
ἵψΜ 6 ΔΥῸ Ῥοΐπρ οὗ βοοᾶ σουγαθα Ῥαὲ 8150 816 οὗ βοοᾶ σοιΓαρα 

εὐδοκοῦμεν ᾿ ᾿Πὖ μᾶλλον ὅπ 876 ΨΕῚ ρ]θαββὰ 
Ὑ)Ὲ ἃΓ6 Ἰαϊηκη δ, Ψ61} τϑΐμευ ταῦ Υ ἰὼ ᾿Ῥεοογηθ 8Ὁ- 

ἐκδημῆσαι ο΄. ἐκ τοῦ σώματος καὶ 56ὺ το ὑπ᾿ ὈΟΔΥ 
ἴο βέ δας σε, ἜΑΝΣ φῬϑορῖθ ουἱὐοῦ μ8 Ὀοᾶν δορά δϑ)ὴηἃ οὸ 1836 οὐΐ 

ἐνὸς ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον: Βοίηθ ψΠ ὑπ ποτὰ, 
ἴο 6 ϑλοὴρ (Οὐ) ῬῈΟρΡῚΘΒ ἰονγαζὰ ἐπε Τιοτά; [9 ΤΠΟΓΘΙΟσΤΘ ΜΚ 816 

9 διὸ καὶ. φιλοτιμούμεθα, 1 1δο τρδιῖηρ ἰδ οὐ 
ἰὨτοθ  ὙΜΒΙΟΒ. δ186Ὸ νγῈ δ:Ὲ ξο πα ΟΕ ΠΟΙΟΥ͂ ἔὸσ Ξεῖνε, ] 11 ᾿ἐμαῦ, ΠΌΤ 

εἴτε ἐνδημοῦντε 
ν᾽ 2ε1-|η ἴσην τμ » ὍΘΙ ΒΙΏΟΩΒ (Οὐ) Ῥθορὶδ 

εἴτε 
ΟΥ 

Ε ΕῚ ον Ἡδτπδ 

τα Εἰπὰ ΟΥ̓. Ῥείπς 
ἐκδημοῦντες, . εὐάρεστοι : 

Ῥρίῃξ οαΐ ΟΥ (οννῺ) ῬΕΟΡ]6, (Ομ 68) ἀΕ τὶ ριβαβίης ἃ ρϑϑιαῦ διε ἀπαι 

αὐτῷ εἶναι. 10 τοὺ ὰ πάντα ἡμᾶς ἷΘ ΙΔ 6 ΘΟΟΕρ 
διῶ τος Τ᾽ τὸς, ὙΔΡ πάντας ἡμᾶς ορ6. το μα, 10 Ῥοῖ 
φανερωθῆναι δεῖ πῆς τῷ τοῦ {ἷὸ τισδὺ 811 Ὀ6. πιδάξ 

ἴο ΡῈ πιδιι ξοβίοα.. 1 15 ΘΟ σαν ἴῃ ὕτοπὲ οεξίμθ᾽ ϑηϊζοσὺ. ὈΘζοσθ : 88 

ΕΣ 

815 

βήματος ᾿ τοῦ χριστοῦ, ἵνα 
βδίε;» . οὗ τὰ 8 ΟΕ χιξέ, - 1π ΟΥ̓͂οΥ ἰπδὲ 

᾿κομίσηται ἕκαστος τὰ 
τς ΟΔΤΤΎ ΟΕ ἔου 561 Θϑ. 8 (οῃ 6) {ῃ8 ἐλων 

διὰ τοῦ σώματος πρὸς 
{γοῦσ {πα ᾿ ΌΟΟΣ ἰοννατά νοῦ ἕμίηξο) 

ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν ες εἴτε 
86 ΡΟΣΕΟΥΤΩΘΩ͂, δε λετος ἐοϑα (ἰἱπ 5) ΟΣ 

φαῦλον... 
να (ἐπ: 5). 

.11. Εἰδότες οὖν τὸν 
Ἡδνίηβ πον ἰμοσθῖοσα [86 ΦΟΡΟΥ οὗ τὴ 6 

κυρίου. ἀνθρώπους. πείθομεν, θεῷ δὲ 
ΙΤοτὰ ΤΡ ὁ, ΜΘ 8.8 πα άξαν, το αοα Βαὲ 

πεφανερώμεθα" ἐλπίζω δὲ καὶ “ἐν 
Ψ6 Ὦδν6 Ὅδεη τοδηϊέοϑίθα; 1 δτὰ ΟΡ Ὀυαΐ 3150 

ταῖς συνειδήσεσίν ὑμῶν πεφανερῶσθαι. 7 
ἴὼ86. -σομϑβοίθθδββ οἔτου ἴο Βδνα Ὀθοι ταδιϊξαβίοα, 

12. οὐ πάλιν ἑαυτοὺς 
Νοξ ΕΓ Ή ΣΝ 5Εῖν 65 

:συνιστάνομεν - ὑμῖν, ἀλλὰ 
Ἅ6 ΔΥΘ Ραϊζπρ 1 βδίδπαϊησ ἰοδοίμὲν ἴο γοῦ, Ραξ 

ἀφορμὴν. διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ 
ΟΕΥΑΒὮ ἔγοσα αἰνίηβ.. ἴο γοῦ οΣ Ὀοδβίζῃβ, ονεσ. 

ἡμῶν, - ἵνα ̓  ἔχητε - : πρὸς. 
15», ἴὼ οχᾶοσ ἐπαὲέ. ὑοῦ τᾶν ΡῈ μανίπεὶ͵ ἰονγασζα 

᾿ τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ μὴ 
[Ὡἢ6 (ομ65) ἴπ ξαςο (Ομ 65) Ὀοδϑίίϊῃβ δῃᾶ ποῖ 

ἐν. ας καρδίᾳ, τς -εἴτε΄ γὰρ 
ἰπ ΙΝ ᾿ρασῖ, το ΠΟΊΤΏΘΕ : ΖΟΥ. 

ἐξέστημεν, νι 
να βδἰοοά οαΐ Οὗ. (56 1ν 65), 

σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 14 ἡ γὰρ ἀγάπη 
Ψψ)}ὲ ἀτα Βουπηα 1π ΤὨΪ]Ω͂, ἴο τοῦ. ὙΠῸ, ΣΟΙ, ᾿ ἴονα 

ΧΡ ιστοῦ συνέχει 
.- ΟἸ σιβὶ 15 Βοϊ 5 ἰοβϑίμοσ 

τοῦτο ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων 
15. ἰδαξ ὉΠ. ΟΥΥ 811 (0165) 

ἀπέθανεν: ἄρα ᾿ οἱ πάντες ἀπέθανον: 15 «καὶ 
86 ἀϊθρᾶ; σϑϑὴὴν ἴθ. δ8}} ἴδον αἰϊβᾶ; ΠΈΒ6 

ὑπὲρ. πάντων - ἀπέθανεν. ως ἵνα 
ΟΥΕΣ 81} (085), . Ἀς ἀϊεᾶ " Ἔῶ Ὁχάοσ το" διε 

-ζῶντες: -μηκέτι ἑαυτοῖς. ἔοι. δε 
τῶν Ἡνίῃς. ποῦ γοῦ. ἴο 5εῖνεβ ᾿ "Ἄλον ταῖσι αὐ Ἦνα 

ἀλλὰ τῷ. : ὑπὲρ. αὐτῶν ἀποθανόντι . 
τδαδ ἕο [6 (06) ονοῦ ἰδθῖι ἰο (0π6} Βαμα αἰςα 

καὶ “-- ἐγερθέντι. - --. Π; 
διὰ ἰὰ (οπ6) μανίηδ 6 θῇ σαϊβεά υρ. -. - 

φόβον τοῦ 

13 

- εἴτε 
οΥ 

"τοῦ 
οὗ 6 

᾿κρίναντας᾽ 
ΒΑΝΊΕΙ 7Τυάδεά 

5, 
ἡμᾶς, 

[μι ΩΣ ; 
Ποσ6. ψΏο Πἴνο πιὶρῃῦ 

ὦ ΟΟΝΕΝΤΗΙΑΝΒ ὅδ: 11-- Ἢ 

Ἰυάσιηοηῦ δοαῦ οὗ 
Ὅπ6 . ΟἸὨγχίβῦ, δῦ ΘϑΟῺ 
ΟὯΘ 8») φοὺ “δἷ5 
αι τὸν ὰ6 ὑΙτσ5 
ἄομο ἰπγοῦσὴ ὑδλα 
ΒΟΥ, δυοσογαΐηθ ἴο 
ὑῃὴ6 ἰῃίηρα. Ὧ8 - 88 
Ῥχϑοιϊορα, σῇϑμοσ 
ἰπ. Βοοᾶ οΥἹ 116. - ᾿ 

11 Καονίηρ, {δ οχθ- 
ἔοΥο, [6 ἴδθασ. οὗ 
76 Τιογᾶ, ψὸ Κδὸρ 
ῬΟΥσϑαϊηρ τηθῃ,.-. Ὀὰὺ 

6 Ὧδγνε θη τηϑᾶθ 
ταϑδϑηλίοδ  ὅἤο Οοᾶ. 
Ἠονονοῦ, Σ ΟΡ 
ὑμβαὺ ψὸ - αν ὈΘδὰ 
τϑθ τηϑηϊίθοί 8150 
το “σΣουκ᾽ σοηϑΟ 6685. 
12 ὲ αἵ “ὔοῦ δϑϑαΐίῃ 
Τϑοοιπθηαίηρ Οὐτ- 
βοΙνεβ ἴἰο τοῦ, μὲ 
σἰνίηῃσ τοῦ. δἤὴ ἰπ- 
᾿ἀποοαθηῦ ἔογ - Ὀοβϑὺ- 
ἴὰρ. ἴὰ τρορθοῦ ἴσο -, 
{λα᾽ῇ ἸΟῦ ΤΥ Ὦδνα 
[δὰ ΔΏΒΝΘΙ] ἴον ὑμοϑα 
ΜῺΟ Ὀοαϑῦ ονοῦ. δ 
οαὐασαὰ ΔΡΌΘΆΓΔΏΟΘ 
Ῥαῦ Ἰοὺ ΟΥ̓ΘΥ͂ 8 
Πραζῦὺ. 13 ΕῸΣ: ὦ στ6 
ὝΤΟΤΘ Οὔ, οὗ ΟἿΚ χη, 
0  ψὰϑ ἴῸ ΟΑοῦ; ἱΐ 
ΜῸ 816 βουῃᾶ 1η τι], 
ὧς, ἰδ ἴοσ. σοῦ: ..14 ῬῸΣ 
6 ᾿ονο-- ἴὯ8 - ΟὨγΥ δῦ 
᾿Β85. ὉΘΟΙΊΒΘΙΒ - 15, Ὧ6- 

οδῦδα ἰῃὶσ. 15. τ ηδῦ 
6 Ὥδνο ᾿ἰπᾶαροᾶ, 

ἀοῦ οὔθ. τῇδ αϊδα 

ῸΣ 81; 50, ὑμ6ῃ, 
811 δὰ ἀἰοά; 15 δηὰ 

αϊρα - ΤῸΓ .:811 ἐῃδῖ 

γε Ὧσ ἸΟΩΘΟΣ ἴὸτ 
ἘΠΘΙΏΒΘΙ͂ΨΕΒ, . παῤ ΤῸΣ 

τὰ ὙΠῸ -ἀϊρά. ΟἿΟΣ 

θὰ δρᾶ ψ1ἃ8.. ταὶβθα 
ἐς μρ... ΡΈΕΙ - : με ν 
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16 Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα 
Αβ-δηᾶ νν 6 ἔχγοα ἴθ. ὥον ΠῸ ΟὔΒ 

οἴδαμεν ᾿ κατὰ σάρκα: εἰ καὶ 
ν8 δνο πονη δοςοσζαϊηρ ἰο Η65Π; 1 δὰ 

ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, 
νε αν πον δϑδοςοσαϊηβ ἴο Β658 Ομ γχίβί, 

ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν. 17 ὥστε 
Ῥεῖ τὸν ποΐέγεξ Μὲ δῖα Κῃον]ῃξ. ΑξΞ-δηα 

εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις. τὰ 
1 δῆϑσοῆθ ἰῇ (μστίβί, ΔΘῪ οτραίϊλοα; [86 

ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν 
τομαῖς (μία ρϑ) τϑηὶ διοηρβίάθ, Ἰοο! Ὁ 85 Ῥεσοσηα 

καινά" 18 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ 
πον (ἰη55); α6 αξ 41} (ἰϊη 55) ουὐΐοΐ μα 

θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ 
αοά {μα (ομ6) δανίηρ τοοομοεῦ 5 ἴο Ὠἰτη5ΘΙ 

διὰ Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν 
ἴσου. ΟὨμγδὲ πᾶ πανῖηρβίνεθ ἴο 5 18 

διακονίαν τῆς. καταλλαγῆς, 19 ὡς ὅτι θεὸς 
βούνίςοθ οὔίῃμε σϑοοπολ) δέοι, 85 ἰμαΐ ἀοὰ 

ἦν ἐν Χειστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, 
ψνὰ5 ἴῃ Ἀχὶσ ψυουῦ ΤΟσο ΟΣ 5 ἰἴο ὨΪΠΊ561, 

ὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα 
ἐνὶ : Υξσμενς ἴο πο {πα 24}15 Ῥ6βϑιάβ 

᾽ “ Ἂ ,΄ 2 -“" Ἃ 2 - 

αὐτῶν, και θέ ενος εν ἡμῖν τον λόγον τῆς 

αν κρὰ μανία ρὰλ π΄ ὧδ ἐπα ψοχά οἔ ἐδ 

καταλλαγῆς. 
χϑοομ Ἰδοῦ, ᾿ - 

20 Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν 
Ὅν ὈΟἸμγιβέ ἐδοσθέοσα γγ6 Δ΄6 δα 55 ου5 

ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡμῶν" 
85 οξίῃοεο Οἀοά φηΐχοδὴ ᾽ τστουρῃ 115; 

δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, 
6 δῖθ Βυ Ὁ δ δ ονεε (Ομ σιςί, 

καταλλάγητε τῷ θεῷ. 21 τὸν μὴ 
Ρ6 σοῦ τϑοομοῖθα ἰο 6 ἀοσα. ἼἸμς (οπμ6) ποῖ 

γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν 
Βανὶηβ Καονν - 5 ΟΥΝΕΣ {Ὶ βίῃ 

ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα 
6 χηϑδᾶθ, ἴη οτάϑχυ ἰμδὲ Ψ6 ταὶ Ῥθοοχὴ 8 

δικαιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ: 
τἰσῃίθουβηθβ5. οὗ σοά ἦπκ Ὠϊτη. 

θ Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν 
Ὑγουκίαρ ἰοσοῖμεσ Ὀὰὲ 8ἰ58ὺ να ἃ. δ σθδίσωξ 

ὴ εἰς - κενὸν τὴν - χάρν 
ἰοὶ τοϊὸ Θαλρ τ (6558) [886 υπάᾶεσπβοσνεᾶ Κἰπᾶμεββ 

τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς 2 λέγει γάρ 
οὐίῃε αοά ἰοδοσορί ὑοῦ; - ἈΘ 15 βδ συ ἴῃ 5 Του 

- Καιρῷ δεικτῷ ἐπήκουσά σου 
Τὸ αρροϊηϊθα ἐσθ βδοσαρίδβθιθ 1 Βεδσζαὰ ὍΡΟΙ οἴνου 

816 

10 Ομ 5Θαα ΘΠ 
ἔτοσῃ ΠΟΥ Οἢ Ψ6 Κπον 
ΠΟ τϑῃ ϑδοοοσαϊηρ ἴο 
{π6 βΒοϑῇ. Ἐνθῃ ἐξ ᾿ς 
Βαῦθ Κῆόοχῃ ΟὨχὶβὲ 
δοοογαΐϊηπσ ἴο ἐδ 
ΕΙ65, σογύδιη!Ἱῦ γα 
ΠΟΝ ΚΟΥ Ὠϊ 850 Ὧο 
τήογο. 17 ΟΠ ΞΘΟΌΘΠΙΥ 
1 ΔΗσΟΩΘ 5 ἴῃ υηΐοῃ 
νι ΟΠ γίδὺ, μ6 ἰ5 ἃ 
πον ογοϑύίζου; ὕμ6 οἱὰ 
«ΐηρα Ῥδϑϑδθὰ δΥΔΥ, 
ἸοΟΟΙς! ΔΘ ὑμΐηρ5 δγα 
σοῖθ ἰπίο δχίϑύθησβρ; 
18 Βυὺ 411 ὑπὶηρθ 8.8 
ἔτοιῃ αοά, ψο Τϑοοι- 

οἰδα 5 ἴο ὨΪΠΊΞΘΙ 
ὑγοῦρ ΟὨγὶδῦ δηὰ 
σανθ 05 ῃμ6 τοδί σν 
οὗ ὑπμ6 σϑοοῃοϊαύίοῃ, 
19 πϑιθιγ, ὑμαῦ αοά 
Ψψ85 ἈὮΥ̓͂ 6818 οἵ 
ΟὨτιθῦ τσϑοοησηρ 8 
ψοΣα ἕο ὨἰμηβϑΙῖ, ποὶ 
τοοκοηΐηρ ο᾽ ὑῃθηι 
ὑπ 61: ὕσθβρδϑϑδθσ, δῃηά 
ὯΘ οοτηχαλ θα [6 τψοχὰ 
οὗ {μ6 τσαϑοοροϊαίίοῃ 
ἴο 1.5. ἜΝ 

20 6 δ΄ ἐμογθίογε 
δ ΘΘΟΥ5 βαρύ» 
ἰὴ [ΙἴὉΓ ΟἸγχΙδὺ, 85 
ὑπουρὴ αοα 6.6 τηδκ- 
ἴῃρ δηύγοαϊν ὑμγοῦρῃ 
5. Α5 ϑβυρδυϊαζος ΤῸ 

ΟὨγχιδὺ ψὰ Ῥθρ: “Β6- 

οοῦθ σϑοοηοθά ἰο 

οὔ." 21 ὙΠ6 οὔθ 0 
αἰα ποῦ Κῆον 5: [8 
ταϑᾶθ ἴἰο 6 5 ἴογ 

5, ὑῃαῦὺ ψ πρηῦ ὃ6- 
᾿ σοχὴθ αοαβ τἱρῃξθοῦβ- 
55 ὉΥ͂ ΠΊΘΔῺ5 οὗ Ἡϊμη, 

Ὑ͵οΥΚίηρ ὑορσοῦμόῦ 
ὙΠ Ὠπη, Μ͵Ὸ 8150 

οηὐσοαῦ τοῦ ποῦ ἴο 

δοσορὺ ἐπα υπμδοϑοσνθά 
Κιπ ποθ οὔ ἀοά 
8) τηΐδα ἰ5 μὰ - 
Ῥοβ6. 2ΕῸΤΓ [16 5878: 
Ἴὴ 8ὴ ϑδοσθρύδθϊ!θ 
ἐϊπιθ 1 ἤραζᾶ γχγοῦ; 

ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά 
ΟΥ βαϊνδίάου ἱ βαᾶνθ Π6ΙΡ 

ς , εὐπρόσδεκτος, 
ΟΝ ϑδρροϊηϊεα ἴπὸ ὙΚ0611 δοσορίβ 16 ἰοννασά, 

ἡμέρα σωτηρίας" 

8 μηδεμίαν 

προσκοττήν, ἵνα 
ΕΣ ΚΙη δ ἰουννδχά, πῃ οχᾶοσ ἱπδὶ 

μὴ μωμηθῇ διακονία, 4 ἀλλ᾽ 
ποῖ ταῖρμὲ Βα ξουπα βροίίθα ἡ ᾿ 

συνιστάνοντες 
Ἔνθ 5 Ραυξη δ ἴῃ βία λαϊηρ ΤΠ 

διάκονοι: ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν 
ἴῃ φηαυχζδηοθ 

ἐν στενοχωρίαις, 

ὅ ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, 
᾿χλ δος εα βίδίθϑ, 

ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 
1 δου πο 65 ἔσοσῃ 5166Ρρ, θὰ ξαϑίϊηρϑ, 

μακροθυμί 
ἰῃ Κηονιθᾶσο, 1 ἸΟΏΡΙ 655 οὗ κοτε, 

ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ 

ἐν κόποις, ἐν 

6 ἐν ἁγνότητι, ἐν 

ἀνυποκρίτῳ, Ἶ ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει 
ὈΠΏΡΟΟΙΙσΔ], 

τῆς δικαιοσύνης 
οὗ ασοὔ; ἰπγουρὴ ἰῃ6 ψθδροῦβ οὗ 6. Υἱσῃθου σὴ 655 

-“" 4 

τῶν ὅπλων 

᾿ ξ 
ΟΕ ἴῃς τσ [Ῥδγί5] 

δόξης καὶ ἀτιμίαι 
{χοῦ ΚΊΟΥν. δηὰ ἀεποκοξ, 

τῶ 
ΟΣ ἴῃς. (οὨ 65) 

οὗ ἰδ 6 1ο σὲ [ρϑτί5], 

δυσφημίας καὶ εὐφημίας ὡς πλάνοι 
δια δβοοῖῦ ἔϑχηςα; 

. ἀγνοούμενοι 
(οπθ8) δίῃ πη Κποῖνα 

ὡς ἀποθνήσκοντες 
ἔ (ο".65) ἅντηρ 

. παιδευόμενοι 
86. ἸΟΟΚῚ τνθ 8 ᾿ἰνῖηρ, 85 (οὔἕθ5) Ροϊμρ αἸβοϊο ρα 

θανατούμενοι, 
(065). θοΐηρ αἰ ἰο ἀφαίῃ, 

84 ἐγαΐδξωϊ (ΟΠ 65), 

ἐπιγινωσκόμενοι, 
(ΟΠ 65) Ῥεὶπξ σϑοορ:ϊΖθϑί, 

λυπούμενοι 
(ΟΠ 65) δίῃ βααάθηθα ὄονὸσ Ριδ (ΟΠ)65) ΓΘ]  ΟἸη5, 85 

-πλουτίζοντες, πολλοὺς δὲ 
(οτ1 65) Θηνοΐηνρ, 
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δά ἴῃ 8 ΟΡ οὗ 581- 
γαύϊιου ΤΣ ὨΘΙρϑα γψοι. 
ΙΟΟΚΙ ΝῸΝ ἰ5 {86 
ΒΒΡΘΟΙΔ11ν Βοσορ ύδ 016 
ἔππιθ. ΤοοΚ! Νὸν [15 
886 αἀδΥ οὗ βαϊναίίζοῃ, 

ϑΙὴ 0 ὙΜΆΥ 816 
6 οἰνηρ ΒῺΥ Οϑ11586 
ΣΟΥ 5ϑαμ ]ΐηρ, ὑμαῦ 
ΟἿΣ τλῆ ὐδσυ τηΐϊσῃΐ 
ποὺ Ρὲ ουμὰ ἴδυϊ᾽ 
ψιϊα; ἀρυῦ ἴῃ ονοῦν 
ἍΆΥ ὍἈῸ τοοουηθηᾷα 
ΟὝΓΒΘΙΥΟ 885 Οοα᾽Β 
χηϊηϊδίοσϑ, Ὧν 6 θῃ- 
ἄυτηορ οὗ τσ, Ὁν 
ἀπ] δυο, Ὁ Οδ565 
οἵ πορά, Ὁν απ σΠ165, 
5᾽ΌΥ Ὀοαίζηρϑ, ὉΡ ᾿γ]5- 

ΓΘΏ5, ἈΥ̓͂ αἰδογάθυϑ,. ὈΥ 
ἸΔΌΟΥΒ, ὉΣΥ͂ 5ΙΘΘΡΙ6 55 
πἰρηῦδ, ὈΥ ὑϊηθα τὶ ἢ- 

ουὐὺὐ Ζοοᾶ, ΘΟ ῸΥ ρυσὶῦν, 

ὉΥ Κηομ]θαᾶροθ, ὈΥ Ἰοπρ- 

ΒΌΒΘΥΙησ, ὉΥ ΚΙΏΔΠΘΒ5, 
ὉΥ͂ ΠΟΙΡ ΒΡ ΤΙ , ὈΥ Ιον6 
ἴγθθ ἔσο ὨΥΡΟΟΤΙβυ, 

ΤῸ ὑπ] ΒΡΘΘΟῺ, 
ὉΥ αοα᾽5' ΡΟΨΘΙ; 
ΤὨΓΟΡ ὑπῃ6 ὙΘΆΡΟΣΚ 

οὗ τἱρῃθθοῦϑηθ 55. ΟἹ 

[Π6. τίρῃῦ δηᾶὰ δῃηὰ 

ΟἿ ὑπο [οῦρ, 8 το Ρ ἢ 

ΟἿΟΥΥ δῃᾶὰ ἀἰἰβῇοθοσ, 

σοῦ θα ταροσχὺ 
δὰ ρβοοά τϑροῦῦ; 85 
ἀδορίνοσα δῃᾶ νοΐ 

ἐσαύηξαὶ, 985 εὶηρ 
ὉΠ δηα γοὺ Ὀ6- 
ἰὴ ΤΘσορη ρα, 8.5 ἀγ- 

ἴὴς δηῃηᾶ γοϑῦ, Ἰοοκ! ψ6 

11ν8, 8.5. ἀἰβο θα 884 

γοὺ ποῦ αἀδνοσοαᾶ ἰοὸ 

ἀρδίῃ, 1085 βουσόνίηρ 
Ραῦ ΘΟΥΘΥ το]οϊοϊηρ, 
5 ΡΟΟΓ Βαὺ “πᾶῖς- 
ἴῃ ΘΩΥ τἱο, 88 
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ἔ ὶ ά μανίασ  πούμίηρ δηά 
ὲ ες καὶ πάντα Ι͂ ἢ 

μος Ἐχονοὴ δά 8} (ἐπη55) [γϑὺ ΡΟβ5 5512} Δ}} 
ποϊῃϊηϑ . (018.65) ΒΑνΊΩΡ 

Ἷ8 Δ6. 81}. 

ἔ ᾿ 
1η 95. "Ξὶ 

ποιοὶ ἀονμ. ̓  ἘΣ : 1τοὐτ ταοαΐῃ ᾿ μιβ 

11 Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς: 1 ῬΘΘΙν ορεηρά ἴο τόνδ᾽ 

Ἢ ν : ο ἅτ ἰονατα σοχιημίδπδ, ΟἿΣ. 
Ὼ οὗ υ5 885 ϑἷοοα Ορεῦ 8 

Ι 

πων" ἡ καρδία] Ἀδατὺ Δ85 σἰαοπ δὰ 

ὑμαξ, ἐοροθίον : ἴῃ ραΣε οὐδ. 12 ου αἴ ποὶ 
χοῦ. ,ὦ ᾿ 

ὃν ,, πτεεπλάτυνται" 12 οὐ οΥδαα Θά ὅοῸΥ τοῖα 

ἜΝ . Β65 Ῥθϑῃ Ῥτοδάβθῃβᾶ; ποῦ] αὐ 5, Ὀὰῦ τοῦ 

στενοχωρεῖσθε " ἐν ᾿ ἡμῖν͵, "εξ προρτ που 
1 Ϊ 8, - 

σοῦ αἵ μεΐϊπε αἱ Πὰ ΠΑΥΥΟΥ, ῬΙΔσα 1 : 8, : 

στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς Δ θοῦ οηβ. 18 ἜΘ, 85 8 

σοῦ τὸ Ῥοίῃς Ρυῦ ἴῃ ΠΔΥΓΟΥ, 2} {-|-1 μαΐῖ ἴα ᾿ Ἴπ6 τ λτα βε να: ἧι π
ε 

λάγχνοις ὑμῶν’ 18 τὴν δὲ αὐτὴν τὶ 80 με ϑιμαν θοὸς 

στ ΥΧΝ «Οὗ τοῦ; ἴμ6 - Ρυΐ νοῖν | ἄγοη--- τοῦ, ἴοο, ΘΏ 

ἑ έ ἔ ουὖ. : ες, 
᾿ ΐ ὧ τέκνοις λέγω, ΠΝ | 

ἈντιρισθιονΣ ΠῚ διῖ ᾿ἴο σα Ι δτὰ 58 1η5,}:. 1400. ποῦ ὈΘΟΟΙΙΘ 

ὈΠΘΥΘΏΙΥ γοκοᾶ. χα ὄνθητ καὶ ὑμεῖς. τιλατύνθητε μεις ὉΣΌΘΙονοσβ. ἘῸΓ δῦ 
με χοῦ Ὀτοολάθῃβα δἷβο... ὑοῦ, 

ί ᾿ ἑ ῦ ἶ Ἰρμίθοιβ- Υ ίνεσθε . ἑτεροζυγοῦντες 5μασῖηρ ὁ τὶρ - 

᾿ δ 1... ἐξώι Ῥεσογηίηϑ Ῥοίηβ ἀ  ΕΥΘΘΏΥ γοκεα] πρὸ δηᾶ.. 18. ΜΊ]ΘΒΒΏΘΒΒ 

ἀπίστοις" τίς ἢ γὰρ μετοχὴ ᾿πᾶν6ῦ Οὐ ψπὰῦ 61- 

το ἈΔΡοΙλανοῦβ; δὲ : ΣΟΥ͂ Βοϊάλτβ ννἹ ἢ ̓  ἸΟ ΒΡ 065 168 

δικαιοσύνῃ καὶ... ἀνομίς, τίς [βᾶνβ σιν ἀδυκΉ 6559 

τὸ τὶ ρμϊδουβηθθθ διά [0 ἸΥΜΊΘΒΒΏΘΒΒ,-. ΟΥ' ΜΗΔῈ} 15 ἘΠΙ ΠΘΥ, σψθδὲ Παῖ- 

κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ | πιουῦ ἰ5 ὑπο Ῥϑύνθοα 

5ῃδυίηβθ. ἴἰὸ Ἡσῃξ ἰοννατᾶ ἀδυιζηθεβῦ ψγνηδῖ Ρυΐ ΟὨτιο δῃᾶ ΒΘΊΪ 419 

, Ι ῦ ὸ λίαρ, ἢ τίς Ι0γ ψῇῃδῦ Ῥογύλοῃ. ἀο65 συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ, . 
τἰρευςναν τ οὗ Ομσιβὲ. ἰοννατά Βειΐδτ, " ος ναὶ ἃ Ταὶὰ] Ῥδύβοῦὶ Ὦδνα 

Ἷ πιστῷ ᾿ μετὰ ἀπίστου;  «νἹ ὉΠΌΘΙ 6 Γ9 
τ ἴο ζαλ λΈ} (0π6). ἁὰ ὑπθϑίθνεῦῖ ἡνλρλε  πξε ᾿ἀἰοόμὸς 

ἣν ὲ- πϑὴΣ συνκατάθεσις ν ᾿ 

" ψπδι ἊΣ νυϊδηα ἄονα ἰοπεῖπεσ  πιθηὺ ἄοθβ αοά "5. ἀρόμῃς 
ναῷ... «θεοῦ μετὰ: εἰδώλων; : ἡμεῖς 1.016. ὨᾶνΘ δ 15} ταλβαες 

το ἀϊνίης παρ ἀθοα οἕαοά ἢ. 1805 ὍΘ᾽ ἘῸΓ ΜΔ 816..8. ἰΘΙΩΡ]6 
“θεοῦ. ἐσμὲν - ζῶντος |.οὗ ὃ. ̓νίαρ΄. αΟΩ;.. ζῇ ἀρ. ναὸς ᾿ : ς΄ 

ὙΡ αἰϊνίηο Ὄπ άθου οἵ αοἄ νε 8: οὗ (6) τπἰνίηρ;. 

καθὼς εἶπεν ὁ θεὸς ὅτι -- Ἑνοικήσω- 
Ἐπ ωΣ 15 β86ὰ: ἴμε - Πσοά ἰδαὶ.. 1 58.8}1 Σιᾶάννο!! 

ἐν αὐτοῖς καὶ “ἐνπέριπατήσω, κἀὶ “ἔσομαι 
ἐπε - ἃπᾶ; 1588 Ἴ Δ1 ΔΥΛΟΠ Ε,. δηᾶ 1 58} ὈΘ8 

45 αοἄ 5814:. “Ἴ 5088 

απιᾶ.- ΜΆ: δια 8 

ΓΓΒΘΠΉ, 88 1 5581 

86 ὑπεῖ' αοά, πᾶ ἐῆον 
"πῶν. θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου. -λαός.- ἡρπνὸ απο 

ἐμῶν ως ἐν ἢ πα. {πον ΜΠΡῈ οἶτηθ Ῥεορῖβ. "Ἢ" Ἐν διὸ Νευρεοεῖ 

πον διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου -- - “ ὭΡΑ 

" ΕῚ ΜΒσα,. «δέ ουξέτου ουὐοξ τηΐαβί εὐοὰ πο Ὁ 

καὶ - - ἀφορί τ ρει Κύριος ὅπᾶ͵ βερᾶταῦθ σοῦττ 
ὑτῶ αἱ -- ἀφορίσθητε, --. λέγει". Κύριος, 1 “τ ᾿ Οὐ 

ννέγτεο κα ἐπ τουθν  ένὸνς οϑ, 185 βασιλεῖ... Τιοτᾶ, 56 1ν685,᾿. 58.085 Το ΒονδὮ, 

11. Τομόναι, “7, 8,11 τας, θταδι 16 Ἰιοσά, ΒΥ. 

τοῖα: ϑιηοηρ ὑπόχῆ, 

μναουσαποοκ ταν..».....“ὕ.τὸῦἌρορρώνέόοὼὺ 
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καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε᾽ κἀγὼ ['ἀπὰ. αὐ ἐοποπίησ 
Δα οἶτλοῖοϑα ({π1π5) ποΐ ΡῈ γοῦ ἰοπομίησ; δηάχ ᾿ [6 ἸχΛΟΙΘΔ ἢ ὑμίηρ' "; 

εἰσδέξομαι ὑμᾶς: 18 καὶ ἔσομαι. ὑμῖν |““ἃπὰ. 1 Ψ|11 ἔβκα 
51.811 {86 ττιΐο του; δηά Ι5ῆ8ΔΠ1}06 ἴογου σοῦ ἰη.᾽" 18 “ΑΩΔ Τ 

εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθξ μοι εἰς υἱοὺς [ 58.811 Βὲ ἃ Ζαῦμοσ ἰο 
ἰαίο ἐδίμοσ, δῃηᾶὰ στοῦ 1 Ρ06 ἰοταθ ἱπίο Ξοὴ5 γοῦ, 86 Υοῦ “11 6 

καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ. 1 5οπ8 δα ἀδιρηύεῦα ἰοὸ 
Διά. ἀδιυιβῃΐοσβ, 15 βαυῖη Ιοτὰ Αἰταϊρσῃΐν. ΤΆΘ,᾽ 580} Το ῃονϑ ἢ" (86 

ΑΙμιϊρὐν." 
ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς : : 
ΤΉΘ56 Ἐμουθΐοσο (ο0Π65) Βανίηϑ {πὸ ΟΏΘΥΘΓΟΓΘ, δἷησθ 

ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί," καθαρίσωμεν Θ᾿ ΠῶνΘ᾽ ὑπ 688 
ῬΙΟΥΆΊΪδο, Ιονεα (ο΄ 65), ὃᾳ{{{Ὲ ΞΒου]α οΟἸΘ8Ώ56 | ὈΤΌΙΑΪ565, ὈΘΙ ον ἃ ΟΠΘ5, 

ἑαυτοὺς «ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ δῦ [15 “ ΟΙἸθδδῆδθ ΟἿΓ- 
, δεῖνεβ: Ἐτο Ἔν Ρροϊαΐϊΐοη ΟΥ̓ Βοϑῃ δῃᾶ] 561 γ65 Οὗ ΟΥ̓ α6ῆ16- 

πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ ] πιθαῦ. “ο΄ - Π6ΘΠ: - δηά 
βοϊσεί, Ρυϊίηρ᾽ λα ΡΟ ὨοΙΐθθβα ἱὰ ἔδασ | 51, ρογίθούρ Ὧ01}1- 

θεοῦ. : Παρ ϑ5 ἴῃ, αοα᾽ 5. ἔδαῖὶ 
οὗ αοά. : ᾿ ΟΦ ΑΙΟΝ ΤΌΟΠῚ ἰοῦ 

3 Χωρήσατε οὐδένα ἀκ. -Ν 6. Βᾶγνθ. πτοηρθα 
ΑἸιονν τοῦ 5ΌΘ66 ξοσ τς ΠΟ ΟὯ6..[-ἢἃ].0 ὉΏ6,- Ἧὸ Ὥδγο οοτ- 

ἠδικήσαμεν, οὐδένα. ἐφθείραμεν, [ τυρίεά 0 ομδ;- ἅα 
ΝΕ ἐζεαϊθα ΠΕ ΕΟΌΘΙΣ: Ὧ0 ΟὯΘ να οουζαρίβα, δυο ἰδ θη δαναρίασο 

οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν. 3. πρὸς | Σ᾽ πὸ ομδ. 31 ἀο ποὶ 
8 ἴοοκ δἀνϑῃξί, ὃ τ ραν : Ὁ ΞΗΒΕΡ ἢ οὐϑτας αν [ἰς ἴ0 ΘΟΠδΘΙΠΏ 

ΠΟ ΟἿΘ 

κατάκρισιν οὐ λέγω προείρηκα φῶ ἢ 
πού δγὰ βαγίωσ, 1 βδνο βαίᾳᾷ θθίοσα ὙΟὉ; Ρ ὉΓ 1 Βᾶνθ β81α 

; ; Ῥϑίοσθ ὑπαὺῦ ὑοῦ 816 
ἡπαδῖὶπα ἄνα 

γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις, ἡμῶν ἐστὲ εἰς) "“ ἩΡὴ 
Ἠραγῖβ οὗ 8 τοῦ ᾶγα ἰπίοὶ 1 ΟἹ ρασΐβ ὕο [6 

δρᾶ ἰὸ Ιἰνα ψίὺ 8. 

07 ἰμαῇ θὰ {π6 

᾿ καὶ Ν 
4ΑΤ αν ρτθαῦὺ ἔτθϑ- 

τς ἡμᾶς" ᾿ 
ες ἸΏΒ; - 

τὸ συναποθανεῖν. 
188 ἴο αἱᾳ ἐοσοέμοσς τυ 

συνζῆν. 4 πολλή μοι [655 ΟἱἨ ΞΡΘΕΟῺ τοναχά 
ἰο Ὀ6 νὶῃε ἰοσοίμος υυἱία. Μαςοα ἴοταθ ] σοῦ, Σ ἤδγο στοαὶ 

παρρησία Ἔρος, | ὑμᾶς, ἸΟΛλη μοι. Ὀοδβυηρ ἰῃ τϑεαγα ἰὸ 
ΠΕ ΕΒΜΕΣΣ. ΤΡΟΤΘΣ ἜΣ τ Ὁ τα γοῦ, 1 δι ΠΠ6α Ψ ΠΗ 
καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν: πεπλήρωμαι τῇ ᾿ 
Ῥοδϑη5 ὈνοΣ χοῦ; [1:δᾶνὲ ὕθϑῃ Β16οδἡ ἰἴο 188 ΠΣ: τ των ΟΥ̓ΘΣ ' Ὰ . ; Ἵ ΑἹ . [βονίπρ ψἱῦ ἴον ἴα παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ποι 

ΠΟΙΏΣΟΥΊ, " 1 δὼ β ρουδθουμαϊης ἰο [ἢ ον |8} οὔνς αἰλἽΤἝοιίοῃ, . 

ἐπὶ πάσῃ τῇ .. θλίψει. ἡμῶν. : ὅτῃ ἔδοῖ, ψ θη 6 
ροῦν. 811 {δὲ ἐχιυϊδίλοα οὗ ὑ8... τρε διτινοα ἱπΠ Μδοι θ΄: ἅο - 

5. Καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν - εἰς Μακεδονίαν [τ ἃ, ΟἿΥΤ Πδθῃ. σοὺ 
ΑΠπα ἔογ ὨΔΥΣΩΒ οοτὴα ΟΣ ῸΒ ἱπίο ΜαἼθάοιῃΐεδ. πο χϑιθῦ, Ῥυξ Ψ8 

οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν: ἡ σὰρξ. ἡμῶν ΤΩΠΔΩ͂Σ Ὁ ΨΗ 
Ὡοΐ 6. ἐ{Π85 δᾶ 16. Π5 Βὸ ὰρ ἴδ6 Βεβὴὰ ο ἀϑ, Ἐὐεν θὐ ΗΝ "ΟΝ τ 

ἀλλ᾽ ἐν παντὶ θλιβόμενοι ΒΒΕΝ, : 5 τ 
Ῥυξ ἴῃ νον τϊηβ (οῃ 65) Ῥεΐπε απᾶϑν τρϊυαϊαιίοι --- Βοτ ὐμοτο χοσα Ἀρὔβ 

ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι .---. 6. ἀλλ᾽ αϊυβουῦ, ἴθασβ τ - 
οἰ διᾶα ΒἈρὨί5, Ἰηβὶᾶθ ἔδατβ --τ, Βαϊ ἴῃ. ΘΝΘνΘΥ6168585 

18: σεῃονδῃ, 9791.8,π τά ,1θ-τ.. {πῃ6 Τοτά, ΒΨ. 



2 ΟΟΒΙΝΤΗΠΙΑΝΕ ἢ): 7---11 

παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς 
1η6 (οΠ6) σογαξοσθηε 1868 Ιονν]ν (Ομ. 65) 

παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ 
ςοχηξοτίοα Β ἴὴς ΟΑαοἂὐ ἴ΄ὰ ἰῇ6 ΡῬγϑβϑεῆςα 

Τίτου: 7 οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ 
ΟΥ̓ ΤΊίας; ποί ΟὨΪ ας ἴῃ ἰμ8 Ῥγδβθῆςα 

αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ἧ 
οὗ τι, Ῥὰξ 8150 ἰῇ ἐπδ οογηξοσσ ἰο ΨὮὭϊΟῃ 

παρεκλήθη ἐφ’ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν 
6 ννὰ5 οοχηξοσίβ αἱ, ὩΡρΟὴ γοῦ, τορουίη 80 Κ ἴο τι5 

τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, 
ἴῃς οτου Ἰοηδίηρ, ἴοὸ οὔύοῦυ νναηᾷ, 

τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε με 
ἴ1τ 6 οἴγου Ζ6 8] [λ 23) ΤΩΘ, 85-ΔηΠ 8 τὯ6 

μᾶλλον χαρῆναι. 
ΤαΐὉ ἴο χο͵οΐςθ. 

8 ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ 
Βδοδυδα 1 δῃά 1ἵϑααάοηθῦὰ τοῦ ἴθ ἴδ 

ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι᾽ εἰ καὶ μετεμελόμην, 
Ἰοέΐοχ, ποῦ 1 δὰ χοροί; 1 δὴ Ιγχορτοίεα, 

᾿βλέτω ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ 
ΤΊοοκΚ αὶ μα (ῃς 1εἰΐοσ .μαὲ 1 δὰ 

πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς, 9 νῦν 
ἰονναχά ΒΟῸΣ βαδαρῃθρα χοῦ ΠΟΥ, 

χαίρω οὐχ ὅτι ἐλυτήθητε ἀλλ᾽ 
Ιδχὼ τϑοϊοίηδ, ποῖ ἐμαί σοῦ νεσα βαϑάθηθα, Ῥαΐ 

ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν, 
13»: τοῦ ΨΟχῈ βδααρθηρᾶ 1ηΐο τορϑηΐδῃςθρ, 

ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν, 
τοῦ 6 γΟ βδααρηθα οσ ϑασοχαϊηδ ἴο αοᾶ, 

ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε 
ἴῃ ογτᾶοσ ἱπαὶ ἢ ποίπίηρ τοὺ ταϊσϊ ΞΌΒΕΟΣ ἀδιααρα 

ἐξ ἡμῶν. 1 ἡ γὰρ κατὰ θεὸν 
ουΐ οὗ 1:5. ἐν 41} ΤῸΥ ϑοοοζάϊη ἰο Οαοὰ 

λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον 
βδάῃθβ. στορεηΐδησθ ἰηΐο βαινϑίίοη Ὁησγοσσθίίδο]α 

ἐργάζετα᾽ ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη 
15 ψουκῖθθ; ἴθ χὰ οὔίδα ψονϊὰ 58) 655 

θάνατον κατεργάζεται. 11 ἰδοὸὸ γὰρ αὐτὸ 
ἀσοδῖα 15 ννοσκιηρ ἄονῃ. ΤΟΟΚΙ ΕῸΣΓ νϑτν 

τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι 
{π15 (ἰἰη5)ὺ ἴὰ6 δοοοσχάϊηρ ο Οοα ἰο ΡῈ βδδαθηδᾶ 

πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ 
ΟΝ τσ 1 νογκοᾶ ἄοόννὰ ἴο γοῦ βορεεᾶ ἃρ, βυΐ 

ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, 
ἀοέθηβο, μυΐ ἀπαϊὶστιβίϊο, »υϊ Ζθ6 87, 

ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν" 
μευ ἸΟΏΆΡΊΩΡ, ρυΐ Ζ68], θα δυθηδίηδ; 

8290 

αοᾶ, ψῇο σομλζογίς 
{οδβ6 1814 ἰοῦ, σοι. 
Τοτ θα 5 ΡΥ [6 ῥτϑβ- 
Θῇο6 οὗ ὙΤϊπι5; 7 γρὲ 
Ὡοῦ Δ᾽΄'οῃθ ὉΥ͂ Ὠΐβ Ὁχσθβ- 
σα, θα 8150 ὉΥ ἰῃβ 
σογηΐζοτὺ. ψὶ ΜΏΪΘἢ 
Ὧ6 Ὡϑαά ἤθδὴ οομ- 
Σουβα ΟΥ̓́Θ ὑοῦ, 85 
Ὧ6 Ὀχζουρῶῦ 5 ψοσγὰ 
δρδίῃ οὗ γόῦα Ἰοῃρίηρ, 
σχόοῦξκ ΤΟΣ ΐρ, σοῦκ 

Ζ681 Ι͂ΟΥὙ 6; 50 ἰδὲ 
Ι το]οϊοθᾶ γϑὺ χῆοσϑ. 

ΒΉΘΔΩΟΘ οὐ 1Ὶ 
βααάθηρᾶ σοῦ ὈΥ͂ ζγ 
Ιουΐοσ, 1 ἄο ποὺ σορτοὶ 
10. Ενθὴ 1 ἀἰὰ βἱ 
Ἐχγβϑὺ τοστοὺ Ὁ, (1 568 
ὑμαὺ ὑμαῦ [οὐΐοσ 5δά- 
ἀφηρᾶ γοῦ, ὑπουρὴ 
ἴοῦ δ΄ 6 ψῺ116,) 
ΘΠΟΝ ΓΙ χτο͵οΐοθ, τοὶ 
Ῥϑοϑιβ τοῦ ΨΈ͵6 Ἰαϑὺ 
βοἀαρηθρᾶ, Ὀυῦ Ὀδοδβ8 
χοῦ ΨψοΥΘ βδαάαρηρᾷ 
ἰηΐο τορϑηθίηρ; ἴοσ 
σοῦ ψεοῦθ 5δαάρῃρα 
ἴὴ 8 ΡΒΟΩῚΥ ΨψΑΥ, ἰδὲ 
χοῦ χηϊρηῦ ΒΟΥ ΤῸ 
ἄδιηδρα ἴθ ϑδηγυῃίηρ 
ἄπθ ἰο 5. 10 ἘῸΣ 58α- 
ΩΘο5 ἢ ἃ ΒΟΑ͂Ι ΨᾺΥ 
ΤΔΚΟ5. ΤΟΥ τορϑηΐβηοθ 
ἴο ϑβαϊναύίζοη ὑμαῦὺ ἰδ 
ποὺ ἴο Ὀ6 τορτου δᾶ; 
Ρυῦ μ6 βϑάῃθββ οὗ 
56 μοῦ ργοάμπορβ 
ἄραίῃ. 11 ΕῸσ, Ιοοκ' 
{πὶ ΟῚ ὑπίηρ, ὙοῦῈ 

Ρεΐῃρ βδδαρηρᾶ ἴῃ ἃ 

ΒΟΟΙΥ ψῶν, Μηδ ἃ 

θα θδσηῃδδίηθο ἷἴᾧ 

Ῥτγοαμπορᾷ ἰῇ τοῦ, γ65, 

οΟἸδαυίηρ ΟΥἨ ΨψΟΌΓΣΒΘΙΨΟΒ, 

γοβϑ, ἱπαϊρηαύζοη, Υγ68, 

ἔδυ, γϑ5, Ἰοῃρίηξ, 

γ65, Ζ681, γεϑβ, τὶρῃὺς- 

ἴὴρ οἵὗὐ μ6 στοηρ' 
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παντὶ 
'Ϊὰ' δνοσυίῃϊηβ 

συνεστήσατε 
τοῦ ρμαΐ ἰῃὰ δίδη σης τ Ἰτἢ 56 Ιν 65 

ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι. 12 ἄρα εἰ 
τ ἐὐρύνα ἴο Ρ6 ἰἴο ῃ6 τά γοὶ ἘΘΔῚΙν ἰὲ 

καὶ ἔγραψα. ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν 
δῃὰ 1 ψτοία ἰὸ του, ποῖ οα δοοοιυῃῖ 

τοῦ ἀδικήσαντος, ἀλλ᾽ 
οὗ ἴῃς (οη6) Βανὶηδ δοῖρα πσὶ ρ  θοιιϑ]ν, μυὲ 

οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ 
ποῖ Σ οὐ δοοουὴΐ οὗ ἴὰ6 (οὔ 6) 

ἀδικηθέντος, ἀλλ᾽. 
Βανίῃξδ 6ϑ ἰσθδίβα ἁηυισ δοῦν, μευ 

ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν 
οὔ δοοουπὲ οΥ (86 ἴο Ὀ6 σηϑηϊξοδίθα {26 

σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς 
βρθρεαᾶ ἢ» οὖὗτου {μα (οὔθ) ΟΥΘΥ 5 ἰοννασὰ 

ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 1. διὰ 
τοῦ ἰὴ βίσβὲ οΥ ἰὴ 8 αοά. ΤὨτουσἢ 

τοῦτο παρακεκλήμεθα. 
1ῖ9 νὰ δνθ Ρϑϑῇ οοχηζοτίβα. 

᾿ Ἐπὶ δὲ. 
ὕροιμ΄ μα 

περισσοτέρως 
ΙΏΟΥΘ δρυπαάδβη τ ν 

χαρᾷ Τίτου, 
ον οὗ Τί, 

πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν: 14 
Βρῖτι οἱ Εἰχὰ ἔγοσαω. 811 οΥ του; 

εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι͵, 
1 δησίμίηκ ἰο ζῶ ονὰῦσ ὑοῦ 1μανα Ὀοδβίθα, 

οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ᾽ ὡς πάντα ἐν 
ποῖ ἔνγ85 5μδιηρα ἄον, ρους. 885 811] (155) 1 

ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτως καὶ ἡ 
τυΐ ΕΘ 5ΡοΚ6 ἴο του, 1Π1ι.5 8132 6 ἴῃ6 

καύχησις ἡμῶν ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη. 
Ῥοδϑίης οὔὖυβϑ υροῦὰ Τιϊ5 τα ὈΘοβσαθ. 

1 καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως͵ 
Αρὰ 6 Ὀονν6 15 οὗ τὰ ΤΟΥ͂Θ ΘΟ ΠΟΔΙΠΕΙΥ 

εἰς ὑμᾶς -- ἐστν ἀναμιμνησκομένου τὴν 
ἰμίο του 15 ΟΣ (οῃ 6) τευλθση οσῖηδθ ἴδ6. 

πάντων ὑμῶν ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ 

παρακλήσει 
οονηξοχί οὔ υ5 

ἐχάρημεν ἐπὶ 
ἵνα τϑ]οϊοοα ὑροῖ 

ἀναπέπαυται 
Πδ85 Ὀ6θὴ χϑϑίξα ὑὕὉΡ 

τῇ 
1.6 

μᾶλλον 
σαίμοσ 

ὅτι 
᾿Ξ ΕΎΡΕΙΟ 

ὅτι. 
Ῥϑοδιιϑ6 

Ο881 οἶνου ορβαάϊθῃοθ, 8ὃ85Ξ. ΜΠ 2θϑσ δηά 

τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν. 16 Χαίρω. 
Ἰσεσ ηρ τοῦ σϑοοϊνθα Βίτη. 1 δῇὰ στ ]οϊσὶη δ 

ὅτι ἐν παντὶ ο θαρρῷ 
Ὀβδοδὺβα ἰξ δνευσ ἰῇ! Ιαδὼ Πανὶ 5οοῦ σουζδσα 

ἐν ὑμῖν. 
ἴῃ του. 

2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ 1: 12.--16 

ἑαυτοὺς [1 ΘΟΥΟΙΥ τοβρθοῦ τοῦ 
ἀδυγοηδίγαίεα νουγ- 
Β6ῖνε9 ἴο Ὀ6 οδαξίθ 
ἢ ὑῃΐδ χηδίοσ. 12 Οοσ- 
Ὀδίην, δι πουρ ὦ 
χτοίΐθ τοῦ,  αἱά ἰΐ, 
ὨΘΙ ΘΙ ἴοῦ ἰῇ οὔθ 
ψῺΟ αἰαὰ (ὴ6 ντοῦρ, 
ΠΟΙ ἴοσγ πῃ οὔθ ψΏΟ 
ψὰϑ ὑτζγοηροα, Ραυὖ 
ὑμαῦὺ σοῦ. δαιποϑὺ- 
ὩΘ655 [Ι͂οΓΥἿῪ 08 πιϊρηῦ 
Ὧ6 τη8)46 πιϑηϊξοοῦ 
ΘΟ τοῦ ἷἰθ {886 
βἰσῃὺ οἵ αοά, 13 ΤὨδὺ 
15 ΨΩ ὸ Ὧδγθ Ὀθθὴ 
οοχμζοτίθα. 

Ἡονδνοσ, ἰῇ δαὰὶ- 
ἰοῦ ἰοὸ οὐ οομγΐοχῦ 
6 το]οϊσθα 5011 τοσα 
ΔΡυαϑθν ἀπ ἴο 
ὍΘ ἸΟΥὍἌ οὗ Τὶ, 

Ῥδοϑυϑθ ὨΪ5. βρὶγτῦ 85 
Ὀθθὴ γσχοίσγοϑ θα Ὃν 
811 οὗ τοτ. 14 ἘῸΓ [ἢ 

6 βᾶνγε πιϑᾶθ 8ΗΥ̓͂ 
Ῥοωδϑὺ ἴο Ὡπ ϑροιυῦ 
τοῦ, 1 Ὦδνθ ποὺ Ὀθθῇ 
ραῦ ἴἰο βῆβϑῃῃηθ; βδαυὺ 
85. 6 ἤδϑνε βροϊθῃ 

8411 ὑῃηΐϊηρθ ἰο τοῦ 

1Ώ ὑχαῦθ, 50. 8150 

ΟἿΣ Ὀοϑούϊηρ, ὈοΙοσα 

τι μδ5 ργογεᾶ ἰο 
Ῥ6Ὲ ἔχὰθ. 15 ΑἸϑο, Ὡΐ8 
ἰθηᾶο δῇθοίϊζοηβ 816 
Ιοσα δρυηάϑδηῦ ἰο- 

Μασ τοῦ, ψΜΏ16 ὯΘ 

68115. ὕο" τωϊηα -8 8 
ΟὈΘαϊθησα  οὔὐἡ 81] οὗ 

χοῦ, ον Υοῦ ζΓτα6- 

οοἰνοα Ὠἰμὶ ἢ ἔθδῦ 
δια ὑτσοι]ΐηρσ. 161 
τοίοϊσα ὑμαῦ ἰἱῃ ΘΥ̓ΟΙΥ 

ΜΑΥ 1 δ᾽ ἤϑδύυϑθ 

Βοοᾶ σουγζᾶθα ὮΓΥ͂ σϑᾶ- 
500 οὗ τοῦ. 



2. ΘΟΕΙΝΤΉΙΑΝΝ 8:1.--} 

ῷ᾽ Γνωρίζομεν ᾿δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, 
γε δὖ ἵπακίηῃς Κπον ας ἰἴο γοῦ, Ὀτούμπετβ, 

τὴν -΄. ΄ χάριν. τοῦ θεοῦ τὴν 
ἴ86  ααὐπδοθοσνοά κΚιράηθοθ: οὔθ αοὰ ἴῃ8 056) 

δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 
Βανίαρ θεθὴ βίνθσ ἴθ. {86 ΘΟΟ]65185 - ΟΥ ἴῃῆς6 

Μακεδονίας, 2 ὅτι. ἐν πολλῇ δοκιμῇ 
Μϑδοραοῃΐςδ, ἰδὲ ἘΣ ΤΟΙ Ῥτοοῖ 

θλίψεως ἡ περισσεία τ ἧς χαρᾶς αὐτῶν 
οὗ ᾿πραϊαίοα 16 δρυηάδησα οἵ ον οξίμοωῃ 

καὶ ἢ κατὰ βάθους τ ἐς αὐτῶν 
δηαᾶ-.". η6:. ον... ἀορίῃ ῬΟΟΓΏΘΞΒ ΟἿ ποῖα 

ἐπερίσσευσεν. εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος 
δρουῃάαβά. ἰπίο ἐπὸ τίσμβεβ. οἕῖμβθ βἰση!οῖν 

αὐτῶν: ὅ. ὅτι κατὰ δύναμιν, 
ΟΕ ἴθ; Ὀδόβιβο. δεοσοογαϊίησ ἴο ὌΟΨΘΥ, 

μαρτυρῶ; καὶ παρὰ δύναμιν, 
Ι τὰ Ὀθδυϊη δ ἐπ  ΠΕΘῪΝ δηα Ῥοβιάθ.. ὍὌΟΨΘΥ, 

ετον, αὐθαΐρετοι ε 4 μετὰ πολλῆς 
ΒΟ  ΞὈΠα ΟΥ̓Δ ΚΙ Ρ (Ο 65) δ 2159} ΤΑΌΘΒ 

παρακλήσεως. δεόμενοι "ἡμῶν, τὴν 
οηΐγοδῖν - ΒΌΡΡΠσΔΊΣΩ ᾿οἔαδ, τε 

τς χάριν καὶ. τὴν κοινωνίαν. τῆς 
ἀράσδβουνρα Κἰηάπμθθ δῃᾶ. 186 ΒΏΔΙΊΩΒ οὗ ἴδ 8 

διακονίας. τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, 
ΠΥ ΝΣ μ6 (Ομ 6) “᾿Ἰηίο ᾿ 1 868 ΠΟΙΡ (6η65), -- 

ὅ καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν ἀλλ᾽ 
- 8 ποῖ ἀοξο ΣΟ ΝΩΣ 85 6 Βορϑα τας 

ἑαυτοὺς - ἔδωκαν πρῶτον. τῷ κυρίῳ καὶ 
Τμαηβοῖνοα πον βᾶνα Εσϑβὶ ᾿ ἰοῖΐῃῆες Ιοστὰ δῃᾶ 

ἡμῖν. διὰ θελήματος θεοῦ, 6 εἰς τὸ 
ἴουβ {τοῦθ ̓ ΜΗ. οΣ (σα, ἴω τῃ6 

παρακαλέσαι “᾿ . Τίτον-- 
το Ἐπμοοῦσεθα. εἶ ὙΠ5 

«καθὼς , ἐπ νέμε εν, 
ἀξοογατμς, 85 ἢ8 τηδᾶθ Ῥββίηηῖη Ῥεέοτθ 

"ἐπιτελέσῃ εἷς - ὑμᾶς .- καὶ τὴν 
μι} βῃσαμα Ραΐ' ἐπ ὉΡΟΩ. ἰηΐο, γοῦυ 1520 ἐμ 

χάριν. -’ ταύτην" 1 ἀλλ’ ὥσπερ ἐν 
πάσϑοσνοα Κη 655 Ἴδ15; Ῥρυΐξ δϑτενθὴ ἴῃ 

πταντὶ:..... περισσεύετε, πίστει. 

ιἡμᾶ ; ἵνα . 
Ε ἐ τὰ Ξ : Δ Ὰ ἀξοτς ἰμαὶ 

οὕτως καὶ 
ἴμθὰ8β 6150 

᾿καὶ λόγῳ 
βνουνίαλλθ ΥὙοῦ Ἔα 8 ου αϊη 5, ἰο Ξξαλτη δ πα ἰο Μοχά᾽ 

καὶ γνώσει... καὶ: “πάσῃ σπουδῇ ᾿ 'καὶ - τῇ 
δηᾶ. τὸ Ἐρον]βάξ8, δῃᾷ.. , ἴο 41} βρεβα ὌΡ θά ἴο ἔδε 

ἐξ ἡμῶν ἐν ὑμῖν ἀγάπη . ἵνά - καὶ 
οὐδοῦ τ,5 “π᾿ γοῦυ ἴἰο ἀπῇ, 1 ογτᾶθσυ ἰδαὺῦ 8150 

ἐν ΄"» ταύτῃ. ᾿ τῇ " χάριτι 
ἐπὶ - [815 : ἴμε - ἀλασβοσνοα Κἰπᾶηθεξ 

: πὰρ ον ἠνεν ἃ 
τοῦ τὴδν Ὀ6 δΔρουπαϊξη 

822 

8 ΝΟ Μ͵ἘῪῸ Ἰοὺ τοῦ 
ΚΗΟΥ, Ῥσούβους, 

δροιυῦ ῃὴ6. πηᾶοσοσχυρα 
Κίηδηθδβα οὗ σοῦ “δὲ 
Ὧ85 Ῥδθθὰ ῥϑδίοψορα 
ὍΡΟΩ 6 οοηρτορὰν 
οηβ οὗὖ Μϑο-68: ο΄. 
8, 2 ῃδαῦὺ αυγίηρ αὶ 
ρυθοῦ ἰδϑὺ πᾶσ δ- 
Βιοῦοη {ποῖ δρὰπ-: 
ἄδῃμοθ οὗ 1οΟΥ ϑδ8ῃη8 
6: ἄθθρ Ῥονϑύ 
χδὰθ ὑῇϑ σΐσῆρθδ 
ΟΥ ὑπ} φϑηθσοϑιὺν 
δϑροιηᾷά, ἢ ΕῸΣ ϑδοοογά- 
ἴὴρ ἴο ὑεῖ βδοῦμδὶ 
ΔΌΠΪΙν, γθ5, 1 ὑεοϑυϊἔῳ, 
Ῥουοηὰ ὑμπαὶ βϑδοῦύμαὶ 
ΔΌΪΠΔΙ  ῃὶθ Ψ88, 
4 ΜΏΪ6. ὑΏΘΥ οἵ ὑμὶν 
ΟΥ̓ δοοοχά Κορὺ Ρθ6- 
δἰηρ ὰ5. ΜΙ ἸΔΊΘΗ 
οηὐγθαῦν ἴοσ ὑπὸ [ρτὶν- 
16ρὲ οὗἹ ΚίηαΙν βίν!ηρ 
Δα ἴοσ 8 βῇδσγε ἰπὶ 
ὑΠ6 ταληἰ σῦν ἀοβεϊπρα 
ἴος πθ ὮΟΙΡ ΟἾβ8. 
5ΑΠάα ποῦ ΤΊΘΓΘΙΣ 85 
6 πᾶ. ῃδορβᾶ, Ὅυ 
ἢγϑὺ ὑΠῈῚ σῶν {Ώ6η}- 
ΒΕῖνθ5. ἰὼ ἴα. Τιοσὰ 
δὴ ἰο τ5 ὑῃγοῦθῃ 
αοαβ ΨἘ}Π. 6 ΤὨΐ5 16ἅ 
5 ἴο Θδῃσοῦγαρο 5 
ἐδ, δῦ δα 6 πᾶ 
Ὀθθὰ 8 ομδ ἴο 1ηϊ- 
ἐἰαῖθ ἰὃ ϑιποὴρ τοὺ, 
δὸ ἰοὺ ἢ 58 ου ἃ 
ὉΟΙΠΡΙΘία ἢ 5 -Βϑταθ 
Κιῃᾶ ρἰνίπρ᾽ οὐ ὙΟῦΚ 

Τρασῦ. "7 Ν υθυ ἢ 6 1655, 
ἡαβὺ. 85 ὕου ἄζε 
ΒΌαΌΠαΙησ᾽ ἢ ΟΟνΟσΥπ 
Ὁΐπρ,: ἴῃ ΤΑΣ “8πᾶ 
ψογᾶ.- δῃηᾷὰ Κηομψιρθᾶρα 

δ 811 Θϑυθϑῦ 658 
δᾶ ἴῃ ὑμῖβ Ιονα. οὗ 
ΟὟ ἰο τοῦ, τῇδ. τοῦ 

αἰδὸ ϑροιπα ἰὰ [18 
Κιηὰ εἰνίησ. .:--- καἰ 

ἈΡΥΉΝΡΈΣΕΜΕΝΕ 

8 Οὐ 
Νοῖ δοσοχάϊξηξ ἴο δῃ)οϊμᾶθσ 1 δὼ 585 18, 

828 2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΆΑ 8: 8---14 

ἀλλὰ 
μυεΐ 

κατ᾽ 81Τὺ ἰ5Β ποὺ ἰῇ {π6 
ΜᾺ οὗ ΘΟΙ 8 ΠΑ] ΏΡ' 

ἐπιταγὴν λέγω, 

διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ ᾿ζοῦ, αν ἴὰ νίεν, οἱ 
ἰστουθσ ἰμ6 οὗ ἀϊβασθῃὲ (065) βρεϑθᾶ ἃν. δπᾶ ἐδ ει ΘΘΣΏΒΡΙτιΘϑΕ. οἵ Β ἢ ; πο ΟΣ » οἴμοῦβ 8}. 
ΤΠΡΣ ὑμετέρας ᾿ πρὸ πῆς γνήσιον 8. ἰοϑὺ οὗ [88 ΕΞ ορὰο ο ᾿ ὍΝ , νΘ ΕΕΌσαΙΘ (688) ὭΘΕΒ ΟΥ τσόοῦ Ιογθ, δοκιμάζων: 9... γινώσκετε γὰρ τὴν ᾿ἐπεαῦ 1 81πὶ. βρεακίηρ, [1] Ργονίηβ;. χοῦ ὅτε Κποννίηβ ξοτ ἰῃς. [9 ἘῸΓΣ τοῦ Κηον. [6 

χάριν τοῦ. κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ  πηάδδογνοϑά Κἰηάηθϑ5 
ἀπάεξοῖνοα Κίπαμθθβ οὐίῆθ Τοτὰ οι. οὔ ὕὔοββ [ΟἹ ΟἿ᾽ Τιογᾶ δοθεϑιιθ 

Χριστοῦ, ὅτι δι᾽ ὑμᾶ ἐπτώχευσεν ᾿ΟἸμτιδῦ, ὑμαῦῷ ὑπουρῃ 
ΟΠ τβὲ, ᾿ 1δ8εὲ ἰὨχουρη μᾶς 8 προς ῬοοΥ 6 Ψψᾶ8 ΤΟΏ Ὧ8 ὈΘΟΒΤΩΘ 

Ψ ὡ; . ἸΡΟΟΥ͂ ῸΣ Ὑοῦκ 58 |Κ865, 
ππλαύσιίας. ὧν, ἵνα .ο: - ὑμεῖς εἰς ἴμαῦ σοῦ πιβῃῦ 06- ΤΟ ' ϑιῃνβ, πὰ ογᾶοσυ ἐμ γοῦυ ἴο ἴῃ ΘΟΙ8 ΕΗ ἑὨτουΡἢ Ηδ 

, ἐκεινοῦ πτωχείᾳ. πλουτήσητε. Ῥονογίγ. 
ο δὲ (οπμθ) τ ΒΟΟΧ655 τοῦ τηϊρῃῖ. Ῥϑοοῖῃθρ τὶ. 10Αμα ἴῃ. Ἐπι5. 1 

10 καὶ «γνώμην ἐν τούτῳ. δίδωμι: - τοῦτο [ΤΏ Α͂ΘΙ 86. ΟΡΙὨΙΟΏ: ΖῸΓ 
Αμᾶ. ορί πίοι Ϊπ, 

γὰρ -ὑμῖν 
ΤΟΥ ἴοι γου᾽ ἰ5 Ῥβδυίηρ ΨΙΏ, 

ἀλλὰ ποιῆσαι 
ἰο ἅο- 

προενήρξασθε 
Υοῦ Γῆδα8 ὈΘΒΙΠΣΩ 5 Ὀοέοσθ ἔγοιι αβϑί γϑασ; 

τὸ ποιῆσαι 
ρυῖ δῃὰ {μ6 

ἦεν τ καθάπερ 
δοσοχαϊηρ ἴο ννίοῦ (155) ὄν ἢ 

δὲ . καὶ 

προθυμία 
ξογβ-βρϊχι θη οὔ ἐμ ἰο Ὀ6 ΨΩ Σ 

ἐπιτελέσαι 
ἴο Ραΐ 6δπα ΡΟ 

τὸ 

καθὸ 
δϑαοσογάϊηξ ἴο δὲ 

εὐπρόσδεκτος, 
Ψ61 ᾿ΒΟΌΕΘΙΑΡΙΘ ἰοννασᾶ, ποῖ δοοοχαϊηρ ἴο ναὶ ποῖ 

ει. 
[.}41:] ᾿ νη. 

ἄνεσις, 
Ἰοϊ Ὡς ΟΚ ὑρ, 

ἰσότητος ἐν 
εαυδὶν ἰπ 

περίσσευμα" 
δρυηάδον 

ἵνα 
ἰπ ογάᾶϑυ ἐμαΐ 

. Ὑένηται 
τα Ῥθοοσὴθ 

ἴθ ξογε-ϑρϊ τ θα 655 

(818΄. 18. βίνϊ πο; 115 

οἵτινες οὐ μόνον. τὸ 
ΠΟ ποῖ. ΟἹ ἰδ 

τὸ θέλειν 
τμπ6 ἴο 6 ΣΝ 

ἀπὸ πέρυσι: 11 νυνὶ 
ποῦν 

ὅπως 
80 ἰμλϑδί 

ὑῃ15. τηϑύθοσ ἰ5.. οἵ 
Ῥϑηθῆν ἴο τοῦ, βϑοίῃρ 
ἰῃδῦὺ δἰγοδᾶν 8. θὰ 

[85ο0. τοῦ ἐηλαίοα. οὶ 
ΟὨγ ἴπ6 ἀοϊησ Ὀυΐ 
αἰδο ὑμβθ ψοηύϊηρ [ἴὸ 
ἀο1; 1 πον, ῃθῃ, 
θη ἃρ 8180. ῃ8 
ἀοϊηθ οὗ ἰδ, ἰῇ οΟΥ̓ΟΙ 
ὑμαῦ, ᾿αϑὺ δὲ ὑῇθτα 
ΑΒ. ὃ ᾿ΥΘδαϊ θα ἴοὸ 

οὕτως καὶ γα ἰο ἀἄο, -80...δῖ5βο 
ἔπ 615ὸ ἐσθ δῃοι]α 6. 8 

- ἔχειν. {πη Βῃηρ ἋΡ οὗ 1ῦ ουὐ 
ἴο Ὀ6 παν]ηβ. [οὐ ψῆδὺῦ. χοῦ ἢᾶγνϑ. 
'πρόκειται; 12 ἘῸΣ 1 [88 ΓΘϑα:- 

15 Ἰγ 125 Ὀεΐοσε, ὯΘ55 ἷἶἰ5 ἴμοσθ., Ξγϑῦ, 
10 6 οϑρθοίϑιν. .δο- 
σορύβ]6  δοοογαάΐηρ ἴοὸ 
ψθὺ 8. ῬΘΙΒΟΩ 88, 
τοῦ δοοσογάϊηρ ἴο ψΩϑὺ 

συμφέρει, 

καὶ 
ρυΐ 8150 

ἐπιτελέσατε, - 
ἴο ἅο τοῦ Ραΐ επὰ Ὁροη, 

[1.1] 

τοῦ θέλειν 

τοῦ 
ἐπμθ 

ἐκ 
οι οξῦ - 

προθυμία 

ἐπ 

εαν 
1 ὄνϑσὺ 

οὐ 

εχ Ἂ 
ΟἿΘ 8 6 Βανί 

καθὸ οὐκ 

18 οὐ γὰρ. ἵνα. - ἄλλοις [ἃ Ραζβοῃ. ἄἀοδ5... ποὺ 
Νοὲ Φοῦ ἰπ οσάδγ ἐμὲ ἴο οἰμϑῖβ [ ἤδνθ. 13 ΕΌΓΙ ἄο πού 

ὑμῖν θλίψις. 14 ἀλλ ἐξ [τπιθδ ΤΟΥ 1 ἴο Ὀ6 ΘΕΒΥῪ 
ἴογου ἰτϊριυϊδίίοω; ρα οὐξοῦ ἔογ οὔμοῦβ, Ὀὰὺ πΠασζὰ 
'τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν [ὁπ του; 1φ4ρὺ ὑμαΐ 
ἰμ6 πον δρροϊηἰοά ἐπι ἐπε οὐ γοῦ  ὉΡ ΤΏΘΔῺ5 Οἱ 8} Θοαμδ]- 
εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, |᾿φίῃβ ὕοῦυᾷ βυτριβ 
ταίο -ἶβε οξίμοβα δοταΐπρ ὈΕΒΙπά, [ 15ὺ ΠΟ Τιϊρηῦ οἶἶδβοὺ 
καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα | ὑδοὶν ἀΘἤοΊΘ ΠΟΥ, ἴῃ ογ- 
8δῖδὸο ῃ6 οξίμοβα δραπᾶδηον ἰ ἀδοΥ ὑῃδαὺ ὑμπεῖὶσ ΒΌΤΟΙΟΝ 

εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, [δῦ 8180 οὐ ἴο 
ἰηῖο ἐβα οἔγου Ἴοταίηρ ὈΘμἰη4, [Οὔἶδοὺ σόῦα ΔΘ ΠΟΙΘΠΟΥ, 
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καθὼς 
δοσοσζάϊηξ 85 

πολὺ οὐκ 
χα ποῖ 

τὸ 
τὰμε 

ἰσότης: 1 
εοαυδῖν; 

Ὁ τὸ 
τς (Ο006) τὰς 

καὶ ὁ 
ἃ ἰδ (οὔ δ) 

ὅπως γένηται 
80 δ: στϊβῆΐ Ρθοοτηθ 

ἔγραπται 
1 μὺς Ῥϑϑὰ ψτιτθῃ 

ἐπλεόνασεν, 
Ὧ86 δᾶ τοσγϑ (8 ΘΟ ΘΒ), 

ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν. 
πτῆς ποῖ Ὧ6 δὰ 1685. 

16 Χάρις δὲ τῷ θεῷ τῷ 
πος μυΐ ἰοϊῆς αοα δε (οΠ6) 

τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ 
ες νοῦν ϑβροοᾶῦρ οὐ τοῦ [1 τὰς 

ί 1 ὅτι ὴν ἐν παράκλησιν 

Μιτους Ῥϑοδιβα τε υὐδοδα δηοουταδοσηθηΐ 

ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων 
μ. ἘΡΟΤΟ (οἢ 6) Ιου ΞΒρεε αν μαΐ Ῥεΐπβ 

αὐθαίρετο ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς. 
561-απἀογίδκίης ἴδπ6) 6 δήθ οὖἱδσἰονδσά ὕὑοῦυ. 

18 οσυνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ τὸν 
Ἂν ε βοῃΐϊ ἐλθ τινε, τ ὈυΧϊ: νὰ Ἀἰγα τμ6 

διδόντι 
εἰνὶπ δ 

καρδίᾳ 
Βρϑασί 

ἀδελφὸν οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 
παρ οἵ ΨΏοσα ἐῆθ ὑτγδαίβα ἴῃ {π6 βοοᾶ πθν8 

“ 9 

διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν, --- 19 οὐ 
τπσουθῃ 41 τὴς ΘοΟΙΘβίδβ, - τοὶ 

6 δὲ ἀλλὰ καὶ 
ΚΝ νυ Ρυϊ 8150 

Ἃ « χ - 

ειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν 
μανὶπβ βδδα νὰν Ὁν ουἱϊειτοϊομεαᾶ Βδηα8 Ὄν τε 

ἐκκλησιῶν συνέκδημος 
ἐν Υρο, (Ομ 6) ουὲ οἔ (ον) Ρεορῖβ ἰοβείμετ 

ἡμῶν ἐν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ 
ἐκ ὰβ ἴὰ {μ8 υπϑεβοζνεα Κίπᾶπεθβ ἐπὶ {π6 (016) 

2 ε«,3 ,« - ᾿Ὶ ᾿ς ΕΠΕΝ - ΄ 

ιακονουμενῃηνυ ὧν πρὸς τὴν τοῦ κυριου 

Ὅιακοὶ βκώκωνος ΑΝ δ τ ἰονατὰ τἴῃ6 οὗ ἴῃ Ιοτά 

δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν, --- 
Ἰὁξαὶ δηᾶ- ΣοΥθ-- ΞΟ ΣΙ 655 οι, --- 

20 στελλόμενοι τοῦτο μή τις ἡμᾶς 
ΔΙΤΔΏΡΊΩΡ ΤΟΣ ΞοΙν6 5 1528] Ὧοΐ 8ΔΏΣΟΙΘ ω5 

ὡμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύὔὕτῃ 
ϑῃουά πα βροϊίεαὰ ἃ ἰπ6 ᾿ΕΠΕῚ ἘΚ Ή  1.. τ 15 

τῇ  διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν, 
{π6 (οΠ6) Ῥεθη βουνρᾶ Ὄν 1.5, 

21 προνοοῦμεν γὰρ καλὰ 
πῦρ δῖα τηϊμαίηρ θοξοσθμαθμα ἔοτ 8.6 (μ᾿ 65) 

οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον 
Ἰοΐ ΠΟΣῚ ἰὴ β'σῃξ οὐτἹοᾶ μυΐ᾽ 8150 [πὰ ΕἾΤ}. Ὁ} 

ἀνθρώπων. 
ΟΥ τάθῃ. 
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ἐμεῦ 8 δαυβδὶϊσίηρ 
ταϊσῦ ἰδκθα Ρ]ϑ6β, 

15 συδπὺ 85 1 15. στὶ- 

ἰ6ὴ: “ἼΏ6 Ὀϑύϑοὴ ἢ 

ταῦ αἰᾶ ῃοὺῦ ἤδνα 

ἴοο πιο, δῃᾷ {ῃ8 

Ῥοσβοῦ ψἱ 1016 ἀϊὰ 
ποὺ Πᾶνα ἴοο 1016." 

1Ο ΝΟ ἰϑηκα Ὀ6 

ἰο αοἂ ζος Ρυϊίίηρ 
[086 βῆ δύῃ θϑίηθος 

ξοσ τοὸῦὺ ἰῇ ὑπ8 Ὠθασχὶ 

οὗ Ττίξιυ5, 17 Ῥθοϑδῦξβθ Ὧδ 

85 ἰπάδοα στοϑροῃᾶβα 

ἴο ἴα δῃοουγαροιηθηΐ, 
Ὀυΐ, Ὀδὶηρ ΨΘΙΥ ΘΔ .- 

προβὺ, 6 5 βοϊηρ ἕουῃ 

οἵὗ ἢὶβ οὐ δορσοσζᾷ 

ἴο του. 18 Βυὺ ψὸ δῖα 

βοηαὶηρ διοὴρ ψ] ἢ 

Βα ὑμθ ὑσούμεσ ΏοἕΘ 

Ρῥταῖδβα ἴῃ οοπηθούίοῃ 

αἰῶ ἰμ6 ροοᾶ ποῦβ 

Ὧδ85 βρτθδὰ {σου Ρἢ 

811 ἰμ6 σοῃρτθρδύουδβ. 

19 Νοῦ οὔἱν ὑμαῦ, Ὀυΐ 

Ὧδ6 Νὰ5 8150 δρροϊηϊθα 

ὉΥ ἴῃ8 οομρτορδῦϊοηβ 

ἰὼ 6 οὐ ὑγανθηρ 

σοι ϑηΐϊοῦ 1 σΟΠΏΘΟ- 

ζἰίοη νι ὑπ Κιπάᾶ 

σἴτῦ ἴο Ὀ6 ϑατηϊηϊβίογθα 

ΡΥ «5 ΙῸΓ ὑπ βΊΟΥΥ͂ 

Οὗ ῃθ Ποσὰ δηᾶ ᾿ἢ 

ῬΙΟΟῦ οὗ οὔ γχτεϑαν 

τηϊηᾶ. 20 ΤῊ Ψ͵ὸ διὸ 

δυοίαϊηρσ πανί 8ΩΥ 

τϑδὰ Ἐμᾶ ἴδυϊ πὶ 

5 ἰὰ οοηπρούίου τΣΒ 

{ῃ15 ΠΡΘΤΆῚ οορύσίρι"- 

ἀοὴ ἰο Ὀ6 ϑβαχιηΐδ- 

ἰεγοὰ ὉΡ 15. 21 ΕΌΣ 

ψὸ “ἼἸΔ8Κ6 πομδϑῦ Ὁτο- 

νἱδίοῃ, ποῦ ΟἿἹΥ ἴῃ ὑμ8 

βἰρῃῦ οὗ σθρονδῃ,, Ὀυὺ 

8150 ἰὼ ἐμ αἱρῇ οὗ 

ΤΆΘῈ.; 

21. ΤΖοπονδη, 7:8; τ[π6 Ιιοτά, Β; αοά, ῬώνΕΒυΡ, 

μασακααυλα αι οδα. το τσ σαα. Δυβαροο ραν  υὐνυσποσο δον ταν στα 

82ὅ 

22 συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν 
γε βοηύ ψνἢ μυΐ ἰοίΐίμεα ἰῇ6 ῬὈχοΐῃοσ 

μῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς 
οἷυβ νοοῖ 6 γον ἷἱλ ΤΙΤΆΘΔῺΥ (155) 

πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ 
ΤΩΔῺΥ ({ἰγ 65) βρεεαν ῬοΣ, ον Ὀᾳαξ ΤΌΠΟΙ 

σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς 
ΤΩΟΥΘ ΒρΘοαΣ ἴο σοηδάδθηῃοα το ἢ ἐπα (ο6) ἰηΐο 

ὑμᾶς. 28 εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς 
του. γοῖμοσΣ ον τ αδ, ΒΏΔΙΟΥ ΤΩΡ 

καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός: εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, 
δηὰ ἱπίο χοῦ οο- ΟΥΚΟΙ; ΟΥ Ὀγοΐῃοιβ οξιιβ, 

ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. 
ΔΡΟΞΕΙΘ5 οὗ φοοϊθϑίδβ, δῖον οὗ (Βτιβί, 

24 Τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης 
ἘΠ6 ἐμπούοέοτε ἀριηοηβίσχαίίοη οἵ ἐπ Ιονε 

ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς 
οὗτοῦ δηὰ οὔιιβ οδροδδίζηᾳς ονὰσῦ στοῦ ἱἰηΐο 

αὐτοὺς ἐνδείξασθε εἰς πρόσωπον τῶν 
ἴθ λ ἀδυιλοηβίγταίε γοῦ ἰηΐο Ζδεθ [5 8...1:} 

ἐκκλησιῶν. 
Θας165:185. 

Περὶ ἐν γὰρ τῆς 
9 ΑΡουΐ τὐϑορᾶ ΤΟΥ͂ οἱ ἦδε δαύνίσα. οὗ ῃ6 οὔβ 

εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστιν τὸ 
ἰηΐο ἴῃ6 ΒΟΙΥΡ (οη65) δρυπάδηξ ἰο τθ 115 {π6 

΄ » μὴ ὁ ἢ 

γράφειν ὑμῖν, 2 οἶδα γὰρ τὴν 
το 6 ννυϊ τ ἰο χοῦ, Ιἤᾶνο Καοννὰ ἔζο)ὺ 1τῃ8 

προθυμίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ὑμῶν 
ξοτΘ- οἰ τ θά θϑα οΥ τοῦ ΜΜΏΔΟΒ ΟΥΟΣ του 

καυχῶμαι Μακεδόσιν ᾿Αχαία 
1 Άγὰ Ὀοδϑίησ ο Μεδοράοῃΐβδβῃϑβ ἰδὲ Αομδίβᾷ 

παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι, καὶ τὸ ὑμῶν 
Ὧδ85 Ὀ6ΘῺ ρῬτθραχϑαᾶ ἔσγοζῃ [1δϑϑ γνεϑύῦ, δῃᾷὰ ἴῇς οὔ σου 

ζῆλος ἠρέθισε τοὺς πλείονας. 8. ἔπεμψα δὲ 

διακονίας τῆς 

“΄ 
οτι 

Ζ681 οχοϊίεα [6 στοσχο (οῃ65). 1ϑθοὴ ὑΐ 

τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα 
ἴχ6 Ῥχοίβοσβ, ἰπ οτᾶάρσ ἰῆαξ ποῖ ἰῇ 6 Ὀοδϑβϑης 

ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶΑΝων  κενωθῇ 
οὔτι {π6 (6) ονοὰσ υοῦ τηϊσηΐ 6 ταβᾶδ ον 

ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα καθὼς 
πὰ 16 ραδγὶ 1115, ἴῃ οσᾶοσν δὲ δοσογαϊῃνρ 85 

- ἔλεγον παρεσκευασμένοι 
1 ͵ δ5 αὶ η5 (οπ65) βδνῖηβ ὈΘθὴ Ὀσορδζεα 

ἦτε, 4 μή πῶς ἐὰν 
τοῦ ΤΙη8 7 Ρ6, ποῖ Βοσῃθῆον 1 βἜνεὺ 

ἔλθωσιν . σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ 
Βῃομα σοχὴρ ἰοβείῃου νὴ τ Μϑοράομίϑηβ διὰ 

εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους 
ἴπδν βῃομια Ηηα χοῦ εὐ ὨΣΌΣΕΡΕΓΙΘΩ͂ 

2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΚΑ δ: 22---9: 4 

22 Μογθονοσ, 6 δῖ6 
βδϑῃαΐϊηρ σι ὑμθ γι 
ΟἿ. Ὀτοί ΟΣ τὰ 
Ὦδνθ οὔΐοῃ ὑζογεὰ ἰῷ 
ΤΏΔΏΥ ἰὨἰηρα ἴὼ ὍΘ 
δασηθδῦ, Ῥαῦ ΠπΟΝ 
ΣΟ 0106 θδϑαζηθϑῦ 
ἄπ ἴο ὶβ σγσεαῦ σοῃ- 
Πάδθποθ ἰῇ σοῦ, 28 Τῇῷ, 
ὑποῦρῃ, ἔῆοσθ 15 ΔῺΥ 
αυρούϊοη δροιύ ΤΊδ15, 
Ὧ6 ἴα. 8 βῆβδσεσ σἱῇ 
ΙΘ. 8ὃῃὰ 8ἃ ἔδφιϊον 
ὝΟΥΚΟΙ [ὉΓ σοῦ ἰῃ- 
ογθϑύσ; ΟΥὁ 1 δρουῦ 
ΟἿἿΓ ὈγοΟΐθουβ, 6 816 
ΒΌΟΝΟΪΙΘΒ οὐ σορτορδ- 
ὕΙΟΩ5 δΔηα 8. ἹΟΥΥ οὗ 
ΟἸγχ δῦ, 24 ὙΠοσθίοτο 
ἀσιηοηδίταίθ ἴὸ {ὑῇεηλ 
[86 Ῥζοοῖ οὗ τόῦξ ἴονϑ 
δηΔ οἵ νῇδί γν6 
Ροδϑίθα δρουὐ σου, 
Ὀδίοσθ ὑμ6 ἔδοθ οὗ [26 
ΟΟὨΡΤΘΡΑ  ΟΏ 5. 

9 ΝΟΝ σομοοσηΐῃρΡ 
1ὴ6 τηϊηϊσῦν ὑμδῦ 

ἰ ΤΟΥ ὑῃ6 ΠΟΙΥ ΟἾΘ5, 
10 15 ΒΌΡΘΡΗμοΟΙ ΙῸΥ 
6 ἴο ψυΣχὶΐε τοῦ, 
2ΙΟΣ 1 Κῆον συοῦξ 
τοδαϊηθϑα οἵ χηϊηᾶ οἵ 
ΜΏΪΟΩΏ 1 ἃ Ὀοϑδϑὺ- 
ἰὴσ ἰὁὸ Ἂἢ΄086 Μδϑδο'8- 
ἀο 8ὴ5 δροιυνδ τοῦ, 
ὑμαῦ Δ'΄οἤδ΄1δ 85 
5οοα τϑδαὺ Ὥον ἴῸΣ 
ὃ Υγ6ΆΥ, δῃᾷ σοόῦξκ 
Ζ68.1 Ὧδ5 δ τρα ὉΡ 
[Π6 τλϑ ον οὗ ὑΏθλ. 
2 Βιυδ 1 8:5 βϑησϊηρ 
{π6 Ὀτγούμοσβ, ὑδῦ ΟἿΓ 
Ῥοδϑδηρ ρου τοῦ 
τϊρν ποῦ ὈΧΟΥΘ 
ΘΟ ἴῃ ὑηὶθ τοϑρθοῦ, 
ῬὰΡ ἰῃαὺ τοῦ τῆϑγ 
ΓΘΑΙῚΡ Ρ6 στρϑᾶν, 
δῦ 85. 1 υδο ἴο 
58.) τὸν νου 6. 
4 Οἰμου ϑθ, ἰῇ ΒΟ 6 
ΨΑΥ, 1 Μϑ8δο'δ- 
οἱ 88 5ΠΟ0Μ]14 
οοθ ψὶϊὰ 6 δῃᾶ 
Ὡμαὰ τοῦ ἤοὺ τϑδάν, 



2 ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΕ 9: ὅ--1Ὸ 

ἡμεῖς, ἵνα᾽ 
ψνε, 

καταισχυνθῶμεν ! οἷς 
τνα Ξπου] Ὀ6 5Βῃδιμξάᾶ ἄοννῃ ἰη οτᾶου (δὶ τοὶ 

λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ. 
6 ΤΥ δέν βασηβ ὑοῦ, ἴπ [6 βυΡ-βἰδαάϊρ {}15. 

ὅ ἀναγκαῖον. οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι 

ΝΟΟΘΘΒΩΥ͂, {ΠΟΓΙΘΙΌΤΘΙ σοῃϑδίαοτοαά ἴο Θδῃοοῦχαξα 

τοὺς ἀδελφοὺ ἵνα. προέλθωσιν 
τς ἐξελύοῦς ἴῃ οσάεσ ἐμαὶ δον 5μου]Ἱᾶ ρὸ Ρεϑΐοσε 

εἰς ὑμᾶς καὶ . προκαταρτίσωσιν τὴν 

εἰς ὑ μος δηα πον 5πομ]ὰ βεὶ δαἀ)υβίθα μεξοσα η6 

προεπηγγελμένην εὐλογίαν ὑ 
ΡῬτον: 517 ἈΑνΊΩΒ Ῥεϑϑῃ ῬΥΟΤΑϊβοά ὈΙΕΒΒΙΩΣ 

ταύτην. ἑτοίμην. εἶναι οὕτως ὡς τ λονήεν καὶ 

1815 τεαᾶν τος ἐμὰ. 85 βιθββίησ δῃᾷ 

μὴ: ὡς πλεονεξίαν. 
Ὡοΐ 85 ςονείουβΏε58. ! 

6 Τοῦτο δὲ," ὁ σπείρων φειδομένως 
᾿ς ΤὨϊ5 Ῥαΐ, 186 (ο6) ϑβονὶηξ ΞΡΘΥΙΏΞΙΝ 

εἰδομένω καὶ θερίσει καὶ ὁ 
Φειδς κενῶς Α1ῖ58οθὼ 6 ΜἘῈὶΙὶ τϑᾶρ, διὰ δε (ομο) 

σπείρων. ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις καὶ 
βου Ὁροῦ Ὀϊαβθίηβδθ ὉΡοὰ ὈΙΕΒΒ 65 8150 

- θερίσει. 7: ἕκαστος καθὼς 
μ6 Ψ 1 ͵ΘΘΡ. ἘΞΟΒ (016) εἰποϑξ τὶ 85 

ες προήρηται τῇ 
Ἠ6 πβαμλ μα Ῥρέοσθ ἴο ἤϊε 

λύπης ἐξ ἀνάγκης, 
βαάμθοϑ οὗὐ ουΐ οὗ Ἀϑοοββίν, 

ἀγαπᾷ ὁ θεός. 
5 Ἰονίῃϑ πὸ Οοα. 

8 δυνατεῖ δὲ ὁ θεὸς 
15 ΔΌ1Θ Ῥαϊ τς ἵμ6. 

«χάριν περισσεῦσαι εἰς 
πράοβούνϑα ᾿ Φεοίονοῖ- ΚΠ! ἰο δρομῃα ἰο ὕοῦ, 

ἵνα ἐν παντὶ “πάντοτε πᾶσαν 
ἴῃ οτάθυ ἰμβαὶ. ἴῃ δνοσσ δίῃ Θῖν ΑΣ5 8 

αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς 

56}. 5 ΓΒ ΟΙΘΠΟΥ Ὠδνίὴρ τυοῦ Γδν Ὀ6 Θροπηάϊη ἀαῖο 

ἔργον ἀγαθόν: 9 καθὼς 
ψνοΥκΚ «Βοοᾶ; ΘΟΓΟΥΟΙΩ5 85. 

᾿Εσκόρπισέν, ἔδωκεν τοῖς 
Ηδ Ξοβδίίοσοᾶ, με βαᾶνθα ἴο [88 

ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ 
{320} τσ ἰθουβη 55 οὗ Ὠἰτα 

τὸν αἰῶνα: 19. ὁ δὲ 
[3921:} 856; [32 0: Ῥαΐ 

σπέρμα τῷ σπείροντι 
ἴο δε (986) δον 

χορηγήσει καὶ 
Ὑ7111 ΒΌΆΡΡΙΥ ϑηὰ 

βυλδη 

καρδί 
ὌΡΘΝΝ ̓ "Ὲ Ἧι ἰοὲ 

ἱλαρὸν γὰρ δότην 
σμθοσῖ] ἔοσυ δἾνοσ 

πᾶσαν 
81 

ὑμᾶς, 

πᾶν 
ΝΟΥ 

. ΟὙέγραπται 
τι ἨΔ5 Ῥαθϑα νυτὶτίθα 

πένησιν, : 
Ῥοοττ-οῦξ (ΟΠ 65), 

εἰ, μένει - εἰς 
᾿β τουμδίηϊιθ ἰηίο 

ἐπιχορηγῶν 
(ο6) Ξ:ΡΟΙΣ 5 προ βεεα 

καὶ ἄρτον. εἰς βρῶσιν 
διὰ Ὀτεδᾶ ἰἱπίο.. . Θδίῃϑ 

826 

ψη6---ιοὐ ἴο 560. Υου--- 
Βῃουᾶ Ρ6 ρυὺ ἴο βϑιηθ 

ἴῃ {118 Δϑβγβησα. οὗ 
οἴ5. ὅ ΒΟΥ οΟσο 
ἀμπουραῦ Ὁ ὨΘΟθβϑδσΥ 
[{0ὼ Θῃημσοῦγδρθο. ὑδ6 
Ὀγούμου ἴο οοῃῖθ ἰο 

χοῦ ἰῇ δᾶάνδῃμοθ δῃηά 
ύο βφοὺ τοδᾶγ. 1ὴ 
δάνδθοθ στοῦ βὈοιη- 
ἐὰ οἰδῦ ΡὈΓΘΥΣΟΌΞΙΥ 

Ῥτγοιαϊβοα, ὑμαῦ . δὰ 
{815 τὐὶρῦ Ὀ6 Τοδὰν 
85 ἃ. Ῥουρύϊτα!. βὲδὲ 

τ} 8η ποῦ 85 βοιθ Βῃρ 
οχίοτ θα. 

ΘΒ ἃ5 ἴο ὑμῖ5,.-:θ 
ἰμαῦ ΞΟΥΒ ᾿ 5ΡΔΙΙΏΡΙν 

Ψ11 αἴ8ὸ σϑὰρ βρδυϊηρ- 

Ιγ; δηὰ πα ὑμδῦ: βοὺχ5 
Ῥουπυϊ!ν 1 ἃ18ὸ 

γοϑῸ Ὀου ΠΥ. ΤΊδι 

ΘΠ ΟΠ6 Ἃ0 αϑῦ 85 8 
Βδ5 τοϑοϊνεὰ ἴῃ. Ὡΐβ 
Ὠϑατύ, -ποῦ ρυαρΊ ΡΥ 
ΟΥ̓. αμᾶσυ σοχῃρα] διῇ, 

ἴον αοαἂ Ιονϑ5 ἃ ΘΆΘοτ- 

181 ρσῖνοσ. τὰ 

8 ἀοᾶ, τποσθοναῦ,- ἾΣ 
ΔΌΪ6 ἴο τ κΚ 811 Ἠΐδ 
ππάοβοσνοα Κἰπάῃθ85 
δρουμά ἰοναζγαᾶ. τοῦς 

ὑμῃϑῦ, ΜΨΜῺ116 τοὺ 

ΔΙσαγς Ὦδνο [11] 56}1- 

ΒΌΒΟΙΘΩΟΥ ἰῃ 66 γ- 

ἰῃΐησ, χοῦ πιϑῦ ΠᾶΥΘ 

ῬΙΘΩΌΥ ἴοτ δυοῖν βοοά 

ψΌτΚ.. 9 (Δυδὺ 85 1 ἰ5 

τι ύθη : “Ἢ6 Π85. 1: 

ὑγιθαΐβα ψΊΆ Εν, ΒΘ 

885 σίνϑῃ ἴο ὑπ Ῥοοῦ 

ΟὔΘ5, ἰδ τὶ ὐθουδ- 

Ὧ655 σορύϊη85. [ῸὉΓ “5 

δνοΣ. 10 Νὸν Ὧ6 μὲ 
ΘΟ Πἀϑνν} ΒΌΡΡ 65 

Βθεἃ ἴο μ ΒΟῸΣ 

δρᾷ Ὀτθαᾶ τοῦ. 6δὕ- 

ἰὴ ΨΠΙι. ΒΌΡΡΙΣ.. διά 

821 

πληθυνεῖ: τὸρφξ σπόρον ὑμῶν καὶ 
μ6 1} ΤΑ ΗΣΡΙΝ ᾿ς ἐπα ᾽ν Β6Θ6α-: οἵ τοῦ δηαᾶ 

αὐξήσει - τὰ γενήματα τῆς ᾿ δικαιοσύνης 
Ὧ6 ΨΠΠ1 1ογδαβα ἰδ 6 Ῥτοαυοσίβ. οὗ ἴῃς ᾿ὙἸσ ΕΟ ΒΩ 655 

1 ἐν παντὶ. 
ἴῃ. δνευσί μηδ. 

ὑμῶν’: 
οὗ χου; ᾿ 

εἰς πᾶσαν «ἁπλότητα, 
ἰηΐο δνεῦῦγ βἰτηριοιῖν, 

δι᾽ ἡμῶν 
[γ 28 χολ}5}] 5 

᾿ πλουτιζόμενοι 

"ἥτις κατεργάζεται 
ΜΏϊΟ ἝΝ τ 

εὐχαριστίαν τῷ 
ἘΔ ΞσΙν 5 ἴο ἰδ 6 

12 ὅτι ἡ διακονία τῆς 
Βδοϑαδθα ἐπ6 βευνῖσθ Ὁ οὐίῃα 

ταύτης οὐ μόνον ἐστὶν προσαναπληροῦσα, -τὰ 
1815. ποῖ. ΟἹ 5. Ἐ ΒΙΠῺΡ ῸΡ ἐοννδσὰ ̓Ἔ 

ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ Σᾷκκαὶ 
ἐΠ1ῺΡ5 Ἰφοκίησ οδίῆθ ΠΟΙ͂ (065), υξ' 97 αἷδὸ 

περισσεύουσα διὰ πολλῶν . εὐχαριστιῶν 
ο 8ΡΟυΔαίηκ5 σοῦ ΤΏΘΗΡ ἡ 

Ὁ: θεῷ, -- 183 διὰ τῆς «δοκιμῆς -- 
ἰο ἴδὰα ἀοά, --- ἑβσουρὴ ". 1 6 ῬτΤΟΟΙ͂. πῶ ε 

διακονίας ταύτης δοξάζοντε: τὸν θεὸν. ἐπὶ 
ΒΕΣνΊςΘ. 1815 

τῇ ; ᾿ὑποταγῇ 
[86 “ δα ρ]εοίίοι 

“θεῷ, --- 
αοᾶ, -- 

ῬαΙς φνόσκ 

ὁμολογίας ὑμῶν εἰς 
σορξοϑϑίοσ οὖτντου ἰηΐο 

τὸ εὐαγγέλιον. τοῦ: χριστοῦ καὶ . ἁπλότητι 
186 -. βοοᾶ ον. οὐΐῃθ. Οῆγχίθϑὺ :δῃᾷὰ δαρ οῖν 

τῆς - κοἰνωνίας ᾿ εἰς αὐτοὺς “καὶ εἰς". πάντας, 
οἔίπμθ. ϑπαγίησ. ἴΐοὸ {ποθ δπηᾶ ἱπίο 81} (οι 65), 

14 καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ - ὑμῶν 
δᾶ οξίμε. ἴο ϑυρμ πόδε ον  : τοῦ. 

ἐπιποθούντων ᾿ς ὑμᾶς. - διὰ 
οὗ (οΠ.65) Ἰοῃρίηβ ἕοσ.. του. το ἢ 

ὑπερβάλλουσαν χάριν ᾿ ες τοῦ: 
ΒΌΓΡΑββίησ. ἀμάσβοσνεα ΚΙ αΠ655. ΟΕ {Π6. 

τῆς 
ΟΣ ἤρςς 

θεοῦ 
τ (σα: 

ἐφ᾽ - ὑμῖν. ξὰ ᾿ σον 

ροῦ σοῦ... : Ε ἌΝ ἀπὐεσν  ν" 

.1ὅ. Χάρις , τῷ -: θεῷ... ἐπὶ - τῇ 
τ ΟἸΒΏΚ5 ἰο {π6 ὐαοῦᾶ-“. ὌΡΟΣ -᾿ 

ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ: δωρεᾷ. τὴ ν ᾿ ᾧ 
ἐπα θϑΟσΊ 6 Ὁ16 οὗ πΐι Ἔτδθο βλξῖ, ΠΝ Ῥεριόια τ 

10: - Αὐτὸς ΄ δὲ ἐγὼ Παῦλος᾽ παρακαλῶ 
ον: [οδο) Ῥαυΐ: . Τ αἴα δηΐσοβιηξ 

ὑμᾶς: “δίᾷὰ᾽ - "τῆς: πραῦτητοε καὶ “ ἐπίεικίας:: 
τοῦ ᾿ του ᾿ξ δ 6. τα] ἀπ 858. δᾶ ψ᾽θ]αϊηρύοθα 

"τοῦ - "χριστοῦ, - ὃς Ξκατὰ: πρόσωπον 
ΟΥ̓ ΒΟ . Ομ σὶβὶ, - ο δοσοσχαϊπ (ὁ: ξΖὰςθ ᾿ 

μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ 
ἰλᾶδβᾶ .: ΠΊΟΝΙ - ἰα τοῦ, Ὀεΐηβ ἀρβδόῃξ: υΐ 

᾿ς θαρρῶ - εἰς ὑμᾶς: 2 δέομαι 
[8 8 οὗ ροοα σουταρθα ἱπίο σοῦ; Ω ῇ ΔΥῸ ΒΡ Ισδ 

(00,85) Ῥείη τ] Ὠρά 

15 ΤΟΥ Κη ἄοννα 

λειτουργίας 

ΓΙῸΣ 

τὰ ἐμρύνόθαι 

ς [σοἅ. 13 ΤὨτΟυΡ. [ῃ8 

(οΠ65) σ᾽] συν ηρ ἴθ 6 αοα τροῆ. 

186 ᾿ 
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ΤῸ ΟΙν ἰμ6 βοϑαῖ 3ῸΓ 
χοῦ ἴο 807 δηα ψὶ} 
ἸΠΟσΘ 8856. ἴμ8 Ῥχοσδαοσὺδ 
οὗ τὑοῦκ τἰρῃίθοιβ"- 
Ὧ655.) 11 Τὴ δνουν ἰηϊὴρ 
τοῦ ἃσὸ Ὀδίηρ ΘΩΣΙ ΘΠ ΘΩ͂ 
ἴΟΥ͂ ΘΥΘΓΥ βοχύ οὗ ρϑ- 
ΟΥΟΒΙγ, ψῃ σὴ ὑτο- 
ἄποοα ὑγΟαΡῺ. ὰ5. 88 
ΘΧΌΣΘσϑο “οὗὁἨ ΔΗ 
ἰο αοἄᾶ; 12 ὈΘοδϑῖιβα [826 
ταϊηϊϑίσν οἱ 0815 ῬΈΡΙΟ 
ΒΟΥΪΟΘ 5 ποῦ ΟἿἹΥ ἴο 
ΒΌΡΡΟΙΣ ϑουηάδηθν ἐμ 6 
να ΟΥἨ : 86. “ΠΟΙΚ 
Ομ 5 Ὀπὺ 8150 ἰοὸ 6 
ΤΟ: ἰῇ ΤΘΩΥ 6Χ-- 
Ὀτοϑϑίου 5 οὗ 8 ΚΡ τὸ 

Ῥσζοοῦ: ὑαῦ 15. τΐη- 
7 ΒΌΥ σἶνθβ, ὑΏΘῪ ΡἹΟΥ͂Υ 
(οὔ Ὀδοβϑδθ χοῦ 816 
Βα σϑῖνθ: ὕο [δ ροοά 
ΠΟΘ ρου 6 ΟἸὨστβῦ, 
ἃ5 τοῦ ΡῬΌΘΙΠΟΙν. ἀ6- 
ΟΙατθ τοῦ 8.6, ἀπά 
Ὀθοδβο- τοῦ 816 βϑῆ- 
ΘΙΌΟΣΌΚ ἴῃ τοῦκ οομὐτὶ- 
Ὀυΐϊίοι ἴο ὑμότη δα ἰο 
811; 14 δα πὶ 50}0- 
ΡῥΠοδύϊου ἔοσ χοῦ ὑμδν 

Ἰοὴρ ἔοσῦ στοῦ Ὀθοϑιϑθ 

Οὗ 86. ϑισρθδϑίηρ - 

ἀοβοσνοα Κἰηηθαθ. οὗ 

αοαᾶ. Ὡροὴ Ὑου.-. ᾿-: 

15 ΤΏΔΏΚΑ ΡῈ ἴο αοα 
ΤῸΣ 15 Ἰηαβρου 8 016 

ἔἤπθθ᾽ ἘΠ." ἘΣ, 

10 ΝΟΥ͂ - α- Ἰχαγεοῖ; 
Ῥαι!, οαὐγθδαὺ τοῦ 

ὮΥ᾿ ἔμδτ' τη] 6 55 ̓  δηθὰ 
ἰηάμθθα. οὗ τη6 Ομ τίϑί, 
ἸΟΜΊΥ ΒΟ Β΄ 1 δ. 

ἴὰ ΔΡΡΘΑΓΆΟΘ. ΘΙΠΟΠΡ' 
Ὑοῦ, Ποτθαβ θη 805 
δϑηῦ 1 81 οϊα ἰοψεγὰ 
τοῦ. 2Ιηδδορα Σ δε 
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δὲ τὸ παρὼν θαρρῆσαι 
Ῥυξ {86 ποῖ Ῥοίῃρ δου σϑίαθ ἴο 6 οὗ βοοά σουζϑβθ 

τῇ πεποιθήσει ἢ λογίζομαι 
ἴο ἴ8 8 ςοηδάφῃοθ ἴο ΨψὩΣοα 1 δὰ τθοκοηϊῃδβ 

τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους 
ἕο Ὅ6 ἀδχίηϑ Ὁροὰῦ ϑοΐὴβθ ἐπα (Οῃ65) ΤΟΟΚΟΙΪΩΣ 

ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιτατοῦντας. 
ὼΒ5 885 ϑοςοογάϊηρ ἴο Β6Ξῃ νυαϊκίηε δρουΐ. 

8 Ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ 
15 ρθη ἴογ ὙΔΙΚΙη 5 ποὶ δεσοσαϊῃξ ἴο 

σάρκα στρατευόμεθα, βἷ«-“Ὀ-- 4 τὰ 
Βοϑ ἢ 6 8.6 ἀοιηᾷ ΤΑΙ ΑΥΥ ΒΟΥν]ο6, -- 1Π 68 

γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ 
ἘΠ νοδροῦβ οδίῃθ τωλΐασν βϑεσνίοσθ οὔ ποί 

σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς 
ΗΘ ΞΗΙ͂Ν ρυϊ ΡΟ ΥᾺΙ ἰοΐμα ἀοὰ ᾿ἰοννατὰ 

καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων, --- ὅ λογισμοὺς 
ἰβκίησ ἄοννα οὗ βἰσου βῆο!αβ, -- ΤΘΟΚΟΙΪΩ 55 

καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα 
(ο} 65) ἰδκίηβ ἄοννὰ δαᾶ ΘνεΥν Ἰ1οῖν (5) 

ἐπαιρόμενον. κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ 
ΣΡ 5618 ἃρ ροὰ ἄοννῃ οα {πὸ Κηον]εᾶσα οὗ (ῃ6 

θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς 
αοα, διᾶ (οὔϑ5) ἰακίῃρ οδρίϊνα δβνεσν ἰδουσηὶ ἰμκίο 

τὴν ὑπακοὴν τοῦ χριστοῦ, 6 καὶ ἐν ἑτοίμῳ 
86 οροάϊΐθῃμος οὔὐἴμεο Ομχτίβί, δηᾶ ἴὰ σϑϑαϊη 655 

ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν 
Πανίηρβ ἰοδνθοῆθθο ΘΥΟΥ ἀϊδοροάΐθησθ, ΨΏΆΘΠΘΝΕΣ 

πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπακοή. 
ταΐσῦ 6 1811. οὔτγου ἴῃς ορϑάΐξθηῃςβ. 

Ἷ τὰ κατὰ πρόσωπον 
ΤῊ (]π65) δοοογάϊηρ ἴο Ζδεθ 

βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ. 
τοῦ ἃχϑ Ἰοοκίηῃβ δὲ. ΤῈ δῇσοῃθ ἢ85 ἰσυβίοα ἰο Ὠϊταβα] 

Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν 
οὗ Ομσχίβὶ ἰορθ, (15 [εἰ Εἶτα 6 σθοκοηΐηβ δέδῖ 

ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ 
ὌΡΟΣ ὨΙΤΏΒΟΘΙΣ ἰμαὶ δοςοοσγαϊηρ 85 μ6 οὗ (Ὠσιβί 

οὕτως καὶ ἡμεῖς. 8 ἐάν τε γὰρ 
τῆν 8150 ἵν. δ ον οσ Δηά οτ᾽ 

περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ 
ΤΏΟΥΘ δρυμάβηςξ βοσωθῦν δὲ 1 5ῃουϊὰ μὲ Ροδϑδίηβ δρουῖ 

τῆς ἐξουσίας ἡμῶν ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος 
1:6 δαίμονι οἵ 115, οὗ ΜΕϊςὰ βὰν ἰᾷῷ6 Ττοχᾶ 

εἰς οἰκοδομὴν καὶ. οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, 
ἰαῖο υρρυϊάϊηρ δῃᾶ ποῖ ἰπίο ἰδκίηρ ἀονν ΟΣ τοῦ, 

οὐὖιϊς αἰσχυνθήσομαι, 9 ἵνα μὴ 
ποῦ Ι5}8311 "6 Βῃδιηθῶ, ἴ1ὰ ογᾶοσ ἰμδὶ ποῖ 

δόξω .-. ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς 
1 5ῃουϊάᾷ δεθ 8885 ΠἰΚον ἰο 6 ἰθσυυσεν ηδ τοῦ 

828 

ὑμαῖ, ψΏΘΩ ὑχοδοηῦ, ἢ 
ΙΔ) ποῦ .86 Ὀοϊάηρδε 
ψὶ ἰμαὺ οοπμβάρηορ 
ἰὴ ΜΏΪΘΟΏ 1 δη 
σοιυηὐίηρ οἡ ὑδκίησ 
ῬΟΙ]ά ΤΘΘϑΌΓ6 5. ϑρϑίηξὲ 
ΒΟΠῚΘ ΨῺΟ ϑΡΌΓΑΙδ6 ὑ5 
85 1 ψὰὸ ψδΙΚοα 860- 
οοσαϊηρς ἰο [ψῆδὺ γα 
816 ἰῃ [06] Π65ῃ. 8 ἘΌῸΣ 
ὑπουρὴ ψὸ ΨΑΙΚ ἴῃ 
{156 ἤθϑῃ, ψὰ ἀο ποὲ 
σα ψΑΙΪΔΥΘ δοοογά- 
ἴῃ ἰο Γνδὺῦ ὸ δῖα 
ΪΏ 16] 65. 4ῈΟΥ 
[86 ψοαροῦβ οὗ οἱ 
ὙΘΥΐασΘ 16 ἡοὺ ἢοΞἢ- 
Ινγ, Ὀᾳῦ ῬΟΨΜΟΥΓΖᾺΙ Ὦγ 
αοά ἴοσ ονοσίυσηϊησ 
ΒΌΓΟΏΡΙΥ οδηὐγο πο ϑᾷ 
ἰϊηρα. ὅ ΕῸΓ ΜῈ 816 
ονου ἀΓ 1 Ὡρ᾽ ΓΘΘ ΒΟ ἑηρ5 
δα ΟΥΘΟΙῪ οὐ μην 
Ταϊβδαα ὉΡ δραϊηδὺ (88 
Κηομνιοᾶρο οὗ αοά: 
ϑηὰ 8 81:6 ὑσγσίηρίηρ 
ΘΨΟΥΥ ὑμπουρσῃῦ ἰπίο 
οδρύϊνιν ἴἰο τῇδ ἱξ 
ορρδαϊθηΐ ἴο [ῆθ ΟὨγχίϑι; 
θδηὰ ψ ἃ Ὠο] ηρ' 
Οὔγβοῖνος ἰῃ τϑδαΐηθαα 
ἴο ἰηπηίοῦ Ῥυηἰϑηχηθηὶ 
ρου δυο αἰβουαΐθηςθ, 
85 500 85 ὙΟΌΚ ΟΥ̓ 
οὈθάϊθημοθ 85 ὈΘ66ἢ 
ΕΠ σαγτϊθα οὐ 

1 Ἴουῦ ἸοοΙς αὖ ὑμίηρϑ 
δοοογαϊηρ ἴο ὑποῖν ἔδοθ 
γ8186. ΣΤΥ Δ οΘ ὑγυδίϑ 
ἴὰ ὨΣΆΞΘΙΣΙ ὑμαῦ 6 Ρ6- 
Ἰοηῦα ἴο ΟἸὨγχγίδύ, [ἰοῦ 
Ὠἰὰ ρα ἰδκ (ῃϊ5 
ἔδοὺῦ ἰπίο δοσουιῃδ ἔοῦ 
μα βαΙξ, ὑμδῦ, .1.50.:85 
Ὧ6 Ὀρίοηρα ἰο. ΟἸγίδ. 
80 Ὧἀο ΜἘΘ δ͵5ο. 8. ΕΌΓ 
Θνθ ΦῚ δῃουα Ῥοδϑὺ, 
ἃ ὈΪῦ ἰοο το δρουΐδ᾿ 
{π6 δυϊδοχῖν ὑμαῦ 6 
Τοτὰ ραν 5 ἰο Ρυϊά 
τοῦ ῸὉΡ δῃᾶ ποῦ ἰο 687. 
χοῦ ἄοψῃ, 1 μου 
ποῦ ΡῈ ρΡυὺ ἰο 5 8}16, 
9.80 1 πλδὺ Ὡοὺ 566 11 
ἰο ψδηὺ ἰο ἰουτὶῖν τοῦ 
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διὰ τῶν ἐπιστολῶν: 1 ὅτι Αἴ [Ὀν ΓΚ] Ιαδἰξοσ, 
τοῦ σῃ {88 Ἰθεξοσβ; Ῥεοβϑαβθ ἸΠ6 58. λέ βῳ “ ὙΕΝ ἴοι: 
ἐπιστολαὶ μέν, φησίν, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἰΕΓ5. ἃτ6 ψεΙρΗν δηά 

Ἰοϊξειβ ἰπάθθρα, σὰν ἱμῈν, νειν δπὰ βίζοηρ, | 1ΟΤΌΘΙᾺΙ, θα [Ὠ]5] 
ῬΓΘΒΘΙΟΘ. ἰῇ ῬΟΥΒΟῺ ἰ5 δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς καὶ ] τγερῖκ ποὰ ΤῊΪ5] ΒΌΘΘΟΝ 

{6 Ῥὰς ρῬγόβεθος. οὔίῃβ ρμοὰᾶν ΜΘΚ μα σοηξαιαρ 16. ἵ1Τιοὶ 

ὁ λόγος ἐξουθενημένος. ᾿] ΒΌΘΏ ἃ. χῆϑῃ ἰβικα ἐ 18 
μθ. Ψοχά Ἀδνίπεεβξη ἰγθαίεά δ5 αἰΐεσιν ποίμίπρ. [ἰηξο. αοσοουηξ, ἐπδῖ 
11 τοῦτο λογιζέσθω ὁ - τοιοῦτος, ὅτι] ὕἵᾳαῦ χα ἃγθ ἰῇ οἵ 

ΤῊΪϊ5 δὲ 6 τξοκοηίηρ ἐῆ6 βΌσῃ (οπθ), ἐἰμδὲ γοτα ὧν Ἰεὐΐοσα ΘΗ 
οἷοί ἐδήξυ τῷ λόν δι᾽ δρβθηΐ, βοὴ 6 5881} 

οἱ δῖ βού 8 »ῊΜ ἰο ἴδε τὰν; ασουρῃ 3.80 Ὀδ8 1 δοίίοῃ ΨΏΘη 
Ἶ χῷ ; τς  [Βγοσθηῦ. 12 ἘῸΣΓ γα ἀο 
ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ [ ηοῦ ἄδγθ ἴο οἱδϑς οὐτ- 

Ιο ΐεσβ. Ῥεὶπρ δρϑοηΐ, ΒΌΘΙΏ (ΟΠ 65) 8150} ςβῖν δα ΘΙΠΟῺΩΡ ΒΟΙῺΘ 

παρόντες τῷ ἔργῳ. 12 Οὐ γὰρ] ο᾽ σοΟΡΑΙΒ ΟΌΥΞΘΙΝΘΚ 
6 85 διοιβϑῖᾶθ ἴο 8 ννοσκ. Νοΐ ἔοσ {[πὐἰῦ βόχὴθ ΨΏῸ χρϑο- 
τολμῶμεν ἐνκρῖναι Ὦ συνκρῖναι [ ΟἸἸΙΙΘΗΑ ΠΘΙΏΞΘΙνΘ5. 

τ 8 δ΄Ὸ ἄδυΐῃς ἴο ]}υπᾶρθ δος ΟΥ Α  ἰο]αάᾶρε νυ ἢ Οογύδίην ὑμ6 7 ἴῃ 

ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς | τπιθα παρ ὑμοιλβοῖνο5 
561ν 65 ἴο βοῦχθ ΟΣ ἴ86 (ΟΠ 65) Βαῖνεβ [Ὅν ὑμοσηβοῖγος 8πᾶ 

συνιστανόντω: ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς | Θοπηρατίηρ ὑπθιαβθῖναϑ 
ραΐϊηδ ἴῃ βδίαπαϊαρ ἢ; Ρὰς ἴμϑγὺ ἴθ 56ῖνεβ δῇ ἐμϑιβοῖνος ὮδγΘ 

ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συνκρίνοντες [ὯῸ ηδογοίθηαίηρ, 
56 1ν 65 ΤΩΘΑΒΌΓΣΙΩΣ δηὰ ἡυάρίησ τ τὰ 13 ἘΌΣ ΟἿΣ Ῥαγὶ ψ8 

ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν. ΨΜ11 
ΒΕΙνεβ. ἰἴοβεῖνεβ ποὲ ἐπεῈὺ ὅτὰ φοταρσθῃθπάϊησ. ᾿ αν μϑνε πεν ἐν ορίς 
18 ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ Διῖθβ, Ὀπὺ δοοοταϊηρ ἴο 

νε ῬΡυΐ ποΐ λαΐο 16 ([πμ1Π85) [ 6 Ῥουημᾶδυν οὗ [86 

ἄμετρα καυχησόμεθα, ἀλλὰ | ὑευτ οΥν ὑμαὺ αοἀ 8Ρ0- 
γα ϑ χα 6 5081] θοδϑβί, Ῥαΐ | ρογίϊοῃρα ἰὸ τ ὉΥ͂ 

κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος ΙΏΘΑΘΌΓΘ, ἸΏ Δ Κϊηρ Ὁ 
ΔΟΟΟΧΑΙΩΒ ἰο ἐπα χαβαβισα Οὗ {π6 (πλθδϑισί 5) ΓΘΘα ἰ γοο ΟΥ̓ΘῺ 85 Ἷδι 

οὗ. ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ θεὸς μέτρου, [85 τοῦ. 14 6Δ}ν ψ6 
Οὗ ΨΏΪΟΒ ξϑνε ὃ ρβατί ἴουβ πὸ αοα οἵ χγβάβυζα, 8γ6 ποὺ ονογβυγοιοῃίηρ 

ἐφικέσθαι. ἄχρι καὶ ὑμῶν. --- 14 οὐ γὰρ οὐγδβεῖνεβ. ἂἃ5 12 ψ8 
ἴο σογῆβ ΡΟ ὉΠΕΠ 81|580 οὔ του; -- Ὡοΐ ἔον | αἰᾶ ποῦ στο ἰοὸ τοῦ, 

ὡς ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς ἕο ψ ογθ [ῃ6 βγβὺ 
85 Ὡοῖ (ογ1658) οοσϊηϑ ὩΡΟΩ ἰπίο γοῦ ἰἴο σΘΟΙῺ6 ουὐθὴ 85 2ἋὮἅὉὅἷ«Γ 

ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς, ἄχρι γὰρ, 858 τοῦ ἴῃ ἀρθοϊδυίηρ 
ΜῈ δῖα ονογβϑίγείο τη οἂξ 56 ͵ν65, Ὁ0111 Τοῦ 06 ροοᾶ θὰ δροιῦΐ 

[86 Οσ δύ. 15 Νο, να καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 
816. ἡοὺ Ὀοδϑύίϊηρ οιιὖ- αἶξο οὔσου ννε σβϑίῶθβ δῃθϑδᾶ ἱῃὰ ἰμδ6 βοοὰ πονν8 οὗ ἴῃ 

χριστοῦ᾽ ---- 16. οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα [5146 ΟΟΤΓ δϑϑιθρπηθα 
ΟὨστιβῖ; -- ποὺ ἰηπΐο μα (8155) τπρχηθαβυσθα ΟΠ ΔΥΘ 5 1 ἰῃ6 18- 
καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις,  ῬΟΥΒ ΟὗἨ ΒΟΙΊΘΟΠΒΘ 6]58, 

ί(ο65) Ῥοδβίϊῃς ἴπὰὀ ὈθΙοη ΘΙ ΠΕ ἴο δηοῖμοσ Ιβροσβ, ) δὰ ψ δηὐουϑῖι ΠΟΡΘ 
ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανομένης [ὑμαῦ, ἃ5. Ὑοῦκ 18 ἢ 
Βορ6 Ῥὰαξ (οῃ65) μανΐίῃξ οξ (016) ἱπογθαβῖηρ [ ἰ5 ὈΘΙὴρ ᾿ἱῃογθδβϑᾶ, 
τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι 1 ἷῃς ΙΏΔΥ ἈὈ6 τχϑάθ 
οὐίῆθ Ζα οἴνου ἴθ τοῦ ἴοβετηβαβ ρυθδαὶ [ύϑθαῦ διθοὴρ τοῦ 
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εἰς ἡμῶν 
ἰηΐο οι 5 

" τὸν. κανόνα 
[τς (μιεββϑυνδ) σορᾶ 

16 εἰς 
ες ζηΐο 

ὑμῶν. 
οἵ γου. 

κατὰ 
Δοσοοχαϊηρ ἰο 

περισσείαν, 
δρυπάδβησθ, 

ὑπερέκεινα 
Ῥανομᾷ [Ώοξα [ρατίβ] 

οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ 
ποῦ. ἃ ῬϑὶοηρΊηδ ἰο δ ποίπμ ον 

εἰς ἕτοιμα καυχήσασθαι. 117 Ὁ 
ἰπίο χτοβδαν ἴο Ὀοαδϑί.  υ.Ὁ 

δὲ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω: 
ρυξ (οὨ6) Ὀοδβίίηρ ἃ Ιοτὰ. δὲ δἰτῃ Ὀ6 ροδβίίηδβ; 

18 οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν 
ποί ΤῸΣ ἘΠ 6 (ΟΠ 6) 

συνιστάνων, ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος, 
ας ἴῃ βίδησίηβ νυ, ἰμαΐ (ο8) [15 δρρτγονεᾶ, 

ἀλλὰ ὃν ὁ κύριος . συνίστησιν. 
νυ. ψμοὰ 6 Ιοσχὰ ἰδ ρυϊίίηδ ἴῃ βἰδηᾶίηρ χ τ. 

1 ἤὌφελον 

- τα 

{δε [τα ρΊο 51 

εὐαγγελίσασθαι, 
ἰο ἄδοϊασο βοοα ἄθννβ, 

κανόνι 
(ταραβασί 5) ταραᾶ 

τὰ 
{6 (λ1Π 65) 

ἀνείχεσθέ ᾿ 
Τονεὰ τοῦ νοχα ΡΣ ὰῷ 1 

ικρόν. - τι ἀφροσύνης: ἀλλὰ 
ἘΝΤΤΝ βοιωθίηϊηδ οὐ ΒΘΙΏΒΘΙΘΒΒΏΘΒ5; μυΐ 

᾿ἀνέχεσθέ μου. 2 ζηλῶ. 
του Ἐν] Ρυϊ 5 ὰρ ἢ ΟΥ̓ τὴδ. Ι δὴ 16 δ]1οῖ5 οὗ 

ὰρ ὑμᾷ θεοῦ ζήλῳ, ἡρμοσάμην 
γὰρ ὑμᾶς οΥ αοά ἴο ἤδδϊου, Ι 7οϊηρα ἰορε 

γὰρ᾽ ὑμᾶς ̓  ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν 
ΩΣ χοῦ ἴο ομθ 816 θύοι νίγοὶῃ οἤδϑδίθ 

παραστῆσαι τῷ χριστῷ" 
ἰο ΏϑΚο βίδῃηα διοηρβίᾶς ἴο ἴῃ 6 [Φ Ἰ ΟΙΉ 

8 φοβοῦμαι δὲ μή πῶς, ὡς ὁ ὄφις 
1 δύῃ ἔθαυίηρ ας ποῖ βοσηθθονν, 85 ἴθ βοσρεὴξ 

ἐξηπάτησεν Εὔαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, 
βεαπορά ἘνΘ ἴθ ἴῃ6 411- ΟΣ ΚΙ οΣἰϊΐ, 

φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς 
1 ταὶς Ρ6 σοσταρίοα 6 χτϊηπᾶς. οἵ χοῦ ἤγοιη. ἐπ6 

ἁπλότητος καὶ τῆς ἁγνότητος τῆς εἰς τὸν 

μου 
οὗ γλ6 

καὶ 
δηά 

Ἐ}} 29} 2 ΟΣ ΑΝ δηά' οἵ τῃὴ8 ομαβεῖν οἔίῃε ἰῇ ἔμπα 

χριστόν. 4 εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος 
ΟΕτὶβέ. Τὶ λάθρα ἔοὸσ (μ6 (016) ΠΟΙ Κ 

ἄλλον. ᾿Ιησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ 
ξλοζυ οτος Ζεβὶ οἰόω 15 ΡΥΘΔΟΒΙΩΚ δ. 24 19264} ποί 

ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε 
6 ΡΓΘΘΟΏ; ΘΩ͂, ΟΥἠ ΞρΙσῖ ἀπξεσοπί Ὑοῦ 816 σϑοοϊν δ 

δ οὐκ ἐλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον 
ὙΪσ ποὶ στοῦ γαοοϊνϑα, οὐ βοοα πὸνὲὸ αἰ ξεσθηξ 

ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνέχεσθε. 
ψΜΉΪοῆ πο τοῦ δοσροίθα, ΒηοΙν τοὺ 8:6 εξ ηρ Ὁ. 

ὨϊχΏ5ΘΙΖ. 
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νὴ τοέθσθησθ ἴο ον 
ἰεγσγίζοτν. ἘΏΘΩ Ψψὲ ΜῈ] 
δρουπα 501} ΙΏΟΤΟ, 
16 ἴο ἄδοϊασθ ἐπ ροοά 
πο ἰο ὑῃ6 σοσῃίγίθς 
ῬΟγΟΠΩ τοῦ, 850 85 ποὶ 
ἴο Ῥοδϑδὺ ἰῇ δβοχῃδοὴβ 
ΘΙ56᾿ 5 ὑθυυϊθοσν ᾿ΏΘΓΒ 
ὉΠΣηΡ5 8ΙΘ6 διγαδαν 
Ῥσαρδθᾶ. 17 “Βπῦ: μ8 
πᾶὸ Ῥοδϑδίβ, ἰοῦ Ὠΐῃη 
Ῥοδδοὺ 'ἰθῃ ΦθὨονδῃ." 
18 ἘῸς ποῦ ὑπο οὴβ 
ἍὮΟ ΤΟΟΟΙΘηα5 Ὠΐγη- 
561 15 δρρτγονθᾶ, θεὲ 
76 δὴ ψΏοΙΩ Φ6Πο- 
Δ " τϑοοχμηθηακ. ὖ 

1 1 ψιΒῊ χοῦ ΜΟΙ ]α 
Ραῦ ἋΡ ψι ἢ πὸ 

ἴῃ βοθ 1016 ἀπτθα: 
ΒΟΠΔΌΙΘΗΘ55. Βαΐ, ἴῃ 
ἰδοῦ, τοῦ 816 Ῥυϊίης 
Ρ ΠΗ ΠῚ6] ΖΈΌΓ 1 
δὰ 76 δοιὰ οὐ σοῦ 
ψ ἃ ΒΟΟΩΙν ΘΔ] ΒΥ, 
ΤΟΥ 1 ῬΘΥΒΟΏΘΙΠΥ ὈΓΟΙᾺΞ 
ἰδθὰ ὑοῦ ἴῃ τρδύτὶᾶθα 
ἴο οὔθ Βαβρδηᾶ ἐμαὺ 
Ὶ τοϊρῦ ῥγϑϑθηῦ ὑοῦ 
85 ἃ σμδβδίβ νἱτρίῃ.. ἴο 
ἴῃο Ομ γτιϑὺ. 8 ΒΓ Ὶ δ. 
τοι ὑπαῦ ΒΟΙΠΊΘΠΟΥ, 
8.5 6 βοσροῃῦ βοαπορᾶ 
ἘνΘ ὋΥ 15 οὐμηϊηρ, 
γόῦᾷκ τΐπαᾶς πιρηῦ ΒΘ 
σογυτρίθα δχϑν - ΤΌΤ 
ἴθ βιοῦν δηᾶ [6 
ΟὨ ΒΟ ὑμαῦ γα ἀὰ 
[186 ΟὨσγίδὺ. 4 ἘΣ, 85 
1 15, 11 ΒΟΙΏΘΟΠΘ ΘΟΙΠΊΘ5 
Βα ὈΓΒΘΟΏ65 ἃ “658 
οὗμοῦ ὕμπδῃ {ῃ6: ομὸ 
6 ὈΓΘΔΟΠΕΩ͂, οὗ τὸῦ 
ΤΘΟΘΙΥΘ 8 50] οὔμεῦ 
{μ8π ψῃδὺ τὸῦ τὸ- 
οοἰνρᾶ, ΟΥ βοοᾶ πϑ5 
οὗμοσῦ ὕμπϑδὴ ψπδῦ τοῦ 
ϑοοθρίθα, σοῦ ΘΕ ΘΠ 
ρὰδ ὑῷ [χὰ ὨΪΠ1]. 

ἐπρδίος 

17. 18. ΤαΠονδῇ, {17,8,15,14,16-18. 1ῃη6. ΤιΟΤΩ͂, ΒΝ ΕΞυν. " : ΣΦ τὸν 

Ἐ: 

831 

ὅ. λογίζομαι γὰρ μηδὲν. ὑστερηκέναι 
Ι Ὅσα σθοκοηΐηε ον ποίηϊηρ ἰο Βανο σοῖῆα ὈΘἰηα 

τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων: 6 εἰ δὲ. καὶ 
οὔ 88 ονόσ ἐχαεεαϊηειν ΔΡΟΟΒΕΙ65; 1Ὲ πὲ δῖ5οὸ 

ἰδιῶτης ᾿ τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ .οὐ γνώσει, ᾿ 
οτάϊηλδυν ἴο. ἴμ8 ννοσὰ,. θα ποῖ ἰο ΓΤ ΚηονΊθαϑθο, 

ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ανε 

-πᾶσιν. εἰς ὑμᾶς. 
4}1 (55) ἰἰο σου. 

1 Ἢ ἁμαρτίαν “ἐποίησα ἐμαυτὸν᾽ 
ΟΥ βία ἡ τ Ὁ αἰὰ ΤΆΣ ΞΟΙΕ 

ταπεινῶν ἵνα. ὑμεῖς 
ΤΑ ΚΙΠΒ ἸΟΨῚΥ 1ῃ ογᾶϑσ ἰμαὶ τοῦ 

ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ 
ταϊσηξ Β6 ραΐ ΗἰΡῊ ὉΡ,. 
θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν; 
αοά ἀόσαι ἔθ ΣΙ ἀροϊδγεα ἃ5 βοοα πθὺγα ἴο Ὑοῦἢ 

8 ἄλλας. ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν 
Οἰδεγ Εςο] 6 βία. το ροα πανὶηρ τοροϊνρα 

ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν; 9 καὶ 
ΡῬτον βίου ἰονγδσζα ἴῃ οΥ χοῦ βδύνῖςε, «πᾶ 

. παρὼν πρὸς ὑμᾶς . καὶ 
Ὀοῖῃρβ δου σϑίαθ ἰοννατα χοῦ δηὰ 

ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα 
ΒΑ Ω 5 ὑξδς ἀϑρ δεμίηᾶ πο ζΖἱδν ἰοσρία ἄοννῃ οὰ 

οὐθενός: τὸ γὰρ ᾿. ὑστέρημ μου 
οἔ ο ομβδ; ἴδϑ ῸΥ θδίησ ὯΔ τῆ ΟἿ τὴ 6 

ἀδελφοὶ προσανεπλήρωσαν οἱ «ἐλθόντες - 
Β]1δὰ ἀρ ἰοννασὰ 6 ῬὈγοίβοχβο βιανίῃξ. ἐδῆνα 

ἀπὸ Μακεδονίας: καὶ ἐν -.- παντὶ ἀβαρῆ 
ἔτοση... Μβδοβάοῃηϊα; δμᾶ ἱἰπ Θνεισ μη, Ὑψεισ τ -ἔτθο 

ἐμαυτὸν ὑμῖν-. ἐτήρησα καὶ :᾿ ω. 
ΤΆΣΒΕΙΣ ἴογοσ.. .ΤΚαρί. δηα ΠΕΕΝ χἱὰ Κερρίηρ.. 

10 ἔστιν: ἀλήθεια΄. "Χριστοῦ. ἐν ἐμοὶ. ὅτι ἡ 
1ι 15 ἐγαῖῃ,. ΟΥ ΟἈσῖβδῦ. ἴῃ. χὰ. {πε ἰδ 

καύχησις αὕτη: οὐ φραγήσεται͵ εἰς ἐμὲ :ἐν 
δράδηπες (18 ποῖ ΨΠΙ}Ὀ6 ξβηῃοθᾶ ἴῃ ἰηΐο ἰδ ΒΕΙῚ 

τοῖς κλίμασι. τῆς... ᾿Αχαίας. 11 . διὰ «τί; 
1π6. - βίορεβ Ἐὴ6 Δομδίδ. "ΤΉ Του ΒΗ ΠΡ 

ὅτι .: τὐδς τς ἀγαπῶ. - ὑμᾶς; ΕΣ - θεὸς 
Βεσδιβα .. ποῦ ΔΙΑ ΙΟνη5.. τγουΐ. ο σοῦ. 

οἶδεν. -::.- πῇ Ἢ Υ, 
ἢδ5 Ἀλόλθας Σιν το πο ὡς 

12. - δὲ; τῷ ποιῷ; καὶ 
ὦ δι βε νι . Βπὲ τε ΠῚ τὰ ἀοίηθη δηᾷᾶ - 

τς ἐκκόψω τὴν εὐὰ ἵνα τ. όψ τος τὲ 
ἴῃ ογᾶον ἰμαὲ" ΠἔἹτσηϊρῃΐ οὐ ΟΕ... -Τη6 

ἀφορμήν, τῶν -: θελόντων... 
ὨΣΊ - ΤΌΤ, 

- ποιήσω, 
1 588}} ἅο,. 

αφο ν 
οὐτάηε ένα 

τς Ξ ἵνα 
οὗ ἴδ. (ο65) ὑ ἘΠ ηδ’ 1 οτᾶοσ ἐμαὶ 

: φανερώσαντες ἐν 
Ῥυξ ἴῃ νεῖν (5) (ΟΠ 65) μανίηδ ταϑηϊξοσίθα ἴῃ 

Ββοϑαβα ἔγϑο ἰδὲ ἴῃς οἵίμε 

8 Β' 518 ΟΠΘ, 

ἄρτος 

Φ- ΟΟΒΙΝΤΗΤΑΝΑΕ 11: ὅ--1 

Θ΄ ΕΌΥ 1 σοηβίαον ὑπαΐ 
Ἃ Ὥδνθ ποῦ ἰὴ 8 βἰῃρὶθ 
Ὀΐηρ ὑχσονθα 1ΏΤΟΥΪΟΣ 
ὕο γοῦκ ΒΌΡΟΣΖΙπα 
Θιροϑῦϊθα.. ΘΒ Ὄνρθ 
11 δῃχλ Ἐπ 5Ἐ 116 ἴῃ 
ΞΡΘΘΟΙ, 1 οΟχύϑ 8. 
ποῦ ἴῃ Κηομιθᾶρα; Ὀαὺ 
Δ ΘΥΘΙΥ ΜᾺΥ ΜΘ τη8- 
1τοούθα. ἰὑ. ἴο χοῦ ἰἢ 
81. ἰὨἰηρπ. 

ΟΣ ας Ἱ ΒΑΌΒΕΙ 
ἃ 51. ὉΥ Βιυηθ]ηνσ 
ΤΩΥΒΘΙΣ ἰῃδὺ γοῦ τϊσῃξ 
6 Θχϑιθα,. Ὀθοϑῦβθ 
τυϊποιῦ ᾿οοδὺ Ἱ ρ]δαὶν 
ἀδοϊασοα ὑδ6- ρμοοὰ 
Ποσ οὗ αοᾶ ἴο νοῦ 
8 ΟΕ σοηρτορδ ϊου5 
1 τοῦθᾶ Ὀγ- δοσορύϊηρ 
ῬΙΟΥ ΒἰΟα 5 ἴῃ οτᾶργ. ἴῸ 
τηϊ βίου ἰὸ σοῦ; 9 ὃπά 
χοῦ ΨΏΘΩ 1 ψὰ5. ὑγδα- 
δα τὶ Ὑοῦ ἀπά. Ι 
611 ἰὼ ῃθοᾶ, 1 ἀϊά, ποῦ 
Ὀδόοσηθ ἃ. Ὀυτάθῃ,. ᾿[ο 

᾿ς ΤῸΣ 
ὑ8 6. ῬΤΟΥΒΘΣΒ. ἐπμλαῦ 
ΟϑΠ16 ἔσομλ Μί8ϑο- 6. ο΄ - 
Ὡ1: 8 ΔΌΘΠΟΔΗΪΨΥ. 5ὰΡ- 
ΡὈΙΠδα . Ὁ ἀδῆοίθμπον. 
ὙΕ5, ἰῇ ΘΥΟΥΥ. ΜΙ 
᾿Κορῦ 56 1 πηρὰ- 
αἀθηβοιὴθ ἴο τοῦ διηᾶ 
“11 Κϑερ ΟἸΆΥΞΕΙΣ 50. 

15. .ὃὁ. ὑσαϊ οὗ 
ΟὨχιδῦ ἸῺ ΤΥ 8856 ὑπδῦ 
ὯΟ᾽ δῦορ 5} 8)}1" Ὀ6 Ῥυΐ 
ἴο {(μῖ5 ᾿βοαβεηρ οἱ 
τηἷη. ἐπὶ [88 'ΧΘΡΊΟΩΒ 
ΟΥ ΑἸ ΟΠδ΄.Δ. 11 ἘῸΣ 
χρδὲ ΤΘΆΒΟΠ 9 Βεοδῖβθ 
1 ἄο. ποὺ ἴονα τοῦ 
αοά Κηονϑ [Σ ἅ0]. 

.1 2 Νον ΜΏδὺ 1 8 
ἀοίΐηρ ἿΙ ὉΠῚ:: 501 ἄο,; 
ἰδαῦ Σ την. οὖ ΟΕ 
186: γγοίοχὺ - ΓΌΟΙΣ 
ὑβοβα ψΟ. ἀὸ ψϑηῦς 
ἴῃ 8. -ρχοϊοχὺ ἔοχ 
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ἐν καυχῶνται εὑρεθῶσιν 
1Ὰ ΞΕ ἔδον δή βΡοδβϑίξζῃὨΣ ἰμον ΡΩΙ 6 ζουῃηᾶ 

καθὼς καὶ ἡμεῖς. 13 οἱ γὰρ τοιοῦτοι 
ΒΟΓοΟΥΙΩ ΚΝ 85 8150 ΤῺ ἴὼσ βοἢ (0165) 

ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, 
Ῥβουάο- ροϑί]65, ἍΟΥΚΟΥΒ ἄδορσῖξα!, 

ετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ: 
ΜΕ κηοίοσ βοῖνβ ἰπίο ΔΡΟΞΘΉ65 οἵ Ομ σὶβί; 

14 καὶ οὐ θαῦμα, αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς 
δα ποὲ Ὁ πσοΝ, ΟΙΥ (ο6) ἔοσ ἴβζας.Ἤὀ ϑαΐδῃ 

ετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός: 15. οὐ 
ὡς ἐδμαθ να τεωδε 5615 ἰηΐϊο δῆ] οξ]ρῃῖ; ποΐ 

μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ 
ξτοδῖ ἀρίρε) Ἰβογοέοτο 1ξ αἰδὸ [86 βεινδηΐίβ Οὗ Ηἰμὰ 

ετασχηματίζονται ὡς διάκονοι 
ΕἾ: μὐφίλμευῥ αι τ 1οηλβοῖνο5 85 βεσνδηΐβ 

δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος ἔσται 
οὗ τἱσῃϊθουβηθθθ, οὔ ῇολ ἰπ6 [Ξε] νἿΡ6 

κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 
δοςοσάϊηρ ἴο {πὸ ννουῖζβ οὗ ποῖ. 

16 Πάλιν λέγω, μή τίς με 
ἈΑβαΐῃ Ι δὶ ΒΑ 16, ΠΟ ΘΏΣΟΩΘ ΤΩΘ 

δόξῃ ἄφρονα εἶναι᾽ --- εἰ δὲ μήγε, 
πο διως, ϑφρος ἴο Βα; --1ξ ναὲ ποῖ ἴῃ ἔδοΐ, 

κἄν᾽ ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, 
δῃᾶ ΚΟΥ 88 86 56 1655 (Ο0Π6) δοσοθρί γοὸῦ [Ὧ6, 

ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι" 
ἴπ οχᾶϑυ ἰδὲ δῖ5οῖ Η{Π16 βοιλθνμδὲ 1 τοϊὶρῃΐ Ὀοδβῖ; 

1 δ᾽. λαλῶ οὐ κατὰ κύριον 
ναὶ [δὰ βροακίηρ ποΐ ΔΕσΟχΧαΪηΕ 1΄᾽᾿΄ Τοτὰ 

᾿ λαλῷ, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ 
Τ ἄτα βροακίησ, θὰ 85 ἴὰ ἀοαεοοϑαπενςς χὰ ἐπὶ 

τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως. 18 ἐπεὶ 
ἴπ6  5υρ-βίδηαϊηρ οὔίμε. Ῥοδϑβίίϊηθ. - 5ίῃςα 

πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τὴν σάρκα, κἀγὼ 

ΤΏΘΔΩΥ 8χο Ῥοββίρ βοοοσάϊηρ ἰο ἴα θεβῆ, 81501 

καυχήσωμαι. 19 ἡδέως . ᾿᾽γὰρ 
β5ῃοια Ὀοδβῖ. ΑἸΔαΙν ΖοΥ 

᾿ ἀνέχεσθε ' τῶν αὦφρ ρόνων- 
τοῦ 8ζ6 υἱέας ἃῷ τ οὔ ἴῃ 68 56 561655 (0565) 

φρόνιμοι᾽ ὄντες: 20 ἀνέχεσθε :- γὰρ 
ΒΘΏΒΙΡΙΘ' ΘΙ; τοῦ 8.6 ΤαΣΗΩΣ ὌΡ ΠΝ ον 

εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις 
1 ΒΟ  υοὸῦ 5 ΘΙ νη δ, 1 ϑδῆνοῦς 4 

ΚΓ ῆδν6 1, ΏΟΘΥΟΣΥ τϑ 5 κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις 
15 οαἰΐῃρ ἄονν, 1 ΔΏΣΟΠΘ᾽ 15 ἠδ ῳμήνέ ἢ 1Ὲ δου θ 

«ἐπαίρεται, ᾿ εἴ. τις εἰς πρόσωπον 
15 Ἡξεησ ὉΡ Εἰγλβεῖα Ρροῖ, ἰδ δῆσοπρ ἰρΐο Ζδεοο..- 

ὑμᾶς Σ᾿δέρει.: ᾿ - 
γοῦ 15 Βαν:ρ. - 

8382 

Ῥοίηρ ἰουῃμαά δα] 
ἐο ὰ5 ἴθ τἴ.6 οδῆσᾳ 
οὗὐ ψῃΐϊσ μον Ὀοδϑί. 
13 ΕῸΣΓ 5Β0.Οἢ 26 816 
8156 δροβδίϊθϑ, ἀθοοῖ- 
701 ψΟΥΚΟΥ͂Β, Σ8}5- 
Σογαιΐηρ ὉΠΘΙΊ ΞΘ 65 
ἰηἴο δροβϑίϊθβ οὗ Οῃσίβι, 
14 Αηᾶ 0 ψΜοΟΑ͂ΘΥ, ἴον 
ϑαύϑῃ ὨΤη561 Καθρς 
δ ϑζοσσηΐησ ὨΪΤΉ ΞΟ 
ἰαΐο 8ὴ 81561 οὗ Πρ, 
15 Τὸ 5. ὑοθίοσα οίῃ- 

ἱὰρ γτϑαῦ 12 ἢἰς 
χηϊηϊϑίοσα 8.50 Κθορ 
δϑίοσλϊηρ ὑμθηγ- 
βαῖνθϑ ἰωὔο στ  ἸΒύθο 5 οὗ 
τἰσ θοῦ 655. ΒΒ 
ἀπο ὶῦ ϑηα 5}4]11 Ρ6 86- 
οσοταϊηρ ἰο ὑποὶσ ΌΥΚΕ, 

161 958.) δρϑΐῃ, 1ιδὶ 
ΠΟ δὴ ὑηϊηῖς Τὸ 81) 
ὈΠΓΘΘΘΟΏΘΌΙΘ. ΘΌΣΙ, 17 
Ὑοῦ ΤΟΔῚ ἄο, δοοθρὺ 
106 δνϑῇ ἰἔ 85 υγθ8- 
ΒΟΏΔΌΪΙΘ, ὑμαῦ Σ ἴοο 
ΤΏ) ἀο βοΐ 1 0016 
Ῥοφδίϊηρ. 17 Βα. 1 
5ΡΘΔΚ 1 ὅρθακ, ποῖ 

αἴϊου 6 Ζιογα᾽ 5 Θχδ}- 

ΡΙ6, Ὀὰὺ 85 1 ὕῃτθ68- 

ΒΟΠΔΌΙΘΏΘΕσ, ἰῃ {{Π|5 
σΟΟΚΘΌΣΘΩΘα. ΘΟ ΑΓ 
ἰο Ὀοδδίϊῃρ. 18 5΄ΊηοΘ 
ΤΑΔῺΥ 86 Ῥοδϑβίύλῃρ 80- 

οογαϊῃρ ἴο (6 Π65ῃ, 

1 ἴοο ΜΙ] Ὀοδϑῦύ. 
19 ἘῸΓ σοῦ ρίϑαϊν, νυ 

ὉΡ νι 6 στ θαϑοῦ- 
8016 Ῥούβοῃβ, δβθϑίηρθ 
τοῦ 816 ΤΟΘΞΟΏΔΡΙΒ. 

2010 ἔδοῖ, του: Ρυὺ 
ὮΡ ψι ΒΟΟΣ 6η- 

δίαγο ὑοῦ, ΨΈΏΟΘΥΕΣ 
ἄρνουῦβ [ψδὺ τὸῦ 

[ψ8ὲὺ τοῦ. ὨΔ8Υ68], 
ΜΏΟΟΥΟΙ Οχϑὶύβ ἷπι- 

Ἴ 56}! ονὸσ [στοῦ], ὕγο- 

αγεῦ βυυῖκο χοῦ ἱῃ 

86 ἴδοθ, τεθον μος Σὸ 

᾿Ασοοτγτάϊηρ ἰο αἰβῆοηον 1 81.ὰ βανίῃΒ,. 

εἷς ἠσθενήκαμεν 
ἦμ ἷς Βδνε ὑαίυΣ ψεακ; 

ἀφθοσύνπ, 

22 ᾿Εβραῖοί ᾿Ισραηλεῖταί 

κἀγώ. δήξρια 
ΟΥ ΑΓΔ δῖα {πε 7 

κἀγώ. 23 Βιδἰμννη 

πταραφρονῶν. 
ΒεΙηΕ Ὀ6ϑιάβ οῃθ᾽ β τα 1 δὶ ΒΡΘΘΕΚΙΙἙὑ, 

περισσοτέρως; 
ΤΟΥ͂Θ ΔΡΌ Πα ΔΠΕΙΨ,: 

περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν 
ΤΆΟΣΕ ἐβναξμρναι. 1ῃ βαΣραββιπεΙν, 

πεντάκις τεσσεράκοντα παρὰ μίαν 

ἐραβδίσθην, 
1 85 τὐλδέ θα ψ ἢ βίαν, 

ἐναυάγησα, 
ΟἸ Χ}ὰ5 ΒΕϊρυντθοῖκϑοᾶ, 

1119} (μα αδὺ 

6 ὁδοιπορίαις 
ἴο ννδν ἔβδύϊη 5 

οἵ ῬΕιηαοτότο, 

ἐθνῶν, κινδύνοις 
ἴο ἀδησουβ οι οἔ ΘΕΙοη8, ἰο ἄδ σου 

, κινδύνοις ἐν 
--ἴο ἄβϑϑουβ ἴῃ ἀοβοιαῖο Ρίαςδ 

ἐν θαλάσσῃ, : 

γένους, κινδύνοις 

ψευδαδέλφοις, 
ἴΏ ᾿ϑθυ ἀο- ὈΣΟΣΒΕΣΒ, 

τ. κόπῳ. καὶ - 
᾿ ἴο Ἰαρος, δά χα 1ο]], 

. ἐν λιμῷ. καὶ. δίψει, . 
ταᾶαγ [{{π|65],. ἴῃ Βυηβοῖ πᾶ ἰο ταῖσεί, ἷἱπ Ζαβεϊχιρϑ, 

ἐν ψύχει καὶ 
ἢ δῃα. ἴο πβικθάπεββ. 

ΠῚ ̓ ϑοβἐΐαθῃοθβ. ἔΓΟΤΩ ΕἸΌΤΟΗΙ 

ἐν νηστείαις 

ὸς 
ἐΒεθιας ϑαϊοῖας ἴῃς. 

. Ἰσυβῆθβ ἶπ Οἡ Ὧι16. 
ἐδε ΕΠ τόσαὰ- αν ἴο᾽ ἄδν, ὑπ 

ρὶς. ᾿ 

᾿Αρᾶτί. ἔτοτα, ἐῃμ6 ὕβίαξο, 

Εὐυῖως ὍΡΟΣ ἐο τὴς ἐμ6 ΠΤ ΣΥΟΣ ἐς 
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211 δ. ὑῖ5 ἴο [ΟὉΓ] 
ΟἿ ΟΥ͂, 835. ὑῃπόοιρῃ 

ΟὟ Ῥοϑί οι δα Ῥθθῃ. 
Ψ68Κ. : 

Βαυὺ 1ἴ ΒΏγΟΙΣ [ΠῚ 
δοῖβ. ὈΟΪΔ [ἢ βοϊηθ- 
ἰῃϊηρ---Ἴ 85. ἰεἰκίηρ 
ὈΠΥΘΒΒΟΏΒΔΌΙΥ--- ἴοο 
81 δούϊῃρ ΡοΙΑ͂ ἴῃ 1ὐ. 
22 ΑΥ̓Θ εν Ἡδθτον5᾽ 
1 δὰ ΟὉΠ86 818ο. Αὐθ 
ΤΟΥ ΙΘΥΘ 6 Ι 1165 ΓΟ 8. 
ΟἿΘ. 8150, ἀχὸ ὑδον 
ΔΡΌΣΔΗΔΠ,᾽ 5 5662 1 8Π1Ὶ 
8150: 232 ΑΥ̓ὅ [Π67 τωΐϊῃ- 
ἰδύουβ οὗ ΟὨΣΙΒΟΣῚ σο- 

Γ[ΌΙΡ ΠΚ ἃ τηδάχηβη, 1 
ΘΙῺ ΠΊΟΓΘ οὐ διθιααίηρ- 
ΙΥ ΟἿΘ: ἰῃ ἸΒΌΟΥΒ ΤΟΥ͂Θ 
ὈΙΘΩ Πν, ἴῃ ῬΤΒΟΣ5 
ΤΙΏΟΤΘ Ιου 1γ, ἴῃ 
ΒΟΓΡο5. ἴο δ ΘΧΟΘΒ5, 
ἴλ ΘΑΓ- θη 5. ΟΥΘΩ, 
24Ἐν ὅογβ 1 ἔϊνο 
Ὀἰπ6ὸ5 στϑσαϊνθα ἔουὶ 
ΒΌΤΟΚΘἝΘΒ. 1655 ΟΠ6, 
25 ὮΓΘΘ. ὑπο Τὶ 85 
Ὀϑαύθῃ ψἱῦ τοᾶϑ, ὁμοα 
Ὶ νδ8 βιοηρᾶ, ἰῆσχϑα 
χηθ Τὸ δχρογϊθηοθα 
ΒΏΙΡΝΥΘΟΚ, ἃ πἰρῶῦ 
δα ἃ αἀδΥὺ 1 ϑδνδ. 
ρθη ἴῃ ὑμβ ἄδβθρ; 
201 ἸουΓθυ5 οἶδα, 
ἰῇ ἀϑῆρου ἴτογῃ σὶν- 
ΟΥΒ, ἴῺ ἀδηροῦδ᾽ ΤΧΌΧ 
ΒΡ ϑντήθη, ἢ ἀδ8::- 
5615 ἔγοϊη [ἸῺ ΟὙΏ]. 
Ιϑοθ, ἰῇ ἀδῆρθοτδ 
ΠΥΡῚ οὐδ. παύϊοῃ, 
ἰὴ -ἀδηροῦ ἰῃ. (8 
οἷν, ἰῇ αἀδηροῖβ ἴῃ 
51ὴ 6 ψ]ἄογθϑϑ, ἰπ 
ἀδΏΡΕΙΒ δὖ 568, [ἴῃ 
αδροῦβ ΘΙΔΟΙΡ' ἴδΙ56 
Ὀσούίθουθ, 271 Ἰδθοῦ. 
8 τΟΪ],"-- 1. 5166 - 
1655: ΒΎΡῚΥΨΙ οὔδρῃ,: 
ἰῃ- ̓ ὈΌΏΡΟΓ δια {γβί:. 
ἴῃ ᾿ ΘΌΒΟΪΘΣΟΒ Ἔσοχα 
Ἰοοᾶὰ ὙΏΔῺΨ ὑΐθθ, ἰὴ 
οοΙα Δ ΠΘΚΘάΏ 6585. ᾿ 

28 Βοδοίάθς ὑῆοβϑα 
ἰπϊησα ΟΥὗἨ δὴ οχίοσηδι 
Κιημᾶ, μοῦ ἰ5. τ ηδύ᾽ 



2. ΟΘΕΙΝΤΉΞΑΝΝ ΤΆ: 29.--1Ἐ2: 4 

ΔΩΧιο ΤΟΥ 8} πε 

᾿ σοηρτερδύίομβ. 29 0 
15. ΜΘΔΚ, 856 1 δὴν 
ποὺ ψοακῦ. ΜΏο. ἰς 
διυχλθ!θᾶ, δηᾶ 1 ἃ 
ποῦ ἐἱμορηϑοα 3. " ἷ 

ΠΟΙ Ῥοδβῦϊηρ, ὕπδσο 
ταῦ Ὅ6, 1 ΨΜΠ1πλ Ῥοδεῦ 
οὗ 6 ἑμίηρβ. πανὶ 
ἴο ἄο πὶ ΤΥ ψ68Κ- 
Ὧθ55. ΞΒῚ ΤῊΘ αοἄ δηᾷ 
ΑΘ. οὗὐ ὑῃ6 Τιούᾷ 
ὅεβαβ, δνδὴ ὑπ πα 
ΨΜΏΟ ἰ5 ἴο ὍὈ6 ῥτδὶβθα 
ζογονοσ, Κῆοσϑ. 1 δὴ 
τοῦ ἵγίηρ. 321ὴ -) 8- 

ΤΠ χαβοῦ ὑῇθ: ΟΡΟΨΟΓΟΣ 
ὉΠάΘτΑτϑ [85 ὑπὸ 
κιηρ ψα5 συδζαϊηρ [πὸ 
οἷν οὗ ἴῃε Ῥδη 8:3 
ΒΟΘη65' ο 56 ῖΖ8 ᾿1π6} 
838 Ὀυσὺ ΓΟΌΡῺ 8. ἱἢ- 
᾿ἄονν ἴῃ ὕπ6: ΨΔΙΓῚ τὰς 
Ἰοψεσθὰ ἴθ 8'΄ ψ ον 
Ὀδϑικοὺ 8ῃη ἃ δβοαρθα ἢἴϑ 

ἐκκλησιῶν. 29 τί 
Ν᾽ 

σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ: πυροῦμαι; 
5 Ὀαΐῃρ σαυβοα ἴο 5411, δπα ποῖ... 

καυχᾶσθαι δεῖ, : τὰ 
τς Ε15 Βἰπάϊηρ, - π6. ([μέηρ5) 

τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι. 81 ὁ, θεὸς 
οὐ ἴδε θα θ 8 Οὗ τὴ6 15}8}] θοβϑϑί. 

τοῦ - κυρίου .᾿ησοῦ᾽ - 
βεαᾶ Ἑδίΐμεσ οξίμε - Τιοσζὰ 

ὁ - ὧν. τ εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, 
, Ὧδ5 ΚΠΟΜΨΕ, 

ψεύδομαι: 32. ἐν 

᾿Αρέτα: τοῦ βασιλέως 
Εἰλημδυοῦ . οὗ Ατοίδβ'᾽ 1Ὧ6: 

τὴν πόλιν Δαμασκηνῶν πιάσαι. με, 338 καὶ 
ος ΟΣ ΘΙ ΘΒΟΘΏΘ5 

διὰ - θυρίδος ἐν 
Τὰχουρῃ νιμᾶον 

διὰ τοῦ τείχους καὶ 
Ἰδοῦ ἴδ6.. ψν 8} δῃᾶ 1 

τνὰβ βιαδσζαϊηξ. 

ἰο 56 1Ζ8Β χηῇθ, 

ἴῃ. γ]αϊίθα Ραϑκοὶ 188 Ἰοψεσρά 

ἐξέφυγον τὰς χεῖρᾳς 
ΕἾ ττς Οὗ [ἴλ6 -δηᾶβ 

1 μᾶνὲ (ὁ ;Βοδβέ, 
1ῦ ἰδ. οὺ Ὀθη6- 

ΠΟΙΑΣ; Ὀπὺ 1 ΒΔ Ρ885. 
Οὐ ἴο ΚΌΡΟΥ δῦυΤ 8) 
ν βίο ΔηΩ͂. ταν ΙΔ οΩ8 
οὗ. [086] Τιροτᾶ. 21 
κήον ἃ. Ἰηδη ἴῃ - 
ἴοη ψὶῦὰ ΟἾσὶδὺ ΜΏΟ, 
ΓΣουσχίθθῃ ψ68 5. 8ρ0-- 
ψὨΕΌΠΟΥ ἴα, ὕμ6. ῬΟΟΥ 
Τ ἄο. ποῦ. ΚΠΟΝ; ΟΣ 
Οὐδ οὗ μα. Ροᾶγ Ὁ 

ἃο. Βοὺ Κηοΐῶ; Ὅἀοάᾶ 

Καυχᾶσθαι. - 
ὸ 6 Ὀοδβίίϊη {15 Ὀἰπάϊη 5; ποῖ ᾿Ῥδαυ ΒΡ ν᾿ 

εἷς ὀπτασίας: 

ἀποκαλύψεις -᾿ 
ΤΟΥ ΘΙ οΣΝ... 1 αν πον 

δεκατεσσάρῶν, --- εἴτε 

. εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος: οὐκ 
Τᾶνθ ΚηοΩ, οὐ. οὔίδίας. οὔίδα 

“δ5 ΚΠΟΊΝΏ, --ῷ 1 ἥδνϑ ΚΗΟΜ, 
τορος ἀρπαγέντα : 

ανῖβ ΕΘ; βο ίομοα ἄσαν ἴδια 

δρατῦ. ἴγοσῃη ὑπθ 
ἘΕΡοάᾶν, 1. ἄο «ποῦ- 
αοά Κπονδ. 4 ὑμαὺ 
ἘΘ6 5 σαυρῃῦ ΘΨΆΥ. 

τοῦ σώματος οὐκ | 
Ῥοσν- -:- δοῖ ΤΏ να κρόνναι, . πα. 

τσὶ τὐρτάγη; τ 
ες πα. Ὧθ6 ΜΒ Βηϑίο α ἀὐνδνν 

δρατὶ ἔγόσα ἰμ6.᾿ 

αοὰ 858 ΚΠΟΨΕ, --΄ 
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εἰς τὸν παράδεισον. καὶ ἠκουσὲν ἄρρητα. ἕ - ἦγ. Ὁ: ἃ. ᾽ 
αῖΐο {6 - ρδχϑαϊβθ διά. δ βραχάᾶ. ἀΏβαγΔΡΙ6 ὅο, Ῥδγϑά!56". 8ῃἃ ποαγὰ. υπυνξοιδθ]α ῥήματα ἃ... οὐκ "ἐξὸν ᾿΄ - ἀνθρώπῳ. Ῥοτακ. πΏΙΘΏ ἐξ. 15. Ὧο ΒΆΣΒΒ. ΜΏΪΟΗ ποῖ Ια ΕΩΙ ((Β1Π65) ροτῳ, ΎΠ|: ἴοσ 8. χωᾶῃ ἫΝ 
λαλῆσαι. ὅ ὑπὲρ ᾿τοῦ τοιούτου. καυγή ΞρΘ8Κ. ὅ ΟΥΟΣ 5 
-ἴο 5ρθακ, ονὲς ἴπθ βυοῃ (οπὸ)} ] ΘΑΚΙ Ρομταν ΙΆΘ ἘΜ}. Ῥοδϑὺ, Ῥυῦ ἽΙ 11. ποὺ: Ῥοβδὺ ογεν 

ἸΩΥΒΕΙἢ, δχοθρθῦ. 85 σχε- 
ρθοῦβ [1ὴν]} ἩΘΒΙΚΏθ8ε- 
65. ΘΕΟΣ [ΓῪ ὄνοὺ ἀὁ 
ϑηῦ ἐσ Ῥοδδῦ, 1 5ῃ8}1 

1 ποῦ θὲ πῃγόδβοῃϑθιο, 
ἴοῦ, Ἐ 5811 5αὰγ ἘΠῸ 
ἰχαΐῃ, ΒΟΟΣ δρϑίείι, 
χὰ Ὁτάθν πα τὺ 
Οη86. 5ῃουϊἃὰ μπὲ (ὁ 

1 -Ὄσθαϊν τόσα ἐμδη 
Μηαῦ ὯΘ πϑοδ'΄ 1 δπ 
ΟΥ̓́Θ Ἦθδτβ ἔτοζῃ 1ηε, 
7 7υβῦ Ῥέραιιδθ οὗ ἐπ 
ΕΧΟΘΩ͂Κ, Οὗ ῃ6 ταυεϊα- 
ὑϊοιβ.᾿ ἐν δ, 

ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταὶ ΟΥΘΙ Ὀαΐ,. ΤΨΞΘΙΣ ΠΟΕΙ ἘΡΚῚΝ ἀτρβὰ δι ἀπο 
ἀσθενείαις... 6 ἐὰν γὰ οτος θελήσο ΘΔ ΚΏΘββεβ. :- ΤΈΘνοΣ ᾿ ΤΣ, ΤΒουα Ὡς τ πππρ 

ΠῚ ἐμὲ - λογίσηται. ὑπὲρ. ὃ. βλέπει ᾿. με ἢ 

ἀκούει..... ἐξ ἐμοῦ, 1 καὶ. τῇ. ὑπερβολὴ 
ΒΘ 15 πραχσίῃρ ουῇ οὗ Τὴ6, Ο 8Πα ἴο τὰς ΠΕΘΡΌΔη ̓ 
:-τῶν . ἀποκαλύψεων. 
οὗ ἴᾷ8 ᾿χανϑιδίίοῃβ. ἡ 

τρτουξῷ νοις ̓ ΤΈΡΑΣ ᾿ς μὴ ὙΤΏΘΙΘΙΟΣΘ,. δὲ Ι 
ταῖν ἐσ στρ μβν, Ταρ, νά νας , μὲς σκόλοῳ ᾿οχαιξοα, ἀάτεο ΩΣ 
ἘΠῚ ὑρονρυ στ ΤΕ ΟΝ τὸν υνευδιννα το 
“11 πο ΗΝ ̓ ἘΡ ΩΣ ΡΝ ἐν ᾿ μὴ τως 

τιραν Ὅς Ὁνοῆν ἐδεαυρ. ὅς ΛΟ Ταδυ 510 ἐδῖς θΟΠΑΙτΟΣ 
τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα - ἵνα - (2788. {{π|8ὲ5.δηῤγθαίοα 

δ Τιογᾶ ἐμδὺ 1 ταὶρῃΐ 
 ἀθραγῦ ἔσοια πι6; 9 δῃὰ 
γαῦ Ὧ6 ὝΘΑΙν βϑᾶ ἰὸ 
ΤῺ: -“ΜΥ- πηαθβδυνθα 

ἴξχεα ἰΐλθς ἰδα, ποτά. Τεηίτεδαίεα ἰῃ οχᾶθι τπᾶὲ 
ἀποστῇ ἀπ’ ἐμοῦ".9 καὶ ..- εἴρηκέν 

τὸ πλρῃΐ βίδα οὐὔὔ ἥγοϊη τὰ; - δὰ δ6 ἐδ ϑαια αἰϑ τὴν ῥρὰς. : ᾿ 
μοι... .᾽Αρκεῖ σοι ἡ.  . : χάρι ὄϑις ΣΝ  Ἡρτρὶ ἰὸ Ἰὴ8 15 βυίβοιθης ἴο σοὺ ἰμ6 ἀπδοοευνο Ἰιαάποῖα εϑφριοροτῳ [15 Βαοίοης ι " ΣΕ ΕΘᾺ δ ΣΑΣ ΟἹ ψόοῖ; ΤἋῸΥ --[Ὠ]}] μου ἡ γὰρ δύναμις: ἐν ἀσθενεῖ ΝΡ κίοιοΣ Ἐπ ΕΟ οἔ πο; 18 ΤΟΥ : βουρονν "ΠῚ νοαιε ποῦς αὐλοῦ . 15 θὴρ Ἰαϑαᾶβ 
τελεῖται.  ΦἼδιστα. . οὖν μᾶλλον Ῥοτιθον Ἴ ὙΡΘΒΪΚΙΙ658;" 15 Ῥϑίμρ Πηἰβῃϑα; - Μοβί βἸδαὶν ἐμουθίοτθ ἀϑκλλνῳ Μοβὺ ἘΙΘαῖν, ὑμογθοσο, ᾿ Σ τος πος τ αον το νου ΤΑ  ἐὰ, τὴς ἐδ Ἐαχε) ΕΠ ΘΞἋΖΪΡ. σαῦμον.. Ῥοββὺ καυχήσομαι ᾿ ἐν ταῖς ἀσθενείαις,. ἵνα 8.5 ταβρϑὸύβ τῶν ψ68Κ- 1 5.811 068 Ῥοδβίϊηβ ἐπ ἰμ8΄ ΘΑ Ποββοβ, ἰῃ Ογάοσ ἐπαὶ 

᾿ἐπισκηνώσῃ.-. ἐπ’ ἐμὲ ἡ. δύναμις. τοῦ 
υὐεμὶ ρεϊοπ ἰαπὲ ἀροὰ τὴθ. {86 ἐἐέθυ τος οὗ ἴμ6΄ 
χριστοῦ. 1 ἔδιὸ - εὐδοκῶ Α ἐν 
, ΟἸ χιϑί,- : ΤΒΧΟΌΡΗ ΜΆΪΘΒ Σ δὰ ἐπ πκίηρ ν6 11 ἴὰ 

ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, - ἐν ἀνάγκαις, ἐν 
ΘΘΚΏΘΒΒΕΒ, τ λ΄ - ἰπβυ]β, ΪΏ Ὡδσοθβδίξίθθ, ἰπ 

ὨΘΗ͂Β65, δύ 886 Ῥονγοῦ 
Οὗ. 86. ΟἸγίβυ.- ΤᾺΒΨ 
1. 8. ἰδαῦ.. σϑυλθίῃ 
ΟΥ̓ΘΙ τὸ, 10 ΤὨοίοῖοσὸ 
1 ἰδκθ. ὈΙθαϑασα ἰ 
ΘΔΚΏΘΘΒΘ5, 1 15] 5, 
ἴὰ ὀᾶδθ5. οὗ Ὡρθᾶ, 1ὶἢ 

45 Ῥαγαᾶϊξθ; ΡΟΝ ΒΝ ΕΘ νΡσΈρλταβ; τον, “8. ρᾶτάθῃ. 
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διωγμοῖς καὶ στενοχωρίαις,. ὑπέρ -Χριστοῦ" [Ῥοτβδουθοηβ δηα αἸδῆ- 
Ῥοσβοου του 86 ἴο βίχαϊιβ, ὈΥΘΥ͂ ΟΕ σιδῖ; 

ὅταν ὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἶμι. 
ον ου ὙΡ Ι δὰ ννϑαῖς, ἴθ ῬΟΥΝΘΥΖΆ ΣΙ γα. 

11. Γέγονα - ἄφρων" ὑμεῖς με 
ΤὭΑνο Ῥθοοσλα ΒΘΏΞ6]655; χου 

ἠναγκάσατε: ἐγὼ γὰρ ὥφειλον ὑφ 
Ῥοΐϊ πάρ Ὡθσθϑδιίνσ; 1 : ᾿ 
« -“ ΄ » Ν» ὰρ 

ὑμῶν συνίστασθαι. οὐδὲν Ὑ 
ἐκ ἴο Ὀ6 νυΐϊ ἰῃ βίδησίϊης τὶ. ΝΟ ΖΟΥ : ἦ; 

ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, | 0 
1 σδταθ. ΘΒ: Πα οὗ ἴπῃ6 ονου-Οχο αν ΔΡοΒί165, 

Ε ΝῚ 5» ᾿ ΕῚ 5" Ἂν Ἄ “- οὔ 

καὶ οὐδέν εἰμι: 12 τὰ μὲν σημεῖα τ 
Η ἀπὰ ποίησ 1 Ἰὰς ἐμὰς ᾿Ἰηᾶθο 5150}5 

ἀποστόλου ᾿ 
δροβίϊο νν 85 ὑνοσῖκοα ἄγ ἴα 

ε “-“ ΄ ΝῚ 

ὑπομονῇ σημείοις τε καὶ 
ἐπααρσντ, ἴο 5: ΡῺ5 δῇ πᾶ 

δυνάμεσιν. 18. τί γάρ 
ΔῈ πλότὰς ψγρδὲ. Ζοχ 

ν᾽ 

ἡσσώθητε ὑπὲρ 
χοῦ νοτο τηδᾶρ 1655 ὌΝΟΣ 

ἐκκλησία εἰ μὴ ὅτι 
ἩμΑ πόλαο Δ τοῦ. ἰμαΐ νΘΥν Ι 

» « »-“" ᾿ ᾿ Α 

ενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ 
Ι ὰν ΤΣ τ Δα ΟὨ Ο τοῦ ΟὙδοϊουϑιν ξογθῖνα χοῦ 

μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. 
ἴο πὸ ἴῃ ὑσὶ ςθουβθϑ (15. 

14 ᾿Ιδοὺ 
Τοοκ! 

ἔχω 

τοῦ ἢ 84} 

τέρασιν 
φοχίδηϊΐβ 

ἐστιν ὃ 
ἀπ αἱ 

τὰς 
16 

αὐτὸς 

λοιπὰς 

᾿τοῦτο ἑτοίμως 
τ !}5 

; ὑμᾶς, 
Τ δὰ μανίηξ του, 

καταναρκήσω᾽- οὐ γὰρ 
1 1} 116 ἰοσριᾶ ἄοννῃ οῦ; ποῦ ἔοσ 

τρίτον 
τηϊγα [ΠΤ 6] 

ἐλθεῖν πρὸς 
ἴο σοῦ ἰοννδχά 

καὶ 

ζητῶ 

ΟΠ 65, ἔοσ ΟἸσίβῦ. ἘῸΣ 
ΨΜΏΘΩΣ 81 ψ6Ά8Κ, ἤθη 
Ὶ δῖὰ ρονψόσέαμ. ᾿ 

1. αν Ῥδοογβ 
ΤῺ [ὈΠΤΘΘΞΟΏΒΌ16. Του 

ΘΟΙΏ6Ι]6α χγὴθ ἴο, ἴον 
ῸΣ ΙΕ οὐ ὉΣΥ [1 οὐρῦ ἴο αν Ὅθθὴ 

Σϑοοστηθηαθα ὉΥ τοῦ, 
ἘΟΓ 1 αἰᾶ ποῦ Ῥγονᾳᾷ 

ἸΆΥΘΥΪΟΥ το 
[σοῦ] ΒΌΡΘΓΗΠΘ 8Ροε- 
0165 ἴῃ ἃ 5 ῃρὶθ ἑῃίηρ, 

ΟΣ ἴπ6 [ εὐϑἢ 1 Ὶ δ ποίη ρ, 
κατειργάσθη ᾿ ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ] 12 Ιῃμαἀεθᾶ, ὑμ6 51|6}5 οὗ 

80 δροβῦὶβ ψογθ. ὕσο- 
καὶ | ἀποορα ϑύλοηρ ὙΟῸΌ ὮΥῪ 
δηᾶ [811] μα ΌΓΔΩΏΟΘΘ, ϑηὰ 

ΨΥ 5165 δῃὰ ροτγίδηϊα 
ψνΐο ἢ 1 δῇ ῬοΟνΟΣῚ] ΟΣ. 

18 ἘῸΓ ἴῃ ΨψΏδὺ σοβρϑοὶ 

Ἰοξίονοσ | 15. 1 ὑῃηαῦ σοῦ Ῥδοδχηθ 
1055 δῇ πῃ χοϑὺ οὗ 

γὼ [186 σοηρτορσθίίοηδ, ᾿6χ- 
σορὺ ὑπῦ 1 χχνϑθ}ῇ αἱᾷ 
ποὺ Ῥϑοοῦλθ 84. Ὀυσάθσῃ 
ἴο τοῦῦ ΚΙΠΑΙν ἴοτ- 
δἰὶνα τ ὑῃϊ5 σσοηρ.: 

1Δ͵ΤΟΘΟΚῚΙ ΤῊ 15 88 
(Ὠἰχὰ ὑἰχὴθ 1 δ τοδάν. 

ἦι γθϑά τι 85 [0 σοπθ ἰο σοῦ, διὰ 
οὐ Ἰνεῦ 1 11 ποῦ Ὀδθοοΐαδ 

88 ποΐ [8. Ῥυζάθῃ. ΕΌΓ 1 81 
βϑοκίῃρ, μοῦ ζοόῦκ Ῥο5: 

1 ὅτ ΒΕ ΕΙΠΕ προβίοηβ, Ῥαὺ σοῦ; ΤΟΣ. 
τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς, οὐ γὰρ ὀφείλει [πὸ ΟΠ] άτοη ουρμξ ποὶ 

χου, τοὶ Ζ0ΓΥ 15 οὐδ 

τοῖς 
ἴο ἴπ 6 

ἀλλὰ οἱ 

τὰς ([λ11π|ρ5) οὗ γοῦυ Ἀυϊ 

τὰ τέκνα 
18 [481 Ὁ «-,οἹ 

θησαυρίζειν 
ἰο ὃς Ἰεν τῆς Ὁ ΟΥΉΝΝΝ Ὀμξ [6 ρΡϑσθηΐξ το (ῃ6 

έ . 15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ 
τε Πάτος, Ὗ μυξ ταδες ΘΊΘαΙν 1 5ῆ8}} 5ρεῃ)ᾷ διά 

ἐκδαπανηθήσομαι 
1 58.411 Ρ6 φοχῃρ]θίεὶν βδρεῶΐ ονεὲῦ ἴδε 

εἰ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶ, 
ΤΕ δες ΔΡΔαδ ν χοῦ 1 δὰ ἴον], 1655 

΄ ΕῚ ἢ ἫΝ 

ἀγαπῶμαι; 16 Ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ 
ΕῚ Τρεῖμαἤονξαν τεῦ εθε Ρυΐ, Ι 

φασϑηὶβ 

ΞΟ. ὁ 

ἧσσον 

ΧΟ 

γονεῖς τοῖς | 3γρῃ. 

ἴο ΙΔ. ὉΡ ἴοσ [617] 
γονεῦσιν Ρασγϑηΐβ, Ὀὰὺ 6 Ῥ8ῖ-. 

οὐ ἴοσ [ΠΥ] ΟἿ ἢ]- 
15 ἘῸΣ ΤΩΥ Ῥδτὺ 

ΜῺ τοθῦ βἰδ αν 

ΒΡΘΩα 854. 6. οοχ- 
ῬΙούοΙν βροηῦ ἔοσ σζοῦυξ 4 κ - [ο ε Ἂν 

ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ωβ νς ΒΟῸΪ5. ΤῈ 1 Ἰογ τοῦ 

[86 τόσο ΔΡΌ ΒΥ, 

ΔΙᾺ 1Τ ἴο Ὀ6 Ἰονϑᾶ [88 

16552 16 Βα Ὅ6᾽ ἐμδῦ 
ποῦ [5 ἰῦ τρϑν, 1 ἀἰα ποῦ 

831 2 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑ͂ΝΕ 12: 17.--91 

᾿ κατεβάρησα ὑμᾶς: ἀλλὰ ὑπάρχων [Ῥυτάδῃ τοῦ. ἀόσῃ. Ι ΡΓΙΕββεα νυοῖθῃς ἄοννη οθ τοῦ; Ραΐ Ῥδὶηρ ΝΟνΘ 616 55, ὙῸΥ ΒΘΥ͂, πανοῦργο δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. 17 μή [1 γα5. “οταῦίν δηὰ οὐ ρόδα πάτον ἰο ἀδοοίς ἐνὸν Ι ἄρον ἥδ βρ θὰν ων “Σ ἔπος - τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς. ὑμᾶ ᾿ ἜΤΟΣ ΘΗ ΔΏΣΟΠΘ ΟΕ ΟΣ Ι1ἤδνα βΞρηΐ οἱ πα μυοι Ἐς, τ ε ὁ ο1Ρ ΑΕ υς δι᾽ . αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς; [α]Ἰᾶ ποὺ. ἴακα βαἀγάπ- {2} χολ} 154} Βΐτῃ 1 ἴοοῖς δανδηίασο οὗ γουῦ [ἰδρ6 οὗ τοῦ ἸὨΥΟΌΡὮῺ 18 παρεκάλεσα. Τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν [ Εἷπι, ἀἸα 1) 181 υτρδὰ Ι ἐποουγασεα ὙΤϊβ δηα 1 Ξϑηΐ οἱ ἰορσείμοσ ἐπ | Ταῦ ΔΠ 1 αἰδραϊοῃθα 
{86 ῬὈχούδοσ ἢ τη. ἀδελφόν: μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς τ θΓῸ ΟΥ̓ πὸ 8 ; ἴοο ᾿ἀγαπίδες οἵ ον γαπίδρο οὐ γοῦ δὲ 81]; 

Τίτος;:-. οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι αἰὰ Ὧ6᾽ νὰ ψαϊκοὰ ἰὴ τιταβῇ Νοὲ ίο 6 ΝΟΣ ΒΡ ΪσΣ [106 ξϑῖὴθ δρϊσιῦ, αἰᾶ περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν;.. [ΜΧἷ|ῶδΠ ποῖ Τῇ [6 58η1θ Σοοὐπίθρϑβ, ἀἰὰ χο τοῦ) 
19 δλνθ τοόοῦὺ δθῃ 

ὑιηΚΙηρ' 811 15. ΜΉΘ 
μα ψ πᾶν Ὀθθῃ 
ΤοδΚίτρ ΟΣ ἄθῦθηῃξο τὸ 
χοῦ Τῦ 15 Ὀοΐοσο (οᾶ 

Ἐαῦ τσ τὸ βρϑαξκίηρ 
Ϊὴ σοπηθοίίου τ 
ΟἸγτὶδὺ. Βαΐ, Ῥαϊονοᾶ 
ΟὨΘΚ, 81}. ἰῃΐηρ5 816 
ἴοσ σοῦ ἘΡΡΕΣαϊηρ, 
20 ΕΓ 1 8ῃχ) δἴτδία 
ὑμδῦ βοιθῃον, ΨΏΘΩΙ 
ΔΥΥ͂ΝΟ, 1 ἴδ ἘΒρΩ͂ 
ΥὙΟ ποὺ δὃ5. 1 οοαϊᾶ 
ΜΒ 8ηα 1 ἸγΥ ῬΤΌΥΘ 
ὁ ῬἈῈ ἠο γοῦ ποὺ ὃ8 
χοῦ οουἹὰ τ ]βΏ,. μα, 
ἰηβίοδα, ἔξοσθ βου 
ΒΟΙΠΊΘΏΟΥ. Ὀ6. 5βύγίζο, 
1θϑιοιθν, ο8565. οὗ δῃ- 
ΘΓ, οσοῃ θηὐίουϑ, Ὀ80Κ- 
ΟΣ η55, ΜῈΣΙΒΡΘΙΪΏρΡ 5, 
δ 565. ΟΥὗἨ Ῥοίηρ Ῥυρα 
ἋΡ, αἰδοσᾶθσε. 21 Ροσ- 
ὮδΔΡΒ5, ΨΏΘΩ 1 σοχγὰ 
δῖα, τὴν αοα πλρῃὺ 

"6 ΑΙΚΟα ρου Νοὲ ἰο ἐμ 

19 Πάλαι δοκεῖτε 
ΤῊ ᾶἀσὸ τοῦ 876 ἐμβι Κίη σ 9 ἘῚῚ ἴο του 

ἀπολογούμεθα; κατέναντι “θεοῦ ἐν 6 ΔΙῸ τα Κίς’ ἀθέθηβο ον ἰπ ἔτος οὗ σα ΄ῃ 
Χριστῷ λαλοῦμεν. τὰ δὲ πάντα, ΟὨχθ να γο ΒρξδΚίησ, ἸῺ ἔοσ 81] (155), 

τοί ὑπὲρ τῆς ὑμῶν. οἰκοδο ῆ ἴονοα (οπ65),. ον ἰβθ οἶνου ὉΡΡιΠ] ἡ εῚ 
20 φοβοῦμαι γὰρ μή. ᾿ ἐλθὼν πως 

Ι τὰ ἔδδυϊηῦ οὺσῦ ὥοΐ ϑβοζωθῃῆον Βαν 5 σοχῖθ 
οὐχ. οἵους θέλω ᾿ εὕρω ὑμᾶς, ποῖ οὗ ναὶ βοτὲ 1 321ὴ ΜΏΠΩΡ Ἱ 5πομὰ δηᾶ του, 
κἀγὼ ᾿ εὑρεθῷ ὑμῖν οἷον ΔΙ βῃου]ᾶ με ξουηᾶ ἰο γοῦυ (οΠ6) οὗ ννδέ βοχὲ 
οὐ θέλετε, πῶς ἔρις, ζῆλος, πού Υου 876 νυν] ]ηρ, ποὶ ΞΟΙΩΘΏΟΥ δίσιθ, 7θδιοῦθν, 
θυμοί, ἐριθίαι καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, (5 ΟΥ̓ ΔΘΟΥ, σοπίρηξίοηϑβ, Ῥδοκο  η 55, ΜῈ ΒΡΟσΏρ5, 

φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι: 21 μὴ πάλιν Ῥυβηδ5 αρ, αἰβοσάθτβ; ᾿ς οΐ δϑδίῃ 
ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με ὁ θεός Βαν της: σοίὴβ οἔταθ χρη Τη81Κ6 ἸΟνΤΙν τὰθ ἐπα αοα 

ΨΟΥΥ Τοοίπίουϑο. 

ὅτι ὑμῖν 

μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ , πενθήσω . Βα αἰθ᾽ τα ᾿δηοηρ στη. : πᾶ Ιπηρηΐ ; ; ; ἕξ 
ΤΩ ἴοναχα : Υου, : ἉΠΩάᾶ [1 εὐ ο Ῥιούχη ονες τοῦ, 856 1 ταὶσηῦ 

πολλοὺς - -- τῶν - - προημαρτηκοότῶν καὶ | χγουγη ογος ΤΩΘΏΥ. δξ ΤΆΔ . οὗ {Π6. (0665) - ἈΑν ΤΕ; ΒΩ ΘΑ ξΟΥΤΩΟΥῚν δηὰ 
ἐμοϑα ψῇο ΦΟΥΤΔΟΥΙΨ 
"ϑηηθᾶ. Ῥὰδ δυο τοῦ 
ΤΘροΘηὐθα οὐοῦ ὑπο ῖν 

ἐπὶ.. τῇ ἀκαθαρσίᾳ. καὶ 
μὴ :μετανοησάντι ὧν ' ᾿ ΔΥΪΠΕ τεαροηξοα Ὄροῃ. ἐμε΄ ὉποΟΙθαπΏθϑβ. Δα 
ποῖ 

᾿ πορνείᾳ: καὶ -. ἀσελγείᾳ : ἢ ὩΠΟΙΘΘΏΣΙΘ55.. 8:6 ζογ- ἰο ξοσῃσδῦοθ 8ηὰ ἰο]οοεδ ςοπάμοξ ἰἴο νγῃῖ ἢ [ σατο δῃά ἼΟΘΟϑΒ 
᾿ἔπραξαν- .-- ᾿ ͵ ϑξι τς ἐομάποῦ, μαῦ ἐμ 6Υ ἴδον Ῥεσέοστηϑά,. ἽἼΠ μανϑ. Ὀγϑοἐ ρα, 
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τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ᾿ὑμᾶς" 
1185 Τ διὰ ΘΟΙΏΪΩ 5 ἰονγψασαὰ ὑοῦ; 

ἐπὶ. στόματος δύο: μαρτύρων καὶ τριῶν 
ὌΡροπ ΩΝ οὐἶνο υυἱϊΐθοαβε ϑδηᾶ οἵ ἴσχεο 

᾿σταϑή σεται - πᾶν. ῥῆμα. 
ὙΠ] Ὀ6 μυψϑ νὰ ἰο βίδῃα ΘνΟΧ ΒΘ ΙΩΒ. 

2. “προείρηκα καὶ προλέγω - 
' 1 ΒανΘ βαιά δἔοχα ᾿ 8ΠΩ6ῖ - Ζ 81 Βα 5 Ῥδξοσεμβδηᾶ 

ὡς Π᾿ πάρὼν. 6 τὸ ᾿ ̓  δεύτερον καὶ 
83 Ῥεῖπε δἰοηββίαα: ε6:: ᾿56οοὨα {ἸῺ 6] 

ἀπὼν... νῦν .. τοῖς ᾿ προημαρτι 
Ῥείηθ δρβοὰξ πονν. ΄Ὸ ΠῚ (ΟΠ. 65) Βανίηβ 5[:: Ὀδξοσθ 

καὶ τοῖς λοιποῖς . πᾶσιν, ὅτι. ἐὰν 
δηᾶᾷ ἰοῖμθ Ἰοξίζονεσ (065) ᾿ 81], μαὲ. 1 αν σὺ 

πὴ ξλθῷ ἢ εἰς τὸ πάλιν. οὐ φείσομαι, 
1 5Βμομ]ᾶ σογθ ἰηΐο “[δ8 δϑαϊὰ ποῖ 1 5081] 5ΒΡ6.6, 

5. ἐπεὶ δοκιμὴν. ᾿ ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ 
5120 8 ῬΤΟΟΙ͂ τοῦ. ΓΘ Βθθ κίας οἱ 1ὴ6. ἴῃ. Ταα 

λαλοῦντος, χριστοῦ: ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ 
τἰλϑηι τὸν Ομσῖβῖ; 80 ἰπίο ᾿ χοῦ ποῖ᾽ 15 ννεὰκ 

ἀλλὰ :- δυνατεῖι ἐν ὑμῖν, 4 καὶ 
Ρυϊ. ᾿ς Ῥοννο 1} 1η χοῦ, Ε οἴο! 

ἐσταυρώθ ἐξ ᾿ἀσθενείας, ἀλλὰ 
ΣΛΜΘΕΙΚΗ655, Ὀυΐ μ6᾽ ὑγ 85 Ῥιαΐ οἷλ ΚΘ εν οἱ ΟΓ᾽ 

᾿ καὶ γὰρ ἡμεῖς ζῇ ἐκ δυνάμεως θεοῦ. 
μοὶ 1ϑ Ἡνϊηρ' οὐ οῦ ον οἱ αοά. Απά ῸΣ - 6 

ἀσθενοῦμεν ἐν. ᾿αὐτῷ, ἀλλὰ ζήσομεν 
᾿ΆΧΘ 6 8Κ π᾿ . ἈΠ, σις Βαζ τνε 5881} να 

δυνάμεως θεοῦ “εἰς 
ῬΟΥΨΟΣ οἵ αοα ἰμΐο 

Τρίτον ᾿ 
ὙΤΡλτὰ τα 

κόσιν 

ΤΟΥ 

αὐτῷ... ἐκ 
οιἷΐ οὗ 

σὺν ᾿ 
ἐοξοίπεν 1 Βὲπὰ 

ὑμᾶς. 
του... ἘΝ ᾿ : 

πειράζετε. “εἰ ἐστὲ ἐν. τῇ 
ΌΘυου ἰεδηρ 1Ὲ “χοῦ δ1θ. 

δὸκιμάξετε-- ἢ 
᾿Ὧ6 γοῦν ῬΧΟΝΊΩΡ; ΟΥ 

᾿Ιησοῦς ἐτλος 

5 Ἑαυτοὺς 
ἜΒΘΙν 65: 

-ἑαυτοὺς : 
ΘΙ. ἘΡΣ 

Ἰαυτοῦς᾽ ὅτι 

οὐκ πίστει, - 
ποῖ ἼδΊμλν: τ 

᾿:ἐπιγινώσκετε 
τοῦ ΔΙ ὙΘΟΟΡΖΙΩΡ ΞΕΙνΕ5.; ἴα σ6βϑὰβ5 Ὥχὶδί 

ἐν. ὑμῖν; “εἰ μήτι ᾿ : ἀδόκιμοί ἐστε. 
πὰ 1 τοῦῦ." 18: ποῦ ναὶ ἄϊβαρρσγονεά τοῦ σα. 

6.. ἐλπίζω. δὲ" ὅτι, ᾿χνώσεσθε:", ὅτι. ἡμεῖς 
ι Ζιδτα Βορίηβκ δυΐ ἰδὲ τοῦ ΠΕ ΈΒΟΥΓ. «8ὲ ψε᾿ 

οὐκ ἐσμὲν - ἀδόκιμοι... Ὁ ΟΥ̓ τδ Ως ἐν 
ποῖ τε τὰ - ιδπαρρεθνεᾶς: 

ἽἹ :΄ εὐχόμέθα: " πῦδὲ ἢ πἀρδὲ" τὸν. Θεὸν μὴ 
᾿Υ͂Να δτθ ῬΤΆ ΣΙ ΠΕ ἡ Ῥαΐ ἰοψατα πὸ Οοά “ ποῖ 

ποιῆσαί. ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα 
ἴο ὅο ΄-. του’. "δά -- ποίδίηδ, 

ἡμεῖς δόκιμοι: ὁ “φανῶμεν, 
ΜΘ ϑδρρτονφᾶ Ψψὲ σὴ  ΔΡΌΘΔΓΙ, 

ἀλλ᾽ ἵνα 
ῬΡαξ ἴῃ οχάογ [δὶ 

διῃᾶ. 

γὰρ 

1 ἔθ 

ποῖ΄ ἴῃ οταᾶρυ ἴδο 

888 

1 3 ΤῊΝ 15. ὑπ ἰηἰτ 
- 8 1 8151 σοχὴ-: 

ἴὰσ ἴο τοῦ; “Αἱ τῃ6 
τοῦ οὗ ὕνο τ ὶζῆθϑϑ. 
65 ΟΥ οὗ ἴξγβε δθνδῖγ 
ταϑῦῦοῦ ταθσῦ Ὀ6 οϑίαθο 
1156 4.". 2Ὶ Ὦδνθ δάϊὰ 
ὈΓΘΟΥ ΟΌΞΙΥ δηᾷᾶ, 85 ἢ 
Ῥσοδθηῦ ὑμ6 ᾿βασοπᾷ 
πθ δᾶ γοὺ δὐρβϑηὶ 
ΠΟΥ, 1 580 ἰῃ δᾶάνδῃπορ 
ἰο ποθ ΨΜΏΟ Ὦϑῦδ 
5ἰπρα Ῥοΐοσο δῃὰ-ἴο 
811 86 σοϑὺ, ὑμδὲ:} 
ΕΥ̓ΘΣ Σ οοθ. δϑϑίῃ ἃὦ 
ΜΠ ποὺ 5ρδᾶῖο, 3 βίῃποβ 
χοῦ 816 βϑοκίῃρ. ἃ 

Ῥγοοῖ οὗ Οῃσγὶβὺ 5068 Κ- 

ἴῃρ ἴῃ Τὴ6, [ΟὨΓΙΒ0] 
ΨΏΟ ἷἰβ ποὺ ψεᾶκ. “ἴο- 
ψατὰ υοῦ Ρυὺ 18 
ῬΟΥΘΓΙΌΙ διηοηρ τοῦ, 
άττυθ, ἱπᾶθϑᾶ, πθ 
Ψ85. ΠΩΡΔΙΘα: ΡΣ 
ἴο οδκηθϑϑ, Ὀαῦ ὯΘ 
15 δῖῖνο οὐίῶρ ἴο. αοα 
ῬΟΜΘΓ, ΤΌΘ, 8150, 6 
86 χὰ. πὶ. Ὠΐτη, 
ας 1 5.811 Ἰἶνα ὅο- 
Βοῦμου ψ] Ηἷπὶ οὐἹηρ 
ἰο οὔ 5 Ρονψοὶ ἰοπαζα 
χοῦ. ἽΝ 
- δ ΘΡ ὑοδύϊηρ 
ΜΏΘΟΠΘΥ Ὑοὸῦ 8ὃῖθ ἰπ 
μα Ζαϊ ἢ, ΚΘορ. ῬὍτὸν-: 
ἰὴ σμϑὺ χοῦ γοῦ- 
ΒΘΙνῈ5 816. Οὐ ἄο χοῦ 
ποῦ γϑΟΟΡΏΪΖΘ ὑμδξ 96: 

Ἰ 5ὰ5 Ομ σὶδὺ 15 πὰ ἀὐϊόπ 
τ σοῦ ὉΏ16 55 τὸῦ 
86 : ἀΙβαρρτουβά. - ΘΙ 
ΕΓῸῚ πορο σου ́ ΤΨΙ 
ΘΟΙΏ8 ἴο΄ κου χει, ἅτε 

ΤΠ ηοῦ αἰβαρρτουβά:"- 

ἡ ΤΝΟΝ: π6- ϑαγ ἴο 
αοὰ ἐμαῦ᾿ τοῦ" ΠΡ 
ο ΣΔΟΡΏΙΏΡ ἡ ΜΣΌΤΙΒ, 
ποῦ ὑπαῦ: ΝΩ͂Ν “ΟΌΣΟ 

ΒΕΙΝΟΒ ΙΏΒΥ ΘΡΡΘΒΓ 

ΘΡΡτονθᾶ, Βαϊ πῇ 
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ὑμεῖς ὸ καλν ποιῆτε, μεῖς δὲ [χοῦ ᾿ιΔΥ Ὅ6 ἀοὶῃ 
γοῦ {π6 8π6ὲ (ἰπίη5) τοῦ ἐπε ιπτε ἀοίηρ, ἡμεῖς Ῥυξΐ πῆδὺ ἰσ5 πων ΤΗΣΒῈ 
ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. 8. .οὐ γὰρ δυνάμεθά [να οὐγβοῖνθα ΠΡ 
85 ἀἰϊβαρρτονβᾶ "γχὰ τᾶν Ὀ6. ᾿ . Νοὶ 20 6 δσὸ 8016 ΔΌΡΘΘΙ ἀϊδδρρσονθά. 

τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς | 8 ΕΣ χα οϑὴ ἄο ῃοίῃ- 
δυσί μη ἄοσψῃ οὐ {πὸ ἐχαί 1, Ῥὰςς νας ἰμε ἀὴρ δϑδϊμδῦ 86. ὑχΌ ἢ, 

ἐλ πθείας 9 χαίρομεν ᾿ γὰρ. ὅταν “ΓῬυὰ ΟΕΪΨ ἴον (86. τα ῃ. 
ἐχαῖ τα χε δύ τε]οϊ οι. ΦᾺΣ. ΨΈΘΠΘΥΟΥ θ 76. οοεἐθίμνἢ [23.01.1 

ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, - ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ψΒΕΏΟΨΕΣ, ΜΘ ὍΓΘ σοδ 
ΠΟΣΝΣ ᾿τλν 86 ΕΑ," τοῦ μυΐ ῬοΥνΕΓΕαΙ Ραὰῦ του. δα Ῥοννοαία!; 

ες ἧτε' τοῦτο καὶ εὐχόμεθα, πὴν ᾿ὑμῶν᾽ Ϊ διιᾷ ἔογ ἐδ15 Ὑ76.. 86 
Υγοῦ ΓΤ. Ὁ6; προ ̓μεὴ Ὑ)Ὲ ΔΙῸ Ῥγδυίηβ, [ἰῃ8 ὁ τοῦ ῬΓΘΥΪΏΡ, δ Ζ91:}:} "Βόϊησ 

κατάρτισιν.: “Διὰ τοῦτο. . ταῦτα τεδα]αβίοα, 10 ΤῊ δ᾿ 15 
δἀ]αϑτηθηΐ ἄονῃ. πα Δίων ἐδ15 ἔμέβθ. (185). ΨΥ ΘΖ ὑτίΐα 858 

. ἀπῶν .᾿ 0. γράφω; ᾿ “ἵνα {ὑπϊπρθ ΜΏΠῸ6΄ ᾿δἰρεοηῦ, 
δεϊωδ δρϑοηΐ Σ δαὶ ΨΥ, ἢ ὀχάᾶον ἐμαὶ ὕπαῦ, ἽὝΧΏΘΩ Ι 1 

παρὼν μὴ. . ἀποτόμως χρήσωμαι | Ὀγεβομῦ, Σ τᾶ ποὺ 
θεϊμε, δἰοῃιβϑίᾷθ ποῦ 1’ ουὐη8-ΟἿῈ νὰ 1 ταϊρδὶ Ῥεῆδνβ δοῖ ΣΉΝ ΒΟΥΟΡΙΟΥ 86- 

- κατὰ.  τὴν᾽ ἐξουσίαν οὐ ἣν- 7 ὁ. κύριος ϑ 
ἀοοοχαϊπε, ἰσ΄ ἰδ6 βαϊμοτίσ ον Ἴδθ. : ὅρος ᾿Θογα Πρ" ἴσ -ἴπθ6. δὰ 

" ᾿ ὑμοσεῦν: τ Βαῦ [8 Τιροχὰ 
ἔδωκέν “᾿ μοι, εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ. εἰς 
ξανβ - ἴο τῃβ, μαῖο ἀρβρυϊάϊηβ᾿ δὰ ποΐ Ἰοῖὸ θανθ τὰ6, ἰσ’ .Π4 

καθαίρεσιν: . Ἂ ἸῸΡ 8πᾶ, ποῦ. ἴο: Ἰοὰῦ 
ἰακίτια ἄοντα, ἣ ἄσνῃ. Ὡ 

11. “Λοιπόν, ᾿᾿ἀδελφοί͵ ᾿χαίρετε;, 11 ῬΊΏΆΠΙΥ, ὦ ᾿ὀγοιμοῦ, 
Τιδξίοναι (ἐπ|88},᾿ 
'καταρτίζεσθε, 

Ὀχοΐμαοχξ,, -Ῥα τοῦ τα]οϊοίῃρ, 

παρακαλεῖσθε, τὸ 
 οούμπλιθ ἰο τϑοϊοθ, ὑὸ 
Ὀ6 τοδά]αβίθα,: ἰὸ. 6 

Ῥ6 τοῦ Ροίης δα]αξίεα ἄοννῃ, ΡῈ τοτ. οοχηξοτίαα, μα οοπηογίαά, ἰο --ΐηκ 

-- αὐτὸ. φρονεῖτε, «εἰρηνεύετε;. καὶ 1: 8, ΥΩ 
νοΥν (115) δε τοῦ νος ἢ θ6 τοῦ δῖ: πδακος: : "δά ΕΤΘΘ, Θῦ, ἰο ἐλδι 

ΒΘΔΟΘΘΌΙΥ; δηᾶ {π6 

αοᾶ οὗ Ιονϑ δηῃᾶ οὗ 
Ῥβδόθ.. ψπ ΡῈ τα 
του. 12 ατϑδξ. ΟὯΒ8 81- 

ξούπον 18 8. - ΒΟΙΥ 

Εἰθ5. 1341. ἴθ, ΠΟΙ͂Υ 
ὉΠ65: βεη ποῦ. ὑμ6 τ 

δτθϑύζηρβ. ᾿ ᾿ 

141Ὲ}68 ἀπαῤεϑενοά 
Κιπάμοϑθ. οὐ ὑμ6᾽ τότ 

ΤΘΒΘΌΒ, ΟἾχτ δῦ «δια [ῃ6 
ἘΊονα ὍΣ. αοἄ “δηα ἐμ8 
ΓΕ ἴχ. ἐπα. 'ΒοΙ͂Σ 

᾿βριτιδς με πὰ; 8}: οὗ 

του. 

ὁ θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰ ἔσται μεθ’ 
τ6 αοά ΕΗ ἴσνας δηᾶ εἰρήνης ΜΉ]. Ὀ8 μεν 

ὑμῶν. ΑΙ ̓ Ασπάσααθε. ἀλλήλους .-- ἐν: ἁγίῳ 
του." τ αἀτεοΐτου "". οἱις. διαοΐμου οἶα: ΟΣ: 

φιλήματι, 18 Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ. -- ἅγιοι. 
κῖββ. ᾿ σε. -δτεοίϊπε τοῦ τὰ 6 Βοῖσ᾽ Ἰ(οπ65) 

πάντες.. ῬΉσ . ΕΝ Ν 

᾿ -΄ ΝΠ Ν 
: τῆθ - 

Ἴησοϑ Χριστοῦ. καὶ: 
δ Ἐβὰ5 ο ὈΒγῖβα, 

ἡ κοινωνία 
ἴθ βῃδυηβ 

πάντων ὑμῶν. 
8 Ὀξτου. 

προτοῦ κυρίου 
οεξίμθ. Ιοτᾶ-- 

ἡ ἀγάπη ᾿ τοῦ “θεοῦ: καὶ 
διά. {πε Ιόνα οξίβμε αοα δῃὰ 

οἰ τοῦ" ἁγίου: “πνεύματος ᾿ μετὰ 
οὗ {88 Ἀοῖσοος ᾿ ΒΌΪ ὦ. 1 

ἄρ ις ᾿ 
᾿υπδοεείνεα κιίλόηροσ, 



ΠΡΟΣ γάλατασ 

ΤἘΟΥΨΑΒΩ ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ 

1 Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων 
Ῥδιυὶ ΔΡΟΒΊΙΘ, τοΐ ἔγοσῃ ΤΩΡ 

οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ ᾿ἰησοῦ 
ὯΟΥ ἰῆτοιρ ΤΆΔ, ρους ἰσουσῃ Φ6βὺ8 

Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸὲς τοῦ ἐγείραντος 
ΟἸὨγδὶ διά αοὰ Εδίΐμποσ ἐμ (οὔ 6) αν] ταϊσεα 

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 2 καὶ οἱ σὺν 
μἰπὶ οὐΐοῦ ἀφδὰ (Ομ 65), δηᾶ ἰδ ἰορείμοσ να 

ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 
ΤῊΘ 81} Ῥτοΐμεσβ, ἰο {88 ΘοΟ165185 οὗ 

Γαλατίας’ 
Οϑδιδῦβ; ὦ 

3 χάρι ὑμῖν καὶ εἰρήνη 
υλᾶάρβεχνοᾶ Κη 6855 ἴο χοῦ - δῃὰ Ῥεδοβ 

ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ 
ἥτοτα. σοῦ Ῥδΐμπεῦ. οὔυβ δὴοᾶὰ οἔϊιοσά 976505 

Χριστοῦ, 4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ 
ΟὨΒχτιβί, ἰῃς (ο6) μανῖης σίνε ὨΪΤΏΞΘΙΣ ΟΥῸΣ 
΄“" ς “-“" “Ὁ“ σ 3 ΄ 

τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται. 
τῃ6 Σ 5105 οὔυβ 80 πμ8ὺ Π6 ταϊσῃΐ ἴδκοὸ οἂϊ 

ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος. 
ὼΒ. οὗδοὸῦΈῦ μ6 888 ἴὰ6 μανἱηξ βἰοοᾶ 1 

πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ 
τνῖοκορα φοοοχαϊηδ ο [86 Δ. 2}} οἱ ἀοᾶ 

καὶ πατρὸς ἡμῶν, ὅ ᾧ δόξα εἰς 
δῇ ἘδίΠοΥ Οὔ, ἴο Ποῦ [ῃ6 ΒΊΟΥ ἰηΐο 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων: ἀμήν. 
141: Α8ε5᾽ οξΐμβθ᾽ δθεβ8; ϑτήβῃ. : 

θ. Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως 
ΠῸ Σ τὴ ϑγοΠαθυ δ (δὲ. 15 αὐϊοκὶν 

μετατίθεσθε τ ἀπὸ τοῦ ᾿ 
χοῦ 816 Ὀϑὶηρ ὑγϑηβεοσυθα ΖΥΟΥᾺ ἐὰς (οπ6) 

καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι 
δανίηρ σαΠθὰ γου , ἴα τυρᾶδϑοσνοὰα Κι πη 655 

Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 7 ὃ οὐκ 
ΟΥ ΟἸσὶϑδέ ἱπίο ἀϊξοσειὶς ϑοοα ἤδννβ, ᾿ νηοῦ ποῖ 

ἔστιν ἄλλο: εἰ μή τινές εἰσιν οἱ 
β - ϑδηοίπου; 1ξ- ποῖ δοϑθ δὃῖ6 {π6 (0065) 

ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες 
δεϊία σ ᾿ τοῦ δᾶ ὙἹΠη5 

μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
ἴο στ οὐἵο οἴδΣ δἰ [5.1:} Ἑοοᾶ ὕϑυνβ οὗ [6 

χριστοῦ. 8ὃ ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος 
6 ΟΣ 886) 
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Ομσιβί. ΒυΓ δἴ50ὸ ἱξδνοσ 

ῬΔᾺΪ, δὴ δροβίϊο, 
ΠΟΙΏΘΥ ἔτόχῃ. ΤΘη 

ΠΟΥ ΟΡ 8. ΙΏΔη, 
θὰὺ ὑσγουῦρ {0655 
ΟἾγϑὺ δῃὰ αοα [ἢβ 
ΕΑ ΘΥ, ΨΜΏῺΟ ζχαϊβϑα 
τὰ ἘΡ ἔσγοσα ὑῃ6 ἀδθδᾶ, 
2 δοᾶ 411 πῃ6 Ῥσγούμου 
ΠΏ τθ, ἴο ὑῃ6 οοῃ- 

6] βγβραίίοῃβ οὗ 68:18΄- 
1.8: ᾿ 

ὃ. ΜῈΥ τοῦ ἢδνϑ υ- 
αἀοβογνρα Κη 655 δηὰ 
Ῥϑθδοβ ἔσοταηα Οαοᾶ ὁ 
ἘΔΌΠΟΣ δηᾶ [Π6] Τιοτά 
Φοϑθὺβ ΟΠγὶδὺ. 488 
Βαανα ὨΪΠΊΒ6Ι7 ΙῸΣ ΟἿ 
δ'ὴ5 ὑπαῦ Ὧ6. χὶϊρῃΐ 
οι νοῦ 5 ἔσο (ῃ8 
Ῥσοβθηῦ τ ]οκοα συ ϑίθῃη) 
οὗ τῃϊηρθ δοοοσζάϊηρ 
ἴο [86 ΜἘΠῚ οὗ οὔ 
αοὰ δῃᾶὰ Ἑδίῃοσ, ὅ ἴὸ 
ΜΏΟΩΣΣ Ὀ6 ἴπ ϑΘΊΟΥΥ 
ΟΥΟΥΟΥ δηᾷ δ συ. 
ΑἸΏΘΏ. κι 

ΘΙ τλᾶῦνοὶ ὑδαΐ 
γοῦ 846. Ὀρδίηρ. 50 
ΌΟΚΙν τοιηονθα ἔτομι 
ἴ8 Ομ ψῺΟῸ οδιθά 
χοῦ 1 ΟἾΓΙδί 5 
ηαδϑοσνοᾶ ἸΏ 6585 
ΟΥ̓ΘΙ ὕἤο διηοῦμεοε 
δουῦῦὺ οὗὐ ροοᾶ ποῦ 5. 
ἘΒὺῦ 1 ἰδ ποὺ δῃ- 
ΟΥ̓ΘΥΙ; ΟἹ ὑῆοσθ 
ΔΥΘ οογύβδὶ πη ὉΠ65 
ὮΟ 816 δαβιρ Ὑοὺ 
σοῦ] δῃᾶὰ σψϑηΐ- 
ἴὴρ ἴἰο ραγζνοσὺ ἐδθ 
σοοᾶ ποὺ δροιῦ ἰῃ8 

ΟἩγὶβϑῦ, ΒΗΟΥΘΥΘΓ, 
ΘΟΥΘῺ ἰξ 6 ΟΥ 80 δηρεὶ 
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οὗὖδ οὗ ἤρᾶῦθῃ. ΜΕΘ εὐαγγελίσηται ὑμῖν 
ἴο ἄδθοῖδσ ἰὸ τοῦ 85 

ἐξ οὐρανοῦ μ' 
Βῃοια ἄβοιδσθ 85 βοοῦ πδὺνβ ἰὸ τοῦ οὐ οῦ Ὠἤδανθῃ 

παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, [βοοά Ὡρτνθ βογηθίμίηρ Ρεϑίᾶθβ ψνῃΐομ νε ἀθοϊαζεα δ5 δξόρα ἈΘῸ5 νον; ὈΡΥΘΒΕ 88 το ἀ6- 
πος : ᾿ ε ο τοῦ ἃ 
ἀνάθεμα ἔστω. 9. ὡς ἰροοά ποῦς, ἴδ Ἠἰπὶ δηδίμθυηϑ' 16εἰ Βίχη Ὀ6 ΑΞ Β6 δοοιγβθα 9Ὰ5 δ 
προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι- πάλιν ἰἅὰ δβονδ 

Μ6 Ὧδνα 5δϊὰ ὈῬεΐοτε, 8150. σίρῃξ ῃο ΕΥΈΤΡῚ Ὧπ τ ἕως ποτε 
λέγω εἴ. τις ὑμᾶς ᾿ γΧῃ ε΄ ἐς 

Ι δὰ Ξασίηβ, 1 ΔΏΣΟΙΘ ἐντὸς ᾿βκαϑε εὗδε ἄρον ̓  
εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ ] 

15 ἀθοιδυίηβ βοοᾶ πονν8 ἰὸ Ῥεβιάθ ψΏΪΟΕ Ὄεωδς γλ νει μὰ ταλαναρο 
παρελάβετε ἀνάθεμα ἔστω. 

τοῦ Τεοεϊνοὰ διοηββίαθ, ς Ἀπλλρμε μέρα 16ἱ ἴσα Ρ6. Ἀοοονὴν Ἰεὺ Ἀἰπὶ Ὁ 

10. ἔαρτι ᾿γὰρ ἀνθρώπους ᾿ πείθω. 1015. 1, ἴῃ .: ζϑοῦ, 
ΕΘΗ πον Ζοὸσ ἸΏΘΩ - ΒΔ] ΡΟΥΒ Δα] ΙΏΘΩ 1 8 ΠΟῪ ἐγγ- 

ἢ τὸν θεόν; ἢ ᾿ζητῶ, ἀνθρώποις [ἴὰρ ἴο ρογβυϑαᾶθ᾽ οσ 
ΟΓ. 1πΠ6΄ αοὔῦῦ ΟΥ δ} }5ϑεκίηρ . ἴο τ οαϑ ΟΥ ἃ 1 ββϑβεῖς- 
ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἥἤρεσκον,. [ἰῃὴᾳ9 ἰοὺ ὈΡΙδαβδ᾽ ΤΩ} 9 

ἰο ὈΘ ΡΙΘδβίη 57 18 γεῖ ἴο 6 1 νὰ8 ΡΙθδϑίηρ, [ΤΥ 1 ΟΓΘ γοῦ Ὀ]688- 
Χριστοῦ - δοῦλος οὐκ ἂν  Ἐ ῴἌἼἜἤμην. [πα Ὑλθῶ, 1 ψουἹὰ 
οἵ ΟΒχίβὲ , 5ῖανα ποῖ - ΠΚΕΘΙΡ 185. [ποὺ θ6 ΟὨχίβυ 5 βῖδανθ, 
11 γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί; [11 ἘῸΌΣ 1 «ρὰ}ρ τοῦ 

Γ δΙῺ ΤΩ ΚΙΩΒ ΚΆΘ Ὸ Υ ἰονου, Ῥχοίμοζϑβ, [ἢ πούϊσο, Ὄσχονῃ- 
τὸ εὐαγγέλιον τὸ 6.5, ὑμαῦὺ ἰδθ. βοοᾶ 
{2}: . Βοοᾶ πον 5 ἴῃ8 (Ομ) [βἰΪρτα ΨΜΏΪΟΗ ψἂ5 

. εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι | ἀροϊατεα ὉΨΥ τ΄. 8ἃ5 
αν ὈΘ θα ἀβοϊατθᾶ 85 βοοᾶ ποθ Ὁ 6 δαί ᾽ ροοῦ δ ἰβ5 ποῖ 

Βοιη δύ ίηρ ΘῈ; 
12 ΤΟΥ͂. ποι ον αἱὰ 

ἸΣ. τϑόθινγθ 1ὃ ἔΥΟΩΣ 
8, ὯΟΓΙ 885 1 
ὑϑυσῶῦ [10]; δχοθρῦ 
σου ταν αίλοη. ὉΥ 
7655 ΟἸσὶδῦ. 
τ 18 ἤου, οΥἨἁ ,-σοῦγξα, 
Ὠοαστὰ δροιυῦν 
σοοησποῦ. ΤΟΥΓΙΘΙΙΥ ἴῃ 
Ψα δ΄ δα, ὑμδὺ ἴο {π6 
ροϊηῦ οὗ. Θχοθϑϑ 1 
Κορὺ οἡ ρμούβϑδουΐῦ- 
πῃ 88 “σοῃρτοσαίίοῃ 
ΟΥ ΟὙαοα ϑῃὰ ᾿ ἄδνδδ- 
ἰαθησ [1ὑρϑ,.) Ἰάδλῃηάα 1Ι 
Μὰ τηδκίηῃρ ρυθδίοσ 
ὈΓΟΡΥΘ55 ἴῃ σ0΄88- 
ἴδ ἴπϑδὴ ΤΏΘΩΥ οὗ 
ΤΩ ΟΥ̓ 856. ἰῇ ΤΡ 
ΤΆΟΘ, 835 1 δ 18 
ΙΏΟΓΘ  ΖΘΟΔΙΟΊΙ5 ΤῸ {π6 

ἄνθρωπον" 12 οὐδὲ 
ΤΩΔᾺ; ὩΘΙΘΓ 

παρέλαβον 
1 γεσοὶνϑᾶ διοιββϑίας 

ἀλλὰ δι᾽ 
μα {2 ν χ21}1:}} 

οὐκ ἔστιν κατὰ: 
ποῖ 11 15 δαοσοτσχαϊηξ ίο 

γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου 
ΤΟΥ Ι Ὀφβϑῖᾶθ.- οἶτχηϑῃ 

αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, 
ες τη, ΠΟΙ Ξ Ιν85 ἰδ σῃΐ, 

ἀποκαλύψεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
τονϑιδίοπ. οὗ 7685 Ομ σιϑί, ᾿ 

18 Ηκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν 
τ χοῦ Βρετσὰ 0. 6 τὴν ῥνμμδ τον ὲ 

ποτε ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾽ 
βοσηθίζχσωθ ἴθ {ῃ6 Ψαυαδίβσω, τὲ! δοσοσαάϊησ ἴο 

ὑπερβολὴν ἐδίωκον. τὴν ἐκκλησίαν 
ονοχεοαϑὲ 85 Ροσβεο 5 16 Θοοϊσβία 

τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, 14 καὶ 
ΟΣ αοα 85α 1 νν»885 ἰδαυὶὴβ νναβίθ ἰ, δᾶ 

- πρροέκοτττον ᾿ ἐν τῷ -᾿Ιουδαϊσμῷ ὑπὲρ 
185 βυσικίηρ Ῥοῖοσα ἴθ ἰπ6 Φυάδίθηα. ονοτ 

πολλοὺς συνηλικιῶτας. ἐν τῷ γένει 
ΤΑΔΏΝ ΟΣ (Ξατθ) δε ἢ ἴῃ {ῃ6 τᾶςθ 

μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν 
ὈΣΤΩΘ; ΙΏΟΥΘ ΔΡΌΠ δ ΖΟΘΙΟΙΒ ῬΘΙΩΒ οΥ [86 



ὉΛΑΙΆΑΤΙΑΝΒ:1:15-.-.28 

πατρικῶν... :μου.- “παραδόσεων, 15 “Ὅτε δὲ 
. Ῥαΐθσηδι" ΟΕ τη6΄. ἘγϑαχῺ! 5.“ " θη αΐ 

«εὐδόκῃσεν. ὁ΄ θξὸς ἁ.. ἀφορίσας ᾿ 
Ἰπσυσθει ΩΝ ἴμ6᾽ αοά με (616) πανίηρ. ἀεδησδᾶ οἷ 

ἐ ἐκ . κοιλία “μητρός μου καὶ 
Ὰ ξ οαΐ οὐ ᾿ ̓ς αν σ᾽ ὡ ΟΣ ΤΩΟΐΒΟΥ.. ἸῸΣ χη διηᾶ 

καλέσας... διὰ τῆς. χάριτος 
αν ας οαΙδάς ̓ ἸΒτοῦΒΕ. 6. υπάοεουνϑᾷ Κκίπάπθαβ 

αὐτοῦ .16. ἀποκαλύι αι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ 
οὗ ἄτα. ίο τενεδ "ἐπ. σοῦ οὗ Ηὲτπι ἰπ. τὰ 

εὐ εἵνα- εὐαγγελίζωμαι «αὐτὸν ἐν 
"τοὶ ΚΟ ΟΣ ἐμαὶ". ΟΥ τὰν ἄφοϊατα δ5 βοοα ποννβ :- τ ἴῃ 

τοῖς, ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ. προσανεθέβην 
{6 δαϊουσι, ἀτηταβαϊδίειγ.. ὩΟΈΠῚ Ῥὰΐ 5618} αρ' ἰονν τὰ 

σαρκὶ --καὶ αἵματι, 1 οὐδὲ - ἀνῆλθον .- εἰς 
ἴα ΒεβῈ.. δηᾷ.. 1ο ὈΙοοά, ὩΘΙμοΣ Σννοηΐυρ ἰηΐο 

Ιεροσόλυμα. «πρὸς: ποὺς -, πρὸ «ἐμοῦ 
, ρυυβδιθια,. .- ἰοννασὰ .ἄῃᾳ. 'οξοσθ ΟΤᾺΘ- 

ἀποστόλους, ᾿ἀλλὰ ᾿ἀπῆλθον.. εἰς ᾿Αραβίαν, 
ΔΡοβίῖεβ, τὰς Ιὐφηύοδξ.. πο’ ᾿Ασϑῦΐδ,. 

καὶ πάλιν ὑπέστρεψα ιεἰς Δαμασκόν. 
δῃᾶ. ϑαΐῃ, 1 τατηρᾶ ἀάεῦ Δο Ὀδβηπδβοῦβ. 

18 Ἔπειτα «μετὰ τρία". ἔτη ἀνῆλθον 
οὐ Βοσεῦροα ΘΕίΘ ἰῆγοο. γΘ 5 1 του αρ 

᾿ἱεροσόλυμα. : ἱστορῆσαι Κηφᾶν, 
ον βαιθια; ἰο νἱϑὲὶ ἔου ᾿δοῦν Οορθαθ, δμῃάᾶ. 

. ἐπέμεινα πρὸς - αὐτὸν ἡμέρας. δεκαπέντε" 
1 χοχηδιηθαᾶ προ ἰονναγα. Ὠϊπ ἄδν3 Β7Ζρεπ; ΄. 

19. -- ἕτερον "δὲ. τῶν ἀποστόλων οὐκ 
οἰ ἀμτετεπξ (086). οΡας οὐίμαε:- δροβίεα ποῖ 

εἶδον, εἰ μὴ -᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ. 
ἴδαν,. 1 ΟΕ Ζαῦλθϑ - ΓἴὯ6 .- Ὀχοΐποσ ᾿ οἵ ἴπ6 

κυρίου; 20. ε δ’ δὲ άφω. ὑμῖν, 
ιἘοτά. ̓ ς τς 

ἰδοὺ ἐνώτιον: τοῦ “θεοῦ ὅτι᾽ ψεύδοβοις. 
Ἰοοῖν:- ἐπὶ βίσῃῦ οὔίμθο αοᾶά {δαὶ τοὶ δὰ ἔν! Ώ 5... 

ΣΙ, τ ἔπειτα “ ἦλθον εἰς. τὰ. κλίματα τῆς: 
τ τ  ἘΠΟΣΤΘΊΡΟΣ 1 φότὰθ ἰλίο δα. βίοροβ: οξίξμε 

Συρίασῖν καὶ". -τῆς ᾿ Κιλικίας, 22 ἤμην. - δὲ 
ΘΥΤῖα δᾶ. οὐίῃα:.  -ΟἸΠοῖα.. . νν85 

ἰἀγνοούμενος: τῷ 1". «-προσώπῳ 
Ῥδίωρ πακπονίι. το ΟΕ ἰδ “8.6 6 

ἐκκλησίαις" τῆς: Ἰουδαίας. 
. Θοσ]οϑῖὶα ὈξίΒ6 ᾿- ταα, 68 

Χριστῷ, 29 -μόνον ́  δὲ ἀκούοντες 
ΚΟΥ ῖδῦ, τ οΟἿἱν. ὈὰΓ ΠΘδ σὴ 

ὅτι ᾿. Ὁ: διῴκων: ἡμᾶς 
ἐμαί ἘΠῸ (086): Ῥδιβεουθηρ ἘΝ 

εὐαγγελίζεται. 6Ὁ60ῸὉὃϑῦϑὅὄ2τὴν 
15: ἀδοϊδυίηδ 45 σοοῦ ἤθσς ---ἢς 

"εἰς 
Σαΐο 

ἔμε ἰοθεο) τ Τα 

᾿ ἦσαν. 
Ὧν δ 45} .-] 

ποτὲ νῦν 

τιίστιν ς΄ - ἥν- 
ἼΔΊΤΗ δ 2 εἘ [οἱ 

᾿ 
καὶ}: 

ΎρΡ 
Σ σγπαξ. (ζμίπρε) “Βα. να Ἀμένον ίαχου,. 

αἵ: 

βοσωθίζηῃθ ᾿ ὭΟνν᾽ 

842 

πσϑαὶ 0.5. Οὗ: σὴν 94- 
ὑμοτβ. 15 Βυδ ψηρη 
οα, νῶο-“. βοραζαίθα 
ΙΏΘ ἼΤΟΣΙΊ ΤῺ ὙΔΟΓΕΘΡ ἐ 
ΨΟΠῚΡ δηα σ81164: χη 6] 
ὑτοῦρ ἷ5 ὑπᾶ6: 
βεῦνϑα κΚἰπᾶηθε5, 

ἘΒουρὗ σοοσᾶ 16 το: τος 
νϑϑὶ εἰς ϑὅοῃ 'π- οθη- 
ποούϊοθ τ π΄ π:6,: ἐπδξ 
1 τναϊραῦ ἄδοϊασα ἰὴ 
ϑοοῦ- ΠΟ 5-: ΔΌΟΌ “Ὠἰχή 
ἴο μ6. δύῃ, Ἐ αἱὰ 
Ὡοὺ ΡῸ 80 ὍΠ6Θ. πο 

σοηΐογθθοθ ΜΠ ἤδθη 
δια ὈΙοοᾶ. 17 ΝΟΣ ΠΕΣ 
ΑἸΙΔΙ ροὸ ὺὕν ἰο Φαγιϑα- 
1θ ο ἔζοβα ψῆο ψοῖθ 
᾿ΔΡοδῦε5. Ὀγ σου... ἴο 
τὰθ, μα 1 νοῦ ΟΕ ἰηΐο 
ΑΥ̓ΔΌϊα, 85 ἃ Τ᾿ οδχηθ 
ῬδόΙς .ραΐῃ ἰο. Τα: 
ΤΩΘΞΟ8. τ ἘῈ 

.18 Ὑμαπ (ῃγθα ΕΥΡΝ 
ἸΑΙΘΕῚ νϑὴῦ ὮΡ ἴο ὅ8- 
Τυδϑίθα ἴο νἱϑῖῦ Οο- 
ῬΏδ5, δἂῃᾶά- 1 εἰανρᾶ 
τ Εἷπι ΟΥΓ ξέθοῃ 
ἄδυ5. 19 Βαὺ 1. Βα - 0 
:ΟΏ6.: 6158 ιοἵὗ πὸ δροβ-: 
[165, ΟἿἹΥ ὕαπηθα “86 
Ῥχσούμεσ. οὔ ἰδ [ιοχᾶ, 
20 Νοῦ .85 ἴο 8 
(Πῖμθ5 1 -8πὶ ὑυϊΐηρ 
τοῦ, ἸΟΟΚ! ἴη- 88 
βίσῦ . οὗ Θοά, ΕΥΤΤἪ 
ὩὨοῦ. Ἰγίηρ. ορότοεες 

.21 ΑΥδοτ- ἐδαξ Ι νηὶ 
Ἔ ἰαξὸ Θ᾽ ΣΘΡΊΟΩ 5 Οὗ 5»7- 
ἴα. 8δῃ οὗ ΟΕ οἷαι 
Δ ΒΟΌΙ ψα5. ὩΚΉΟΥΙΣ 

ἜΡΥ. ἔδοθ᾽ ἴο (6: σοΏρτο- 

ταῖς .. ἐν ᾿σαύϊοηβ οὗ σὰ -ἀ6 ὑμλδαὺ 
ΓΘ π΄. απΐο “ὙΠ 

ΟἸσγ δῦ; -- 28. ὅΠον.. ΟἹ 
ἀδοᾶ το 680: “ὙΏΘ τα 

ἀδαῦ ἔουγλθσιν. Ῥοτβοτ 
οαίθα 5. 15 ποῦ - ἀ6- 

Οἰδϊηρ ὑμ8. θοῦ ὩΘΥΒ 

ρους π6 ξαλ Εἰσὶ 
κεν έτσι τυσιμανρομμιμογμμαμηναιρνμρρμμαμῃρῃρρηθμορηρρηήμμδωμομμηθημηηβσον. ὑωστηδυ αν αν ὐϑηρυσπω, συ τον σ το ττσ-συέσυυευκτυμν. κκλέθέοεου μενα κκυνν ἀπυκηκυκ κα μλεμο μα κονμυκφμα κε κι 

843 ΟΑΔΙΔΎΤΑΝΝ 1: 34...--ι8 

“ποτε ἐπόρθει, ᾿ 24. καὶ [6 ΖΟΙΣΙΏΘΥΙ - βου τὴ οὐ ΒΘ Κγ8ὰ5 5 ΩΡ τνδϑία, εὐ 8ΔΠ6 | ἐδ 66,"- 24 50 ὮΝ μος 
ἐδόξαζον ᾿ ἐν’ ἐμοὶ τὸν θεόν.. Ξ88. ΒΊΟΥ νὴ. αοά {πον γνετε βἰοσιγίηρ. θ τ ἐπε Οοα, ᾿Ῥεσδιδδ Οἱ τὴβ, 
Ἔπει ἜΦΗ Ἔν τς ΤΏΘη. δἔο ἴοαχ- πεπειταςςς οἰιὸ, δεκατεσσάρων. ἐτῶν 2. ἴξοῦ. γελτος ἀξεὶς ον , ᾿ ὙΘΕΣΒ ψνοοῦ Ὁ. ἰο. σου βδῖθμ πάλιν. ᾿᾿ ἀνέβην εἰς“ ᾿Ιεροσόλυμα ̓  μετὰ | υἱ ΒΒ; ὯΔ - 85, [61 - δϑδῖῃ, τ βἰερροα Ρ. ἰηΐο. ΖΘγαβετη - ὙΠ 1 ἰηρ αἷδὸ Τὶϊβ ΔΙΘΩΡ 

Βαρνάβα, συνπαραλαβὼν “καὶ Τίτον" ι τα6. 2 Βα 1 σψοηδ ΒΕΤΏΘΌΘΒ, ὨΑΝΊΩΒ ἰβκθὴ ϑ]οὴρ τυ λ ἢ 8150 τἰταθσ; [Ρ 85 ἃ ΤΌΘ οὗ 8 
τονϑιαύλοῃ. Αὐτὰ Ἱ δᾶ 2. ἀνέβην δὲ κατὰ , ἀποκάλυψιν καὶ ὈΘζοσθ' ᾿θτα.. ἐμ -ροοᾶ ταϊερροαν ὋΡ᾽ Ὀὰχὲ δοοοσάϊηρσ ἴο τονοϊδίίοι; δηὰ πϑὰβ ΜΏΪΟ 1 81 

ἀνεθέμην: αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ες ὃ ΞΕ ργυθάοηΐζηρσ. δγὴ ΙΡαΐ ὰρ ἴο πο ἴθ βορὰ πα ΜΉΪΟΙ ἀὐλης ϑιλαηις. ἰδ 
κηρύσσω .: -. ἐν τοῖς -᾿ ἔθνεσιν, κατ᾽ . |ΒΟΜΟΥΘΕ, Ὀοΐοτθ. ᾿ 1 δΥὴ ὌΤΕΔΟΒΪΩΒβ ἰὰ ἰδμα παιίοηβ, Δοσοσαϊῃξ ἴο 1 το τγδζα ἐὐτκῈ Ἐν ἐγ 

. ἰδίαν - δὲ; τοῖς δοκοῦσιν, μή [ταρὰ, ἴοι, Ἷ ον [Ρ]Δ06]1. Ῥα: ἴο (Π8 (065) ΒΕΘΙΩΪΏ, ἰνά! ἐρδωρ, Ἀλαον Ε Ἔν δα 

πῶς - εἰς κενὸν -πρέχω -Ὦ [πίηρ. οὐ ΗΝ 
βούθδουν ἰηΐο ΘΙΩΘΕ (μ 655) Ιτλϑν Ὅ8 ΤΌΘ ΉΡ᾽ ΟΥ̓ ἀπό το ΕἸ Ἔρν αι οἷδ Εἰς : Ὡς: : 
ἔδραμον. 8 ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτο ἡ ὡς [ρὲ 8 

ες Βα πού- ας, πος [λ8 (ομ6). Ἀπρῦ ἐπτα πος : το 
ἐμοί, “Ἕλλην ᾿Γ ΟΙΒΘΙΠΘ4 ἕο Ὅδ. οἷτ- 

. ΤῺ, τεΘ. ΟὐτΩΟἱ πο, που ΠΟ 
τ περιτμηθῆναι".: Μ85. 8. ατϑοῖ, Δ48Βαῖ 

ο Ὁ 88 οἰπουχηςίβεά;  Ῥροβῃβθ οὗ. ἐπ 78156 
“παρεισάκτους .Ἷ ὑτοίπογα.. ὈΓΟΩΡΉ ᾿ Ἰεὰ ἰηΐο ϑοπβ5ιάε᾽ αυϊοῦν,. το ἄνδῷ 

ψευδαδέλφους,. οἵτινες. ἀνε μίλιον ΠΙῺ ἴο 507 οι Οὐ 28.158 ὍΣΟΙ σβ, ΟΣ ἐαῖαθ 1ηἴο αἰομβϑιάς, ἔγθθάοια. ΜΏΪΟΗ 6 
κατασκοπῆσαι τὴν ᾿ "ἐλευθερίαν ᾿ ὧν ἣν. 
ἴο ἸΟΟΙΚ ἄοννῇ δὲ 16 Σγθεάοζη᾽ ἡμῷ ω5 διε τυ Οὐβετ δεῖ τὸ 

- ἔχομεν “ ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ, ἵνα {χαὶϊ ἕι 
6 δ’Ὲ πανῖπθ ἰπ (ιστῷ “έβαβ, Βο σᾶς. ἰμαΐ ἈΠ ὴΝ ΘΕ ὙΕΣ 
ἡμᾶς. καταδουλώσουσὶν; --: δ᾽“ οἷς ἡ 14" 

 ὙΒΟΥ ΜΙ εηβίανα ἀοννῃ; -- "ἕο ὈΕΝΕ ἐμῇ πε: ἀμ Πορρην ἔνε 
οὐδὲ ᾿ πρὸς ὥραν ᾿εἴξαμεν ὅπ ποταγῇ, 

ποῖ- Ῥαξ, ἰἴοννοτα Βους. 8 τυ ἰο τῇς βα ΒΥ ΠΟ Σ, ἐσ δὲ ὦ ΤῸ ἘΣ 

μος ἵναρ ΕΣ τἀλήθειδος «τοῦ: ᾿εὐάγγελίου οὗ 6 
ἰὰ οτος, μαι. ἣν ἘΠ 6 -  ἐσα τη -Ὁ " δ ἴμ8 ἰΒοσα' ΣΝ ἊΝΝ ̓ωλδοιο τς 

: διαμείνῃ -. -Ἰπρόφ-δῃ μᾶς. οἵ ὃ ᾿ 
ταῖσῃὶ τεύήηδῖτι ἴδεουθε: ὭαΙδ του. τε 

σὺν - ᾿ 
ἰοσεῖδος ἢ 

ἠναγκάσθη 
νὰ 5 ρα παᾶθγ ποθόρριν 

4 διὰ ᾿ δὲ. “ τοὺς 
ἘΠΧΟΌΡΗ ρα τὰ 8 

τορος πὶ 

ἅπο πβθθρυθᾶ : ἱπῶν-: δοκούντων. δ ̓ εἴναί 8: 
π ᾿ἴμδ᾽ Ὡπο ἢ ϑϑέπιιθ. 16 μὲ [ὁ 86 ὅς τα ΤΠ Κ᾽ 

ἷ Ἐν ὁποῖοί. ᾿ - πότε ᾿: Ξῆσαν: ͵,|-ιυϑαύοϑεσ.. βοσὺ ὁξ 
βοχποίῃηϊης - -Ξ - οἱ τνμαὲ βου. ᾿Βοιοεπια " ᾿ἘΔΕΣ Μέσα ἰτθ ΘΥ͂ ᾿ΣΟΥΤΆΘΙΙΨ 
Οὐδέν μοὶ: " διαφέρει : προσ ιστον ὁ θεὸς ὅξτθ ταβκοβ πο 1- 
Ἀοίβταρ, το χὰ. ΕἸΣ ̓ ἀμ Τετῖτα -- -- «δος. ἴῆς σοά ΤΕΣΘΏΘΘ το ταῖς (οαΣ 

8. Θοά, ῬΟΝΒΑΟΌΣ οποναῆ, ΣΕ ΒΕ 



ΘΟΔΙΙΑΤΙΑ͂ΝΒ 2: --ς18 844 

ἄοθ ποὺ ΡῸ ὮΨΥ ἃ 
τὴ85 ουδναταὰ 8Ρ- 
Ῥθαγϑησθ--ο ἴχθ, ἴῃ 
ἔδοῦ, ἴῇοϑσα ουδίδηςν- 
ἴὴσ 65 ἱ᾿πλρδχίρα 
πούμίηρ ποὰ. 78Βαϊΐ, 
Οἱ με σοῃύσχασυ, ΏΘη 
ἤμουν δὲν ὑμαῦ 1 Ὠϑὴ 
οηὐτγιιϑίθα ἴο ΤΏ {π8 
Βοοάα ΠΟ ΙῸὉΓ ἴμοξθ 
ΏῺΟ ἃτ6 ὑποϊτοῦυχῃ- 
οἰδρᾶ, 1.5ὺ 85 Ῥοῖον 
[πᾶ 101] ἴῸὉΣ ὑμοϑα 
ΜΏΟ 8.16 οἰγσουμλοὶϑοά--- 
8ῖοΣ. Ηδρδ ΨψἘῺῸΟ ρβᾶνᾳ 
ΘΟ Ῥονοῦβ Ὡρθόρθο- 
ΒΘΧῪ ἴοΓ 8 δροϑυθϑηὶρ 
ἴο ἴποβθ ΨΏΟ 816 οἱγ- 
οὐμχοϊδοα σαν ῬΟΨΟΥΣ 
8150 ἴο 6 ἴἔοσ τῆοβθ 
ΜΏΟ 816 οὗ μ6 18- 

ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει ---- ἐμοὶ γὰρ ᾿ οἱ 
ἐμβαύῥα ποὺ ἐ5 ἀμρανεν. -- ἰοτῆθ Ζὸὼὸσ ἴδμο (0:65) 

δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, 7 ἀλλὰ 
Βθου δ ποίησ ἔδον ρὲ θΡρΡ ἰονγαζά, ῬΡυΐ 

τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι 
6 (15) ἰπ αραϊμϑέ (ο65) Βανὶηβ 5668 τπδὲ 

πεπίστευμαι ᾿ τὸ. εὐαγγέλιον τῆς 
ΙΒ να Ὀθθὴ οαἰσυκίεα ἢ ἰῃ6 ροοᾶ πεν οὗ ἰδ 

ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς 
ὉΠΟΙΤουχ οἰ ο δοςοχαάϊρ᾽ 85 Ῥεῖοσ οΥ ἴ86 

περιτομῆς, 8 ὁ γὰρ ἐνεργήσας. 
Αὐπ κι ϑλι ΘΙ ΟἹ ἴδε (ομθ) ἔοσ αν ὶηβ νου καα υυτῖ 

Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς 
ἰοῬοίοσι ἐπίο δροβθοθῃρ οὟθ οἸΓΟΌΙΠΟΙΒΙΟ. 

ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη, 
ὯΘ ἩΡΥ ΚΕ ἸΏ 8δ1ιΞ ὸ ἴἰογσθ ἰηΐο τς πδίοῃϑβ, 

9 καὶ γνόντε ἣν άριν 
πᾶ ἡ ἜΒΑ Ἐξόνέη 16 υμάεϑβεγνοα Κἰη)655 

τὴν ν᾿ δοθεῖσάν μοι, ᾿ Ιάκωβος καὶ Τοῦ; 9 ΥΘ68, ΨΜΏΡΘΩ [2 }} 

τὰς (ΟΠ 6) εἰνϑῃ ἴο τὴρ, ᾿δταο5 δῃᾶ οδῖθ ἰο ΚΩΟΝ ἐδ υτ- 

Κηφᾶς κἀὶ ᾿Ιωάνης, οἱ δοκοῦντες | ἀοϑεγνβά Κίηάηθ85 ὑμδὺ 
σορῆδϑ πη ὥομπ, τῆς (ο 65) ΒΟΟΣ χ ΕοίοΣ ρει ἢ βς εα ῳ 

΄ Ἂ 2», ΝῚ 8 0. 

στύλοι εἶναι δεξιὰ ἔδωκαν. ἐμοὶ [8ὲπα Οὐ Ρῆδ5 ἢ 
ῬΠΠΙασ ἴοθθ, τσίβῃὲ ἜΤΟΣ τὰον σᾶνεὲ ἴο τ ὑπεν ἀρον Ἀρουνν ἀρβντο 

καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς πὰ ΒΑΙΏΔ- 65 ἰμ6 
δηἃ ἰο ΒΑΓΔΡδ5. Οὗ 5Βαχίῃβ, ἰῇ οσάεδν ἐπαΐ 6 

εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν’ 
Ἰηο ἰῃ6 πϑίϊοαϑ, ἴπον Βυΐϊ ἴηΐο ἴῃ οἰγουτη 510 1; 

τσ πδηᾶ οὗ 5ῃαγίηῃρ 
ἰορούῃθσ, ὑαῦ να 
ΒὨΟΙα ρῸ ἴο ὑπ Ὧ8- 

10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα ὑϊοῦβ, Ῥαὺ ὑμον ἴἰο 
ὑρϑαν ἐς οὔ ἴὰμ6 ῬΟΟΥ Ἰάξῳ ἴῃ οτᾶον ἐμαὶ [ὕπο ῺΟ 816 οἱσ τ 

. ; , 4 ᾿ ούδα οὐμηοϊϑοα. 100 .]ν γα μνημονεύωμεν, δ᾽ καὶ ἐσπούδασα ] «πομ!α ΚΕῈΡ ἐμ Ῥοὺῦ 
νγῈ ΤΆΔ ΤΕΒΙΕΙΆΡΕΣ, ΨΌΙΣΕ 8150 Ι Ξρεθᾶρα υὕὉὉ ἴῃ παπᾶ, ὙΠὶ5. ὙΕΙΤ 

αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. ἐπίηρ 1 πᾶν 8150 δβϑῦ- 
νοῦν ᾿ ἰπῖ5 (15) ἰο ἅο. 

11 Ὅτε. δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς ᾿Αντιόχειαν, 
θα Ρὰξ οαὴθ Οορῆδβ ἰηἰο ΑἸΏΟΚΒ, 

ΠΟΘ οπμαραγνοσοα ἴο 
ἄο. 

᾿ ΔΠΤΉοΜονοῦ, ΜΏΘΩ 
ΟοῬΏδς σϑα ἴο Δῃ- κατὰ... πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην ὅτι ἜΡΌ ὶ Ὶ 

ἄονσῃ Ὅτ τὸ ἔδοβα ΞΟ ἰο Ηἰπι 1 βἰοοᾶ αραϊτιδὲ, θθοϑῦβθ ἐῷδες Ἦν λρωρν ὑπος 

κατεγνωσμένος. . .... ἦν 12. πρὸ π6΄ -δἰίοοα οομάθιηποά. 
Βανΐηβ ΡῈ θα Καοννῃ. ἄονν ΟἿΣ Βα νναβ;. ΒΘΙοσΘ | 19 ἘῸΣ Ὀδίογ ἐῃ6. αὐ. 

τοῦ γὰρ ἐλθεῖν . τινὰς ἀπὸ ᾿Ιακώβου | γτῖνα! οἵ οογίδίῃ: ταθῃς 
1086 ἴοῦς ἴο σοσῦβ. ϑόσὰβ (οῇ 65) ἔγοχῃ δε [ἔσο Φ8Π165,: 6 υϑοᾶ 

μετὰ. τῶν. ἐθνῶν - συνήσθιεν" ᾿ ὅτε [ἰο οαῦὺ Τὰ ῬΘΟΡΙΘ 
ἉΠΔ [6 παίϊοῃβ Βὸ νγἃ5 δαϊηρ ἰοσεῖμεσ; ψΒΘη, 

δὲ ἈἈῆλθον, ὑπέστελλεν Σ καὶ ὕΆΘΠ. ὑμ6 0 διτὶναᾶ, 
ρυξ ἴον οδτθθ, Ἠ6 νγὰβ νη μάταν πα η6 σπου ψὶπάγασ- 

ἀφώριζεν. ᾿ἕαυτόν φοβούμενος [18 δηὰ δεΕρθγδῦϊηρ 
ΠΣ ευ μέρ, οὔ ΒΠΏΒΘΙΣ, τ Ὁ δαείης Ὁ ἰτλβοὶῦ, ἴθ ἔδασ οὗ 

ἀξόδε ἈΝ, πεδιτα ὅς. αἱ [ὑμό886. οὗἨἁ ὠὑπ6 οἶτ- τοὺ ἐκ ". περιτομῆς. 18 καὶ [8058 ὁ ἽΤ 
[2] Τα οὐΐοῦ Ἐνλε τ κὴ τῇ - Ἀπ] Ομ ΟἸϑ6α Ο1855. 13 ΤΏ6 

οὗ {μὲ δαδοηδβ᾽, Βαδ' 

845 ΟΑΙΑΤΙΑΝΝ 2: 14-.---19 

συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ [τοϑὺ οἱ ῃ6 7678 8150 ἐμὸν τοϑᾶθ ὑχείεσβα ἱοσοίθος ἴο πἰγαὰ ΔΙ5δὸο ἴδε [οἰ θα; ᾿ἷτ ἴῃ ρΡυξίίηρ 
λοιττοὶ "ἰουδαῖοι ὥστε. καὶ Βαρνάβας ΟἹ ὑδ158 Ὀγθίθῃβθ, 50 
1Ἰϑξίονθυ ὕονβ, δβιβηᾷ 8150 Ἰάρνέβος ὑμαῦ ὄνθὰ ΒΘ Δ΄ Ρδ5 

ψᾶ5 Θά δἱοὴὺρ Ὡλῃ συναπήχθη αὐτῶν ἢ ὑποκρίσει. : : 
788 Ἰεὰ ΟΕ τοβείμοῦ ΟἿ ποσὰ ΜΕΙ͂Ν ἰδ το σειν ρος ἘΠ δὶ ὉΠΕΙΣ Βζοίοπες, 
14 ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ] μον ψεσα ποὶ ψϑϊκίηρ Βαεαΐ δ. 241: 1 5807 τμαῖ Ὡοΐ | 5ἰσϑὶσῃὺ δοροχάίϊηρ ἰοὸ 

ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν [ {μ6 ταζῃ οἵὁἨ {π6 βοοὰ ἴμ8. ἀτὲ ννδικίῃρ βίγαίρῃξ ἰονγαιὰ τῃ8 ἐσυΐϊῃ. ὉΘΊΕ; ἘΝ δ814 ἴο Οε’- 
τοῦ εὖ ελίου, εἶπον τῷ Κηφᾷ Ρθ85 ὁγεῈ ὕμεση. 8}: 

οἵ 86 οὐδ ἢ ἤανν5, Ι 5αϊὰ ἴο ἴ 6 ΠΑ 1 γοι, Τοῦ γοῦ γέ Σ ἷξ ἀπ ὑὸς Η ΔΙ ἃ ὥδον, ἴνὸ 85 186 ἔμπροσθεν πάντων Εἰ σὺ ἰουδαῖος | πρξίο;ς ἄο, δη4 ποῖ 85 ἴῃ ἔχοῃξ ΟΣ 8411 (065. 15. γψοῖ εν [765 ἀο, ᾽ΒΟΝΨ ἐς ἃ 
ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ οὐκ ᾿᾿Ιουδαϊκῶς  ἐπαῦ γοὰ ἃτδ σοπιρεὶ- 
Ῥείη πδοη- Κα δὰ ποῖ Ζον  β ἢ -κὸ πὴρ ῬΘΟΡΙΒ οὗ [86 Ὧδ- 
ζῆς, πῶ τὰ ἔ ἀἰουβ ἴο να ΔΟσοΟΓα ΤΡ’ 

ΕΣ Ἰνης, Ἡλως δα ΕΒ ἴο Φεουϑ Ῥσϑούς 89 
15. γΥεωε σὯΟ 8ἃῖδ σενγ5 

ὈΥ πϑίυγα, 8η4 ποῦ 
ΒΙΔΏΘΡ ἔτοῦ ὑῃ6 18- 
ὑοηβ, 16 Κπονίηρ 85 
6 ὧο ὑπαῦ ἃ τϑῃ 18 
ἀϑοϊαγθὰ σὶρ ύθουϑ, ποὺ 
ἄὰθ ἰο ψΟΥΒ. οὗ ἴα, 
Ὀαῦ ΟἿἹν ὑπγουρ ζαϊ ἢ 
τονασὰ ΟὨχίδὺ “6518, 
ον ὸ Ὥδνγα ρυὺ οὖσ 
ταύ ἰὼ ΟὨγδῦ ὕδϑαβ, 
ἰμαῦ ψ6 τδν 6. ἅ6- 
ΟἸαιθα τὶ; ύθοι ἄπ ἴο 
τολ ἰοναγὰ ΟὨτι δῦ, 
δηᾶὰ ποὺ ἅπθ ἴο ψΟΥΚ5 
οὗ αν, Ὀθοϑυϑδα ἅμα ἴο 
ὍΟΙΚΕ Οὗ δ ΠΟ ΗΘΘἢ 
Μ11 Ὀ6 ἀροϊασθᾶ στὶρῃ- 
ἰθοιϑ: 17 ΝΟΥ. 15 ννο, 

᾿Ιουδαΐζειν; ᾿ 
ἴο Ὀ6 Φυάδιζίη Ὁ 

156 Ἡμεῖς - φύσει Ιουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ᾿ 
}ὲ ἰομπδίυχο ὅενν5 δηᾶὰ τοΐ ουῖ οὗ 

ἐθνῶν . ἁμαρτωλοί, 16 εἰδότες δὲ ὅτι 
ὩΔΊΙΟΩ 5 ΒΙΏΘΥΒ, αν 5 Κπονὰ Ὀὰαΐξ ἰδαὶ 

οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων 
Ὡοῦ ἐδ Ρεΐηρ 75 Ηεα ΤΩ8Ὲ οὐΐοῦ ψνοχὶκβ 

νόμου -. ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ 
οὐΐανν ἱξενεσ ποΐ ἰπσου ρα Ζαὶὶὰ ΟΥ̓ ΘΟ σὶβί 

᾿Ιησοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν 
ὅεβυβ, 8150 νε ἰηἴο ΟὨτὶθσ - ὥεβὰβ 

ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν 
ἍῈ θη θνϑα, ὴ οχᾶθυ πῃδὲέ. ννὸ σχαϊρἣξ Ὀ6 151 8θα 

ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων 
ουΐοῦ. ξαϊα ΟΥ ΟὨσιβέ δῃᾷ ποὶ οιἱξοῦ τνοσκβ 

νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ 
ΟΣ Ἶανν, Ῥεσϑιβα ουξ οὗ ἍΜ ΟΥΚ5 ΟΕ ποῖ 

ἀναγκάζεις 
816 γοὰ απ απᾶθχσ θσθϑϑὶν 

δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. -.11 εἰ δὲ [1 ποοκίηρ, ἴο. ὍὈ6. ἀ6- 
Μ1} ΡῈ 1586 8 ΘΝ ΘΥΥ Η65}. 1Ὲ Ῥαϊ| οἸαγοϑα τἱσμύθοιϑ. ὃν 
ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ [τθδη5 οὗἨ ΟὨγχίβί, αν 

(οΏ 65) βεεκίῃς ἴο Ὀ6 7υ5ῆθβοα ἴπ : ΟΒχίβς. | δῖβο: ΟΌΣϑοΙνος ὈΘΘῺ 
εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἄρα [ἔουσπὰ 5ΒΏΠΟΥΒ, ἰδ 

ΜῈ οσα Σου 415. νὰν ΒΙΠΏΘΥΒ, ΤΘΘΙΥ | ΟἸγχ σὲ 1 ᾿σϑδι ἐν ἰὴ 5 
Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο" .. χηϊηϊδίετ3 Μὰ ἐμαὶ 
ΟὨσὶβὲ ΟΣ 51} Βεχσνϑῦῦ - Νοΐ τῊδν 1 οσουχ;  ὭρνΟΥ ὨΔΡΡΘΩ! 18 ἘΌΣ 

18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα [12 88 ΟΥΙΥ ὑπ Ώρ5 
1Ὲ ο ῸΣ ὑνδδὲ (ἰδ π55) 1 Ἰοοβϑᾶ ἄοννῃ ἰ ὑῃῆῦὺ Ζ Ὁὔσ6. ἰῶτα 
ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην | ἄοψῃ Τὸ ΡιΠ]ἃ ἀρ δραίῃ, 

ἴμεβα (μη 855) δρδαίῃ 1δτὰ Ὀι]αϊησ πρ, ἘΓΔΏΒΡΎΘΞΞΟΥ 

ἐμαυτὸν ᾿ συνιστάνω. 19 ἐγὼ γὰρ- διὰ 
ἸΏΥΞΘΙΣ Τῶδῖὴ σορῃδίπηξ.. 1 ΦῸΣ ἴδσουρῃ 

1 ἀοτποηδίγαίθ σαν ϑ 
ἰο Ὀ6 ἃ ἰὐβηξβρτθϑϑοῦ. 
19Α5 ξοσ Ταθ, {εν χ6}} 24} 



Ἂς 

ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ .2:20--8:6 846 

νόμου. νόμῳ. ἀπέθανον εὐἵνα ΙΔ 1 αἰοᾶ ἰοναγά ἰϑν, 
ΕΝ ἜΣ Ι ἀἰρα ἴῃ οτάοσ ἐμαΐ. εν ᾿ παῖξαι Ὀθοοτπὸ 
ϑεῶ᾽ . ξέσω: 20... Χριστῷ | δνϑ ἔοννδῦ Οσ,.291 

ἴο οα τ᾽ ΠΡ Ἰνα; . οἰσμα 811 ᾿ῊΡΘΙ]δα ΔΙ οαρ ψ ἢ 
᾿ ἢ ᾿ πῆς ΟὨγίϑὺ. Τὸ .15. ὯῸ ἸΟΏΡΘΡ 
συνεσταύρωμαι.. - ζῶ δὲ [1 τῃδὲ ἤν, βαρ ἐδ 5 

1 Βανο Ῥέϑῃ νυἱ ΟἹ 5δ. 6 Ἰοξείμοσ. Ἱ δύ Ἰἰνίασ 'Ῥ.Ὁ] Οηγίοὶ ἐπαῦ ἴα Ἡνιὴν 

οὐκέτι... ἐγώ, ζῇ. .δὲ ἐν ἐμοὶ ΧΕιστός; ἷἴχ απΐοη ψΙῈ ̓ πα 
πού νοῦ ΟΘὃ[}Ἃ}Ὦἰΐ, ἴβ ἩΝῚπα Ῥυξ ἴῃ γτίβε;. ΤῊ ΘΘΩ͂, ἘΜΗ5Ὶ 1116 ἰδὲ 

δ᾽ δὲ νῦν ὦ .--- ἐν σαρκί, ἐν πίστει 1 ποῦ; να 1ὰ  ἤββῃ 1 
ὙνΒΙοΒ: Βαϊ ἼΟΥΨ ται ἴσας ΠΗ ἘΚΡΝ," ἄὰ. φαϊ |1ἰν8 Ὁ. ὑπ6 ἔν. μαι 

ζῶ ἣν. τοῦ υἱοῦ: τοῦ θεοῦ Ἐ ἰδήνοσ ἴπ0 δεῖς ΟΣ 
ζϑτα Ἡνταδ. " ἰο τὰς Ἰοδο) - ΟΥ 886 οη΄. οὔ με. αοῦ Σα: βαπαρά ΒΙπηβοῖΐ 

τς «τοῦ: . ἀγαπήσαντός. με τ καὶ [οὐο ΖῸΣ 116: 211 αὐ 
οὐ ἴθ8 (πὸ) ἠβκωλας Ἰονβά: ΓΟ ΝΣ 84 ᾿ ποῦ -ῆονθ 8.516 - [ῃ8 
παῤαδόντος. . ..: ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. [ απάθροσνθα ΚΙηΠ 6855 

μαν πο εἴνϑη, Ὀεβ!άθ τους ΕΣΤΏΒΘΙΕ ον. τᾶ6. Οὗ Οοᾶ; ἴοΥ [1ξ τίρῃ- 

21. Οὐκ“ ἀθετῶ ᾿: τὴν χάριν ὑθουβηθθβ 15 ὑῃΤΟΌΡΗ 
Ιᾶνν,: ΟἸσιθῦ.. δούδ!α ΝΟΣ Σ ΔΙᾺ Ῥαϊίηρβ δ5ἰᾶθ. ἰλ6. υπάφεοσνϑα Κἰηηθθ5 

αἰθα - ον ποίδίηρ, τοῦ . θεοῦ" εἰ, γὰρ διὰ νόμου-: δικαιοσύνη, 
οἔίμθ αοάἄ; 1 ἴον ἰπσοῖιη Ιᾶνν ΕἰΘ ΘΟ 5Ώ6585, 2 Ὅ᾽ “βοῶ ς 6] δε" δᾷϑ 

«ἄρα 'Χριστὸς ἡ -δὼρ εὰν ἀπέθανεν. Ἰα ἰἰδηβ, το ἰσ ἐξ 
ΤΘΔΙΥ ΟΕ χῖϑι. [45] ΒΕ εἰ [6 αἱράα. ἐπαὸ Ῥτουρῃς γου 

Ὁηᾶθν. δυ]] 1 ΠΌΘΠΟΘ, 3. ΠΝ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν, 
γου Ῥδΐοτθ τ ποβό ο. ̓βθαθαίσαα ᾿ϑαμδτθ, ΨῈΟ τοῦ ον: οΠθΘΩ͂, 

. οἷς. εἰ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς [6γ}δ5. 7655. ΟΠ γ δὶ 
ἰο ΨΒοτα᾿ δοςοχαϊηδ ἴο ᾿ ΕΥ 65 85 ΟΌΘΏΙΥ Ῥοχύγανθαᾶ 
᾿Ιησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἰτηρϑιθα9 2: ΤῊϊ5. δοτθ 
7655 Ομχιεὶ νγὰ5 ᾿Υι θη θθέοσθ [Τὶ σαηῦ ὕο᾽ ΙΘᾶ ΤῊ 

ἐσταυρωμένος; 2: τοῦτο μόνον 1 ἔτοτα τοῦ:. Ὠἱά.. τοῦ 
Βανῖη5 ὍΘ α. Ῥαϊ Οἵχ 5.8 |Κ62 . Τηΐβ ΟἿ] ᾿γϑοοίνθ ἐπ ΠΡΟ 11 

θέλω --.- μάθεϊν. ἀφ’ ὑμῶν,. ἐξ ἔργων] ἀὰᾷε ἴο-: ΨΟΙΚ5. οἷ 
1 ὅτὰ ΠΣΉΥΝ ἴο. Ἰβαυι ἜΧΟΥ - τοῦ; οὐΐοῦ ὙΨΟΥΚΒ [187 ΟΓΥΎ ἀ6 .ἰὸ -8 

νόμου τὸ. πνεῦμα ἐλάβετε: ἢ ἐξ. ἀκοῆς [ΘΑΙϊΩρΡ ἸΌΥ. ξαὶ 9 
ΟΕ. θ᾽ ξρίσς σοὺ ζοοοϊνϑᾶ. οὐ ουΐ οὗ ἐ ΒΕΘΓΙπΕῖ ΞΑΓΘ.’ ὙΟΤ᾽ “50ὼ βϑῦιϑδς 

πίστεώς; 8 οὕτως -ἀνόητοί . δ ἐστε; [16552 ΑΥ̓͂Θ βίδυθηρ 
οὗ Σα 87 . Τὰ 5 ᾿ΒΘΏΒ61655 (0668) ᾿γοῦ 8.6} ἴῃ" ΒΌΙΤΙ δ 8ΥΘ' τοῦ 

. ἐναῤξάμενοι᾽ ᾿ πνεύματι νῦν͵ πο Ὀοίηρ' - σοπηρΙο θα 
Ἡδντηβ Ῥεβαῃ Νὰ :- [ο ΒΟΙΧΙῦ "πον [1ἢ ΠΘΒἢ9 414 σὸν 

σαρκὶ : ᾿ ἐπιτελεῖσθε; τὴς ΠΟ ΔΑ͂ΘΥΡΟ .50. ΤΊ ΔῺΥ 
ἰο Β65}8 - ᾿δτ6 χοῦ μείῃρ: Ὀτουβμί ἰο ερὰ ὌΡΟΣ ΘΈΣΙ ρ 5. ἰὼ Ὧο΄ Ρ11}- 

4. τοσαῦτα . ἐπάθετε - εἰκῇ; ὠ ῴεἴὈῬο587.: 17 1 ΥΘΘΗΥ 
50 ΤΏΘΗΨ, (}1}55} ΄ ἐλ Υοῦ βαβετοᾶ “Ἴ να ΙΕ πγ͵85 Ὁ Ὡδ΄᾽ ΡῬυζρόβαι 

ΐγε Καὶ ΄. εἰκῇ. ν ὦ δι τ: οὖν [5Ξξπ,. ὑμπεγρίογθ, τό 
᾿" Ζδοξ -815ὺ΄ πιναίη. τ ΤΠ 6. (ο16) ἸΒοσγϑξόξε 1 ΒῸΡΌΠ 65. τοῦ ὑπὸ ΘΙ ΕΙ 

τἰτειχορηγῶν. ὑμῖν: Ὁ τὸ -- πνεῦμα καὶ 8δη4 ΡῬοΥζοΣτη5 ροόνοῦξ 
ΒΌΡΡΙ ΣΙΩΝ Ὅροι ἴοι χοῦ "΄. 86 :... βρίσις ᾿΄: δηά [: }}- ΤΟΙΚ5 διηοηρ Ὑοῦ, 

- ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν. ὑμῖν ἐξ ἔργων ] ἄοοθ5 Π6. ἄο 1δ ονίπθ 
Ὑνοχκίηδ ΥΣΏΪ : Ῥονγεῖβ ἔῃ. στοῦ οὐΐοῖξ ποσκε ἰὼ ὍΟΥΕΞ [ΟΣ -18ῳ-- Ὁ 
νόμου ἤ: ἐξ ἀκοῆς πίστεως; 6 “καθὼς ΟἾΪΏρΡΟ ἰο. ἃ ΒΑ 
ΟΣ ἰδ). ΣΡ ουοῦ Πεονὶηρ ΟΣ αι. - Αρςοογαϊησ δ5 Ὁ. αὶ 8} 6 σιδὲ - 85 
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Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν - τῷ Θεῷ, καὶ 
ΟῚ οεν Βεμβευοα, . ο ἐμ6 σαοᾶ, δηὰ 

᾿ ἐλογίσθη ᾿ : αὐτῷ εἰς: - δικαιοσύνην. Η 
ἐ νν85 Σροκομηοά. ἰο Ηὖχα λαῖο: ΣΙΕΕἸβΟύΒΒΕΒΘ, 

ἊΝ Γινώσκετε τι ἄρα ὅτι ἐροῦ 
Ἅτα χοῦ Κηοννη5 ΥΘΔῚν παῖ ἐπ 6 (ἀπε) 

ἐκ "πίστεως," οὗτοι υἱοί εἰσὶν. ᾿Αβραάμ.. 
ουΐ οὗ ξαίίῃ, ἴδεξβθ: ΞΟΏΒῚ ὅτε ᾿ ΟΥ̓ ΑΡτΆΒΆσω. 

8 προϊδοῦσα.᾿ δὲ" γραφὴ. ὅτι 
Ἡδνὶῃξ βεαα Ῥοξοσθ Ῥιυΐ" ταις δον τ εῖμης 188. 

ἐκ πίστεως δικαιοῖ. τὰ ἔθνη ὁ. 
ουἱοῦ -ξαϊΐῃ 15 7 νὴ (6 πίθος ἐπὸ 

θεὸς προευηγγελίσατο τῷ 
αοὰ ἀξοϊασθα Πεττεῖ πᾶ 8.5 Βοοῦ πϑνν5 ἴο ἴῃ 8 

᾿Αβραὰμ ὅτι᾽- ᾿Ενευλογηθήσονται ἐν: σοὶ 
ΑΡρυϑῆθδα ἰβαε ΨΜΊΙΗΡΕε Ῥἰεββϑά δ δ ιλοοο 1  γοι 

πάντα τὰ ἔθνη. 8 ὥστε ᾿“ οἱ ἐκ 
81. . ἰὴ 6 ἀπεσις: εν ΑΒ. 86, ἴδ (ο 685) ΟἿ οὗ 

πίστεως εὐλογοῦνται σὺν. τῷ 
Ζαϊτῃ τ ΥΘ. ἘΣΝΕ ΒΙΘ5ΕΘΩ͂ ᾿ἰοεοῖδεν νΣλ τὴ 8 

πιστῷ ᾿Αβραάμ. 
ζαϊμξαὶ ᾿ἈΡσϑδδγα, 

10 “Ὅσοι. -γὰρ ἐξ ἔργῶν. νόμου εἰσὶν. 
Α5 ΤΩΔΤΣ δ5 -ἴοῦ ουΐοῖῦ ψοσκβ ΟΣ Ἰδν ἴδεν ΠΣ 

ὑπὸ κατάραν ον εἰσίν,. . γέγραπται ᾿ 
υηᾶον ουσξα ΠῸΝ 8ΧΘ, 1 Ἀ85 [13] “νχλίεα 

γὰρ ὅτι ᾿Επικατάρατος.-ὈἩ πᾶς : ΞΣὋὃς 
ΣΟΥ͂ ἐμὲ. - Οαυτβεᾶ ρος Ἔνεῖν (ο6). ὍὯῸ 

οὐκ ἐμμένει πᾶσιν 6. τοῖς- 
ποῖ 15 ΤϑτΏ ΘΙ: ἢ ΞΘ] ἴο 811 τὰς. (55) 

γεγραμμένοις ἐν τῷ. βιβλίῳ τοῦ. 
αν θ6Θ εὶς ἴπ ἴδε. ̓ Ἠ 16 δοὺς οΥ [8 

νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά. 11 ὅτι. -, δὲ 
τὰν οΟΥίμο .: ἴἷἴο ἅο κι ὟΝ Ὑμβὲ. μυΐ 

ἐν νόμῳ᾽ οὐδεὶς: δικαιοῦται παρὰ τῷ 
ἴχ . -180.-- ὭΟ ΟΣ 6 ΕΒ Ῥεῖδε ἡ πιδηεα, Ὀεβῖα8 Ὶ ἵπ6 

θεῷ. δῆλον, -- ὅτι. Ὁ. δίκαιος ἡ ἐκ, 
αοά. ονἸαφηΐ, Ἦβοδιδα., ΤᾺ, ᾿ἩβΒίθουα (ο; 6) ουΐ οΥ 

πίατεως͵ ζήσεται, . 2 ὁ... δὲ: νόμος -. οὐκ 
ξαΙ ΤᾺ Ὧ6 Ψ1Η ᾿νε; : ᾿Ὡβς; ρα Τὼ τοΐ 

ἔστιν ἦς πέκ 7 “πίστεως; τάλλ᾽ πὸ ον 
15." - ἜΠῸΝ Ὀᾳ. [{ἔδ6 (οῃ6) 

κοι χοὸς ΣΧ ΌΜΟΝ δὶς ἐν νοῦον 
"ποι ἤἥσας“". "αὐτὰ ᾿ ζήσεται. .- ἐν ΄-- αὐτοῖς: 
παν ίπν ἄοῃμθ: πε: πὰ ΜΙ Ἦνϑ. ἴὰ ἀπ έθΈξς, 

18 “Χριστὸς - βηπαθ , ἐξηγόρασὲν -, -ἐκ τ. τῆς 
τος ὈΒχῖβί. ᾿ -ουρ οἂϊ ᾿ουΐ οὗ ΜΠ... 

κατάρας: -κΜόμου ; εὐενόμενος - 
ερῦβε - 2 ΤΙΔῊ Ἶδε] Βανίηδ Ῥεδοσὴθ 

-ΟΑΑΙ Δ ΤΙΑ͂ΝΝ 83:}--18 

ΔΡσδθδὰ “ραὰ ζαϊῃ 
'π σομονδῃ," δα ἰὖ 
ΨᾺ5 σουπίαα ἴο Ὠἰτῃ 8.5 
ΤΙ ΘΟ ΒΙΙΘΒ85.᾽ ἂ 

Ἶ ΒΌΤΕΙΥ - ὑοῦ ΚΗΘ 
ἐπαξ' ἴἤοβθ ψγὯο δ 
-ἴο ἐξ 1) 8.16 ὑπὸ ΟὨΒ5 

ΨΜῺΟ δ΄ὲ βοὴ οὗ Αρχὰ- 
ἤδη. 8 ΝῸΝ {μ8. ΘΟΣΙΡ- 
χα, βϑοίῃρ ἴω δᾶ- 
νδῆσθ᾽ ἰδ αοα πψομὰ 
ἀθοῖασα ῬθορΙθ οὗ {μπ8 
ῃδύϊουβ σἱρηύδοῦβ ἅτιδ 
ἴο ζαϊῃ, αδοιασθὰ ἐπμ6 
ϑοοᾶ Ὡρν 5. ὈΘΓΟΥ̓ΘΒηα 
ἴο ΔΌΓΣΒΏΒΙΙΣ,. ΠΒΙΊΘΙΥ: 
ΒΥ ΤΟ Οὗ γοὺ. 81} 

[086 Ὠδίϊοηβ. Ψ11  Ὀ6 
Ὀ165584.᾽ 9σομβε- 
αὐ ἰθοβο ψο δᾶ- 
ΠΘΓΘ ἴο [δἰ ΔΥο. θοηρ 
ὈΙΘσβθᾶ ὑοροίμου τ 
ΖΑλΏΓ] ΑΡτϑῆδεα. ᾿ 

10 ΕΟΥ 811 ὑβοβθ ΠΟ 
ἀθρθῃᾶ. Ὅροι ΟΣ ΚΒ: οἵ 
16 ἅτ ὑπιᾶδγ “ἃ σ58; 
ἔοΥ ἰῦ: 15 ψΣΙΟῦΘα: 
ΟαΥβοα 15 ΟΥ̓ΘΓΥ ἐδῆθ 

Ἴ [μαῦ ἄοοα ποὺ οοητηαδ 
ἴῃ 811 [μ6΄ μϊὴρ5. στῖῖ- 
ἰδ 30. “ῬὯΘ 50ΓῸΙ] οὗ 
ἴμ8 τᾶν ἴ ΟΥάΟΣ ἴο ἀ0 
ἐπθτι.᾽ 11 Μογβϑονδζ; 
ὑμαῦ ὉΥ ἸΔῈ ὯῸ ὁὴ8 15 
ἀθοϊανθᾶ:-: σὶρ ῃῦθοιβ 
σὰ Οοα ἴκ ἐν ἀδηῦ, 
Ῥεόδιιδ8. ῃ6 τὶ ἰθοῦβ 

οἶδ᾽ ἍΙΙ ἢνθ ὉΥ τϑβϑοῦ 
οὗ. “Ζαϊνα. ἜΤ, Νοῦ. {86 

Τϑνῃ. ΓῚ ποῦ - ̓ΘΘΉΘΣΘ 

ὉΠ ο ξίφη» θαῦ “πὸ (ῆδξ 
065 -ὑπθια.- 5811. 178 
ὉΥ ὙΠΘΘῺΒ ΟΥ ὑδθῃλ,᾽" 

᾿ 13 ΟἈσβα δδγ ῬῬὰτ- 

888 τοιθάβεᾶ ἡ ΒΒ 

ἔΤΌΪΩ. ἴδε δαγβα οὗ ἼὯ68 
ω:8 Ὁ ὉΓΥ͂ ῬΘοοχα ΠῚ 

θ5 Τεμονδῃ, 71.8 (δ᾽ δὲ Ἐογθδης 4:3); αοᾶ, ΡΘΕ ΒΑσιτο ρσγν, 



ΟΘΟΑΙΑΤΙΑΝΒ 8: 14---Ἰὦ 

ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέγραπται. 
ονετ 15 ει ΟἾἼΧΒ5Θ, 

᾿Επικατάρατος 
Οσυχερα ὑροῖ 

ἐπὶ ξύλου, 14 
ὭΡΟΩ. ννοοῦ, 

εὐλογία 

κρεμάμενο 
ἈΘΗΒΊΩΡ 86 

τὰ ἔθνη 

πᾶς ὁ 
ονϑὺν (ο1|6) τὰς 

ἵνα εἰς 
ζῃ ογάδσ ἰδὲ 

τοῦ ᾿Αβραὰμ γένηται 
ἴῃς 

ἵνα 
πὶ οὐάθυ ἐμαί ἴῃ 6 

λάβωμ 
6 τηϊσῃΐ Ἐν ἀνὰ 

᾿Ιησοῦ Χριστῷ, 
ἤν σεβθὺβ Ομ γτίξί, 

τοῦ πνεύ ματος 
ΟΥ̓ ἴῃς Ε)9}} 011 

τῆς πίστεως. 
1ῃ 8 ἔδίίῃ, 

15 ’Αδελφοί, 
ΒτοίΏΘΙΒ, 

λέγω’ 
1 ΔΙῺ ΒΑ; 

κεκυρωμένην 
μανίηβ ΕΘ ταϑᾶρ ναὶία 

ἀθετεῖ ἢ 
5 ῬυϊΩ ϑἰᾶρ ΟΥ 

16 δὲ ᾿Αβραὰμ 
ε΄. νυϊ ΑΡγδμδτα 

ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι 
ῬτοΤΑΪθ65 ἃηα ἰο ἐδε 56εα ΟΥ πῖπηι; ποῖ 

"λέγει Καὶ τοῖς. σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ 
1115 ϑαυίπὶ μπᾶ ἰο ἴπ6 5εεᾶξ, 86 ὕροπ 

πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἑνός Καὶ τῷ 
ΤΑΘΏΨ, με ὃ. ὕροῃ.- οἿβ Αὐλὰ ἰο (δ6 

σπέρματί σου, ὅς ἐστιν Χριστός. 
56εα οξζ γοι, ννὩο 15 ΟὨγτὶβι. 

17 τοῦτο δὲ λέγω’ διαθήκην 
ΤΒῖα (( 15)... Ῥυΐ Ι ἀγα ΒΑ ΏΡ; ςονφηϑῃξ 

προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ 
Βανὴβ θΈθὴ τλδάθ νϑ μα Ραῖοσθ ΡΣ δε σοα 

ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη 
ἐᾷς αδείοσ ἔοισ πυπάχοα δηα Ἷ γΘΔΥ͂Β 

. γεγονὼς νόμος ἀκυροῖ, 
Ἀν Ω5 σοτὴ8 ἴο Ὀ6 Τιανν. 15 το κίων ᾿Ἰνα!α, 

εἰς τὸ καταργῆσαι . τὴν ἐπαγγελίαν. 
ἀηϊο τπ6 ἴοχηδῖο ἱποξέθοϊνε ἴδ6 ΡῬτχοπιῖδο.. 

18 εἰ γὰρ. ἐκ. νόμου ἡ κληρονομία 
1 ἴορ ουΐοΐ Ἰὰνν {τις ΄᾿ ἐδ πον τρις 

οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας: τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ᾽ 
ποὲ νοὶ σαΐ οὗ Ῥτχοχηῖβο; "ἕο ἐδα μυὲ ΑΡχϑμόπν 

δι᾽ ἐπαγγελίας κεχάρισται, ὁ 
ἰὰσουρῃ Ῥτοιῖβα (μαβ Ἑταςἰουαδῖν εἰνεα {86 

θεός. : 
ᾳοῦ. 

ῬΙΌΧΩΪΒΘ 

διὰ 
Ἑτου ἢ 

κατὰ 
δοοογαϊηρ ἴο 

ὅμως 
του 

ΓΈ 

ἀνθρώπου 
ΟΥ̓ ΤΩ8ῈᾺ 

διαθήκην οὐδεὶς 
ςονεηϑδηΐὶ ὯΟ ΟἿΘ 

ἐπιδιατάσσεται. 
δ βθ᾽: πω ΟΣ οΥῚν ὉΡΟΏ. 

ἐρρέθησαν αἱ 
ἍΝ ΟΧΘ 5818 ἴδ 

αὐτοῦ οὐ 

ἐφ᾽ 

οὐκ 

Ὠοΐ. 

Ῥοσαιδο ἰΐ μδ85 θδϑὴ υλίΐθη 

ἰχίο 6 ταῦ οΩ5 

ὈΙΘΒΘΙΩΡ ΟΣ ἴδ Αὐεθματῃς ταὐὶθμϊ σοχὰθ ἴο θ6 

τὴν ἐπαγγελίαν 

ἄνθρωπον 

848 

8 Οἴ6 ἰῃϑίθϑα. οὗ 
15, Ὀθσαθδα ἰδ ἰς 
αττίδη: “Δοουτερα ἐς 
ΟΥ̓́Θ δὴ δρᾷ 
ὍΡΟΣΩ ἃ ἴδιο." 14 ΤῊΘ 

ῬΌΓΡΟΒΘ 5 ὑωδαῦ [πᾳ 
Ὀ]οϑδῖηρ οὗ ΑΡτἃ- 
δὰ χηϊρηῦ ΘΟ ἴο 
Ρ6 ὋΥ πηθϑὴ5 οἵ ὅε- 
515 Ομ σίϑὲ ΤῸ πὸ 8. 
(ἴοησ, ὑμαὺ ψὸ πὶρης 
τϑοαῖνγα 886 Ῥτοιηἶβθα 
ΒΌΪΓ 0 ΦὨΓΟαΡὮ οὖς 
1. 

15 Βτούῃοβ, ἱὶ ἔρέὼς 
ψίθ ἃ δὴ 1]- 
Ιυδύγαύϊοη: Α γ1}- 
ἀδοίθα σονθηϑῃΐ, 
ποῦρῃ ἰδ ἰ5 8. Ἰηϑη  , 
ὯΟ ΟἿΘ6. 5εοβ δδίαρ 
ΟΥ δὐύδοῦσθξ δαάϊίλου 
ἰο Ὁ. ἸΟΝΟΝ δα 
ῬΤΟΥΑΪδΘσ Ψ6ΙΘ 85Ρ0- 
Κοὴ ἴο Αρτϑῆδιῃ δηὰ 
ἴο Πὶ5 56θ6ᾷ, 10 5875, 
ποὺ: “Δῃμᾶ ἴο 56668," 
8ὃ5 ἰῃ ἴῃ6. 886 οὗ 
ΤΏΒΩΥ ΒΌΘΗ, θὰ. 85 
χὰ (6 οδϑδθ οἵ οὨΘ: 
“Δα ἰο γοὺγ βθθά," 

ΜῺΟ ἰ5 ΟἸγχιδῦ. 17 Ἐπ Γ᾿ 

61, Σ 580 (δ 8: 
Δ8 ὕο 6 οσονΥγϑθ-. 

δῦ ὑτονίοιιϑν νϑὶ]ὶ- 

ἀαϊθρά Ὅν. αοά, {88 

Γαν ἰδὲ 85 ΘΟ 
ἰπΐο Ρείῃρ ἔοι μυπ-ὶ 
ἀγορὰ δῃὰᾷ ὑδίσγύν 
γεαῦβ Ἰδίθῦ. ἄοεβ ποῦ 
ἐμναϊϊαδὶθ ἱῦ, 50, 85 

ἕο ΘΟ 5}. 5.1} ῥσγόμ- 

156. 18 ΕῸΓ ἰξ ἐπα ἰπ- 
Βοειίϊϑηοθ ἰβ ἀπ : ἴοι 
1ανν, ἰὸ 15. ὯῸ ἸοΏΡΟΥ ἀιιθ΄ 
ἕο ὈΓΌΙΩΪΕΟ; ΜΒ ΘΓΘδΒ 

αοα 85 ΚΙΠΟῚΥ σίνθα: 

ῦ ἴο ΑΡγδθϑτα ἑῃπτοῦρῃ 

{ὦ Ῥτογχηΐββ, - τ ἢ 
ῃ 
ε 

849 

19 τί οὖν ὁ νόμος; τῶν 
δ... 1321: ἀτλύθλ αι τ 6 1.72 ΟΕ τὰ 6 

αραβάσεων χάριν προσετέθη ἄχρις 
τορος κοϊοὴξ ἐπϑκα ἔνα ρα ἰτονγαγά, 1} 1} 41] 

ἂν ἔλθη τὸ -. σπέρμα ΟῸὈῃᾧῷ 
Ἡπκο ιν. ΒΒουΩ͂ τὰς δα βΒοεα το ΨΒΟΙΩ 

γγελται, διαταγεὶς : 
{{μ85 δ νβά Ῥσοτηΐθθά, μανίηβ ὈΘΘ οὶ ΘῈ οταΘΥῚν 

δι᾽ ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου: 20 ὁ 
«Ὡτοῦρἢ 8 85615 ἷἴχ Ὠδηά οὐ πιραϊαδίοτ; [5.1] 

δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ θεὸς 
ρα τηραϊδίου οἵ μόν χοῦ θὶβ, 6 νου αοὰ 

εἷς ἐστίν. 21 ὁ οὖν νόμος κατὰ 
οὯΘ 15. ΤΡ ἐπμοσοζοσο ΤΙΑΥ ον ΟἹ 

τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ θεοῦ; μὴ γένοιτο᾽ 
{88 Ῥζοζηΐβεβ οὐίῃς αοάὐῇ Νοΐ τὴδγ 1 οσουζ, 

εἰ γὰι ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος 
Π γὰθ νγ)85 αἷνθη ΙΔ ἴῆς (ο) ῬῬϑίηξβ 8016 

ζωοποιῆσαι, ὄντως ἐν. νόμῳ - ἂν 
ἴο τ Κ 5ἶνο, 6βϑε 18} ἷἰπ Ιὰνν ΚΕΙ͂ 

ἦν ἡ δικαιοσύνη. 22 ἀλλὰ συνέκλεισεν 
9 ἰδ σὶρ ίθουβἪ55. Βα 5δαΐαΡ ἰοβεῖπες 

γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν 
μι δοχίρίασο ἔμβθ 811 (1255) υὑπᾶες αἰῶ 

ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ 
ἰῃ οχᾶου δαὶ (8 Ῥχγογλίβ ουὔξΐ οὗ 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοθῇ 
οὗ δεϑὺβ Ἡσὶβὲ χοϊσὰΐ Ὀ6 σίνϑα 

πιστεύουσιν. 
Ὀοιονη δ. 

225 Πρὸ τοῦ 
Βοξοσο ἔπ 

νόμον 
1ΔὉ 

πίστεως 
ξαϊῃ 

τοῖς 
ο ἴὰς (οτ 65) 

πίστιν ἐλθεῖν τὴν 
αὶ ἴο σοῖο. ἰῇ 

ἐφρουρούμεθα 
6 ὙΜΕΥΘ Π .1:.0..1:1 ἜΞΕΡΣ ὉΠπάΘΣ τνϑὶοῃ 

εἷς , ᾿ μέλλουσαν 
᾿λΐο ἐένε εἰπε δροιί 

24 ὥστε. ὁ 
Αδαδ μα 

δὲ 
5.5} 

ὑπὸ 
ἀπᾶοσ 

᾿συνκλειόμενοι 
Ὀοϑίπθ σα ἂὖῷὸ ἰοεο θοῦ 

πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 
ἘΣΎ ΤΑ το Ὀ6 στονθαϊδά.. 

παιδαγωγὸς ἡμῶν. «γέγονεν 
ΕΟ οΥι5 Ὧδ5 Ῥροοσαθ ἰαὶο Ομ σίβί, 

ἵνα ̓ ἐκ πίστεως “δικαιωθῶμεν:": 
ἰπογάοσ ἰδὲ ουΐοξ ἔξαϊα τνὸ ταὶθμΐ Β8 7αϑεβεά; 

26 ἐλθούση δὲ... τῆς. πίστεώς οὐκέτι. 
αν πη δ᾽ Δ ῸΝ -Ῥυῦ. οΥἴδβ Ξαλία τοί γεί 

ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. 
ἀπά. Ῥβάδβοξσῃθθ.. ΜΕ ΓΘ. 

ΙΔ 
νόμος 

- εἰς Χριστόν; 

᾿ΘΑΤΑΤΙΑΝΕΩ͂ 8: 19.--ΞΖ26 

19 ΜΏν, ἰμθη, ἰδ8 
Τα Τὸ νοῦ δαάρα ἰο 
ΙΏΘ ΚΘ ὑΥΒ ΟΥ̓ ΘΘΒΙΟῺ 5 
ΙΘὨϊοδῦ, 50.Ὁ}} ὑμ6 
βαρα βδῃουα αὐτῖνο ἴὸ 
ΟΠ μ6 ὑσολ 86 
84 Ῥδθῇ πιδᾶθ; δῃηά 

1 ψὰὸ ὑτεηδιιϊ δα 
{χουσἢ δΏροὶδ ὉΚ ἴΠ6 
δᾶ οἵ ἃ. τϑαϊδίοσ, 
20 ΝΟ μεθ ἰβ ὯΟ 
τηραϊαῖοῦ ὙΜΏΘΣΤΘ ΟἿἹΥ 

ΟἿΘ ῬῬδβδοὰ ᾿ἰἴ5 Ο0Π- 
σοΥΩΘΩ͂, Ὀπὸ Οαοα" 15 

ΟὨΪΥ ομθ. 2115 ἰδ 
τιν, ὑμογοΐοσθ, δοδιηδῦ 
{86 Ῥγογηΐθθα οὗ αοαϑ 
Μϑδὺν ὑμαὺῦ συ Ὠ80- 
ὉΘΩΐ ΕΌΣ 1 ὃ ἴδ δᾶ 
Ῥεθὼ ρμένθ ἰμαὺ 85 

ΔΌΪΣ ἴο ρσῖνθ 11ἴ6, τὶ σἢ- 
ὑδοῦβηθθα ΜοΙ]ᾶ δοὺὰ- 
Δ ᾶνα Ὀθθὴ ὮΓΥ 
τσ ΟὗἨ δὲν. 22 Βιυὺ 

{6 ϑεγιρίασο ἀθινοσοάᾶ 
ὯΡ 411 Ὁῃηρ5 ὑορϑύμοῦ 
ἴἰο ὑπὸ ουδίοαν οὗ 5ΐῃ, 
ὑμδαὺ {86 Ῥγοιμίδο τὸ- 

Βαϊ ἔσο ζαϊῦῃ, 
ον “εδὺ5 ΟὨγὶϑῦ 

1 τηϊρῦ Ὅ6 ενθη ἴο 

Ἵοβα οχογοϊδίηρ ζτῃ. 

28 όοψονοσ, ῬΘἕοσθ 
ἔπ 1αἰὐῃ αὐτνθα, ψ6 
ποῖ Ῥοΐηρ ρσυδγαθά 
αηᾶοῦ ἴαψν, ᾿Ὀοὰρ ἀ6- 

Πγοσθᾶ ἃρ ἰορούδμου,. 

ἰηΐο΄ ᾿σαδίοαν, Ἰοοκίηρ 

ἴο μα ξαϊα ἰμλαῦ γᾶ 5 

ἀρδοϊπηραᾶ ἴο 6 τονθοϊθά. 

24 σου δοαποηῦ [ἢ 6 

1807’. Ὧδ85. ὈΘΟΟμΘ. ΟἹ. 

Δαΐος Ιϑϑάϊηρ ἴο ΟὨ τ δῦ,- 

αὖ ψὰὸ τσ Ρ6. ἀ6- 

οἰατεᾶ - τἰθιίθου ἀἄπ8 

ἰο ξαϊίῃ. 25 Βαῦ ΠΟΥ͂. 

[δὲ δα ζαϊδῃ 85 81: -. 

Ἡχίνθά, ὸ 816 ὯῸ ἸΟΏΡΘΥ 

ὉΠΑ͂ΟΥ ἃ ὑπΐοχ. 

20: αὐᾶ, -ῬΕΝΒΑΥΕΘνΡ, Ζοθονδι, 11:8 (645. δ ΘΟ ΘΙΟΠΟΤΩν 86:4). Ὁ 



ΟΑΔΙΙΔΈΙΑΝΝ 8: 26---4: 

20 Ἡζστε γὰϊ υἱοὶ θεοῦ. ἐστὲ 
᾿ γος, 5005... οἔαοὰα τοῦ 8ὃτ6 

«διὰ, τὰ “πίστεως. ἐν Χριστῷ Ιησοῦ. 
Φρτουθα 18 ΖΑ] ὁ. πὰ Ομ χίϑξ.: Ζ6ξυ5. 

2 ὅσι ἃ ᾿ εἰς - Χριστὸν 
εὐ ἈᾺΒ ΤΩΒῺΥ 8.9 τς γὰρ, {2 Δαῖο - ΟἸχδὲ 

᾿ ἐβαττίσθητε,, Χριστὸν ἐνεδύσασθε᾽ 
γοῦ ὑγεσα ῬΘΡΉΖΕΔ, ἷ Ομ στίδι.. χοῦ αΐ ΟΣ 5εῖνε; 

28 οὐκ ἔνι Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ 
Ἀοΐ ἔπεογθ 15 ὲν ᾿«ποίσρραϊ Οταθκ, ποὲ 

ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ. ἔνι, 
ἔλοτα 15. Β1δνθ - ΟΣ ἔγθαίηθὺ, οί ἔπεσε 15 

- ἄρσεν καὶ θῆλυ: πάντες 
τοδ 16 (μη) δηᾶ ἔδιθδὶθ ΤΠ Δίπρ); ; 8} 

ἃρ ὑμεῖς εἷς “ἐστὲ ἐν Χριστῷ ᾿ἰ]ησοῦ. 
γὰρ ὑμεῖς ὑπ γοῦ δαῖθὸ ἴὰ ΟΠτιϑ. {Ζ6585. 

29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ 
1 Ῥυΐ Ὑοῦυ οὗ ΟΒγιβί, ΤΕΒΙΠΥ͂ ΟΥ ἴ[ῇῆ9 ΑΡΥΘΏΔΙΩ 

σπέρμα ᾿ ἐστέ; 'κατ᾽ ἐπαγγελίαν 
.Β66α: . τοῦ ἅτΘ, δεοςοοχγάϊηβ ἴο Ῥτοσαῖθ 

κληρονόμοι. ΝΝ 
᾿ ᾿Βοἶτβ, ᾿ 

4 ἸΑξν τ δέ, ἐφ ὅσον χρόνον 
᾿ τὰ Βασίησ.. μας, ἀρο πον πιο ἢ {ἰχπ8 

ὁ -κληρονόμο νήπιός ἐστιν, οὐδὲν 
8 -Ὥρῖν ᾿ τ᾿ ὈΔΡε. ὯΘ 18, ποίδίησ 

᾿ διαφέρει - δούλου κύριος πάντων - 
ἢε 15 α οσὴθ. ΟΕ 51ανῈ Ἰοσὰ ΟἽ 81} ([1165) 

ὧν, 2 ἀλλὰ. ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ 
Ῥοίηρ, μυῖζ προσ χυθῃ ἴῃ μεσ παῖδ δῃὰ 

τς οἰκονόμους : ἄχρι τῆς 
πουδα δατη αἰ σέταιίοτο ὍΠ1Ι 

: -πτροθεσμίας ἡ ᾿ τοῦ πατρός. 8 οὕτως 
[Δ 51 Ῥφέοχα δρροϊηϊεᾷ ΟΣ τὰς ἐπ λόνας ἼΒὰ5 

καὶ ἡμεῖς,-. ὅτε. ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ 
Ἐπὸ ΟἽΝΘ, ος Ο πμθα, ΝΘ. ὙγαχΘ΄ ες ΔΡ68, τ" ππᾶατ, 

τὰ :-- στοιχεῖα. .: τοῦ κόσμου ἤμεθα. 
Ὧες - ΘΙθσηθαΐασν ἰη 55. ΟΣ μ6 . ννοτἹά νε Ψεσα 

:, δεδουλωμένοι-: ἢ 4: ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ 
αν ις Ῥεθα ΘΑΒΙανθα;; --: ψῃθϑῆ΄. Ραὰΐ ΟΝ 8 

πλήρωμα: “τοῦ "χρόνου; ἐξαπέστειλεν ὦ “θεὸς 
“ἔπ χια 88" 1 .}5 τπαν, ἔσθ, " ᾿5δηΐ οὔ ουαῦ- οἴ ἰαθα. 

τὸν: υἱὸν᾽ αὐτοῦ; ̓  γενόμενον  λδ ἐκ. 
186. 5οη.- οἱ Ἀα, - τι μανΐηα ὈοτΘ ἴο ῬῈ τ᾿ οαξ οὗ 

γυναικός; ᾿ γενόμενον " ὑπὸ νόμον, 
ὙνοσΏβη,. γα ᾿μναε: οοχὴξ ἰο 6 ὉΠΟΘΥ 1ΔῪΨ, - 

5 ἵνα .Β “τοὺς . ὑπὸ . νόμον 
ἴπ ΣΟ ἰμδῖ.. ο Δῃς (0165). . ὑπάθρ - ἰαν- 

850 

20 οῦ 816. 81} ἴῃ 
ἔδαοῦ, 50ὴ5 οἵ αοΐά 
[τοῦδ χοῦκ ἔϑιθ ἴῃ 

Οητδῦ σεϑ5. 27 ΕῸΣ 
811 οὗ στοῦ ΨΏΟ ψότα 
Ῥαρθϊζοα ἰηΐο ΟὨγχὶβὲ 
Ὦδνα ραῦὺ οἱ. ΟὨ γί βί, 

28 ΤΏΘΥΘ ἰ5 ΘΙ 6. 
σον ΠῸΣ ασεοκ, ὕμοσα 
15. ὩΘΙΠΟΥ βάν ρα 
ἔσθθιῆδῃ, ὕμοσα ἐδ 
ὩΘΙΏΘΓ τα818 ὯὭΟΣ Το 

ΙΏ816; ἴοσ σοῦ 81Θ 
811 ὉΩΘ [ΡΘΓΒΟΏ] «ἰὴ 

παηΐοη ψὶτ ἢ Ομτῖβέ 

ὅοβυβ. 29 Μογβόνθσ, ἐξ 
Υοῦυ Ὀεδϊοηρ ἕο ΟἸσῖϑί, 
χοῦ δῖ6 στϑϑν ΑΡγᾶ- 

δΙῊ᾽ 5 5664, ὨΘΙΥΒ τῆ 

τϑίεσθποθ ἴο 8 ΟΡτΟΏΙΣ 

156. 

4 ΝΟΥ ΙΓ 58 γ΄ ἫΝ 
858 Ιοῃρ 85 [5.1] 

ἩΟΙΡ 15. 8 Ὅδρ6. μδ 

ἄοθϑ ποῦ [ὁ {πὰ δἰ ὯΔ 

ἔσοα 8ἃ 51806, "ΙοΣά 
οὗ 811] {πίπρϑ ὑπουρῃ, 

6 ἴ5, Φρυῦ Π8 ἰδ 

ὉΠΑ͂ΘΣ ΤΏΘἢ ἴῃ σῦρε 
διὰ ὑπᾶεῦ βίθνψασαβ 

ὉΟῚ ἊὉ86 ἀδὺ ὯΪΐδ 
ξαῦμοσ δρροϊῃηθα 6- 

ΤΠοσϑμαπά. 8. Κα 58 
6 8150, ΜΏΘΩ. ψ͵Ἐὰ 

Ὅ6Γ6 Ὀδρ68, οοηὐίημο 
ΘΗΒΙ να ὉΥ ὑῃ6. 616- 

ἸΘΆΆΣΥ ἙΒΙΏΡ5: Ρ6: 

Ἰομρίαρ. ἕο ὕμ8 ψοχ]ά, 
4 Βυῦ θη: ὑμ6ι. 81 
Ἡμῖν οὗ π6 ὑλπθ 8ῖ- 

ογὶνοα, -αοὔ βρη ΤΟΥ 
ἰδ: Βοη,: ψο οδηζαὶ 
“το - ὍὈ6. οὐδ ΟΥ̓ ἃ 
ΜΟῚ “8πὰ {ΠΟ 
οϑῖαθ ἐὸ 86 υὑηδεῦ 
δ. δέμδξ.- 6: ΕΥΤΕΙΤῚ 

851 -Ο ΑΙ, ΑἸΤΊΑΝ 4:6:.-.14 

ἐξαγοράσῃ, ᾿Π ἵνα... τὴν υἱοθεσίαν . [τ΄ 6856. ΕΥ̓͂ ῬύΓΟΒϑβ6 
με τηϊρσῃξ Ραν.- σαξ,. "ἴῃ οὐᾷενς ἐπδὲ. τπθ ΙΒ οίπβ 85 βοσι ὉΏοβδ: ποῦ ἰανν, ὑμπαῦ 

Ι ἀπολάβωμ εν. δ ΜΘ, ἴῃ. ΠΤ, ταϊρ οὐ ΣΘ- 
γ76 ταϊδὴΒ τϑοοῖνϑ ἔχου. ἀπο οοῖνα ἐπ βαορίϊοι 8 ὃ 

σ᾽ ΠΡ Ὲ ΒΟΏΒ. - 
6. Ὅτι δέ . ἐστε ᾿ υἱοί, ἐξαπέστειλεν. ἡ 

Βεοϑῦβα Ρὰξ ὑοῦ δθ βοῦβ, δοηξοξοοαΐ 7’ 6 Νόν,. Ῥβοδιδδ -σοῦ 
ΔΘ 50ὴ5, Οοᾶ. [85 ΕΝ ε΄ ᾿ὦὖὦὖἃὶ. 3 -“ ΠῚ 

ὁ . θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ: υἱοῦ αὐτοῦ εἰς ᾿ξοτρ τογέῃ η6. “βοὶτῖῦ 
6 αοὔ (δ6΄᾿ ΒΡΙΤῚΡ. 95 6:6 - 50ἢ ὋΣ μπᾶ ἔλαῖο οἵ Ηἷς σου ἰπΐο ΟἿΡ 

τὰς καρδίας ἡμῶν,  Κρᾶζον - ᾿Αββά ὁ | μοαχίβ: :ϑηά δ οΥθθ 
{86 Ὠϑασίβ. ᾿ οὐ Ὧ5, στγυέιδοῦξ . τ ΑΡΡα {πε [οαῦ: «ΑΌΡα, δ: ἢ 41 ὴμα 
πατήρ. Τ᾽ ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ 780, ἔποπα, γοὰ, 81:8 
Ἑαίμεσ. - Αβιδηᾶὰ πο γεὶ σοὺ 816 ΄. Βῖανθ θυὶ. ΠΟ Ἰοπροθῦ. Ξ ἐδ ῬὰΡ 

Ν “ἃ 50; δρᾶ 17 ἃ 500, 
υἱός" εἰ δὲ υἱός, καὶ κλ ρονό ο διὰ θεοῦ: 
βοῶ; ἱξι ας 80}, ΄ 8150 ᾿ μος ἱπγοιβῃ. αοα,᾿ ΒΕ δὰ μεῖτ. ̓ Βτου ἢ 

8 ᾿Αλλὰ τότε μὲν οὐκ΄ εἰδότες. θεὸν 8 .᾿ ΝΙδνἀσ ζιθῖθϑα, ΠΝ -Βαῖ τἄρα ἱπαθοᾶ ποῖ - ̓ ΒΒΥΙΒΕΊ ΚΤΙΟΥΤΕ, ποὰ ἰφοσ  αἰὰ ΟΣ ΚΠΟΝ 

ΤΠ ἘΝ τοῖς. φύσει μη; αοἄ; πθη 1Ὁ πὰ 5. δῦ 
του, βίανεὰ.. " ἴο 186 (01565} “ τὸ παῖατα ποΐ [ποῦ- 5] να ΤῸΓ {ῆοϑα 

οὖσι - ᾿ θεοῖς"-.9 νῦν δὲ γνόντες [ὕ7ἷὨ[ρ Ἀγ “πδύυτα ἀγ6 ποῦ 
ἴο (οπ68) Βείμα. βοῖϑβὶ πον Ραξ. δανίηρ Κπονῃ | δ0(5... 88 ΤΟΥ͂Σ μὰ: 

θεόν, μᾶλλον δὲ᾽ νωσθέντε ὑπὸ θεοῦ, 9ῦὺ Ὥδνθ. οὐ ἴο 
ἀοα, γταῖμοῦ. Βαὲ ματος Ῥϑϑι τππινὰ Ὅν αοά, Κηον- αοᾶ, οΥ΄᾽ γϑΌΒ Σ᾽ 

δπυνα Ν ΟΝ ὑμπαὺ στοῦ Ἠδγα 
πῶς --- ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ [δοιηθ. ἐο δδ᾽ Κπόοντ: ἘΥ͂ 
ον τὲ τοῦ ταγηϊτρ; 11}. 7.}] ΕΥΞ ΕΟ ὍΡΟΙΣ . πο αοά;: ΟΣ 5 ἰδ τῆαῇ 

ἀσθενη: καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, ᾿ οἷς [τὸν αγὸ δυχστίτρ Ὀ8ΟΙΚ 
ὙΘΑΚ. 84. - ΡΟΟΥ  εἸθηγδηΐονν ἰησθ, ἰο ΨΒΙΘᾺ [ρϑίῖ. 9 ἴῃ. ΘΔ 

πάλιν ἄνωθεν ΄᾿. δουλεῦσαι θέλετε; ᾿δημα ὈΘΡΡΆΣΙΥ ΘἸΘιθα- 
δϑδῖθ ἔτουα Ρ ρον ἰο βϑῖαδυνβ τοῦ 8.Ὲ ντήϊπαῦ ὑδν ὑῃῖηρθ δηᾶ ψαπῦ 

9 ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας "το ΒΙΔΥΘ ἐΡ ἐποδιγόνεος 
: Ὅδγ5 τοῦ ΣΧ 6 ὈΡΒΕΥΨΪΠΕ Ὀεϑίάθ δῃᾶὰ το τῃϑ δον ρος 

καὶ καϊροὺς καὶ ἐνιαυτούς.  ἀδΥγ5 δῃᾶ πιοηΐῃ5 δηᾶ 
δα . Θρροϊηΐρα ΕἸ Πγ165 ᾿ δα ϑΘ 8:8, βθδϑοῦϑ 8Πη6 γϑδύϑ. 111 
Ἡ φοβοῦμαι. ὑμᾶς μή πως ᾿εἰκῇ ἴθ ἴοσ. σου, -ἰμδὺ 
ΟἹ δὴ Σϑασίηρ ἔοὸ 5 τοῦ ποῦ βοῆθῇῆον ἴῃ νβϑίῃ ΒΟ ΏΟ Ἷ Ὥᾶγνο ἰοϊοὰ 
κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. ᾿ ἴο ὯΟ ΡΌΓΡΟΒΘ τεβρθοῦς- 

ΙὮδνο ΙΔροσοὰ ἰηΐο σου. ᾿  ΟΥΎΝ ἱῃρ στοῦ.. : 

12 Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι - κἀγὼ ὡς 12 Βτ͵τούμοιβ, 1 οἰγοι 
τ ΙΒ ΘΟΟΙΏΪΩ5 85. 1, ΟΡροβϑαβθ. 18:50 .85} χοῦ, ΒΘΟΟΙΏΘ᾽ 85 1 ΔΠΊ, 

ὈΘΟΘΊΞΘ. 1. πδοᾶα ὑο Ὀ6 
8150 δα. τοῦ δῖθ, ὙὟοῦ 

ΟΙα 6. Ὧο τΟΩΡ. 
13:Βυῦ ζοῦ Κηον. δῦ 
10 σὰ ὈΠΤΟΌΘΏ 8 516]. - 
ΠΘΒΒ ΤΟΥ ΤΩΡ ΒΘ Σ 
ἀδοΊξαγθᾶ- ὑδ86-"- βοοῦ 
ὭΘΚ ἰο Υοῦ -ἴἢ6 Ἦχοὺ 
ἰΐηθ. 14 Απηὰ πιρὰὺ 88 
8 ὑ1181 τὸ χοῦ ἴἢ: χὰ 
ΠδΞη, “χοῦ ἀἱϊᾶ .- ποῦ 
ἰγθαῦ. σι σορύοιηοῦ Οὗ 

ὑμεῖς, ᾿ἀδελφοί,. ᾿. δέομαι ..ἕ ὑμῶν. οὐδέν 
τοῦυ,. Ὀγχούμοζϑ,: ΠῚ ΞΡ σαί σ ΟΣ σοῦ, ΜΘΙΒΙΣΕ 

με -- --΄. ἠδικήσατε" - 18. ΣΞ. οἴδατε. 
τὴ γου ἰγεαῖθα τρΣἸ Βαὐβοιιβν; ες ΧΟ ἤδνο ΚΟ 

δὲ ὅτι. δι᾽ -- ἀσθένειαν .. τῆς. σαρκὸς 
Ραξ ἰδὲ ἰπτοῦξῃ ὈὙΚΕΒΚΉΕΒ5 "ΟΕ [86 ΠΙΟΝ 

᾿εὐηγγελισδάμην ὑμῖν. --- τὸ. πρότερον͵ 
ἴ ΤΠ ΎΕΙ ξοοᾶ πϑὺνβ ἰο χοῦ ΠΝ (15). ξοσσωθσ, ᾿ 

14 καὶ τὸν σαρκί 
τ 8ΠΩ͂ ἐμ ἐν ΓΞ} 

μου “οὐκ οὐδὲ 
οὔθ ποῖ ποί-αξ 

- πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τῇ 
 ἐρϑηρσ.. -οὔτοῦυ: ἴθ ἰμ6 

: ἐξουθενήσατε 
τοῦ ἐχϑαίθα 85 ποίη 



ΟΘΟΑΙΙΑΊΤΤΑΝΕ 4:15---28 

ἐξεπτύσατε, ἀλλὰ ὡς ἄγγελον θεοῦ 
γοῦ βρἷ ουΐ, 101] 85 8η8561 οὗ αἀοὰ 

ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν ᾿Ϊησοῦν. 
τοῦ σϑοεϊνϑα ἴη6, ΕἸ [6 ΣΕ} 65:5. 

16 ποῦ οὖν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; 
ὝΜΏΘΓΟ ἰδεοτοΐίοσο ἴῃς ἩΒΡΌΙΘΒ5 ΟΥ τοῦ 

- μαρτυρῶ "γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν 
1 ἀγὼ Ὀθδυΐηξ νἱζθϑ5. [ΟΥ ἴο τοῦ ἰμαΐ 15 ῬΟββίθ]α 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες 
τὴ 8 δυγ65 οξ του ᾿ς δνίὴ ξουδοϑα οὔ 

ἐδώκατέ μοι. 16 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν 
τοῦ 5ᾶνῈ ἴο τὴ6. Ἀ5-δὴὰ ΘΏΘΧΩΥ οἵ τοῦ 

γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν; 
Ι Ὧδνϑ ὈΘοοτ6 θαι ἰσυτῃ ἴο Ὑοῦ 

11 ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, 
ΤῊΟΡ ΕἸΣῚ ΛΝ ΖΘΔΙΟΌΒ ΟΕ - τοῦ ποὶ ἈΏΘΙΥ, 

ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, 
ναΐ ἴο 5ϑῃ!μὲ ουΐ τοῦ μον ἂχ 5, 

ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 
1ῃ ογᾶφχ [αἱ ἴμουα τοῦ δχὸ ΟῚ: ΖΟΔΙΟΙ5 ΟΝΟΓ. 

18 καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν - καλῷ 
ΕἘπε6 Ραξ ἴο με Ζϑβϑίοιιϑιν βουμβὲ ἴῃ ὅηὸ (ἐλ 5) 

πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί 
ἉΙΜΆ5, ϑηἃ ποξ ΟἿἹΥ ἰῃ ἴθ ἰο Ὀ6 διοηβϑίᾶθ 

με πρὸς ὑμᾶς, 19 τεκνία μου, οὗς 
Τὴ 6. ἰοννατά στοῦ, ἘΠ Ὸ ομλΙᾶάσοα ἔα, ΨΏΟΤα 

πάλιν ὠδίνω μέχρις 
ββπιαο 1 δτὴὼ ἴῃ ΟΠ] ΟΣ ΡΒ τ0}}} 

μορφωθῇ Χριστὸς 
ὙΜμϊοῖς οὶ ΒΒΟΏ]Α Ὀ6 ξοσπιεὰ ΟὨἩσίβὶ 

20 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς 
ὶ ΠΩ ὙΠ ὴ 5 Ῥυΐ ἴο Ὀ6 δ]οῃ βία ἰοννασὰ 

ὑμᾶς ἄρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν 
χοῦ ΣἸΘ ον, βδηὰ ἴο αἱ .-; τᾷ6 νοΐοθ 

μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 
Οἔτηρ, Ῥθοϑῦβο Τα Καονν 5 πὸ νὰν οὐδ ἴὰ στοῦ. 

21] λέγετέ μοι, οἱ 
ΒΕ τοῦ 515 ἴο τῆρ, ἐπ 6 (ΟΠ) 65) Εἰ τοῖο -ο ὁ 

νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ 
1ὰνν νὰ πβ. ἴο Ὀς6, τὰς ΤῸ ποῖ 

ἀκούετε; 22 ᾿ γέγραπται γὰρ ὅτι 
δΙΘ τοῦ ΠΡΟΣ 1 ὯΔ5 Ῥθθῶ υυσὶτίθση 20.Σ5.Ὁ ἰδπδΐ 

᾿Αβραὰμ δύο. υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς 
ΑΌχδμϑ ἔνο 5005 δᾶ, οὔθ οἴἶζοῦύ 86 

παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας: 
βασνϑδηΐ ΕἾΣΙ δῃᾷ οὔθ οἰδοῦ ἴῃς ἔγε [νου]; 

ἐν ὑμῖν’ 
Ϊῃὰ τοῦ; 

«- Ἃ 

ὑττὸ 

28 ἀλλ᾽ ὁ μὲ ἐκ τῆς παιδίσκης 
. θα [86 (ομ6) ᾿ηάερα οἱ οὗ μο βοσνδιαϊ σὶγ] 

κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ 
δοορογάϊηβ ᾽ο Βεβῇβ 85 Ῥ66ὴ βϑοηδσγαίθα, ἐξα (οπ6) 

89 

Βρὶῦ δὖ ἰῇ αἀϊἌδραξί; 
μα τοῦ τϑοοὶνγθα τη 
1πὸ δὼ δῇρϑὶ οὗ 
Κα Ομχ δι ΦΘΒῸ5, 
15 ὙΨΏετο, ἐμ θη, ἰ5 ἰῃαϊ 
Βδρρίηθϑ5 τοῦ 889 
ΕἘΌΓ 1 Ὀθδσ στοῦ νἱἰ- 
ὭΘΟΚ ἰδαύ, 1 1 
ὈΘΘὴ Ροϑϑὶθ]θ, σοῦ 
ψουἹὰ ἤν σοιρσοὰ 
ουὐὖῦὺ τοῦ δυὸ δηὰ 
σίνθῃ ἰθ ἴο τηδ. 
16 ΥΕΙ1, ἔθ, ἤδυο αὶ 
Ῥβοοσαβ σοῦκ ΘΏΘΙΩΥ 
Ὀδοαῦϑδα 1 [611 τοῦ 
86 ὑσαΐῃῦ 17 ΤΟΥ 
ΖΕΔΙΟΌΒΙΥ 5661Κ- τοῦ, 
ποὺ ἰῇ ἃ ἤπ6 ΨΆΣΥ, ναὶ 
ἴον ψδὴῦ ἰο ῃυὶ 
γοῦ οΟΠ [ΓΙΓΟΠῚ 76]; 
τὺ γοῦ τῇδ. ΖΘΔΙΟ 5. 
ΙΥ 566κΚ ἴθ. 18 Ηονυ- 
Θνοῦ, ἰὖ 15. ΞὯ6 ΖοΥ χοῦ 
ἴο ὍΘ ΖΟϑΙΟΙΞΙΥ βουρῆς 
ἴοΥ ἰῇ ἃ ἢπ6 οδυξα 
δ 411 ὑἱγηθ5, δῃᾷ. ποὺ 
ΟἿ ΨΏΘΩ 1 81 ὉΓ65- 
δοὐ σιν τοῦ, 19 τὴν 
1016 σοὨΠασγθ, πῇ 
ΏΟΙΩ Ζ δὴ δρϑὶη ἰῇ 
ΟΠ ρϑῖηβ ὑἢ- 
ὯΙ ΟἸγσὶδὺ 15 Σογτηρᾷ 
1 τοῦ. 20 Βυύ 1 οοὐἹὰ 
ψΒὰ ἰο μὲ Ρχδβθηΐῦ 
αἰ τοῦ 7.50 ΟΣ 
διηα ἴο 5ρεϑδῖκ 1ἴὴ ἃ αἱΐ- 
ἔργθῦ ΨΆΥ, Ὀδοβαδο 1 
δὼ ῬὈΟΓΡΙΘΧΘΩ͂ ΟΥΟΙ 
τοῦ. τὰς 

21 1611} πι6, τοῦ 
γΟ ψϑδηῦ ἴο 6 ὑυπ- 
ΔΟΥ ἴἰᾶψχ, Ὧ)ο στοῦ 
ποῦ ΘΓ {6 1.8.2 
22 ἘῸΣ ΘΧϑΡΙΘ, Ὁ 15 
πτιτίδῃ ἐμαὶ ΑΌσδμδπι 
δοαυϊγοεα ὑνψοὸ 5018, 
ΟΘ ὉΥ ὧμ6 κβοινδηῦ 

ἼΘΙ δηὰ οὔϑ Ὁγν. [08 
ἔτοα σόοϑη; 29 ̓ )"0α 
086 οὔδ ὃν {16 5ογνδῃϊ 
ΙΓ] ψδὰὃπ8Ὲ ϑδούθ8}}7 
Βοὰ ἰὰ ἰᾷ6 χ1185- 
ὯΘΓ οὗ ἥδβῃ, ὑδ6 οὔδβϑα 

853 

δὲ ἐκ - τῇ ἐλευθέ δι᾽. 
ρυΐ ουΐ οὗ ἂν ἔτϑο ΤΟ ΣΟῚ του Ρἢ 

ἅτινά 
ὙΨΜΏΪΓΣ (165) 

αὗται γάρ 
(155) Ὀϑίηδ ΔΘ σου Ζρα; ἴῆεξο [ψΟΠλ 6] ΤΟΥ͂ 

εἰσιν δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ . ὄρους 
8Δὸ ὄνο σοονοηδηΐβ, ΟΩ6 ἡ πάορά Ζτοσ τηοιλίβι ἢ 

ἐπαγγελίας. 24 
Ῥτουηἶΐβο. 

ἀλληγορούμενα: 

Σινά, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτι 
οἰηδὲ, ἴηο βίανοσνυν Ὀροοχηΐηδ ρασεημξ ο, νυνὶ 

ἐστν ὝΑγαρ, 25 τὸ δ :  ὝἍἌγαρ Σινὰ 
15 Ἡδραχ, ΄-6 δαΐ : ἘΈ ΣΙΝ Ξίηβὶ 

ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ, 
τιουπίδία, 15 Ε1 9] 186 Ασδρίβ, 

συνστοιχεῖ δὲ ἢ νῦν ᾿Ιερουσαλήμ, 
15 Κοϑοοΐπδ βίορ ννἱ Ἀπΐ ἰο δ πον ΦεΕΓΌΞΔΙΘα, 

δουλεύει γὰδῤΛΛ μετὰ τῶν τέκνων 
586 :5 1 ΒΊΑΝ ον ΟΣ ψι - [ἢ6 [2) “Ὁ {6 τ οἹ 

αὐτῆς: 26 ἡ δὲ. ἄνω ᾿Ιερουσαλὴμ 
ΟΥ̓ Ὠοτ; [20] Ῥαξ Ὁρνν γᾶ εχ σου ὦ 

ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν. 
ἔγ6 8 15, ὙΏΟ 15 ταοίμοσ οἔ 5. 

21 ἔγραπται άρ Εὐφράνθητι 
1 ἜΡ ἐῤυτὰ τυεῖτίεπ ἯΙ Β6 δον ρα υκηἠάθα, 

στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα: ῥῆξον 
Ὀδυσθ ἰδ (906) ποὺ είνίῃξ Ὀἰσίῃ; Ὄσθακ ουὔἵ 

καὶ βόησον, ἡ οὐκ 
δηᾶ Τα Ἰομα οσν, ἐμ6 (οῃ 6) ποῖ 

ὠδίνουσα ᾿ ὅτι πολλὰ τὰ 
Βανίηρ ΘΠ] τίη Ῥδίηβ; Ρεβοδιβα ΤΑΒῺΝΝ ἴῃ 

τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς 
ΟΠ άσθη οξίῃθ ἀφβοϊαίε ταῖρεσ.  ἴπβη οἱ ἴῃ6 

ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 28 ἡμεῖς δέ,. 
(οη 6) ανίῃ με ΤΩ816 Ῥούβοῃ. ' Ἧε ᾿ Ρυΐ, 

ἀδελφοί, κατὰ ᾿Ισαὰκ. ἐπαγγελίας 
Ἀτοΐμουβ, δοοοσαϊηρ ἴο 15886 Οὗ Ῥτοχηΐβθ 

τέκνα ἐσμέν: 29 ἀλλ᾽ ὥσπερ τότε ὁ 
ΟΕΠΙάσοη Ψνο γο; ΞΞ  υιαξ δϑτθνεὴ ἰπθὴ π6 (006) 

- κατὰ σάρκα γεννηθεὶς 
δοοοσαϊηξβ ἴο Βεβῃ Βανί βόες βοῃογαίρα 

. ἐδίωκε. -.- τὸν - . κατὰ. πνεῦμα, 
ψγ͵2ὲὰ5 Ρεσβεου πηρ μα (οπ6) ΔΕΓΟΧΣΟΙΏΡ ο Βριστῖ, 

νῦν. 380 ἀλλὰ τί λέγει ἡ οὕτως - καὶ ( 
ἴδὰβ τ Ά15 0 πον. ἽΒυΣ ναὶ ἰ5 βασυηβ πα 

ὡιραφή; Ἔκβαλε΄. τὴν. παιδίσκην καὶ τὸν 
Βογίρίυσοῦ Ὅσον ουῦ . ἘπῈ  βοσνϑηΐ 5] δηά (6. 

οὗ γὰ κληρονομήσει ὁ. 
αᾶρ, μὴ ἍΩΙ νομῇ ᾿ Ἐ86 

οἱ ἴδε 

υἱὸν. αὐτῆς, 
50. οὗ δες, ποῦ ἔοσ : ποῖ ' 

παιδίσκης μετὰ . τοῦ. υἱοῦ υἱὸς τῆς. 
ψιπ ἰᾷβθ. «5. 505) οξίπῃς κβογνδηΐ 511] 

ἐστιν 
15 

ΟΑΑΔΤΙΑΎΤΑ ΝΑ 4: 234---80 

Ἐν ἰῃα ἔτθε. ψοϊαδη 
ΔΓΟΌΡ 8. Ῥχοϊΐδθ. 
24 ΤΏαβο {πῃϊηρβ βἰδηά 
85 8. ΒΥ ΘΙ. ἀτϑίηδ:; 
ον [Ὧθ688 [πψοπιθὴ 7 
ζῆθδἢ ἔὕνο σογθηϑδηΐϑ, 
ἴῃῆ8 οὔθ ἔσοα Μοιηΐ 
ΞΙ'Ὡδὶ, ὙὩΐ ἢ ὑσΐηρϑ 
Του ΟΠ ἀΥΘ ΙῸΣ 
ΘΘΝΘΥΥ, δά ψὩΪο ἢ ἰδ 
Ηβθρᾶσ. 25'Νον (ῃὶβ 
ΗδΑΣ τηθϑδὴβ 518], 
8 τπιουαχίδίη ἰ Αταρΐδ, 
δηὰ 5026 το ϑρο αΚ 
μὰ ἴΔ86 ΨογΞ8Ι6 ΠῚ 
ζοῦν, ἴοῦ. 5ὴδ6 ἰβ ἴῃ 
ΒΙΑΥΘΙῪ ΜΙ ΠΟΥ 6ἢ]]- 
ἄγθη. 26 Βιὺ 6 96- 
ΓΘΔΙΘ ἃθονθ ἰδ 
Ἴτθο, δῃα βὴ6 ἰ5. ΟἹ 
χοῦ υ. 

Ὡ ΒῸΓ ἰὺ ἰ5 ψυὶὺ- 
ἰξη: “Β8 ρὶδᾶ, γοιὺ 
ῬΑ ΜψοΔὴ ΨΜΏΟ 
οθ5 ὡοὺῦ οίνθ δἱτίῃ; 
Ὀτθαῖς οὐ δῃὰ ΟἿὟΥ 
ϑιουαάᾶ, γοὺὺ ΜΟΙ 8Ὼ 
ψῇο αἄοθβ ποὺ Ὧδνθ 
ΟΠ] στ ρῥϑίῃβ; [ῸΥ 
06 ομ]άσγθη οὐ (ῃ8 
αἀφϑοϊαίθ ΨΌΒΩ 816 
ΤΏΟΓΘ ΠΌΠΏΘΙΟΙΙΒ ὑΏΔη 
[0056] οὗ ΘΙ ψΏΟ 
Ὧ8Δ5. 6 Ππυβρϑδῃᾶ.᾽᾽ 
28. ΝΟΥ ψὸ, Ὀσούμουε, 
ΔΙῸ ΟὨΣΠΙάγρη ὈΘΙοηρίΩρ 
ἰο ὑπ ρσγοχῖδθ. ὑῃ6 
βδθ 85 15880. ΜΕ. 
29Βυῦ ᾿πιδῦ δῷ ἰζθη 
726 οὔθ Ῥοσῃ ἰἴὰ ὑῃ8 
ΤΘΏΠΘΣΥ Οὗ ἤθθῃ Ρ6- 
58 Ῥροιβθοιύηρ ἰδ 
ΟὔΘ Ῥοζῃ ἰῃ. {88 τϑ- 
ΘΓ, ΟΥὗἨ πρὶτὶ, 50. 8150 
τόν. 80 ΝΕνΘΣ ΡΠ 61655, 
ἡδὺ ἄοοθβ ὑπὸ Θοτρ- 
[16 5809 “Ὠγῖνο οὐ 
86 βογνϑηῦ ρῚΠ] δηᾶ 6 Υ 
ΒΌΏ, Ι͂ῸΓ ὉΨΣ ΠΟ. ΠΙΘΔῺ5 
5181) [6 βοὴ Ὁ {π6 
βούνϑηῦ οἷ 06 δὴ 
μοὶ σὰ {π6. 80ῃ. οἵ 



ΟΑΑΔΙΑΑΥΙΑΝΒ 4:81--5:9 

“ἐλευθέρας. 31 εἰ διό, ἀδελφοί, οὐκ 
Ζγ66 Γνγοσώβι]. ἸΒΧΟΌΒΗ ΜὮΙΠΕ, Ῥτσχοίμεσβ, ποῖ 

ἐσμὲν ᾿-: παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς. 
ψε σα οἵ βεσνδῃΐ 511] ὟμΠάχοθῃ μυΐ ΄. οξίδε 

ἐλευθέρας. - 
ἔγϑε [νοταϑᾺ], 

Τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς ὁ Χριστὸς 
ιν Το ἔς Ξ ἐτεεάοσι ὯΒ [8 Ὁ ΣΕ" 

ἠλευθέρωσεν στήκετε οὖν ᾿ καὶ 
ταδᾶθ ἔγϑα; Ὅ6 τοῦ 5ἰδπαάϊηβ ἘΠογοοσα ᾿ δηᾶ 

μὴ . πάλιν ζυγῷ δουλείας 
ὯΟ ΠΕ Ἐν ἴο σχοκΚα οἱ Βα οΥν 

, ἐνέχεσθε. ἜΘΗ τ γ νὸ 
ὍΘ χοῦ δινΊηϑ 56ῖν85 ἴῃ. --- : 

δὲ ἐγὼ ᾿Ππαύλθά, λέγω. ὑμῖν ὅτι. 
566: ΓΑ Ῥδὰ ΔΙῺ Βα σβ ἴογου ἰδδὶ 

ἐὰν ᾿᾿ 'περιτέμνησθε, ᾿ Χριστὸς 
Ἱξονοσ σοῦ ΤΣ ΒΘ Ῥ6ΙΩ5 οἰτουχαοῖβοά σι δὲ 

ὑμᾶς οὐδὲν ελήσει.΄. ᾧ μαρτύρομαι δὲ 
ὑμᾶς ποία εὐϑελ Ῥτοῆΐῖ. ἐν ῬΘΔΥ ΙΕ 55 Ῥυΐ 

πάλιν “παντὶ᾽ ᾿ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ.. ὅτι 
δϑαΐα ᾿ἴο Ἔὄνοὺν ΤΩΒ. Ῥεϊηβ αἰτουγηοίβθα ἐμαΐ 

ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον. “ποιῆσαι. 
ἀερίον. Ὧ6 5 ψΏΟΙΘ [δα Ταν ἴο ἃ 

4. κατηργήθητε ἀτὸ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ 
χοῦ ννετεὰ νοϊαφᾷᾶ ἔγοσῃ ΟὨσὶσί νῇο ἰπ 

δικαιοῦσθε, τ τ τῆς χάριτος 
γοῦ δῖα μεὶπε Ἰαβεδοα, ΟΥ ἴ 6 υπᾶρϑβουνεὰ ΚΙ πη 655 

ἐξεπέσατε. ὅ ἡμεῖς. γὰρ πνεύματι ᾿᾿ ἐκ 
χοῦ 2611 ουΐί. ΤΟΥ ἴο 51σ οὐΐ οΥ 

πίστεως  ἀλπίδα δικαιοσύνης 
ΑΒ Βορ8 ο στρ εουβθββ᾽ 

ς " ἀπτεκδεχ όμεθα: 6 ἐν γὰρ; Χριστῷ ̓ Ιησοῦ 
ΩΣ ΤΕ. Εϑξετ ν ΘΙ ΒΙΠΠΒ.: ΤΑΣ Του ̓  ΟὨχο 2655 

οὔτε ““ περιτομή ἐπισνοι - ἰσχύει. 
ΠΘΙΓΠΘΥ. εἰχουπηοίείση. δηντηΐοα 15 Βανι β βίσοη βίῃ 

οὔτε ἀκροβυστία; ἀλλὰ πίστις δι᾿ ἀγάπη 
ὯΟΥ ὉΠΟΙΓΟΌχΟἸβίοη, Ραΐ ἐν ΡΟ ΣΝ Τὰ Ἴονα 5 

ἐνεργουμένη." 
ννοσ ΚΙῺΝ ἴῃ, θῶ τ ϑει τς 

ἘΠῚ Ἐρέχετε ἴσο. καλῶς  ῴὠτΐς ᾿ ὑμᾶς] 
ΝΊΝΝ ὡς ζοῦν νεσΘ ΤΆΣΣΟΕ ; Ἀπεῖσ ο  Ο τοῦ. 

- ἀληθεί ' μὴ 
- ᾿ ἴο᾽ ἡθείᾳς. ἔτ ἐμ 

“ ἰπείθεσθάι; ὁ - 8. ἡ “πεισμονὴ Ἰ᾿ 
ἴο μ6 ὙΠΕΙα πδ΄ ἴο Ῥεσϑαβϑίοη ὋΣ) ᾿ ΤῺΘ ᾿Ξ ᾿ῬΕΙΒύβϑιοῃ 

“πἐκι οὐκ 
ποΐ οαϊ οὗ “με (οῃ6)" 

" τοῦ ; ̓ καλοῦντος ὑμᾶς. 9 ἐᾷ 
ΠΑΙΠ ΔΕ Ν Χοῦ. 

ΙΕ ΣΙΗΝ 

854 

16 ἔγϑθθο ψοχϑη." 
31 νι ογοΐοσθ, ῬὈγοϊῇῃ.- 
οἴ5, ὀ 816. ΟἾΣΙΟΥ 
ποῦ οὗ 8 βούνϑδῃΐ ποτ 
Ῥαὺ οὗ [86 ἔτοθ ψοσηϑῃ, 
5 ἘῸΣΤ ΒΌΘΒ. ἔγθθαοχῃ 

ΟὨτιδὺ βδοὺῦ 5 ἔσθο, 
Ὑπογοίοσα βίθηᾶ ζαξῦ, 
ϑηα ἄο ποῦ ᾿Ιοὺ γψοῦῦ- 
5ΕΈ1ῖνε5. 6 οοῃμῆηθρᾷ 
αρϑὶῃ ἰὰ ἃ γόοΚα οὗ 
ΙΝ ΘΥΥ. : 

2ΞΘΘΓ 1, 801, δὴ 
το] ρς σοῦ ὑδμδὺ “ἢ 
σοῦ Ὀδοοΐηὰθ οἰτουχα- 

οἰδοᾶ, Ομ σίδὺ Ψ11. θ6 
ΟΥἨ τὸ Ῥϑηβδῆὺ ο τοῦ; 
3. ΜΟΥΘΟΥΘΥ, Σ᾿ 68 
υὐύσοϑ5 αρϑὶῃ ἴο δνϑσὰ 
τάδ σοί ηρ' ̓ οἰσοιαι- 

οἰβθᾶ ὑμαὺ 6 ἰβ υηᾶθς 
οὈΙΠραύϊου ἴο Ῥδυζοστα 

8 ὍΠΟΙ8 Τιανν. 4 χοῦ 
δῖ ρματγύθρθα ἔΤοτα 
ΟὨτδ, ΘΟ στοῦ 
816 ὑπδὺ ὕσυ ἴο Ὀ6 ἅθ- 
ΟΙαγθα. σὶρ ύθοι 5 ὉΥ 
ΠΟΘΙ Οὐ ἰδ; τοῦ 
Ὦδνθ Ζ8 16 ΦΨΘΥ ΤΟΣ 
Ηΐβ υμαοοοσνρᾶ κΚιηᾶ- 
ΠΘ655.. ὅ ΕῸΣ ΟὟ Ῥδτὶ 
ΜῸ ὉΥ ϑριγὶ δ.δ 68- 
ΒΟΥΙΥ ψαϊνῃρ ἴοσ ὑμ8 
Πορθᾶ- τοῦ τσ θοιϑ- 
ὯΘ655 8δ5. ἃ ΓΟΘΌΪ “οὗ 
ἔαϊα. ΘΕΌ 88 σθ 
βατὰβ. Οηγίϑὺ νον 
ποῖ μον οἰσουχηοιβίοη ἰδ 
οὗ ΒῺΥ͂ νΔ1116 ΤΟΥ 15 τς 
αἰτοαχποίδίοι; Ραξ ΤΑ 
[9)9.2 Ὁο 5051: ὨτΟΌΡΒ. Ἰουο 

[151. 
γοῦ δ) 1: ταχάηηρ 

ἡ Χο “ δἰπαοῦδά 
χοῦ ἀτοσι ἘΚΘοΡΞ 
ἴηρ ου΄. οὈοϑϊηρ ΟἼδ8 
“χα ἢ 9. 8. ὙῊΪ5, βοσχύ. ΟΣ 

ἐ χρρς ἐ δ τς Ἢ» ἠὲ 
ἕο “6 -Οἠδ- 64}: 
πθ΄. χοῦ. "9 Α΄ μ018 

"δῇ τατος ον Β:"- δ᾽ ΤΟθα5, ῬωνΑσον,Ξ»»: πος 

8ὅδ 

ζύμη. ὅλον τὸ. φύραμα - ζυμοῖ. 10 -ἐγὼ 
ΙΕΑν ΩΣ : ΏΟΙΟ ἴδε. Τρ : 115 ἸΙέανεηίησ. ΠΝ Ό: 

πέποιθα. εἰς ὑμᾶς ἐν. κυρίῳ : ὅτι 
βανδ Βεθη" σοιβάσοηςξ ἰπίο τοῦ: ἴα. [Ιογά. ἐδ. 

οὐδὲν. ἄλλο. . φρονήσετε' ὁ... δὲ 
ποίη Οἰμοχ, σοῦ Ψ}11} τα; ἔπεα (926). Ῥαΐ 

ταράσσων. ὑμᾶς: βαστάσει τὸ ᾿ κρίμα, ὅστις 
διαί τοῦ: 11 ΟΑΥῖν {πα Τυάρταςφηΐ,.  ῃῸ 

ἐὰν ἧ. 1: ᾿Εγὼ -δέ,. ἀδελφοί, ᾿ εἰ 
νος ποτηδσ Ρα. ᾿ Ὶ ναΐ, ῬὈτχοίμουβ, ἱξ. 

περιτομὴν -- ἔτι.-- οκηρύσσω,: - τί. ἔτι 
αἰχουχησιβίου) ᾿ς. σοῦ “;- δχ ὈΙΈΘΟΠΙΩΞ, ΨῺΣ ψοῖ 

ἐξηδκοἠαυ τῇ ᾿ ᾿ ἄρας 
δὰ 1 ῬΘιε Ἂ καρ : τ τ. ἜΘΔΙΙΣΝ 

' κατήργητ: τὸ - σκάνδαλον - ̓ τοῦ; . 
85. δος τοδᾶθ ἀποοῖνα 1π6:. 2411-σαῦξθοσ οξίδα. 

σταυροῦ. 12 ἔθφελον καὶ: -:.--ἀποκόψονται ᾿ 
ϑίδβικο. -  οϑα. αἴσὸ ὙΠ ουΐ ΟΕ ΤΆΞΘΙν 

τ οὗ ᾿ ἀναστατοῦντες: ὑμᾶς. ἡ Ἢ 
{με (οπ5) Ἰὐῤπης χορ 1579] ὙΥΟΤΣ 

15. Ὑμεῖς γὰρ᾽ ἐπ᾽. ἐλευθέρίᾳ μμλέθη τε, 
ος χοῦ ἔν προς ἐΥθθοσ τοῦ ΕΘ Παοα, 

ἀδελφοί όνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν: εἰς 
ῬὈχγοΐμοιβ; Οἰσπῖνς ποῦ 6 ᾿ ἔγϑεάοσχαᾳ ἱπῖο 

ἀφορμὴν. τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ ᾿ τῆς 
ὈΠΤΌΞΗ πτότα ἰο με Βεβῃ, Ραΐ {ἐῃγουρῃ ἐπε 
ἀγάπης: δουλεύετε- ἀλλήλοις. 14. ὁ 
ἴονε " Ρευοῦ ΕἸ νυ τ ἴο οὔθ δηοίποσ; ᾿ ἴὰ8 

γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται, 
Ζο ὁ" " ΙΝ Γ Οὴ6. ΜΟΥ͂ ἤδ5 Ῥεθῃ 1816, 

ἐν . τῷ σπήσειε τὸν “πλησίον σου ὡς 
ἴῃ -ἴδα - ἔλυον Ἰονα μ6΄ ΒΕΙΕΆΒΡΟτ ᾿ ΟΥ̓ γοΣ 85 

σεαυτόν. 15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ 
δρληννις ἢ ὙἼΕ- Ῥαΐ ΟὯ6 δποίπμου τοῦ 816 υἱππρ, διά. 

; κατεσθίετε, ᾿ βλέπετε. μὴ ὑπ 
τοῦ δῖ δαϊϊηρ ἄοννσυ, ΞΒ6 τοῦ Ἰοοκίη σ᾽ ον Ὀν 

ἀλλήλων ' ἀναχωθῆτε. ἃ ᾿ 
οὔθ ἀποῖβαν: τοῦ τοῖβ αὶ Ὀς ςοὐιϑαπιθά" ἀρ. 

τ Λέγω δέ; πνεύματι περιπατεῖτε. 
, ὃς δ ΞΔΜΊΙΏΡ.. Ραΐ, ἰο βοΐγὶς Ὀ6 τοῦ ΥΘΙΚΙΩΒ 

καὲ .- ἐτειθυμίαν σαρκὰς οὐ -0-.μὴ- 
δια θϑῖσο οὗ Β65 ἢ ποί., ποῖ 

᾿ πελέσητε Π ἡ γὰρ “-- σὰρξ 
γοῦ τηϊδΐ ἐμὰ ἀρ. 1... ὙΠῸ6- ως ΤΟΥ. Βε5 ἢ 

ἐπιθυμεῖ κατὰ... τοῦ “πνεύματος, τὸ δὲ 
ἦς ἀοϑί τίη ἄοννῃ θὰ.  ἐἰπ6 Βρισγιῖ, ἴμε. τῶι 

δα," ς: 
ἘΒΟΙΏΙτχρ ὈΙΟΟΙ οὐ: ὑπ 

ὉΠ ΈΘα ΡΟ] 5Π66.: 
Ὑ]5Ὼ ὑῃ6 Ἰθ ΧΟ 816 

1105 

ΟΘΟΑΒΑ͂ΤΙΑΝΒ. ὅ:10-:-}} 

Ιρανεη --: Ἰοσσθηξα. {6 
ΜΏΟΪΒ: Τρ. 101. 81 
οΟὨαθης δροὰΐ σοὺ 
ΨὭΟ 816 ἴῃ υὐΐο δ 
[{16] Γιοτᾶβ ἐμαὶ τὸν 
Ἅ{11 ποῦ οοιχθ ὅσο ἰλη 
οὐμου 5; Ὀπὸ Τῃ6 
ΟἿΘ ΜΏΟ ἰ5. σϑιηπσίηρ 
χοῦ 8016. Ψ11 ῬθδΣ 
[ὩΣ] 1 υαρτηθηδ, Ὧο 
Τα 6 τι ΒΟ -Ὧ6. ΤΥ 
6. .11 45. ἔοΣ ΧΆΘ, 
Ῥχούπογβ, ἴδ τ Τ' 8πλ 5.1] 
ῬΥΘΘΘΏΤ ΩΡ. ΟἸΣσαμΛοΙ - 
δἰός,: ΨΏΣ δῖ.- 1 601] 
ΕΝ ῬΟΡΒοοι δα 9 

Ἰηᾶάδοα, 86 

. 85 
12} 

ογύαυτο. βὔδκοΡ 

ὑγγίῃσ ἴο ονδυ  γὸῦ 
ΜΟΙ ὄνεῇ σοῦ Ἐμοσα- 
Β6Ιν85 δσηθϑοι]αίθά. τ 
νοῦ νψοτγο; οἵ 

ΘΟΌΓπΘ, ΟΔ16α ΤΟΥ ἴτδο- 
ἄστι, Ὀτούδμεοτθ; ΟὨΪγ ἀο 
οῦ Ὧ886. ἰη15. ἔγθθάοῃι, 
85. 8 ἰπησπορθιηθαῦ ΓῸΓ 
086. Πόβἢ, θα τουρ 
Ἰονῦθ.- 5ἴδανθ. ἴῸΓ οἿ6 
διηούὮθε.. 14 ΕΟσ. - ὑπ 
οηὐγο Τὰν ϑὐθηᾶσ. ἔπ]- 
Ὠ]Π168-- 1 :ΟῊΘ᾽ βαστῃρ, 
ὨδΙηδὶγ: “Ὑοα- τηϊϑὺ 

ΤΊ1ονθ σοὰ ΠΕΟΙΡΏΒΡΟΥΣ 
.8δ5 ΨΟΌΓΒΟΙΣ, 151, 
ὑμποῦρῃ, -τοῦ. Κααρ' οὰ 

᾿ Οὐ ρ: πᾶ ἀονουτίηρ 
ΟἿΘ ᾿δῃούμογ,: Ἰοοῖς οὧὐ 

5. τὺ σοῦ! ἀσ: ποῦ: κϑὲ 
᾿ ΘΠ αὐ θᾶ, ὉΡ. ΟἿὯΘ 8ῃ.- 
οὗΠΟΣ. ᾿ 

: 6 Βα 1. 565, κοοὶ 
ψαικίτρ᾽ ὉΥ͂ -δρίσῖ ϑηά 

Ἔχου. ΜἘ}Π ΟΔΥΥΥ οὖ. ΛΟ 
1. Π5ΗΙ ἄεβῖσθ δὖ 81} 
11 ἘΌΧ. - ἢ ἘΘΒΙΣ. 15 
ϑραϊηδῦ. 86 δρίτσὶῦ ἴῃ 

ἀεβῖσο, δῃηᾷ 8 

1021 δὰ οοπῆδοηξ ἴῃ σοπόνδῃ. σοποθστπρ. τοῦ, “στ, 
125 νου δνϑῃ -βσοῖ Ἐποιάβθινεβ οτηδϑοα]αίθᾷ, ἀὐᾶον Μαιπόν. 10:38. 

ΒΒΑΏΌ; νου 6 οσυαὐ οἵ ἔγοτι Ῥοΐοσθ [6 δγεβ ΟΣ Το πόνβϑη," 

115 966 Αρρεπᾶϊχ 
Ῥε 

51,8," 



ΟΑΙΑΤΙΑΝΝ ὅ: 18---2ὁ6 

πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός, ταῦτα 
ΒΌΪ  ἀο ο [μα .Ά6βῃ, ἔλεβα (1085) 

γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται, ἵνα μὴ 
ῸΣ ἴο δδοῦ οἴμεσ ἰ5 ᾿νη8 δααϊπβὲ, 1 οσάοσ ἰδὲ ποῖ 

ἐὰν θέλητε ταῦτα 
ἱξ ον σοῦ τᾶν ΡῈ ΠΡ ἴμ658 

183 εἰ δὲ πνεύματι 
μυὶ ἴο 5ρϊσίξ. 

. ὑπὸ νόμον. 
1ᾶνν. 

. ἃ. 

δὶ (1155) 

ποιῆτε. 
σοῦ τ. Ὀ68 ἀοϊηξ. 1 

ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ 
τοῦ δῖα ὑεβίηδ]οᾶ, ποῖ. τοῦ δῖ ὑπο Γ 

19 φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς 
Μδηϊξοδὲ Ῥαΐ . 185 {16 ψνοσκ οξίῃε 

σαρκός, ἄτινά. ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, 
Ά65Η, δ δότω οἵ ἘΕῚ Σοχαϊοδίϊοσ, οὶ Δ Ώ 655, 

ἀσέλγεια, 20 εἰδωλολατρία, φαρμακία, 
1οοβα οοῃαᾳοῖ, ἸαοΙδίσυ, ἀγυξέοσν, 

ἔχθραι, ἔρις, ξῆλος, θυμοί, ἐριθίαι, 
Θηχἰτθϑ, δίσιἕθ, θδίοιθυ, δίβουβθ, Ἴοηίθ 0115, 

διχοστασίαι, αἱρέσεις, 21 φθόνοι, 
αἰν.δίοῃβ, Βεοίβ, φηνίθβ, 

μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια. 
ἀχιιῃκθηηθϑβοθ, γανειχίθθ, δῃὰ ἴῃς (ἰ᾿η65) Κ 

τούτοις, προλέγω ὑμῖν 
ἴο ἴῃ ς86, 1 δῇὰ βαυΐῃξβ ΡΘἕοσΘ ἴο του 

καθὼς προεῖπτον. ὅτι οἱ τὰ 
δοσοχαάϊηϑ 5 15δἰὰ ῬθέογσγεαῪ: ᾿ἰδβαὲ ἐπα (ΟΠ 65) 

τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ 
5ύσῃ ([1 55) ῬΘΥΖΟΧΥΆΙΩΒ Κίηβάοταυ οἵ ἀοά 

κληρονομήσουσιν. 
Του 111 ἸΏ μου ῦ, , 

22 ὁ δὲ κἀρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν 
τὴ Ῥυΐ ἔσαϊ οὔ ἴμα Ε}9}} 81 ἷβ 

ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
Ἰονϑ, 7ον,. Ῥϑϑεβ, ἸΟΏΘΏ 655 ΟΥἩ ΞΡ γ, 

χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 28 πραὕύτης, 
Κιηδη6855, Ξοοάῃ 6855, ξαϊία, χΩἸ] ἅ655, 

ἐγκράτεια᾽ κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ 
561 -]σοηῖχοι; ἄονν οα΄ [86 5ΒΌΠὨ (π᾿ 55) τοί 

ἔστιν νόμος. 24  ὀΣᾷ᾿Ὃ᾿οἱ δὲ τοῦ χριστοῦ 
15 1δνν. ΤῊς (οη65) Ραΐ οὗ ἴῃ 6 ἐν ἘΠῚ 

᾿Ι[ησοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν 
“Φ 6585 ἰῃβ 865} δον Ραῖοὴ βῖδακα ἰορεΐίμπου 

τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 
τὴς. ορϑββϑίοβ δπμα ἴπ6 ἄσβίσοβ. 

25 Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι 
ΤΕ 6 8716 νη ἴο 5. ἰσ)ῦ, ἴο βρΣτὶξ 

στοιχῶμεν. 26 μὴ 
ΤᾺΘΣ ΜΘ Ὀ6 ΟΣΘΣῚΥ ΔΙ κίσ. .-Ἐ Νοῖ 

κενόδοξοι, ἀλλήλους 
νι: ΒΙοσΊου 5, ΟἿΘ Βηοίμοσ 

ἃ 
νοι (ἐπ 65) 

καὶ 
8150 

γινώμεθα 
ΤΩΣ ΜῈ Ὀ6 Ρεσοσχηϊῃβ 

8δὅ6 

Βρίγιῦ ϑδίηβδὺ δ 
ἤθϑῃ; ἴῖἴοῦ ῃθβδα. δγ8 
ΟὈΡΟΞΘβᾶ ἴο ΘΔ 0} οἴδευ, 
50 ὑμαὺ [88 ὙΕΓΥ ὑπίηρβ 
ἰπαὺ τοῦ σψουϊὰ πκὰ ἴὸ 
ἂο τοῦ ἄο ποὺ ἅο. 
18 ἘΠΙ ΠΟΣσΊΟΤΟ, ἰξ τοῦ 
816 Ῥοΐὴρ 16 ὮΥ βρί σι, 
γὙοῦ 8416 ποῦ ὑπᾶδὲὺ 
ΙαΚ΄. : " 

19 Νοὸ 6 ψΟσΚΕ 
οὗ [6 ΠΟ 81:6. Ὡλϑδῃΐ- 

οϑὺ, δῃηὴὰάὰ μον. δῖ 

Σοτϊοδύϊος, ὑποϊθϑη- 
655, 1οοϑ8 οομάμποϊ, 
20 1Δοϊαύσν, Ὀσϑοίϊοα οὗ 
ΌΤΙ σα, δηχαὶυ δ, 
δα, Ἰοαϊοιδν, Πΐ5 οὗ 

ΒΏΒΟΥ, σοηϊδηύίζοιϑ, αὶ- 
νἱδίοῃϑ, δοοΐβ, 21 6η- 
νίθϑ,.. ἀσαηκοη Ῥοαΐδ, 
σϑυθισίθθ, δηᾶ ὑμίηρϑ 
1Κ6 μεθ. Α5 ἴο ὑῃθβθ 
Ωρ 5 1 δῖ ξογθναχη- 
ἰὴ τὕοῦυ, 8 β81η8 
ΨΥ 8ἃ51 αΙᾶ ζογο 
τοῦ, ὑμαὺῦ ὕμοβθ ὙΠῸ 
Ῥγδοίϊοα. βῦοῃ ὑηρβ 
ΨΙΠ ποῦ ἱπροσῖῦ οὐ 5 
κιηράοτα. ἐκ 

22 ΟΣ. ἴῃ οὗμβγ 
μδηάᾶ, ὑὰα {τγυϊαρσα οὗ 

[Ὧ6 βρίσιῦ 15. Ἰονθ, ον, 
Ῥϑϑοθ, ᾿οῃρ- θυ ηρ, 
Κιηάηθαβ, βοοάῃϑῆξβ, 
ξαϊίῃ, 23ιλ 1 1655, 
5611 -σοῃΐγοϊ!. Ασαϊηδὺ 

ΒΌΘΒ ὑμίησβ ἰδ Γδ. 15 

το ἴα. 24 Μοσθϑονοσ, 
ποθ ψὯΟ Ὀϑίοὴρ ἰο 

ΟὨγχιδὺ σεθυ5.. ᾿τραϊρά 

{86 δῇ ἰοροῦμοσ ψὶῃ 

ἰΐζ Ῥδϑϑίοηβ δηᾶ ἀδ6- 
5.65. ἐὐδς 

251 ψὸ δῖα. ἡνίησ 
ΨΥ βρίτιῦ, Ἰοῦ ὰ5 ρῸ ΟὮ. 
ψναϊκίησ ογάοσὶν 8150 

ὉΡ πριγϊῦ. 26Ι7Ιοὺ ὃ 
ποῦ Ὀδοογηβ δροὐϑυὶοϑὶ, 
βιστίηρ τῷ οσοχαροίξ- 

ἐΐοῃ ἢ ΟὯ6 δ Πού ΒῈΣ, 
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προκαλούμενοι, ἀλλήλους φθονοῦντες. 
ΔΙ Ωρ ογίῃ,. ΟἿΘ δηοίμου δῶν, 

6 ᾿Αδελφοίΐ, ἐὰν καὶ προλημφθῇ 
Βτυοίμουβ, Ἰξ ανο δἰδὸ βῃου]ᾶ ΡῈ ὀνοσίβκθ 

ἄνθρωπος ἔν τινι. παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ 
τῇδ. ἶὰ ΒΟΙΩΘ Ζ8[Ἐὦὸ6 Βοβίᾶρ, χοῦ ἰδα 

πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν 
Βρ τ [1.2] (ο1165) ΡῈ σοῦ δαϊυ βίη ἀοννῃ 1ὴς6 

τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραὔτητος,. σκοττῶν 
ΒΌΘΗ (ο6) ἰῇ - 5ριγὶς οὗ το άηθϑβ, Ἰοοκίηρ δἱ 

σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. 
ψΟυ͵ΞΕΙ, ποῖ 8150 ψου Βῃ οι Ια Ὀ6 ἰογηρίρδα. 

2 ᾿Αλλήλων. τὰ βάρη βαστάζξετε, 
ΟΣ οὔθ δποίῃοσ ἴ86 ἤφδνυ ὕλη 55 6 γοῦ σΘΥΥΩΒ, 

καὶ οὕτως ἀνατληρώσατε τὸν νόμον τοῦ 
Δ Δ ἰδμι5 Ζ.181} γοῦυ ἴὯ6 ΙΔ οξίπμε 

χριστοῦ. 8 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί 
ΟὨτβῖ. 1 ἔοχ 5 Ἰπιηκίησ δνοηθ ἴοθο 

τι μηδὲν ὦν,. φρεναπατᾷ 
βουηθίῃη δ ποίμίης ὈΘΙΩΒ, ἮΘῚΝ τι 811ν στη 5] δαί 

ἑαυτόν: ά τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω 
ΠΣΤΏ5Θ6Ι; ἰῇ θὰ ΨΟΥΚ ΟΣ ὨΪΤΏΒΕΙΣ Ἰδὲ 6 ὑσόνῖηβ 

ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ 
80 (οὔ6), διὰ βοὴ ἰηΐο Βἰγλβοι δοθθ {ῃ6 

καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν 
Ῥοδϑίίησ ὨΘΎΡΟ Βανίησ. δα οὐ ἰπΐο ἴῃ 

ἕτερον, ὅ ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον 
ΑἸ σοὶ (οΏ6), Θ8Οἢ (ΟΠ 6) ΤΟΥ 18 ΟΥᾺ 

φορτίον βαστάσει. 
Ἰοδᾶ 6 ΨῺΗ]  ΔσΥν. 

6. Κοινωνείτω δὲ ὁ... 
Τιοῦ Ὀ6 βῃασίη νυὶ ἴῃ68 (016) 

κατηχούμενος τὸν. λόγον τῷ 
Ροΐῃβ βουμᾶδα ἄοννῃ ο 6 ψΨοτγὰ ἴο ἐμ 6 (οὩ 6) 

κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 
βουπαϊηβ ἀνὰ ἴῃ 411 8οοα (ἰΠ1155). : 

1 Μὴ πλανᾶσθε, θεὸς οὐ 
Νοῖ 86 τοῦ Ῥεὶπε τζδαθ ἴο Ἔσυ, σοὰ ποῖ 

μυκτηρίζεται:. ὃ. γὰρ ἐὰν σπείρῃ 
15 Ὀϑί:ξ τηοσκϑοᾶ; ψγμαῖ ΟΣ 1ῈΈ Ἔνοὸσ σοδὺ ὈῈ ΒΟ 5 

ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει’ -8 ὅτι 
ΤΆΘῺ, 115 150 ΘΠ) ΤΘδΡ; Ῥδθοβϑυβα 

ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ 
186 (ο16)} βονηθ ἰπΐο- θα 65 ἢ} ΟΣ Ηἰτβοιῖ 

ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ 
οὗδοξ 6 8εβῃ 1] τθαρ σοχταρίίοῃ, ἔπ (016) 

δὲ σπείρων εἰς τὸ . πνεῦμα ἐκ τοῦ 
Ῥυΐ Βοννη 8 ἰηῖο ἱπθ - 5ρίσις ουΐοξ “[μ6 

πνεύματος θερίσει -ζωὴν αἰώνιον. 8. τὸ 
ΒΡΙΣῚ Ὠ6 ΜΙ τορΡ [11 δνοσϊδϑδίλησ. -ὙὯ6 

ΟΔΙΑΤΊΙΑΝΝ .6:.1--9 

ΘΏνΩρ Ο6 δηούο Υ,Ὶ 

ΒΤοΏΘΥΒ, δον θῇ 
ΤὨΟΡῺ ἃ Ὧ8Δ0 

ὑϑιῖκοα βοπὶθ [8156 βίθῃ 
Ὀδίογθ Ὧδ6 15. δψδσ οὗ 
1, τοῦ γχγο Ὠδνα βϑρὶτ- 
ἔνι] αὐϑιβοδύϊομβ ἐσ 
ἴο γΥεδύογθ ΒΌΟΘΩ 8 8 
ἸΏ ἃ 5ρί τὶ οὐ χα] 685, 
85. ΣΟ 686} ΚαΘρ δὴ 
γα. ΟἹ γΟυΣΕΘΙΣ, ΖῸΣ 
168} ψοῖ 8150 Τὺ Ὀ6 

, οσαρ θα, 2 αὖ Οἡ 68- 
τοϊὴρ [6 Ὀυτάθη5 οὗ 
οὔδ δηοῦποσ, δηα [πι5 
ΤᾺ1811 πὴ αν οὗ [8 
ΟὨγχ ϑῦ. ὃ ΕῸΣ 15 ΒγουΘ 
ΏΩΚ5 ΠΘ 15 βοιῃθύ!ηρ' 
ΜΏΘΩ 6 5. Ὡοὐμίηρ, 
6 ἰ5. ἀδοδινίηρ δ 5 
οὐ χτηᾶ, 4 Βαὺ Ἰοῦ 
Ὠϊὰ σον ψηδὺ Ὠΐδ 
οὗ ΟΙΚ 15, δα θα 
ὯΘ6 Ψ1Π δνθ σϑυ58 ΙΟΥ 
οχιμίϑύίζοα. ἴῃ σϑραγὰ 
ἴο ὨΪΊ561 δοηθ, δᾶ 
Ὡοῦ ἴῃ. ΘΟΙ ΡΥ 5ΟΣ 
ψὶῦ [6 Οὔ Υ ῬΘυβΟη. 
δ ΕῸΓ ΘΟ οὔθ ΜῈ} 
ΟΔΥΥΥ ὨΪ5 ὌνΏ ἸΟΘΩ͂. 

6 Μογθουθυ, ἰοὺ δὴγ- 
Οὔ ΨΏΟ 15 δίηρ ΟΥ̓Δ 
ὑααρηῦ [6 πψογὰ ββυΘ 
1 811 σοοᾶ ὑῃΐηρ5 πὶ 
8 οἿθ ΨΜΠῸ ρβὶνο5 
ΒΌΟΘΙ. ΟΥᾺἹ ἰδϑο,ϊην. 
τς ἢ 0’ ποὺ Ὀ6 πιἰϑιθᾶ: 
Οοᾶ [5 ποὺ οὴβ ἴο Ὅ8 
τηοοκρᾶ. ἘΌΣΓ ψὨδίθνον 
8. ΤΩΒῺ ἰ5 ΒΟ ὩΡ, ὑμ 15 
Ὧ86. ΜΙ] 8150 στϑϑρ; 
8 Ὀδόϑϑθ ἢ6 ΨῺΟ [5 
βονίηρ ψἱ ἢ ἃ νἱον ἴο 
5 ἤθβῆ Ψ11 γϑαρ 
ΟΟΥΓΟρύΐοΩ. ἔσοσιὶ Ὧΐδ 
ΒΘ, Ὀυὺ 6 ψΏΟ [ἰ5 
ον ὙΠ ἃ νον 
7100 ὑὰ8 βρίσὶῦ 1} 
ΤΟΔΡ δνουϊδϑιίϊηρ 1116 
ΤΥΟΩ ὑπ βρῖσιῦ, 9 5Ὸ 
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δὲ. “᾿ -. καλὸν - ποιοῦντες μὴ 16 τ5. ποῦ. ρἶνα Ὁ ῃ 

Ὀαΐ... Ἀπ. (16) « ΘΟΙΩΒ ποῖ] ἀοϊὴρ σψδῦ 15. ἰῆπρ, 

-ἐνκακῶμεν, ες καιρῷ γὰρ] ἴον ἰπ ἄπ βθδβόῃ γε 
ΒΏΞΙ] ὙΘᾺΡ 1 τὲ ἀὸ 
ποῦ ἄτα οαὖ. 10 ἘΘΑΠΙν, 
ΦΏΘΩ, 85.. Ιοῦρ ἃ5. ψ8 

Ὥδνα {π|6. ἔβγόσϑθὶς 

οσ ἰδ, δὲ ὺβ ΜΟΥ 

ΨΏϑΟ. 15 σοοᾷ ἰοματὰ 
411, Ὀαὺ ΒΌΘΟΙΘΙν.: ἴο- 

σι ατὰ οϑο τοϊδίθα ἰοὸ 

[15] ἴῃ [86 ξαλξ. ον 
: Ἐ1 5Ἐπ. ῸῈ.. αὶ 
ἙΠΘῖρα ᾿ϑεζουϑ 1. Βδγα 

γράμμασιν ατὶιίθη σγοῦ ΤᾺ 

“ἴο πίη ε ΟῚ Πδηᾶ. {τῷ 

12 ΑἸ ποθ ἀπ 
ψαηὺ ἰο ἸΆΔΚΒ ἃ Ὀϊδδε- 
ἦὴσ ΘΟ ΘΑ Ώ66 π᾿ ὑμ8 
ἜΘΘ 81᾽δὸ ὑμθ6. οπδὲ 
ἐμαῦ ΠΥ ὕο ᾿σΟΙΠΊΡΟΙ 
σοῦ ἰο σοὺ οαἰτοῦχα" 
οἰδθᾶ, οἷν ὑμαῦ ὑπὸν 
ΤΔΥ ποῦ Ῥ6 Ῥογβθοιίθα 
ἴοῦ ὑπ ὑογύατα βίακο" 

οὗὨ ὑπ Οπτιϑὺ, σθϑϊίδ. 
13 ἘῸΓ. ἡοῦ. ονθῃ: ἀοὸ 
ἔδοβα ψὯῸ ἄχ. δευην 

οἰσχουτηοϊδθᾶ. ΚΘΘΡ μξδ 

Το ὑμοσαβεῖνοϑ, Ὀυὺ 
δον ψαμῦ τοῦ ὑσὺ 8 
οἰτουτηοῖβοα ὑμπαῦ ὑμ ον 
ΤᾺΔ,) Ὦδγύθ. σϑιιϑ6 [ΟΥ̓ 

μοδείζηρ ἴῃ χοῦς ΠΘ5Η. 

14 ΝδΥΘΙ τῆᾶν ἰὑ- Ὁσσυῦ 

{μαὺ Τ᾿ 5ῃουᾶ. Ῥδάϑῦ, 
οσχοθρὺ ἴῃ ὑῃθ ξοτϑατθ 

δίδκα οὗ Οὐτ᾽ ἼΤιοσᾶ 

᾿ σοσας, ΟΠ γί ϑῦ, ἑβσοῦδα 

ψΒοτὰ ὑπ ποσὰ “μὲ 

Βδθα . ἱπιραϊδα 

δᾶ 1 ἰο πα νου ά. 

ἸΔΔΥ ΜῸ Ὀ6 Ῥεββανίησ. θὰ ἴα, τσ δῃῳροϊαϊοα πῶς ἴὸν 

ἰδίῳ. . θερίσομεν  -. ἐκλυόμενοι. .10᾿ “Ἄρα. 
ον νγα ΒΔ} ΧΕΔΡΌ. ἐοὶ Ῥεοΐτρ Ἰοοβεᾶ οαΐ.. ΕὝΡΗΙ 

- υοὖν, -. ὡς - καιρὸν. ἔχωμεν, . 
Ἐπεσεΐοχθι . 85 ἀυροϊμίεα της 6 ταῦν Ὀ6 Βανίηξ, 

«ἐργαζώμεθα, κον πὸ , ἀγαθὸν. “πρὸς. 
ΤΑΒΥ͂ Με 7} σοσκίμε. δα, ᾿ βοοᾶ (μη 6) -. ἰοννᾶτα 

“πάντας, -- Σ μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς 
811 (οπι68),. ΤΑ ΘΙ, εν δὰ8 ἰονναγά τῃ8 

πος ᾿οἰκείους ν ᾿τῆς πίστεως. 
᾿ρούβομοιά ΠΩ ΟΣ [86 ΔΉ. 

ἐν .ἤἼδετε..- -τσπτηλίκοις:" ἐς ὑμῖν. 
τὸν ας . 5688 Σοῦ τ το ΒΟῸΣ ἸατΕΘ : ἴὸ γοῦ 

γαίας . ἐμῇ. ειρί. 
τέρας ἰοτν ΕΝ ὭΣ 8 ηα 

12. ““Ὅσοι᾽ 
ΑΞ ΧΆΘΩΝ 85. 

εὐπροσωπῆσαι΄ ἐν σαρκί, " οὗτοι͵ 
ἴο τλθξε ξαὶγ ἔδοβ ἴῃ, ; ᾿Ηθβῃ, [656 (οτ165) 

᾿ ἀναγκάζουσιν ᾿ ἧς 5 ὯΝ ὑμᾶς 
816 θαὐίίπρ λα ο τ ἩΘΟΘΘΒΙΣ : χοῦ 

: περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα τῷ 
ἰο᾽ θα ρεΐπβ οἰχοῦτηοδ6ά," ΟἿΙΥ ᾿ἰπ οτᾶου ἰδὲ ἴο τὰς 

σταυρῷ ᾿ τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ---- μὴ 
βίδκθ ες ὉΣΤΒ6. -ΟἸγχίδ οβθι5 -- ποῖ 

ἢ διῴκωνται" 13 οὐδὲ γὰρ 
116. ἴδ. Ὀ6 Ῥεὶπε Ῥετιβεοαϊοᾶ; ποῖ-ραςξ ΤΟΥΣ 

οἷ 
πο ν, τίεριτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον 
ἔπο- ἴομ 65) Ῥεῖηδ αἰτουτηοιβεᾶ ᾿Ὦ ἴον 1δν 

φυλάσσουσιν;" “ἀλλὰ θέλουσιν ᾿᾿ “ὑμᾶς 
ἐΥο' συδιάϊηξ, μυΐϊ {μὸν δύο Πρ τοῦ 

τερὶ τὲ μνεῦθέϊ ἴα ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ 
ἴο 1: Ῥείη αἰτοατηοίβοα. ἱπ οσάεσ ἐδμαξ ἴῃ ἰῃ 6 

σαρκὶ" καυχῆσώνται. “14 ἐμοὶ δὲ μὴ 
1 {ΞΕ} εἢ ᾿ ΒΟΥ ταβΐ Ὀθοδϑὶ." -- ἘῸ τπ6 Ῥυΐ Ὡοί 

γένοιτο ᾿ καυχᾶσθαι “μὴ ἐν τῷ ᾽σταυρῷ 

ΤΆΘΔΥ 1 οοσαχι το θ6 Ῥοδβίϊηδ' ἿΕ τοῦ ἱπ΄ 16 βίδκε " 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι’ 
ΟΣ {86- “ποσὰ οξυβ ᾿ἤεβὰβ Ομ σίβε,. ᾿ΞξΒτοῦρα 

θέλουσιν 
᾿ 316 ἼΠΠΗΡ 

οὗ «ἐμοὶ κόσ ὃς. » ἐσταύρωται. “ κἀγὼ [ ᾿ - 

ΠΟΙᾺ ἴο ΟΝ οἰ ποθα 85 Ῥϑος ρυΐ οα ᾿δίβκθ δοάᾶ Ι 115 ἘῸΣ ᾿μδιϊῃου: ἐθην 

ἣν Σ κι ΝΣ 

κόσμῳ. .15᾽ οὔτε. ᾿γὰρ περιτομή τι ᾿ Οὐχ  ΟἸΒΊΟΏ. ΘᾺ ἢ " 

ἰο Μου]ά. ΟΜ ΜΕΙμοχ “οσ, αἰγοστλοϊδίοσι Δαν μϊπξὶ ὯΟΥ ἰ56. ὉΠΟΣΥΟΌΣΩσΙ" 

βίοι, Ῥυῦ ἃ. ΘῈ οἕό- 
ἔστιν οὔτε - τ ἀμοοβυύς τίου, - ἀλλὰ καινὴ κτίσις. [ 

: ᾿αὐΐόσι [ἰ8᾽ βομιθἐ ΙΗ Ὶ, 15 ς ΔΟΥ ἀλλο τ οἰ βίο, θὰ ΠῈΓΧ ἐσθαϊίοι. 

ΦΥΣοΦ “Δ 

12. ΕΞ ἈΡΡϑπάϊχ ᾿πᾶοσ Μαϊπονν 10:38. “ 

859. ΟΑΔΙΥΑΎΤΑΝΝ 6: 16--ἘΡΗΕΙΞΙΑΝΝΕ 1:8 

16 καὶ. ὅσοι. ᾿ τῷό ς κανόνι τούτῳ |16. ΑὮ! 
ΑἸ Δ 5 ΤΑΔΕ 85. ἴο τ ἘππΕΒΘ ΣΙ) 5) Τεθϑᾶ 1η15 1} ννξ ταὶ ἄρον ἄντ 

στοϊχήσουσιν,᾽ «εἰρήνη ἐπ᾽’ αὐτοὺς καὶ ] ὑμὶα χὰ]86 ΟΥὁ σουδα 
ἘπῈ 1} τ ΔῈς οτάθσὶν, Εὐκίὰ ᾿ΘΟΣ ἐμδητο δα [ ὩΡΟῚ θὰ Ὀ6 τον 

ἔλεος, καὶ ἐπὶ .τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ θεοῦ.: ΘΠ ΧΩΘΙΌΥ, 
ΙΏΘΙΟΥ͂, 8δῃη4 Ὁροὰ. ἴ88 ἼΒΥΒΘΣ.. ΟΣ Ὡς Οοά. ξῆ6 βάσιν μὰ πι " 

17 Τοῦ: λοιποῦ κόπουζ᾽ ; μοι δεὶ 11 Ἡδποοίογίμ 1οῦ ἢ 
ΟΥ ἴ86 Ἰοζξίονες {{π|π6) ἸΔΡΟΥΒ ἴο τὴ 8 μὴ πῶ ὉΠΒ δ τρακίηρ Ἰνο τὰ 

Ἐπ: παρεχέτω; ἐγὼ γὰρ τὰ - στίγματα ΠΟΥ 116, [ὉῸΓ 
1τεῖ γα 6 βανΐηξ Ὀθβϑίᾶβ, ᾿ ἽἾΟΣ ἴὴβ τΥυ ΤΩΔΥΚΒ ἌΤΗΝ εν τ 

τοῦ ᾿Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου αστάζω. 
οὗ 86 2555 ἰῷ τ 6. Ὀοῦν εἰ ΤᾺ Ι Ῥα ἀπο ν Ά: ὑδε ὑγδθα᾽ ΤΩΒΙΕΒ ἴοζ 

Η 518. 6] οἵ σθδιι8.. 
.:18 Ἣ ᾿᾽χάρις τοῦ κυρίου ὧν 

ὙΠ υπϑεβεζνεα κιηάμεββ ὁξ ἰδδ τα εῶν 18 ἴὴ6 πηἀθδθινθά 
Κιηάηθδα οὗ οὖν Γοτά 

Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ. πνεύματος ὑ ᾿ 
Ζεσὰς [Φ. 17 “νία ἰδς Αι τὴ ς οέχοι χοῦ 965.5. ΟἾτΙδυ 6: ἢ 

{μ8 βρ᾿τΊῦ .ὙΟΣ ἜΒΟΥΣ, ἀδελφοί: ἀμήν. 
Ὀγοΐματθ; αῆβῃ. Ὀγούδοτα. Αγπάθῃ, ἡ 

ΠΡΟΣ: ΕΦΕΣΙΟΥΣ 

“Τονλερ. ἘΡΒΕΒΙΑΝΒ. 

1. Παῦλος ἀπόστολος Χριδτοῦ, Ἰησοῦ ᾿διὰ 
ΟΡδὰ], ᾿ς ΘΡΟΒΙ16 οΥ Ομτῖβι: Φ 655 βτοῦβῃ ἰ 

θελήματος . «θεοῦ. τοῖς. 
ΑΜ] δὲ 

1 Ῥϑῖῇ, ΓΝ ΒΡΟΒΌΙΘ 
ΟΣ ΟὨγῖδο 6515 

ἁγίοις τοῖς ᾿τῃτουρῃ Οοα᾽5 ΜΠ], ἕο 
οἱ σοά.. ἰο θα. ΒΟ] τον πευβοδητῆθε 1ο ἐπα ΒΟΙ͂Ρ (0π68) ᾿[π6 ᾿ς ἽΒΟΙΥ Ὁπ65.. ΤΟ 

οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ. καὶ πιστοῖς. ἐν ἥ ; 
Ῥεῖηθ ἴῃ Ἐρδεδίβ πὰ ἴο ζα Ώ τι] (65) ἵπ| ὅ18 ἴῈ ΞΡ 6:55. δηά 
Χριστῷ - ᾿Ἰησοῦ- ΠΑ ΝΝς ᾿ ον, ΤΑ ΦΝδΝ Δ ἔαΑ Ὰ] οὔθ5 ἴῃ πίοι 

ΟἸσῖβε. ᾿3εβὰδ; Ἴ ὅς Ὁ κἱδ ΗΝ ΟΝ} ἢ δεδοοι ΟἸγίβυ: ΨΘΡΊΙΣΙ" “" 

- 8, Ξ «χάρις ξ΄ πδιν ὑμῖν... καὶ --.:-εἰρήνη ε ὁ ΜΕΥ, χοῦ. Ὧδγθ τἢ- 

᾿πὐδρρόν α Αἰπάπθβθ. "ἴο χοῦ δηᾷ ; ῬῬεδορ-} ἀθϑοσνυρ -“ἰηδηθ55. δὰ 

ἀπὸ -- θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ .κυρίου...᾿Ϊησοῦ [ Ῥοασα ἔχομι (Αοάᾶ. οἵ 
ἕγοτη. σοα - Ἐδίῃεσ.. ὍΣ υ50 δοᾶ οὗ οσᾶ ἐἴησου ΕΣ δηᾶ ΤΠ ̓ τοτὰ 

σαν ΣΠΤΙΣ ἊΣ ΝᾺ ᾿ ἐς - ᾿ ̓  ΣΝ Ὁ εἰβῦ. 

8 Εὐλότητὸς Ὁ τὸ Ὁ θεὸς καὶ : πατὴρ -:: τοῦ 8.Β]θορδᾶ νά [μι σοά 
πὶ ν Βιεϑδεά. :ἀμθῖ : σοά᾿ δὰ" Ῥαΐδετ: ΚΣ 188 αὐᾶ, ἘΒΌΠΟΡ.. ΟΓ Ὁ 

κυρίοῦ ν ἡμῶν“ -᾿ησοῦ.: ̓ Αρίστοῦ, ἁ Βοσᾶ σοδαξ: ΟἸτιδῦ; οΥ 
ΕΣ ἽΒ᾽ τότε... ΟΣ θ᾿. ἊΝ σεβὰβ ᾿ 

εὐλογήσας" Ἢ 

᾿ {δε ἘπΞῚ ὯΘ 85 ὈΙο βθὰ Ἐ5᾽ ΜΗ 
τι ᾶ ἐν ᾿ πάσ 

Βανίησ. Β]εββϑα: ἐδ ς- δ᾿ 
Ὃ Ὁ ΘΕ Τ, ἐ λυ κοιθὸ ΕΠ εὐλογίᾳ ογργν ΞΡ, τ 18] Ὀϊδβδίηβ τ ΘΙΘββίλε; 

πνευματικῇ ἐν τοῖς ̓ τε νορρούηίδης "ἐν Χριστῷ, ἸᾺ [88. μραγεπιν, Ῥίδσα5 
Ἐβρισιξααι. ἴῃ Ππθ. Ἡδανθηῖν ΓΡΊ8Ο65] ἴὰ -ὉΠσΙε [1 προ" ΠΏ: -ΟἸχιϑέ, 



ἘΡΗΈΕΒΙΑΝΒ 1: 4---Α»Ὁ} 

ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ 
ὮὯδ οἤοβθ  ἰπ δἷἴχχλ ῬὈεζοσα 

κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους 
ΟΥ̓ νου], ἴἰοθϑθ τ5 ΠΟΙΡ 

καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ, 
δα ὈΠΟῸΙΘΙ ἰσῃοα ἀοννῃ ἰἢ βρης ΟΥ τὴ ἴθ Ιονϑ, 

ὅ προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν 
μανὶπ δ ἀσδηθα Ὀθέοσο ι5. ἰπΐο ρῥ]δοίηξ (85) 505 

διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ 
ἐπχουσὴ “6505 ΟὨγὶθὲ ἱπίο δίγη, ϑδοςοχαϊῃξ ἴο 

τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 
τὰ 6 τοῖλκίηρ 6 11 οΥ6 ΨΙΗ ΟΣ Ἀϊτὰ, 

6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος 
᾿ ἰίο Ῥγαίβευ οἷ ρΊουν ΟΣ ἷἴῃ6 τπηάοϑεσνοα Κἰπᾶῃ 655 

αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ 
οὗ πὶ ΟΥἩ νηΐ πο ἕανοσεαὰ 5 12 ἐπε (Ομ 6) 

4 καθὼς 
Δοοογαϊηρ 848 

᾿καταβολῆς 
ἰχοννίηβ ἀοννῃ 

ἠγαπημένῳ, 7 ἐν ᾧ ἔχομεν 
Πανῖηςξ ὈΘθὰ Ἰονϑῶ, 1ΪᾺ δ. 2002] 76 816 δνίηϑ 

τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος 
πῃ τσϑῖθδβα Ὀν σγϑῆβοχ ἰωχουρῃ ἰμς ὈΙοοάῦ 

αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, 
οὗ δίτη, ἰῇ ἴοι βὸ οὐἕξ οἵ ἰῃς 14}158 Β6βιᾶδθ, 

κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς 
Δοσοχγαάϊηξ ἴο τὴ 8 ΤΊΟΠ65 ΟΣ 18) 6 

χάριτος αὐτοῦ 
τἀηδοβοινεᾶ κΚἰπἄηθ55 Οὗ Βΐτα 

8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς 
οὗ ΣΟ ἘΦ σαιιβρᾶ ἰο δρομηᾶ ἰπίο 

ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει, 
ἴῃ. 411} νυν ]βα χη δὰ ΒΘΗΒΙΌΙΘΗ655, 

ϑ γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ 
Βανὶπε τᾶς Κηοννὰ ἴο 15 ἰῃς τχωνϑίουν οξίῃμα 

θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν 
Ψ{1 Ὁ ΟΥ γα, δοοοσζάϊιρ ἰο ἐῃ6 ἰπηκίηρ ΕΙΣ 

αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ 10 εἰς 
ΟΥ Ὠΐτη νΏϊοῃ μα ὉΙαορα Βαΐοχο 5618 ἴῃ Βΐτη 1πῖο 

οὐ οἰκονομίαν ̓  τοῦ. πληρώματος τῶν 
Βοῖ56 δαγχηϊηϊβίχδξζοη οἵ ἴῃ 6 11.655 ΟΣ ἴπ6 

"καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ 
ΔΡΡοΙϊ θα ἐἰγηθ65, ἴο ϑδὰ ᾧὃρ Ρὰ 166 

πάντα ἐν τῷ. χριστῷ, τὰ ἐπὶ 
811 (1055) ἷἴπ ἐξα ΟὨσιβέ, δα (ἰπ1 55) Ὁροῖ 

τοῖς οὐρανοῖς καὶ ᾿ -τὰ ες ἐπὶ τῇ 
τι Ὠρανϑῶβ ᾿. δηᾶ ἰδ (ἰλ 155) ὍΡΟΣ. ἐδθ΄ 

γῆς: ἐν. “αὐτῷ, 11 ἐν ᾧ 
βασίῃ; ἴῃ Ὠΐχτα, λὰ ΨΜΏΟΓΙΩ 8150 

. ἐκληρώθημεν ὧς προορισθέντες 
νΘ 66 Αϑβιρηθα' ὉΓν Ιοΐ Ἠδνίηξ θαι ἀοθηρα θεΐοσο 

τ κατὰ . πρόθεσιν. τοῦ- τὰ πάντα 
ΘΟσΟΣΩῖΣΩΕ ἴο “ρυτΡροβα . οὗ ἐῃβ (Ομ 6) ἔῃ .811 (ἐμ 55) 

ἡμᾶς 
το 

εὐ καὶ} ΤΏΟΙ 
ΕΘΓΘ [50 “8.551 76: 85 

860 

4 1υϑὺ 85 Ὧ6. σἤοβα ἢ 
ἱπ υἱοὴη ἢ 
ρμδίοσβ ὑπ6 ζουηάϊηρ οὗ 
ὕῃ6 μοῦ, ἰὑδαὺ τὲ 
Βῃουὰ 6 ὨΟΙΡ δῃηὰ 
ψὶυμοιῦ ὈΪΘ, 5 Ὀαζοσὰ 
ἰπλ ἴῃ ἰονθ. 5 ἘῸΣ ἢβ 
Τοτθογάδιηδα 15 ἴο ἐπα 
ϑαορίϊζοηῃ ὑτΟυΡ 76- 
55 ΟἸχὶδὺ 8.5 5ΟῊ5 ἴο 
ΠΣ 56 11, δοσογαάϊηρ ἴο 
{ῃ8 ροοᾶ ΡὈ᾽θαβϑῦσα οὗ 
Εἰ ΜῈ], 6 1 Ῥγδίβα οὗ 
ὶβ ρμ]ογίουαβ ὑπᾶ6- 
βοσνϑὰ κΚίηηθϑο ΜΏΪΟΗ 
Ὧ6 ΚΕἰμαϊν σοπζογγρᾷ 
ὍΡΟΣ 8 ὉΡΥ 2685 οὗ 
[815] Ιονβὰ οὔθ. 7 ΒΥ 
ΤΉΘΔῺΒ Οὗ Ὠἱπὶ 6 ἤδυθ 
[6 ΤΟΙΘα 586 ὮΡ ΥΩ ΒΟΠῚ 
ὑπσοῦσῃ μ6 ὈΙοοᾶ οὗ 
ὑμδῦ οὔθ, γθ5, ὑῃθ ἴογ- 
δίνθηθϑϑ οὗ [ΟὙ] ἐγθ5- 
Ῥδϑϑθϑ, ϑδοοοζαάϊηρ ἴὸ 
[86 τίσῆθα οἵ Ὠΐβ υἢ- 
ἀρβογνθα Κἰηᾶηθ55. 

8 ΤΠΐ 6 οδυβοᾶ ἰο 
δρουῃμα ἱοψαγαὰ ιτ15 ἰὴ 
84} ψνβϑάογη δηᾶ ροοά 
5656, 915 ἰμπαὺ Β6 
τηϑᾶθ Κῆονα ἴο Ὁ5 {Π6 
βϑουθᾶ βϑοσοὺ οὗ ἢ 
ἍΜ11. Ιὖ 5 δοοοσγάϊηρ 
ἴο ἰ5ϑ φοοᾶ ρἹθαϑυτα 
ΜΏΙΟΩ 6 Ρυγροεδᾶ ἴῃ 
ἩΪΏΞΘΙΣ 10 10Ὸ0Γ 8. 84- 
ταϊηϊδύταϊίοη δὖ ὑῃ8 
111 ἰτπιῦὺ οὗ {π6 ἀρ- 
Ῥοϊηϊθα ὑἱγθϑ, ὩΘΠΊΘΙΥ, 
ἴο ρσαύμποσ 811 ὑμίηρβ 
ἰοροίμοσ δρδίηῃ 1 πὸ 
ΟὨχ δῦ, ἰμ6 ἰπΐηρβ- ἐπ 
16 Ὠρᾶάνϑθὴβ δᾶ 088 
πίη οἡ Π6 “Θϑυίῃ. 
[Υ65,ϑ]Ζ ἴῃ -Ὠἶτ, ΕΠ ἰπ΄ 
ταὐίρη ἰῇ ΟΠ". 8 

Ὠοΐτβ, ἴὰ δῦ ͵ὲ- ψασῸ 
Τογθογαδίηδα δοοοσαάίϊησ 
ἴο ἔ1μ6. ῬΡύτροββθ .οὐ Εἰμὶ 
ΨΏΟ ορογαΐθϑ 811 (1:68 

ΤΕΥ ΡΕΘΞΕΥΘΌΝ 

861 ἘΡΗΒΝΙΑΝΝ 1:12---.: 

ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ 
ΨΨΟΧΚΙΩΒ ἴΏ ϑοοοσάϊῃς ο 6 οουῶβεὶ οξίδο 

θελήματος αὐτοῦ, 12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς 
Ψ1 οἵ ΠΩ, ἰ 16 ἴοθϑ ΠΕῚ 

εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς 
το Ῥγϑῖβα οὗ βσΊουν Οὗ Ὼ 186 (ογ65) 

προηλπικότας ἐν τῷ χριστῷ" 18 ἐν 
Βανὶηξ Ὠορϑᾶ Ῥοΐοτε 1Δ τὰς Ομσχὶϑῖ; ἐν] 

ᾧ καὶ ὑμεῖς. ἀκούσαντες τὸν λόγον 
ΨΜΏΟΙΩ 8150 τοῦ Βανί μοασὰ ἰὰς νοχᾶ. 

τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς 
οὗ ἴὰ 6 ἔγυΐα, 18 ξοοὰῦ Ὠδνν5 οὗ ἴῃ 6 

σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες, 
βδιναί ίοη οἕτου, ἰῇ ΨΏΟΙΩ .4150 Βανί Ὀρ]ἱενοα, 

ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς 
τοῦ νΕ͵Ο βϑδὶϑά. ἴο ἴῃ 8 ΕἸΣ δ 17 οὗ 1868 

ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 14 ὅ ἐστιν 
Ῥτόγαῖβα ίο ἴδ 8 ΠΟΙ, ΜΏΣΟΩ (15) 15 

ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς 
Ἰοκεῃ οὗ ἴῃ 6 Εἰ τ εἴτ Ὁ ἀπεῚ ΘΓ Ὶ οὔτ, ταΐο 

ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς 
ΤΟΙΘΑΒΙῺΣ ὮΥ σδώβϑο οξίῃθ ἰὴ ὑσεβοσνθα, ἰηῃΐο 

ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. 
Ῥγαὶδα οὔίηῃθ ροῦν οξβίΐτη. 

15 Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας 
ΤΏγουσἢ 1ῃ15 ΔΙ5ΟῚ, Βανι ποαζὰ 

ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ 
Σαῖί Ὦ 6 Ζοτχὰ 

τὴν εἰς πάντας τοὺς 
186 [ξ411] ὑαΐο Δ τὰς 

τὴν καθ᾽ 
ἰῃς δοοοσάϊησ ᾽ο ὑοῦ 

᾿[ησοῦ καὶ 
Φεβὰ8 δῃᾶ 

ἁγίους, 16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν 
ΒΟΙνΝ (οὔ 65), τοὶ 1 δὰ σθδϑίῃβ ! ἰδῆ κιησ 

ὑπὲρ ὑμῶν μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν 
ζλέϑυ γοῦυ ξεηζ- 2}. 50} 2] ΤΑΔΚΙΩΣ Ὄρομ,. τὰ 6 

προσευχῶν μου, 11 ἵνα ὁ ᾿ θεὸς 
.- ὈΥΘΨΘΧΒ Οὔ τὴς, ἴῃ οσᾶάφυ δα πα αοα 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾿ ὁ 
οΣ ἰδ 8 Τιοτὰ Οἕ 5. 7655 (Ομ σχίβί, {με 

πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα 
Ἑαΐμβοσ οὔδίμθ ὄρίοσυ, ψόοῦϊα ρῖνο ἴο χοῦ ϑδρίὶσι 

“σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν 
ΟΥἩ ννἰβάοχσα Ὁ δᾶ οὗ τονθιδθοι :π 

ς ᾿ἐπιγνῶσει. αὐτοῦ, 
δοουταία Κπονῖοᾶσο οὗ Ηἴτῃ, 

18 πεφωτισμένους στοὺς ὀφθαλμοὺς 
Βανί Ὀ6οα δ !Πἰσῃίοηρα τδ8 ενγε8. 

τῆς καρδίας ὑμῶν εἰς τὸ εἰδέναι 
οὗ ἴῆς ᾿θασὲ οὗγου ἱπίο ἰῶθβ ἰο ἔδνε Κῆοννα 

ϑοσοταΐξηρ ἴἤο χ8δ 
ΒΡ δῖ5 ΜΠ1 οσομῃ- 
5015, 12ύηϑδῦ. να 
ΒΗΟΙΙα βοῦν [0ΓΣ 
1ΔᾺ6 ὈΓΙΓΔΙΒ56 ΟΥ̓ Ὧΐ5 
ΦΊΟΥΥ, ὸ ψῇο ἤδνδ 
Ῥδθθὺ ἔσθ ἴο ορδ 
ἴῃ [ἴῃῇ6 ΟὨγχῖδὺ. 18 Βυὺ 
χοῦ 8150 Ὠορρᾶ ἴῃ 
Ὠἷπὰ αἴνεσ σγοῦ Ὠρδγὰᾶ 
ἴθ. ψοστὰ οἵ {συ ῃ, 
Ὅ 86 ροοᾶ ὕϑὺβ δροιῦὺ 
χοῦκ ϑβαϊναύίοῃ. ΒΚ 
ΙΘϑ ἢ 5 οὗ ἢϊὰ 8}- 
50, ΙΓ στοῦ Ὀ8- 
1Ἰονθᾶ, τοῦ ψ6Γ6 
βϑϑιδα ψ]ῦ [6 ῬὉχοτα- 
Ἰβεὰ ὨοΟΙν. βροὶσιὶῦ, 
14 ΜΏΪΟΩ 5 ἃ ὑοκρῃ 
ΪᾺλ δάνδῃοθ. οἵ οἱ 
1 θυ δησοθ, -ἴοὸῦ ὑμθ 
ῬΌΣΡΟΒΘ “οὐ γοίθδϑὶπρ 
ὉΥ ἃ τϑῆβοῃῃ [οὐ] 
ΟὟ Ῥοββθϑϑίοη, ἰο 
ὯΪ5 σΙΟΓΙΟΙ5. ὈΓΑΙ56. 

15 ταῦ ἰ5 ΨψὮΡ 
Ὶ 8150, βίποβ 1 Ὦδγυθ 

Ὠραχὰ οἵ ἰΐῇ8 ζαϊα 

τοῦ δνθ ἴθ [88 
Τοχὰ σοὺ διὰ ἰὸ- 
ψατὰ 811. τΦὩ6 ὮΟΙΓΥ 

ΟὔΘ5, 18 ἄο ποὺ σϑϑϑθ 
αἰνίηρ ὑδ ΚΒ ΤῸΣ 
τοῦ. ΤΣ σού τ δ - 

τϊοιΐησ. τοῦ: ἴθ  ΤΚ 
ὈΓΒΥΘΙΒ, 17 μῦὺ [ῃ8 
αοα οὗ οὺὐξζΊ Τιοτᾶ 
9 6505 ΟὨσιὶϑῦ, {88 

ἘΔΙΠΟΣΙ ΟΥΓἨἁ ΡΊΟΥΥ, τᾶ 

Βῖνθ χοῦ 84. ϑρϊτὶῦ 

ΟἽ ψιβαάοθ δῃηᾶὰ οἵ 

τϑυθιδύίου ἴθ 6 δο- 

ουγαὺθ Κηον]εᾶρο οὗ 

Ὠἰα; 18 ὑπὸ ουὐὸ οὗ 
ΧΟΥΚ Ὠρδασὺ δγ- 

ἱὴσ Ὀθοὰ δὨ]ρ ὐθηΘΩ, 
ὑμαῦὺ τοῦ 8. ΚΩΟΝ 
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ὑμᾶς τίς. ἐστιν. ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως [ΜΗηϑὺ [5 6. Βορᾷ 
“Υὸῷῦν γι 8δὲ 15 - 1896 Βορὲὸ .οὐἴπθ. σδηϊηρ.. [0 ΨΏΪΟΩΏ Ὧ6 οδ]θα 

αὐτοῦ, -- τίς ὁ ᾿. πλοῦτος τῆς δόξης γοῦυ, ψῇδὺύ ὑπ ρῖα- 
ΟΥ ἴτη, “ἰδὲ - 6. σίσμοβ οξίῃῆθ. δον ᾿Σ]ΟῸ 5 ΤΙ ΟΏΘΒ ΔΓ 

-τῆς ὁ κληρονομίας :αὐτοῦ- ἐν. τοῖς ἁγίοις, 1 ΒΪΟμ Ὧ6. (ΠΟΙ. ἃς 
οἔίῃμο -Ἰλουιδπσσ :- Ὁ Εἷπλ ἴπ ἰὯ6 ΠΟΙ (065),[8 ἱπουλύθησθ ὸρ 

: ὑπερβάλλον. 
υὐ ΒΌΣραβϑδίηδ.. 

εἰς ἡμᾶς -.- τοὺς 

μέγεθος [ὑμ86 ΠΟΙ ὉΠ65,᾿ 19 δῃηὰ 
Ετεδίσιθαβ ψῆϑὺ ὕΠ 6 -ΒΌΓΡδβ5- 

Πρ ρσγθαύμθα οἵ ἣἰς 

19. καὶ. τί. τὸ 
δδιύνο πᾶὰὶ ἴδο 

τῆς ᾿ δυνάμεως αὐτοῦ 
οὐἴῃε - νονγεσ ΟΥ̓ Βίτω. ἰηΐο :5 ἐπ (οΠ65} ΓΡΟΨΟΘΙ ἰ5. ὑοψναγχὰ 

πιστεύοντας ᾿κατὰ ᾿᾿ τὴν ἐνέργειαν [18 ὈΘΙΙΘνΟΥΒ. Ιὖ - ἰ5 
᾿ς Βα μθνίηρο -Δοσογάϊηρ ἰο. ἐπθ ορεγϑίίοῃ νὰ ᾿ἀοσοταϊηρ ὕο . [δ 

τοῦ. - κράτους: “τῆς. ἰσχύος αὐτοῦ [οροταύξοῃ ΟΥ̓ ΦὩς 
οΟΕἕμ6 τοὶ ίμοϑϑ. -: Οὗ 86 σἰγοησία ΤΟΥ μἴτη ταϊσ ὐΐπδο Οἵ. ἰδ 

290 ἣν ἐνήργηκεν -- ἐν -τῷ χριστῷ [δύτοηρύμ, .20 ψιὺῃ 
ΣΝ με μὰϑ ψοσκεὰ θὰ ἴθ ἰμδ Ουῖβὸ {ΟῚ 6. δ ΟὔΘΥ-: 

ἐγείρας οοἐἊαὐτὸν . ἐκ νεκρῶν, [θα ἰῃ ἴῃ ο8858., οὗ 
Βανίηξ ταϊβεᾶ ἃρ΄ ὮΠὰ οαὐῖΐοξ ἄφβϑα (οπ 65), [ὑ886 : ΟὨ γἱδὺ ΜΏΘΩ 

καὶ “ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ . ἐν ᾷὲ Ταὶδθᾶ Ὠϊη ὰρ 
διὰ πρίν βοαΐεσά ἰῇ στρ [πη] οξμίτα. ἰὰ [{τοὺπὶ πῃ6 ἀθδᾷ. δηᾷ 

τοῖς “- ἐπουρανίοις 21 ὑπεράνω πάσης [58 8δα Ὠπὴ οὖ ἰϊβ 
δε. δε αὐξαία [ΡΙΔ6 681. ονογ- ρννασά οἕαδνετῦν ᾿στἰσηῦ δηᾶ.. ἴθ {δθ 

: ἀρχῆς. . καὶ : ἐξουσίας καὶ δυνάμεως ΒΘΆΥΘΠΙΥ͂ ΡΙδοθβ, 
ξονεσητωθπξ.. ἃ οἶϑυαίπουι ιν δηὴὰ οἔρονει., 21 127 δῆονθ δυὐϑὲν 

καὶ κυ ἰότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ] ϑο εΓὨιηθηύ δᾶ δὰ- 
δᾶ ΟΥ Ἰοτάβῃϊρ.. δῃὰ οὗ Ἔν ΕΧΥ͂ ΠΈΣ μογὶΐν δᾶ ρον δηὰ 

ὄνομα αζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ Ιου ἀβῃῖρ “8ηα ΘΟΕ 
Θ᾽ Ἰδιθθσά ὕοΐζ ΟἿ [:ὲ [6 ἃβρθ 8185. [Ὡ8116 ὨΔΙΩΊΘΑ͂, ποῦ ΟἿἹΥ 

ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι" ἴχὰ ὑμῖ5 βυβύθιη οἱ 
μαϊ α1Ξο ἰπ δε (016) μείπε, δθοιῦΐ (ἴο Ρ6); } ἐμίπρα, θυ 650 ἰῃ 

22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑτὸ τοὺς ὑμαῦ ἰο οοϊηθ. 22 ΗΒ 
Θ΄ 811 (1265) ἈΘ 57 εοἰοα ἀμᾶοσ . ἐπ [2150 Βαρ᾽θοίδα 811 

πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑῖπθ5 ὑπάᾶρτ ΒῸΠ 
ἔροῦ - οξ μίση, μά Βἰτα ἜὭθ βαᾶνα μθδὰ ξοϑὲ,. δῃὰᾶ τηϑᾶθ πὴ 

ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησί 238 ἥτις δι 
ΟνΟΣ . 8}} ([]1}655)}.. ἰο ἰπ6 : ἐἐροιοσι εν ᾿Μ ΙΘΗ ἫΝ ἀπτὰ κιβατοι 

ἐστὶν - τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα 23 ΜΏΪΟΩ 15 μὶβ Ροά 
᾿ ὧδ τ16 “Ῥοᾶν οὗ Ὠΐτα, 16 Φαὰθ 855 ΟΕ, 

οποῦ . τὰ πάντα πν Ν 886 ξΌΠ 685. ΟΥ. Βἰτα 
εἰς ἜΣ ν. πᾶσιν 

οἔ ἴῃ6 (οη6) - (Π6 81 (πἰπ658) ἴω 81 (ἐμίηρ9) ΠΟ ᾿" ὯΠ' ΕΠ’ Ἰαῖηρα 
πληρουμένου... ᾿ ἐῶ ἐδ ΝΥΝ 
οὗ (016) ΒΠΙηρ. ἘΠΙΒοστήοσο, 

τι πους, ὄπ χτο δον Ατν ᾿ Ν, Ἃ 151 χοῦ [ἀοἂ χτηδᾶθ 
καὶ ὑμᾶς ὄντας τνεκροὺ τοῖ , : εὐονονσι 

2 Αὔὰ τοῦ Ῥείη ᾿. ἀρδὰ τολθ) τὸ {πὸ 81106] ὑμπουθβὰ τοῦ 
ΜΕΘ αἀοδᾶ ἴθ ὕὑοῦκ 
ἐγαϑρᾶσθοα 854 5:15, 
δὶῃ. ψΆΪο τοῦ 
δῖ. οὔθ ἔπ ψαϊκοᾶ 

παραπτώμασιν καὶ ταῖς. ἁ αρτίαις - ὑμῶν 
ἘΔ115 θοϑιᾶθ.: δηᾶ, το ἴῃ 86 δὰ 515 ὩΣ ὑμῶν, 

2 ἐν -- αἷς περιεπατήσατε 
ὰ.  ΨΜΈΙΟΒ τοῦ ψαῖκοα 

: ποτὲ 
- Βοιιϑιϊηια 
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᾿κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ: κόσμου ̓’ τούτου, 
δοοσγαϊηρ ἴο πο - ἂἀθὸ οὔίπε: νυυτα 1815; 

᾿ κατὰ ᾿ς: ᾿τὸν ἄρχοντα τῆς ᾿ ἐξουσίας 
δοοογάϊηβ ίο. ἴδε ΤΙΣ ΟΥ̓ ἴὰ6 δαίμοσιν 

τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν 
οὗ ἴ8 8 ΙΓ, ὀξ μ 6 βριγι τ 6 ΠΟΥ 

ἐνεργοῦντος. ἐν τοῖς. υἱοῖς τῆς 
ορεσαῖηξ νγὶταῖπ ΟΝ ἰῃς ΒΟ 5 οἵ ἴδ8 

ἀπειθίας:. 8 ἐν οἷς ᾿ καὶ. “ἡμεῖς πάντες 
ἀϊξορϑαάϊθῃςα; ἴη ΨΜποΩλ 8150 Ἅ6 . 81 

ἀνεστράφημέν - ποτε ἐν. ταῖς ἐπιθυμίαις 
ψ γα χη θα ἃ βογηθίϊας ἷἱπ τὰς ᾿ἄρθβισοϑ 

τῆς - σαρκὸς: ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα 
οἔίμβε. 8658... οὗ 8, ἀοϊῃ5 ἴὰ8 Ψ115. 

τῆς ᾿ σαρκὸς". καὶ τῶν 
οὗ ἴῃ8 Β65ἢ 8 οὗ ἴῃ8 

καὶ ἤμεθα -᾿ τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς 
δὰ ψψεννεῦα. ομ]άσεθ ἰοηδίαγα οὗ γδῖμ 88 

καὶ. οἱ Χοιποί" --- 4 ὁ. δὲ θεὸς 
αἷἰϑοὸο ἴπα. -Ἰοξίονεσ (οη 65); --- ἴθ μμαϊ. -οὰ 

πλούσιος ὧν ἐν 
τίς ἢ Ὀοΐησ ἱἰῃ [σου ἢ 1.8 

πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν 
τας ἢ οὗ τ ὙΙΘἢ πο Ἰονϑα 

ἂς, ὅ καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς 
ἡμᾶς ͵ ΕἸ Το Ῥεῖηδ 15 ἄεδᾶ (ομ6858) ἴῃ 16 

: "διανοιῶν, 
ταθηϊδὶ Ῥοσοφρίϊοῃβ, 

ΤΆΘΓΟΥ, 

παρατιτῶώμασιν . 
74115 θεϑίαθ " ἰο [ἴῃς 

ἐστε. 

Ἠδ᾽ γηϑδᾶρ δἰίνθινν 

άριτί - 
ἴο ἀλάοβενν εὰ κΚἰηἄηθθα ᾿ τοῦ 8:6 

. τῷ 6 καὶ; συνήγειρεν.. 
δᾶ τ μδ ταϊξεα, ὉΡ ἰορείδεν 

καὶ - “συνεκάθισεν ΄“““. ἐν ..τοῖς ἐπουρανίοις. - 
δηᾶ . Ὧ6 βραίεα Ἰοξαίμον.. οἶα 6 ράνφην. [Ρ]18665] 

ἐν ΄᾿ ἀριστῷ ̓ :Ιησοῦ, 7.-- ἵνα Ὁ 

χριστῷ, πΠΠ Ἃ 

ΟὨσίδί, -- 

σεσωσμένοι, 
Βδνὶὴ8β Ὀ66α βανεᾶ, -- 

ἴῃ τ ΟἸ σιβὶ Ὁ ᾿ Τεβαβ, . ἸῺ οσθεσάμαῦ 

᾿ ἐνδείξηται ᾿ ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς -- 
Βὸ τσὶ 5ῃσλν᾽ ΗΠ 5 ἰδ6: 88ε5.  ἴπ8 (οπ85). 

ἐπερχομένοις ᾿ "τὸ ὑπερβάλλον : : πλοῦτος " τῆς. 
“Οταῖπε, ὌΡΟΩ, Ἐλξ. ᾿ ϑυτραβϑίπε το ποϑ:. ΟΣ 16. 

᾽ “χάριτος τ αὐτοῦ : ἐν χρηστότητι: 
ππᾶεβεσνϑᾶ ἈϊαάΠΕ55. -ΟΥ ἈΠῸ  -ἰἴὰ Εἰπάποδο- 

᾽Τησδῦ. ᾿- ἐφ᾽ ἡμᾶς. τω Χριστῷ 
"Φεβάβ.: ρου 5 ε ᾿ΟΒσίδὲ 

Ε τδίῃ...: 

ἐλέει, διὰ. ᾿᾿τῆν᾽ 

ὙΡΕΟΣ {τπὸ. ψογο-. 
συνεζωοποίησεν τῷ 

ἘΡΗΒΙΞΙΑΝΕ ᾧΖ: 8... 

δοοοτᾶϊηρ ὅο ἴπ 
Υδύθις οἵ. ΤΆΪΩΡ 5, 
Οὗ ὑμὶβ ψόσνιᾶ,»- δο- 
σοχάϊησ ἴο 16 ΤΟΣ 
ΟΥ ἢ: 6 διυύδουσὺῦ 
ΟἹ Ὁ οαἷτγ,. ὑδ86 

Βδὶῦ ὑμαῦ ποὺ οροῖ- 
δῖο ἰᾳ 6 5008 
ΟΕ ᾿αἰβορεάίθασθ: 5 Ὑ65,. 
ΔΥθΟΩρΡ ὑπο Ὑ6 - 8} 
αὖῷ οὐδ ὑαθ οου- 

ἀποίδα. Οὐγβοινοα. ἴα 

Πδτοῦν. ἰὶὺὰ ὑῃ8 
ἀθεῖσοϑ. Οὗ ΟἿΤΓ ΠΟΒΏ, 

ἀοίῃρ ὕπ᾽ πη ̓5 
νι Π]οα  Υ. {π6΄. 65 ἢ 
δια ὑδ86. ὑβουδαῦβ, 
διὰ νψὸ. 66 τϑῦ- 

ὌΤΔΙ1Υ οὨἰΙάγοπ οἱ 
ΒΘ. 85 [ῃ8 

τοϑὺ. -ἀ Βυύ. σοᾶ;. ΝΏΟ 
ἰδ ΤἹΘῺ ἰἢ. ΤΏΘΙΟΥ͂, [ῸΣ 
Ηἷβ σεθαῖ Ιονϑ. τὶν 
ΨΈΪΘΩ. μα. ἸΙονεᾶ ὃ, 
ὅ τηϑδᾶβθ τὰ δἰῖνα ἰο- 
σοῦ οσ ιν 86 
ΟὨγτῖδῦ, ονυθ χΠ6 πη 

ἀοδᾶὰ ἴῃ 
ὑΥΘΘΌ8.5565--ὈἘν 0 - 

ἀδδασνεὰ ΚκΚἰημ απ 655 
τοῦ πᾶν ῬθΘθ 5866 .--- 
δ δηᾶ. 6. ταὐβθα 15 

ὉΡ τοροῦβδο . δᾶ 

βοαϊεα 8 Τορσούμοσ ἴα 

Τῦ6 ᾿ βθανθαῖγ9:. ῬΙΒΟΘΒ 
ἿἾΩ αίοι, ΜΙΆ ᾿ΟὨτΊϑῦ. 

σοβαθ, Τὺμαῦ 1" δος 

σοχμηΐὴρ 5υβύθηιβ οἵ 

᾿ὨΐΏρΚ. ὕμοτα τοϊρῦ Ὀ6 

ἀδιλοηδίγα θα [8 8. 5 -. 
Ῥϑδϑεηρὶ στίσμθα οὗ - δὲ 

πηδδϑοσνϑα . Εἰ αΠ655. 

ἴὰ Ὠἶδ. συδοϊοιβηθδα ἴοΣ 

ψατὰ.. Ὁ5 ἴῃ. πΐοὶ 

σὰ ΟἸγῖθε σοϑιδι"..- 

ἘΚΒΑ; ἢ 9. γβίϑιῃ οὗ. ΠΣ ας ο τ αΡ,. 
οὔ, -856,---οηθγδίοι""), 
20 γγοχγι τε Κόσμος (Κοδίτιοδ,, ΒΑ; ὨΦ» (οὐ͵αμπι)), 

“ΔοΝν,, ταθαττηξ, - 
ιῖ;. Σ- (να σ', - ταθϑηΐμρ-- 

- ὍΠΗ 
πἰθυϑεσσα; ον: γΞ 

“21π||18.. τος 



ἘΡΗΕΙΝΙΑΝΝ 2: 8---14 

8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε 
τοίδα Υ ἀπάοεογνοα Κἰπάμοθθ Ὑυοῦ 816 

σεσωσμένοι διὰ πίστεως: καὶ τοῦτο 
Βανί θθθπ βανεᾶὰ ἰμγουϑῃ ΖΔ; δηᾶ ἷξ 

οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον" 9 οὐκ 
ποῖ ουδοξ. τοῦ, οἱ ασσα δα ΕἸΣΙ, ποΐ 

ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις 
ουΐ το ψνοτῖκ5, ἴῃ οτάοσ μὲ ποΐ ΒΟΙΠΘΟΣΩΘ 

καυχήσηται. 19 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, 
βροι Ια Ροαϑ. Ομ ἴοσ ν ἄσθ ἐδίηβ τῆ866, 

τς ΚΤΙ ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ 
(οἢ 85) μανίην Ὀθθὴ σσοαίςαὰ ἰῃ ΟἸὨχὶδὶ 655 

ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς 
ὭΡΟ φνοῦκϑ οοὰ ἴο ψ Βοἢ 

προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν 
ἢ ρυθραχϑα ὈθίοσαῪ ἰδ6 αοάα ἴῃ ογᾶοσ αὶ ἰὰ 

αὐτοῖς περιτατήσωμεν. 
ἴθι ψγ6 ταῖσθ!  ὑγ8}Κ. ᾿ 

11 Διὸ μνημονεύετε ὅτι 
Ἂν ε1.09}.1:2. ..,2 47} 9} Ῥδ Υοῦ Το χ Ὁυη 5 1ὰδὲϊ 

ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ 
βοιηθίϊθ. τοῦ. ἰμθ6 πϑίϊοηβ θὰ ἢρβῇ, [6 (ΟΠ 65) 

λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης 
βεΐπε 5814 υἱποϊγουχησίδξῖοη ὉΣ ἴῇ6 Ῥοΐπε βαία 

περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, ---- 
ἀανοίαπης ἴῃ Β65 8 τηδαθ ὉΚ διαπά, -- 

12 ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
ἴδδί στοῦ ννοσθὸ ἴο 6 δρροϊηϊβα {τὰ 1τῃδὲ 

χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι 
δΡραζγί ἔσο ΕΟ σιβὶ, Ὠδνὶη δ ὈΘΘῺ δἰϊθαδίεα ΓΟΙῸ 

τῆς πολιτείας τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ ξένοι 
16 οεἰσρησν οἵίμῃθ [Ι5726] δά 5ίχγδ βου 

τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα 
οἔἴβθα οὌοονοαδηΐ οὗ ἰδ 6 ῬΥΟΥΆἾΒ6, ΒορΘ 

μὴ ἔχοντες καὶ . 
ποῖ Βανί 858 

18 νυὶ δὲ ἐν 
Νον δαὶ ν 1π 

. οἵ. ΕξΞ-ποτε 
{μ6 (ο; 65) βοσηθίηθ 

ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι ᾿ 

κόσμῳ. 
ψνου]α. 

ὑμεῖς 
τοῦ 

ἄθεοι ἐν τῷ 
Ξοαϊοθ5 ἴῃ. ἰῃθ 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 
ΟὨσὶϑ ᾿" 7655 

ὄντες μακρὰν - ἐγενήθητε 
Βοίηρ οηδ [να] σοῦ ὈΘΟΔΥ6 

τοῦ᾽ -χριστοῦ. 14 Αὐτὸς 
ἌΘΟΑΣ οἷ. {π6-: ΒΙοοᾶ ἔῃ6 ΟὨσιβί. Ἡς. 

γάρ ᾿ἐστιν. ἡ “ εἰρήνη ἡμῶν ὁ᾽ 
οτ ες 15. ἴος. ῥξαοθ.. ο τς, ἕδε (ομθ6) 

ποιήσας. τὰ ᾿ ἀμφότερα ἕν καὶ τὸ 
Βανὶηδ τᾶ δθ (ἐμ1τι55) Ῥοίῃ Ὁμ6 δηᾷ ἴδ 6 

μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, 
τ α1ὁ νγ} 811 ὉξΙΏ6 - ἔθρποθ Βανὶη δ Ἰοῦβεά, 

12. Ὑ͵οτα-- Κόσμος (ΚοΟΒ,105), ΒΒΑ; Ὀσ5ῚΨ (ο-Ἰαΐην), 71|- ἜΣ. 
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8 ΒΥ ἐπὶ υπμάθσβοσνοα 
Κἰράηθϑθ, ἰηαἀθοᾶ, τοῦ 
Ὦδνθ ὈΘ6Ὼ ϑϑδνϑά 
ΦΏΓΟΌΡΩ ἔβδιῃ; δῃᾶ 
(15 ποῦ οὐἱηρ ἴο τοῦ, 
1Ὁ ἴα αοά᾽5 εἰ. 9 Νο, 
Ὁ 15 ποῦ οίηρ ἴο 

ἍΟΓΚΒ, ἰῇ ογᾶθσ ὑπϑὲ 
ΠΟ πδη 5ῃουα ἤδνα 
δτουῃὰ ἴοῦ Ῥοδβίζηρ, 
10 ἘῸΣ ψα δζΐα ἃ ὑγοῦᾶ- 
αοὐ οὗ Ὠΐϊθ ψοΥκΚ δῃηᾶ 
ΜΓ οτοαίθα ἰῇ ηΐοη 
αὶ ΟὨγχιϑὺ 9655 ἴον 
σοοᾶῦ ψοῦκβ, ψΏΐΘἢ 
Αοα Ρυθρασζρᾶ ἴῃ δᾶ- 
νΔΏΘΘ ἴοτ 5 ἴο ψ8ΙΚ 
ἴῃ. Π6 11. 

11 Τογοέοσο Κθαρ 
Ῥϑαγίησ ἴῃ τϊηα ὑπδαῦὺ 
ΤΟΥΥΛΟΥΙΥ στοῦ ΨΟ6ΙΣΟ 
ῬΘορΙα οὗ πὸ ὩδύϊΟΩ 5 
85 ἰο ἤρθη; “Ὁπ01ΓὉ- 
Οαχο βίο" Ὑοὸῦ ΜΈΧΘ 
σ8Π6α ὉΥ ὑμαὺ ΏΪΟΩ 
5 οδιθά “Οἱγουγλοῖ-. 
βίου" τηϑδᾶθ ἰῇ ἐδ6 
ΠἸ65 ἢ} τ Πδηάδ-- 
12ιῃαὺ τοῦ σοῖο δὲ 
{παὺ ΡῬδγθοα ὑἰτὴθ 
ψῦποιῦ ΟὨγ δύ, 8116}. 
οἰδα ἔγομι [6 5ἴϑδία οὗ 
15.186] δἃπα οσϑηρου5 ἴο 
ὑπ6 ΄ σογοηδηΐ Οὗ ὑπο 
ΓΟΙἾδ6, δηα τοῦ πα 
0 Ὠοῦθ 83:48 ψοσὸ 
ψιμουῦ αοά ἰῇ [6 
ΟΣ." 13 Βαυῦ πον ἰῃ 
απΐου τὶ ΟὨγχὶδὺ 96- 
5.5 χοῦ ΨΏΟ ΨΕ͵ΤΘ Οὔσδ 
δι ΟΥ̓ Πᾶν οοσβ .(ἴο. 
6 ΠΟΔΓΡ ὮΥ {86 Ὀϊοοί οὗ 
{Π6 ΟὨγῖδὺ. 14 ἘῸΣ Π6 
5. ΟὟΤ. ρΡβᾶσθ, Ὧ6 0 

τηϑάθ ἰῇ ὑὕψο Ὁ81- 

{165 οὔδ δῃᾶ ἀεδϑευσογθα 
[6 ΜΔ] ἴῃ . Ρεύψθοῃ 

ὑῃαὺ ξοησδα ὑμπϑῖὰ οἶς. 
Σ 

ἐν 

86 

αὐτοῦ, τὸν 
ΟΥ̓ Ὠ, τῃ6 

δόγμασιν 
ἄθοσχϑοβ. 

ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ 
φησ ἃ ἰμα Β655 

νόμον τῶν - ἐντολῶν ἐν 
18 οΟΥ 6 σοτητη δ ἀχ6Ὸ ἐ5 ΄'ῃ 

. «καταργήσας, ἵνα τοὺς 
μανΐηξ τοϑὰθ ἱποβεοίϊνο, ἴῃ οσάοσ ἰμδὲ {1.0 

᾿ς κτίσῃ ἐν αὑτῷ «εἰς ἕνα 
δ6 τοὶδῃϊ οσεαίθδ- ἢ ἤϊβο ἰηΐο ΟἿδ 

ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, 16 καὶ 
ΤΩΔᾺ τ κί δ Ῥϑϑοο, αὐὰ 

ἀποκαταλλάξῃ ἀμφοτέρους ἐν 
μου σῃξ ΠῚ ΤΕΟΟΤΠΟΙ16 τὰ 8 Ῥοΐῃ ΕΠ 

ἑνὶ σῶματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ 
οὔθ Ἀοὰᾶν ἰοίμε ἀοά. ΤΠΣΟΡΏ ἴδε βίδα 

ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ: 117 καὶ 
Βανίη Κρὰ ἴΦ1ἢ6 οημλλίν. ἴῃ Πλτὰ; δῃα 

ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην 
Βαν]η 8 ΠΟ 6 ἢ6᾽ ἀεξο!οχοᾶ 85 βοοα θυ Ῥεᾶςα 

ὑμῖν ᾿ τοῖ μακρὰν καὶ . εἰρήνην 
ἰο γοῦ [86 (οΠ 65) ἸΟΩΞ ἵν 87}} - δῃὰ Ῥθδοθ 

τοῖς ἐγγύς: 18 ὅτι δι᾽ 
ἰο ἴῃ (οὔ65). ὥρδσ; Ῥθοδῖιβα ἰωσου ἢ 

ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι 
“6 ἀΥ ανίῃβ ἰἢὩε6 Ἰ᾿οδᾶϊηρ ἰοννασᾶ ἰῇ ῬΡοίῃ 

ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. 
ἷῃ οὔθ βρὶσιῖς ἰονασχὰ ἐπ. Ε'δίμου. 

19 ἔΑλρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι 
ἜΘΑΙν ἰμεγθίοσα ποΐνες ὑοῦ 8:6 ϑ5ίσγϑῆβοχϑ 

καὶ πάροικοι,. ἀλλὰ - ἐστὲ ᾿. συνπολῖται, 
δηᾶ ἀννοιθυβ θοϑίαθ, ΡΣ τοῦ δῖ ἔειηοῦν οἱ ἐΖθ5 

τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ 
οὗ ἴ6΄ ΠΟΙ (ο65) δῃᾶ ἘἨΟΌΞΘΟΒΟΙα [ἸΘΙΏΡΘΥΒ] οὗ ἴδ 6 

θεοῦ, 20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ. θεμελίῳ 

15 τὴν 
ΜΝ 

δύο 
ἔνο 

καινὸν 
ὯΘΥ 

τοὺς 

αοά,; Βανίηρ θθοὰ ὉΠ ῸΡ ὍΡΟΣ ἴμ6 ἐουπάδεοι 

τῶν ἀποστόλων καὶ. προφητῶν, ὄντος 
οξίδε - Δροβίϊθβ δηδ ςοἔρσγορποίβ,.. θη β 

ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ . Χριστοῦ .᾽]ησοῦ, 
ἴοῃ ΘΟΓΏΘΧΙ (506) ΟἿ ἢ οὔ ΟὨχῖθὶ τ. 9651.5, 

21 ἐν. πᾶσα οἰκοδομὴ 
ες ἢ ὙΒΟΣΩ 81 - Ρυ!αϊησ 

συναρμολογουμένη αὔξει εἰς 
Ῥείη 2οἱμίθα ἰορσεΐμπου. ἷς στον δ 1αἴο 

: ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, 22 ἐν ᾧ 
αἰνίηο μαρίϊαθίουι., ΒΟΥ ἰπ Τιοτσᾶ,. 5 ΨΒΟΙΩ 

καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς 
4150 χοῦ δα Ῥείη ὈαἢΠ ῸΡ ἰορείμες ἰηΐο 

κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι. 
ἀνε! τηβ ΡΙδοα οξίμαε αοᾶ ἰὰ ΒΌΪΓΙΈ, 

αὐτοῦ. 
τα. 

ΕΡΒΕΒΙΑΝΝ 2:18δ---ῶἶ 

15. ΒΥ τῆθϑῃϑ οἵ ἢἰβ5 
ἤθβῃ 6 8ρο]ϑοηρα ὑπ6 
Θηχηΐϊν, 6 τὰν οἵ 
ΟΟΙ ΘΛ ἀθῦ 5 601}- 
δἰϑύϊηρ 1 ἄθοσεοβ, ὑμαΐ 
ὯΘ6 πὶρῃῦ οτοαΐθ ὑμ6 
ὕνο ὈΘΟΌΪΘ5. ἰπ πηΐϊοῃ 
ΜΙ ΗΠ 56 17 1Ἰηο ομ6 
ὯΘῪ 85 δῃηὰ χῇδκ 
Ῥοδοθ; 16 ηᾶ ἰμαὺ πὸ 
χαῖρ ΓᾺΠΠΡ ΓΤοσοΊ ΟἿ 6 
Ῥοίῃἢἐ Ῥϑορῖθβ ἰῇ ΟΣ8 
ροᾶν ἴο αοα ἰπτουρῃ 
{16 ἰογύαγα βίδκθ, Ρ6- 
οδυδα Ὧ6 πᾶ ΚΙΙδα οἷ 
6 ᾿ΘΏΣΑΣΟΥ ὉΨΥ Τ6 85 
οὗ ὨΪΤΏΞΘΙΩ, 17 Δηα 6 
ΟΔΥῚΘ δα ἀδοϊαγρά. [Π6 
.«ΒΟΟΩ Ὥθβ οὗ Ῥδδσθ ἴο 
χοῦ, ὑῆβ οὔὸϑ δὰ 
ΟΙ, δα ρϑᾶθθ ἴο 
[086 Ὥθδγ, 18 θδσδῖιϑθ 
ΦΏΤΟΙΡῺ πἰτὰ να, Ὀούῃ 
ῬΘΟΡΙΘ5, ὕᾶνα πῃ 8ῦ0- 
ῬΙΌΔΟΩ. ἴο ὑῃ8 ΤῬΑΏΟΣ 
Ὁ οὴδ8 βρίγιῦ,. 

19 σογίδϊηϊιν, ἰμθτθ- 
ἴοΓΘ, χοῦ ΔΘ ὯῸ ἸΟΏΡΘΙ 
δυσϑησου δηα 8160 
ΤΟ ἀθῦβ, θα τοῦ ΓΘ 
ΓΘΠ]ΟΝ οἰνζοβ οὗ 8 
ὨΟΙΪΥ ΟΟὨΘ5 8ηἃ ἃ1.86 
ΤΑΘΙΏΌΘΙ5 Οἱ [Π6 ΒΟοῖΙ56- 
ὨΟΙαὰ οὗ Οοῖᾶ,. 20 )ῃᾶ 
χοῦ ἤϑν6 Ῥθθῃ μυϊὺ 
ἋΡ ὍΡΟΙ 6 ἔοιπάᾶδ- 
ἰἴἰοηῃ ΟΥἨ ὑῃ6 δροβίϊθϑ 
δρᾶ ὑχγορμθίθ, ὙΏ116 
ΟἸγχϑὺ σοϑὰδ Ὠἰσ 561 15 
ὑπο: Του μα ύοη ΟΟΥΣΘΥ - 
βίοηθρ. 21 τὰ απο ἢ 
Ὠΐτὰλ ὑῃ6 ψΏΟΙ]Θ. ρι118- 
ἴὴρ, Ὀθίηρ ΔΥΣΊ ΟῺΪ- 
ΟἾΒΙν 1οϊηρᾷ,, ὑορ ΘΓ, 
5 στονσίηρ ἰΐο 8. ὨΟΙ͂ 
ἐδιρῖο. ΓΙῸΣ Φεοῃουϑῃ." 
22 ΤῊ απο πὶ Ηΐτὰ 
γόοῦσ, ἴοο, δ΄ῖ6 μοίηδ 
ῬαΣῦ ὡρ ἑορσούμον ᾿ηΐο 
8. ὈΪδοα ἴοὸσ αοά ἴο 
ΘΟ ὉΨ. βοὶσὶῦ.. 

16. 5θβ6. Αρρϑπάϊχ ὑπάᾶογ Μαϊζμθν 10:38. 210 Τοπονδῃ, {17.3,18,16:-8. (ῃῃ6 

Τοσᾶ, ΒΑ. 



ἘΡΉΒΠΙΑΝΕ.8:1---8 ᾿ 866 

3 "Τούτου χάριν" Ξ ἐγὼ Παῦλος ὁ 3. ὁ δοοουμὺ οὗ ὑπὴξ 
ΟΥ̓ ΊΗϊ5. (λη5) ματα. ΘΙ {86} 1, Ἐὰν 86 Ὀγ]15- 

δέσμιος “τοῦ ἱστοῦ. ᾿Ιησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν Ομ6ῈΓ οὗ ΟὨγιδῦ σε 
πουρ δῆς δὲ ἐμ τρισί εἰ ὐϑξο ἼΠΕΡ μῷ ἴῃ ὈΕΠΔΙ οὗ «χοῦ, ἴῃ8 : ; : Σ αν [ΘΘΟΡ1Ὶ86 οὗ δε 88. τῶν. ἐθνῶν, ----.- 2 εἴ. Ὑεὲ ἠκούσατε τὴν [ξοης.." 211, ὙΘΔΙ], 
ΟΣ ἴῃ 68 ὨΘΊΪΟΙ5,.- ΔῈ. υὐ ἔδοὶ χοῦ ὨΘδγα .΄. ἐπε | γον αν μϑᾶσα δϑοὰΐ 

οος Οἰκονομίαν -" : πῆς. χάριτος Ππ6 5βἔθνδγαβῃϊρ οὗ 8 
Ἀουδβο δάση θα οι : οὗ ἴῃ -. υμπάᾶεβοσνοϑᾶ Κἰηάη 655. 1 α σπου νρα Κἰπάη 688 

τοῦ "θεοῦ τῆς  :δοθείσης. .: μοι [οὗ ἀοά ἰπμαύ νψδ5 βίνϑθη 
οεἵμβα - σοά οξίδε. Βανίὶπε Ῥθδὴ σίνεη, ἰὸ σὴ ἜΡΙΝ ἦν γτοῦ ἴα ΡΥ. 

Ἀπὸ τ τᾷ ὐχόοτ τι ἢ δῦ. ὉΥ ΜΔ οὗ 8 ἐἰς ὑμᾶς͵, 3. ὅτι . κατὰ ἀποκάλυψιν 
τπῖο ων .. δα δοςοσαϊηρ ἴο .-- χονοϊδίϊοῃ τονθιδύίοη. ὕπ6 βϑοσβὰ 

5οούοῦ ψγ͵ἃϑ πιδᾶδ 
Καονῃ ἰο τηδ, 5 δὲ 
Τ- σψτοίθ᾽ Ῥτουϊοαβὶν : ̓ ὴ 

“ἐγνωρίσθη ως μοι. τὸ μυστήριον,.. καθὼς 
νν85 Τηϑᾶθ Κηονν ἴο τ6 ἐμ 6 - ΤΑ ΒΊΘΥΥ, -:- ΘΟΟΟΙΟ Κ᾽ 85 

προέγραψα ἐν-:. : ὀλίγῳ, -. 4. πρὸς : ὃ. [Ὀεϊοῖ: Δ ΤῊ [6 ἔδ6θ; οὗ 
Ι πὐτοῖθ Ὀθέοτθ᾿ 'π - ΠΈΠῈ ἴδρδέει, ἰοννασὰ ΜῊΝ 15 σοῦ, -ΏΘΩ ὑοῦ 
δύνασθε" ἀναγινώσκοντες. νοῆσαι -- τὴν  Γεδὰ ἐμῖ5, σδῃ τε] 

15.21.} ΘΟΠα ΓΘ ΘΠ βῖοῖ Σ 
Βαῦθ ἴῃ (6 πϑοχζεῆῇ 
᾿βϑθοσοὺῦ οὗ 6 ΟὨ σι ϑί. 
5ΊΤΩ ΟΥ̓ΠΟΙ Ῥ'ΘΏΘΓΑ ΟΣ α 

τχοῦ 816 ΔΡΙΘ τ χά 0: 10 566 ΤΙ θαίαν [86 

ο σύνεσίν ᾿. μοὺ ἐν. ὑξνς μυστηρίῳ - τοῦ ̓  
ΘΟΙΆΡ μθηβίοα Ὅξ τη ἰπ - ἴἢ6 τηνϑίουν οξίῃρ 

χριστοῦ, .ὅ... δ. ἑτέραις. γενεαῖς - οὐκ [{ῃὶ5 [5ϑοχοῦ] τψδϑβ ποὶ ΘΟ γιβδῖ, - ΜΒῖσα. ἰο ἀσβξεσθος ρβεμθσαίϊοηβ : ποῖ ΤΙαϑδᾶθ Κηοόϑῃ.. ἴο- 8 

ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς . τῶν ἀνθῥώπων | 5018 οὗ πιδὴ 85 ἰδ Ὧδ5 
ἰξννϑα μετο τις Κησννὰ ἴο ἴῇὴ6 βΞοῦβ, οὔἴμβα. - 1τῆ6π ΔΟΜΝ ὈΘΘῺ σονθδὶθᾶ ἰο 

Ὧ5 ΠΟΙΡ δροβύϊθβ δηὰ 
ῬΤΟΡΒ ΘΚ ὉΓΥ ΒΡΙσῚ 
ὃ πδιηθῖν, ἰδὲ ῬΘΟΡΙῈ 
ΟΥ ὑπ Ὡδύϊοωβ 5ῃοιμα 
Ρ6 7οἱπὺ Ὠοῖτϑ- δα ξ6]1- 
ἸΟῪ ΥΤΠΘΙΏΒΕΙΒ.: οὗὐὁἨὁ {8 
Ῥοαν δἠᾶ.- Ῥδσϑδικοῦβ 
να τ5 οὗ [Π6 Ῥγομ θα 
“1ὰ ϊο ὙΠΟ Γϑα 
Φ 6505. σου ἐμ 
δοοᾶ πδῦ8. 171 Ὀδοᾶχηηὸ 

"8. Τηϊηἰδίοτ. Οὔ: [5 8δ6- 
᾿σογάϊηρ ἴο ὑῃ6 ἔγέθ 
ΕἸ οὗ ἐῃὴ6 υηδοβογυθά 
κιμάηρασ. Οὗ οὐ ὑπαὲ 
γα 5 βἴνθη τὴ8 ϑοσοχάς 
ἴῃρ ο΄ τῃ6 ΥΩ " ᾿ΒΙ5 
ῬοΟΨΕΣ ορογαίθβ.. : 

8 Το Τῆ6, ἃ τη 5 
ἐμδη ἐμ6 Ἰοαϑθ οὗ 8} 
ΒΟΙΡ οἠδϑ, ἐπὶ πᾶ. 
Βοσυθαᾶ Κἰηάηθεα ψ 85 
δίνθῃ, ἰμδὲ 1 βου 
ἄθοιασο ἴο 86. δ 0.5 
ὑπ6. 'ροοᾶά ποὺ δροιῦ 

ὡς νῦν . ἀπεκαλύφ τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις 
85. -ονν 1 ννδ5 λυ φυην ἴο δ 6 Ἄκτωρ ΔΡΟΒΙΙ65 

αὐτοῦ. καὶ προφήταις ἐν᾿ πνεύματι, 6 εἶναι. 
ΟΥ Βἴχη.:. δῃηᾶὰ ἰοὸ ρσορμαὶβ ἴὰ ΒοΣσΙί, - Ὁ Ὀ6 

τὰ ἔθνη συνκληρονόμα - "καὶ: σύνσωμα ᾿ καὶ 
ἴ6 δύο. 1οἱηΐ Ὠοὶγ5 τ Δα 71οἰηὐ ροᾶν δᾶ 

συνμέτοχα: τῆς ἐπαγγελίας ἐν -Χριστῷ 
7οἰπί Ραχίβικουβ., οὗ ἴθ. ς- ῬΡχόχωῖδβα. οἰπ ΟὨχβὲ - 

᾿Ιησοῦ διὰ. “τοῦ εὐαγγελίου, - 7... οὗ. 
“658. .“ ἙΏσουΡη. ἰμθ - 5οοα πε, ΟΥ̓ ΨΏΪΟΕ 

ἐγενήθην τ διάκονος κατὰ - τὴν. δωρεὰν 
ΤΡΘοϑΩΘ : - “δεσνδηῦδ Ἂδοσοχαϊηδ ἰο" 6 - γδο ρὶξὲ 

τῆς. ᾿-τ: χάριτος. ᾿.:-- τοῦ “- θεοῦ. τῆς 
ΟΣ 86... υπάοσβοσνεα Κἰπάμθοθ ΟΣ ἐῃ6 ,: οά.,, οὗ μα] 

-δοθείσης: μοιῖ: : κατὰ τὴν 
ΒΥ ΠΕ: Ῥθθῃ βίνϑη. ᾿ἴο, τὰ 6 ΘΟσοΥα 5 ἰο 16 

ε" ἐνέργειαν .-.- “τῆς «δυνάμεως αὐτοῦ ---- 
ορεζβίϊοα ὙΙ αῖπις :-ΟΥ̓ [86 τ ΒΟΨΨΘΕ - ΟἿ ΗΙπὺ -- 

.8 ἔμο᾽ τῷ. - ἐλδιχισι τέβ τιν πάντων 
ἐτητν, Τσ! ΤᾺ 8 "26 (οΠ6)- 1685 ἕδη ἔηθ Ἰδαϑὲ ΠΊΟΣ ΔΠ᾿ 

ἁγίων ἐδόθη ᾿ ἡ. χάρις τ. 
ῬΟΙΥ͂ (ΟΠ 65) - Ὑν88 σίνεη. ἰῇθὸ τπηδεκεῦνεα αάποος 

αὕτη ---- τοῖς ᾿ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι 
1815. ---- ἴο ἴπ6 δου ἰο ἄδοϊδσο 85 βοοᾶ πονν5 

τὸ ἀνεξιχνίαστον. πλοῦτος τοῦ χριστοῦ, 
ἰδ ποῖ ἰο Ὅε ἰσχβοεσα οαξστίομεβ.: οὔίβεα σβσίβε, , σσῆθα οὗ {88 Οἰτῖδὺ 

ὉΠ 6 υπγϑύποχζαβθιθ. 

86) : ἘΙΡΗΕΝΙΑΝΝ. 3:9---ξ.1.} 

9 καὶ τοῦ φωτίσαι τ οὐγίξι ἡ [9δηα 5βουϊᾶ τηδῖζα 
δὴααι ᾿ δ πάν τς εἰρη : ϑμὦ - Ἐκ. τ δοὸ ἧς ΠΟΥ ὕΠ8 
χὰ, τ . 5807 δοούοῦ. ἰ5. δᾶ- οἰκονομία ΄.. ᾿ ηΝς τοῦ - μυστηρίου ἰδίοσθά. ΨΉΙΟΗ. Πᾶς 

ποῦΞ Εὶ ὃ με Ὡϑθοδ: ὑθεδιε Σ δ: ΤΙ ϑίε νος ἄτοα ἐδ6 λἀθείηϊδα 
“τοῦ .: :ἀποκεκρυμμένου τπὐἀττὸ τῶν: Ῥαϑὶ βθϑῃ: Βίδδθῃ ἰπ 

οὐ ἴμα (οχιθ).. Βανίπδ Ὀθθῃ ἰάθη αὐγὰ γοῦν ᾿{πδ8΄ σα, το ογδαΐθα 81} 

αἰώνων - ἄμ τῷ. θεῷ .----- τῷ. ουττὰ ἐπΐπρϑ, 10 [ΤῊ 5 85] 
ταθ65: - ἴα ς 188. ᾿Οοα - "ἐπθ (066) : δα ἰο ἴ6 δα ὑπὸδ ον 
πάντα ̓. :ξ οἰ Κτίσάντι, “10. ΄- ἵνα’ 1|0ο-.: [8 ρονθγῃπχθηΐβ 
8} ([185)}- Ἐν ΒΒ ΒΕ: ἐσοεϊεᾶ,: ἰχ ΟΥάδΥ [Παΐ ᾿ ΔΩ͂. ἘΠ6 Δαν ου 165 Ἰῃ 

Ὑνροσθὴ ᾿ νῦν. ταῖς. ἀρχαῖς:: 6. τ ΘΘΥΘΏΙΥ ᾿Ό]Δ6685: 
"1 ταϊσμὶ ΌὈ6 ξιαδοι καδωτὶ ὩΟΝ τ ἴο 6 ἰού ρασαώχις 

καὶ ταῖς - ἐξουσίαις ἐν. τοῖς ἐπουρανίοις 
δῃᾶ. ἴο ἰῶθ δυϊμποσγιίζίθς. Οἰὰ ἴδο "- δανϑηϊν. [0]8665] 

δ ογο τὶρῦ: 6 ᾿τῆϑαδ 
Καοση ὑὨχΟΌΡὮ τὐπθ 
σοπρτιορδύϊοη 88 

διὰ τῆς: ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος [στϑαῦγ' ἀϊνθτβὶτιθα 
ττοιρη ἰμ6. Θῷο]οϑία ἴῃ8 τοι ἀϊν Ξἰ Β64:} Ἰβαοχ - ΟΣ αοᾶ; 11 δὸ- 

σοφία ᾿ . τοῦ θεοῦ; 11 -- κατὰ .΄.-- πρόθεσιν: οὐτάϊηρ ἰῷ μ6 οἴδγ- 
ψ]βάοχω.. ΟΕ ἴΠ6 .. (οα, τ Οσογάξης ἰο. “ΡΌΤΡΟΒΘ. ἔῃ 2] ρΌτροσο. ὑπαὶ Ὧ8 

ΟῚ 
- ἐποίησεν “ἐν τῷ | ζογτηθᾶ “Ἰὼ σοηΠ θοῦ 

Ἐμ8 1 ΨΠῈ ἐμ ΟἩτὶβῦ, σοο᾿ 
ΒῸ5 ΟἿΣ ΤΟΓΙΩ͂, 12 ΌὉΥ 
᾿ἸΘϑὴ9 Οὗ ΒΟΣΣ ψ6 
Ὥθνθ ἰῃΐς Ζτθθῆθαϑ: Οὗ 
ΒΡΘΕΟ δηᾶ-. δὴ .ἕ 80- 
ῬΤΟΘΟῚ σῇ... σοὨΣὶ- 

τῶν. ᾿αἰώνων ::... -. ἣν 
οὐ μα : 8965. ΒΥ [ῬΌΣΘΟΞΘΙ: 6 δϑᾶθ. ἱπὶ 

χριστῷ, ᾿Ιησοῦ. τῷ . κυρίῳ ἡμῶν, 1: ἐν. ᾧ; 
Ομτβί.., τι ϑβαβ. μα «Τοτά οξαπβ,π το: 1: τυ Βοτα; 

ἔχο ν παρρησίαν ᾿ καὶ προσαγωγὴν 
νΘ ΜΔ κε ἐῶν ον ὁαΐβροκθηθ 55 πᾶ Ἰεβάϊῃκ Ἰοννασὰ 

ἐν πεττοιθήσει"- διὰ ᾿. τῆς πίστεως" -αὐτοῦ.- 
ἴῃ . ςοηῆάρῃοα ΤῊΝ 15 Φαῖτπ": 0.05 Βῖτη.  ἄρηοθ ΏΣΓΟΌΡΗ 9 ΟΌΙ 

13. - Διὸ . αἰτοῦμαι - . μὴ} 1αἸ κῃ Ὠΐτα. 18 Ὑγποτο-, 
ὙΒΤΟΌΡΕ ΜΏΙΟΕ, ΤΣ ὅτα τεαυεβεηξ, : 6  } ἔογχγο Το 85. σοῦ ποῦ 

τ ἐνκακεῖν εἐν... “ταῖς. - θλίψεσίν | ἴο ρσίνθτ- - ὁπ -Δοσοσμῦ 
ὉΣ ὑμοϑὸ ὑγ  ] δυο ῃ}5 οἵ- 
ταΐϊηθ ἰἢ Ὑουῦκ. ΘΔ, 
ἴοΥ: ἴθθθ δεῖ ς ἈοῚ ΒἰοΣΥ 
ΑἸΟΥ τοῦ. ας τ ἢ 

:.14 ΟἿ οοουπῦ : οἵ 
(85. 1. ὈΘμ ΧὩ ΚῆδΘα 
ἰο 6 ἘΔΙΠΘΥ,. 1δ 10. 

ἴο Ρὲ ῬΕμαυ πε Ῥϑαϊν ΠΝ . δα. ᾿πῖρα ἸΠΟῊΒ 

μου ὑπὲρ “ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα τὸ 
οὔ τὴ 6 ΟνΕΣ ω χοῦ, «ΜΒ ΙΘΒ ΕῚ ΞΊΟΥΥ ἐν τὸς 

-14͵ Τούτου χάριν - κάμπτω. τὰ... γόνατά 
τ ΟΣ [μῖ5 ἴβδπῖκβ -ἰ δπὶ ρεπαΐῃρ {86 ́ : ΚῆΘῈβ Φ ὑδε 

ουὐ. πρὸς. τὸν πατέρα; το ἐξ -- οὗ 
μου τὸ» πε. Ἐδίμοσ,. τε οὐἕ οὗ. ΒΟΤᾺ 

πᾶσα᾽ πατριὰ ᾿ ἐν. οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ 1 ΟΠ: Θνουν ΤΑΠΛν. ἴῺ 
Πρ Δ ἤπιδασο ἔτοσῃ Ζαϊμοσ ἰὰ -: πρανθὴβ δῃᾷὰ ἜὌρον  Πρδνθη;. ΔΠ6α ΟἹ φδαχίῃ: 

ὀνομάζεται 16. .: -ιἵνα -. 0 δῷ: .- το  ΟΥ65.. 105. ΒΒΙΏΘ, : 16 Ὁο: 
αῆς. ΣΡ τ τος ἐς Ἰὰ Ὅτάον τῃηδὲ. Β6 τοῖρεε Εἶνϑ' 86 οῃηᾷ. ὑμαὺ Ὧδ6 Δ 

ἵν: τ": κατὰ : :: τὸ πλοῦτος ι:: τῆς δόξης στδηῦ ὑοῦ Βοοογάϊηρ᾽ 
ἐο τλν ΝΣ , ϑοροτάϊηξ ἐο 16 τ μος Τος οὐἷῃθεο βίογσν [ἰ0- {π6 τίο88:- "ΑΥ̓͂. Ἠἰσ 

ἀθ αὐτοῦ δυνάμει-- κραταιωθῆναι διὰ τοῦ [Β]ΟΙΥ ἴο. 6; τηϑάθ 
οὗ ῖτη ἴο ῬΟΎΟΣ ἴο ὕες ταϑα6: τ ἘΠΕ ἔρτοῦξα. ἐπ [τσ ὖν 1 ἐπ6΄ τδῇ: 

: τς ΔΒ 66... ψΙΏ. πνεύματος... αὐτοῦ εἰς  τὸν-:, ἔσω ᾿ἄνθρωπον, Ὑοῦ ἅζΓ6.- α 10. 
᾿ ΡΤ 35 οὕ Βῖτά ἘΣ 1{η6΄. ϑοξα ᾿ς τΆϑῃ,: ἸΡΟΜΟΥ ὑοῦ ὯΪ5 

1 ᾿χριστὸν ΄: διὰ: ῆς βρίτιῦ;. 11 ἴο τ᾿Ὥδνα {πὸ 
Ἴς ποθ ΟΣ Σ ἐὸν ΧΕΙ σι: ἘΠ ἀν Τν Ομ τῖδὶ ἅτε! ἐμτοῦρῃν 

ὁδίαι ὧν ἐν ἀγάπῃ [[τοόοῦῃ] ζαξδῃ- ἢν. γοσκ: 
τιστοθς τ μεῖς! ΚΣ ΝΣ φ- τος ἴῃ Ἔτη μοασγὺβ :- 1} ἸΟΥΘῚ 



ἘΡΗΕΒΙΑ͂ΝΝ 8:18--4: 4 

δα τὸν ΤΏΔΥ- 6 
τοοὐβα δηᾶ δίῃ θα 
Οἢ ὑμ8 ζουπάκίξοῃ, 
18 'ἰῃὰ οτάξσ ἰῃβί. τοῦ 
ΠΊΒΥ͂ Ὀ6 ὑπούο ΒὮ]ν 
8Ὸ1ΙΒ ἰὼ 5,850 τηρῆ- 

ἀν σὰ 841. πὰ 
ὨΟΙΪΥ Ομ65 ψηδὺ ἰ5 86 

 ρχοϑαίΐῃ πᾶ 
δηᾶ Ὠδίρῃῦ δηᾶ ἀθρίῃ, 
1Ιϑαηὰ ἴο ΚΟΥ 

ἜἼΙοΟΥΘ οὗ τῃ6 
: ΒΌΓΡΔΑΒΒΘ5 
Κηονιοᾶρα, ὑμαὺ τοῦ 
ΤΙΆΒΥ ἴῃ δνοσυ ϊηρ 6 
ἘΠ1Θα σὺ 811 π6 [}}}- 
ὯΘ55 δύ Οαοα μἴνοξ. 

20 Νον ἴο- πὸ οἠθ 
ΨΏΟ οδῃ, ϑοοογαϊηρ ἴο 
δ ῬοῦΟΣ ΜΙΝ. 5 
ορογαύίϊηρ ἢ 5, ἀο᾽ 
ἴχογα ἰμ8 δαρογαραΐ: 
ΘΙ ῬΟγΟΠα 811 ἐμ 
Πρ ὸ 85 Κ οὐ οοῆ-' 
σθῖνθ, 21 ἴο ΐτυ Ὀ6᾽ [268 
ΒΊΟΥΥ ὉΥ τθϑηβ οὗ 6’ 
οοηρτοσαύςζοη δηὰ ᾿ὉΥ. 
ἸῺ 5 οἵ ΟὨγχίπῦ σ65.5 
ἴο 811 ροῃθγ 5. ζογ-. 
ΘΟΥΟΣ δῃα δνϑῦ. ἈΧΊΘΏ, 

Βανί Βεαα τοοϊρα Βανί ΠΣ ουηᾶρᾶ, 

τοῦ ταίρῃῖ 1} ΣΤΟΝ ἐπουρΕ 

καταλαβέσθαι 
ἴο τβοςῖνα ἀονσας, ̓ 

. τὸ πλάτος καὶ. 
"ΒΕ ἴ26. Ὀγχοδαάϊῃ ΑΨ 

"βάθος, 19 ἡ γνῶναί 

ὑπερβάλλουσαν. τῆς γνῶσε, 
το ἴμε. Κπον]εᾶρξο 

πληρ 
χοῦ τηϊρῃὶ 6 Δ11ςἃ 

πᾶν τὸ τλή ρωμα. τοῦ θεοῦ 

-----»νὐ-οὐὐὦἘ;͵ὌῳοοέοΕέρὕβὕ........ 

τς πϑοος 
ον εσεβεγοδβα ΔΌυ Δ ἀΔΠΕΙν 

- ὧν 
ΟΥ̓ ναὶ (55) ψῈ διὰ τεαιπδϑξϊηβ 

᾿ τὴν δύναμιν τὴν 
Ἵ 866 ΤΑΘΕΊΘΗΣ 

να 21 . αὐτῷ ἡ δόξα 
ορδῖα ἴπβ ΟΝ Πῖτα᾿ Ἔπες ΒΊΟΥ 

ῇῬΡν ΨΦ. 

τῶν αἰώνων" ἀμήν. 

Γ΄ ῬΣΙΒΟΠΘΥ ἴῃ [{86] 
Τοτά, οηὐγοαὶ σοῦ ἴο 
ψΜΑΙΚ ψοσύρεν οὐ (86. 
οϑΙ Πρ ψιΐ πΒΐΘἢ, 
χοῦ ΜΈΓ Ο81164, 2 τ ΣΈ, 

1 σοιηριθίθ Ἰον 685. οὗ 
τηὶπἃ δηᾶ τωϊ]άη6585,. 
ΟΡ ἸΟΏΒ -ΘΌ οσίηρ, 
Ρυῤίηρ Ὁ τὶ. ομδ᾽ 
ΔΌΟΥΗΘΙ 1 Ιογθ, 8. 681-" 
ΠΘΘΌΥ οὐἀθανοσίηρ ἰο᾽ 
ΟΌΒΟσνγα ἰδ. ομΘΏΘΩΘ. 

ΤΟΥ͂ ΤὯ6 βριστὶῦ ἴπ ἰδ6. 

αλϊδηρ Ρομὰ οὗ ρβᾶδε. 
ἀπο ῬοάΥ  ἔποσα 

δα οὔδ βρί τί, 

ὦ ΔΙᾺ ἐβτ νυ τύ δ 

περ 'πατῆσαι 

του δεν ς8116ὰ, 

ταπεινοφροσύνης 
Ἰονησ- χα ἀεάθέβο -ονεο σα σὩοοοστ-ποοτοσσκτο, 

Ἰοωβιαβ5 με δρ στ, 

ΒοΙά 5 ἰκ ὥρη ὋΡ  ᾿οξομθ ἢ καοξηθν 

38 σπουδάζοντες 
ἴο ἔδο μ ΈΒΌ 

πνεύματος ἐν τῷ ΕΞ 

ΠΠ 4 ἕν 
ἘΣΞΘΈΟΘΟΞΘΝΝΣ ΠΌΝΟ ΡῚ Ὁ ἘΡΕΘΟΌ ΝΟ: 

869 ἘΡΗΒΒΙΑΝΆ 4: ὅ---18 

Εὐθὴ 8ὃ4Ὶ15 τὙοὸῦ ψΜέ6Γ6 
οἈ]1ὁ6 ἃ ἰπὰ ὑῃ6 086 
ὯσρΘ ἴο ψὨΐοη τοῦ 
ὍΕΓΘ ΟοΔ]16α; 5 556 
Τιτᾶ, οὐδ ζαξίῃ, οὔδ 
Ῥαρίάδια; Θοῦθ .αἀοά 
οοὰ Ἐδίμοσ. οὐ 48] 
[ὈΘΥΒΟΏ5], ΜΏΟ 5. ΟΥ̓ΟΣ 
811. δᾶ ὉΒΤΟῦΒῈ 811 
δηᾶ ἴῃ 81]. 

ΝΟΥ. ἴο ἀὐδῇν ΟἿ 
Οὗ υὸΘὸ υπλάοβονγνϑα [τἰηᾶ- 

καθὼς καὶ . ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι 
ἀέσσος 85. 81Ξοὸ τοῦ ὍΟΙΟ. βπρται 'π οὔθ Βορϑ 

ῆ κλήσεω ὧν: ὅ εἷς κύριος, ία ΠΕΣ ς ς ύρ μ 
στ σ ὃ τοῦ; ΟΩΘ ΙΣοτᾶ, ΟὨΘ 

πίστις, ἕν βάπτισμα: 6 εἷς θεὸς καὶ πατὴρ 
ξαϊίῃ, “οῃ68 Ῥαρεϊκιηι, οὔθ Οαοά ε8δμπὰ Ἐδίμοι 

πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ 
οὗ 811 (ΟΠ 65), ἰμθ (οὔθ) ὩὭροῦ 81 δηᾶ ἰσου σὴ 

πάντων καὶ ἐν πᾶσιν. 
811 δηα ἱἴπ 811. 

1 ἙῬνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ 
ΟΓυ5 Ἰοοῦθ θυ ἴο βδοῃ ννὰ5 σίνευ ἰδ6 

χάρις κατὰ τὸ μέτρον [655 ψὰ5 βίνεη 86- 
υπάσβεσνεά Κιπάμοθβ ϑοσογάϊβ Ὁ [28 τωθδϑῦχα ᾿οοαϊηῃρ ἰὼ ΠΟ ἴδ 

τῆς - δωρεᾶς τοῦ χριστοῦ. . 8 ᾿ διὸ .. [Ὁ γίδῦ τηδαϑυτοᾶ. ουαὐ 
οὔ ἴῃῇ8 ἔτϑο εἰς οξίῃβε Οῃτγίβί. ὙΒΙΟΟΒῊ ΗΟ Ὦ [{ὴ6 ἔτοο σίζὺ. 8 Ὠετο- 

ΖοΙ6 Ἠ6 5805: “ΝΏΘΩ 
ὯθΘ δοσοθηάθρα  οἡ ΠΡ 
Ὧ6 ΟΔΥΥΪΘα αν} οδΡ- 
ἀνθ; ὯΘ6 σάν ροἱτίβ 

λέγει .-- τ᾿Αναβὰς τς εἰς  οὗψος 
Ὧ6 15 βαυίτβ Ἡδνὶμδ βίθρρϑα υρ . ἱἰπίο " πεὶρῃΐ 

οἰ νμερ ον νῷ αἰχμαλωσίαν, καὶ ἔδωκεν δώματα 
6 Ιβα οαρίΐνο οαρ νην, - δηᾶα 6 ξὰᾶναὸα μριξίβ 

τοῖς ἀνθρώποις. 9 τὸ δέ ᾿Ανέβη. [18]. χαθῃ." 9 ΝῸΜ {86 
ἰοἶδα.-. - τῆρη.. ἡ τὴς Ὀὰᾳξ ΒΕ ξίερρεα ἃ Θχργϑϑϑίου “6. 85- 

τί ἐστιν εἰ ὅτι καὶ κατέ; βη οοηαρα," ψηδὺ ἄοδο ἰὺ 
ψψῆας ἰδὲ δαὶ 8150 ΜΠ βίθορϑα ἄοννῃ τηθδῃ αὶ ἐμαὶ Ὧ6 8150 

εἰς τὰ τα διος μέρη τῆς ἁῆς; ἀοβοθμαθᾷ ἰηΐο π6 
"ἿΝ ̓ μὴν ΙΟ ΕΣ Ῥασγίβ οἔίδα .' ᾿ς ἴον τϑρίοῃβ, ἐμαὶ ἰς, 

ΤΏ6 (οπ6) τυ δσταρος ἄοννιι δι Πς ὯΝ ὑμ βασι 9 10 ὙΠ6 ΨΘΙΥῪ 

καὶ Ὁ ὁ ἀναβὰς“. - ὑπεράνω. [958 μαὺ ἀθβοθῃάρά 
8132 ἰδ (οθ6) πμανίηρ βίερρϑά ὮΡ ονογ-ρνναχὰ [15 8150 πὸ οὔθ ἰμπδὺ 

πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα ᾿ πληρώσῃ | ϑδοθηαθα ἔδυ ΔροΥ 6 81} 
106 Ὠρδαύθηβ, ὑμαῦ Ὧ6 

τσ ὐ σῖγα 1655 ἴο 

ΟΣ 8} ὯῺΘ πϑανθῆβ, ἷἢ οσᾶρφυ δας ἢ8 ὐσοὰν 8 

τὰ πάντα. ὶ ΕΝ 
τὰ 811} (155). - δ 411 τὨϊηρ5. 

1 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς ᾿ μὲν ᾿ 
ἈΑπᾶ Β6 ξανθο. ἰδ (οὔθ) ἱπάθϑα!.. ΩΝ 88, Βᾶγ6 

ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς. ΞΟΙΩΒ 85 ΒΡ ΑΤΙΟΒ; ΒύπηΘ 
Θροβίϊθβ, ἴπθ (0π65) Ῥαξ γρτορβοίβ, ἐπα (οΠ65) 85 Ῥσορμθύβ," ΒΟΙΏΘ 85 

ΘΥΔΏΡ ΘΙ ΖΟΣΒ, ΒΟΙὴΘ. ἃ. 5 δὲ εὐαγγελιστά τοὺς δὲ ποιμένας ποτ 
Ῥυΐ ᾿αγγελιστας; ἐῃ6 (ο65) μμυΐ μοι πβε ρος Β;ΘΡΏΘταΚ δηα ἰθδοῦ- 

καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν. καταρτισμὸν |615, 12 ἃ ΥἹΟΥ͂ 
δᾶ ἴεδοβεσβ, ἰονασχά [με δα]αβίπε ἀονσι [ ἐο [6 ἰγϑίηϊηρ οὐ {Π6 

ὨΟΙΨ. ΟἾΘ5, ἴοΥΓ Πλ11ι- 

ἸΒίΘΣΙΩΙ ὍΤΟΥ, ἴῸΣ [6 
υϊαηρ ὑρ -οὐ 186 

Ῥοᾶν οὗὨἨὁ ἁ[π6 ΟἾΤΙδὺ, 
13 ἈΠ ὸ 411 αὐναὶπ 
ἰὼ πῃ. ΟὨΘΏΘΕΒ ἰῇ 

ἐῃᾳ ξαϊΐᾷ δρᾶ ἴὰ [Ὧ6 

τῶν ἁγίων εἰς ἔργον. διακονίας, εἰς 
οἔίῃθ ΠΟΙ͂ν (οῈ5) ἰηΐο - ΟΣ. οἶϑδβοχνίοο, : ἴηΐο. 

οἰκοδομὴν - τοῦ σώματος τοῦ - χριστοῦ 
διποοο μὴν οὗ 6 Ἐάν οὐδε ΟὨτίβι,, 
19. μέχρι ᾿καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς 
ΧΕΙ να ταϊσῃΐ δἰΐαϊα ἄοσν 6 811 (065) ἱπίο 

τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ ἧς 
ζ6. ἀπονεις εἶδε. ξΒ᾿ δῃά οὗ ἴδε 



ἘΡΗΒΒΙΑ͂ΝΒ 4: 14.--18 

"ἐπιγνώσεως: - τοῦ ουἱοῦ τοῦ ᾿θεοῦ͵ .. εἰς: 
δοουταϊα Κηοψιθᾶβο οὐἷμαε ϑοθ οξίμα . αοάᾶ,. ἱπίο 

ἄνδρα ᾿ τέλειον; εἰς: μέτρον ἡλικίας 
ΤῊ 816 πρεοις :ϑοχέοςς,: πο ταθββασα οὗ βίδίυσα. 

τοῦ πληρώματος “ ποῦ. χριστοῦ, 
οὔ ἐμ6 ς ΙΝ ἼἸπτοσδ᾽ ς αὐτο ὉΣ ἴὯ6. ᾿ΟἸὨσῖϑί, 

1414. ἵνα. μηκέτι. ὦμεν . νήπιοι. 
ἐὰν οσᾶοσ ἐμαὶ - ποῖ νοῦ .-- χα παν 6 ΟΦ Ρ 68, 

κλυδωνιζόμενοι᾽ καὶ περιφερόμενοι 
Βοίηρ ἰοββϑᾶ δροιΐ ὈὉν νγαᾶνθβ δῃᾷᾶ Ῥείη ὈοσΘ δου 

παντὶ - ἀνέμῳ - τῆς. :διδασκαλίας ἕν τῇ 
ἴο Ἔν ν ϑάνερ ες οἔῦλθ ᾿.: ἐδδοβὶηῃρ - ἴδ6 

ικυβίᾳ-:. ;: τῶν . ἀνθρώπων ἐν. ἐπενοὶ ἐγ τα 
(ἀἰςε) ΩΝ , οὗ ἐπ6΄- χαθῶ ᾿- ὅπ τι 811-  ΟΥ ΚΙ 5 

πρὸς... "τὴν. : μεθοδίαν τῆς "πλάνης; 
ἐλϑν ᾿ς ἐπα -ΟΥ̓ΔΕΒΏΘ55. “ν οὔ ίδο ’ ΘΙΥΟΥ͂, 

᾿ ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ -.. αὐξήσωμεν : 
: δ ΟΕ ΔΥ {ταΐῃ Ραΐ π΄ ἰονα ὅν Βῃου]ᾶ στον 

εἰς: αὐτὸν - τὰ πάντα, ᾿. ὅς “ἐστιν... ἡ. 
ἰκίο.. οἴχῃ. ᾿ [86 αὐ (55), νο 15... 188 

κεφαλή, Χριστό ἐξ, οὔ πᾶν τὸ 
πῆι : : ΠΝ Ἡγὶβῖ, ΣΝ δὰ ΟΥ. ΜΏοχα 811 τὰς 

σῶμα: -. οσυναρμολογούμενον καὶ 
Ὀοαν " τοὺς οίηρ ἠοἰἰρα ἰοσείμου τοῦ δα 

"» 'συνβιβαζόμενον. τς διὰ πάσης 
Ῥϑίηξ ταϑᾶβ ἴὸ 8ο Ἰοβθίβοσ, λον Φ 6}: ΕνΟΥΥ 

“ φ , . Ἀἢ ΄ 3 

. ἄφῆς. τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾽ . 
Ἐν Α “οἕ τα ΠῚ . ΒΌΡΟΙΚ δεσοχαάϊπε ἴο 

:ἐνέῤγειαν -᾿ ἐν μέτρῳ . ἑνὸς ἑκάστου μέρους 
ορϑζαίϊοι. πνϊπαία ἧπι ΤΩ ΘΊΓΘ. Οὗ οὔθ. Οζιας ραχὲ.. 

τὴν αὔξησιν. τοῦ. σώματος -. ποιεῖται εἰς 
16 βυονία οὐδε 'μ»οάν . 1 ΤΏΔΙΚΘΘ ΟΣ 5618 1ηΐο 

οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ. ἐν: ἀγάπῃ. 
Ῥυϊαϊηρ ὰρ οἕ 1561. Ν ᾿ΊΟνΘ. 

ΣΝ Τοῦτο τοῦν. λέγω Οὃς καὶ]: 
Ν ΤΒ15. ΠῚ ᾿ἐδοξθέοτε. ὌὌΙ δΥᾺ ΘΝ δ᾽ τς 8Π8ᾶ 

"μαρτύρομαι. ᾿ς ἐν κυρίῳ, μηκέτι... «μᾶς 
Ι δια Ῥθδτίμξ ὙΣ ΛΕ 88 πὰ οτᾶ, ἐχπιοῖ ναοῦ τοῦ: 

περιπατεῖν καθὼς. καὶ τὰ ἔθνη 
ἴο ΒῈ δι κίηρ : ̓ δοοοσαϊπε 858: .8150 τὰλ8 ἀξαοης 

περί πατεῖ - -ἐν ματαϊότητι, - τοῦ νοὸς . αὐτῶν, 

5 ψϑικίπρ ᾽πὶ ́ . -ἀνϑδοὶίν --. “οὔ ἴπ6 τοῖα οὗ Ἔπδσγα,: 

18. . ἐσκοτωμένοι ᾽ τῇ :". διανοίᾳ 
: (0865) Βανῖμρ. Βεθα ἀατκοπηθά. ο 1ῃ8 δου τ 

. ὄντες, ξρνΣ ἀπηλλοτριωμένοι ΣΝ “τῆς 
(0185) Ῥϑίῃθ, (ομ65) βδνὶῃρβ Ῥδθη δθπδίθα οἱ ἴδ 6 

ζωῆς ΄ τοῦ θεοῦ, διὰ. τὴν ἄγνοιαν τὴν 
1116. οξίῃο  αοᾶ, - ἸΆσΟσΒΒ τὴ. ἱρποβδῆσθ “ἢ 6 

οὖσαν ἐν αὐτοῖς, "διὰ". τὴν πώρωσιν.. τῆς 
Ῥοίηξ.. ἴῃ. ΤΆ 6.,-: ὐσοῦρη ἴῇς - ἀπ] Ππὴ οζίῃα 
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᾿δοουγαῖα Κηουν]θάᾶρα. οὗ 
Π6 5οη. οὗ ἀοᾶ, ἰο 5 
{11- στόν ΤΆ, ἴο τῆς 
ΤλΘΘ ΒΓ οὗ φβτοσίῃ 
ἰμαὺ ῬὈϑίοηρα. ἴο ΚΟΝ 
ΦΠ1ΠΠ655 Οὗ {πὸ ΟΕ τισι: 
141ὸ οτάθσ ὑμαῦ χε 
ΒῃΟΙ]α ΤῸ ΙΟΏΡΘΙ: “Ὧ68 
ῬΔΡ65, ὑοσϑδϑα: δρουΐϊ᾽ ἃς 
ὮΥ Μϑνο5 84 οδγτϊδα 
ΒΥΠΟΣ δηᾶ᾽ ἐμ  ηθ --Ὅν 
δυοῖν ἱπα οὗ ἑθβδοηΐησ 
Ὧν τΘϑη5 οὗ [86 ὑτίοκ.- 
ΘΥΥ Οὗ τη6, ὈΥ͂ τθϑὴ5 
Οὗ ΟἸΏΙΩΡ -1ἢ ;- σοη- 
ὌΓΙΙῺΡ ΘΓΓΟΥ. - 15 Βυΐ 
5ρθδακίηρ ἢ 6 ἔγαϊῃ, ᾿1οὺ 
5. Ὁ. ἴον ΒΊΟΥ, ΠΡ 

ἴῃ 811 [ϊτρ5: ἰηΐο. τα 
ΜῺΟ [Ι5...-.. 16... Πδϑᾷ, 
ΟἸτὶϑὺ. 16 ἘΎΟΣ. : Ὠὐτὴ 
811 ἴῃ8 Ῥοάν, Ὁ Ὀαίηρ 
ἸΒΘΥΙ ΟΠ ΟΌΒΙΥ οἰ πδα 
ἰοσοῦμοσ δῃᾶ- Ὀδίηρ 
᾿χηϑᾶὰρ ἴἤο σο-τοροζγαῦθ 
ὈΓΟΙΡΒΩ. ΘΥΟΣῪ ἰοίπὺ 
ἰμαὺ οἷνεβ ψῇηϑῦ ὁ 5 
ῃθραρά, ϑοοοζαϊῃρ ἴο 
ὉπΠ6 Ζαπηοὐϊοηϊηρ. οἵ 
ΘΟ τοϑθθοῦνο τηθη- 

ΘΓ. ἴῃ ἀμθ6' Ὡ]ΘΒΒΊΓΟ; 
θα ἴοσ. 86 στοσίῃ 
'οΥ μ8. Ροᾶν ἴοσ -ὑδθ 
Ῥυϊαϊηρ τρ. οὗ ἰὐυβοῖῖ 
ἴῃ Ἰονθ.. ...:.: ΘῈΣ 

17 ΤῊΪϊ5, Ειοσδζοσᾶ, Ὶ 
585 δι ὍΘΑΣ ὙΠ] Π655 
το-ἰπ, {{Π6] Ιιοχᾶ, -ἰμαῦ 
χοῦ ΠΟ ἸΟΏΡΟΙ ῬῸ ὍΠ 
πο ϊκίηρσ ἰυϑὺ --85 [88 
᾿ὩϑδοΩβ 8150. ψ8Κ “ἐπ 

1 886. αργοδβύδθι 855 οἱ 
ὉΠ 6] τηΐϊα5,:-18 ΜῈ 
ῸῪ 816. 1η΄. ΔΓ ΚΏΘΕ5 

ταθηύβιν., ᾿ 8ηα: δ} 
οἰδα ἴγοια .ἴ6-- -Ἐ:8 
ἰμ8ὺ Ῥοϊοηρδ:-ἰο:αοᾶ; 
Ὀθαϑαβθ.- ΟΥ ὑπ6. ρθη": 
γῆ σ66: ὑμαῦύ 15: 18 

ὕμοτα, Ὀδαθαβδθ. οὗ 
ὑπ ἱϑθη 1 τοί 

ΒΟ 

ΒΕΝΟΝΟΝΝΘΝ ΝΎ ΨΌΝ 

811 

καρδίας - -19 αὐτῶν; οἵτινες. 
Βοασὲ οὗ μεσ, ως ΜῈΒῈΟ - 

ἀπη χἷν γηκότες ἑαυτοὺς. παρέξδοκαν: 
Βανϊιβ ῥϑένρο ἐὴ ἴο 661 ραΐῃα ἐμποιηβξοῖνες ἐμὸν σαν ον Υ 

τῇ  ῴἈἀσελγείᾳΖ ́  εἰς ἐργασίαν-:. ἀκαθαρσίας 
ἰο ἰᾷ 6: Ἰοοβα οοηπαποὶ πο ᾿οχκίηρ οὗἁ ποθ αμηῈ58 

πάσης Ἵν: πλεονεξίᾳ. - Ἴ-: 
χὰ μανὶηβ τοσθ. “- 

δὲ - οὐχ οὕτως: ἐἀμάδέτε;, τὸν 
Ρυῦ ποῦ ἴδυβ.-. τοῦ ᾿ΘΕΓΩΘΩ͂᾽ 1π6 

χριστόν, 21 εἴ γε. αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν 
Ομ σίβί, - ΙΕ δκΐβδοξ ΐχῃ 

αὐτῷ-- ἐδιδάχθητε, καθὼς: ἔ 
ΠΥΡῸΝ σοῦ σα ἰδυσξ, δοσογάϊηρ 885. ᾿ 15 .: 

ἐν τῷ: - Ἰησοῦ, -22 .- ἀποθέσθαι 
ΪᾺ τὰ 8 1 851.5,. ἴο Ρυΐ ὉΕἙΙ͂ Ξεῖνοα.. 9. γοῦυ 

κατὰ τὴν προτέραν -ἀναστροφὴν τὸν 
δοςοοσάσηβ ίο 8 ΞΟΥΤΏΘΙ 5 σΟΌΣ5Θ Ὀξ σοπαάπος -ἰῃ6 

παλαιὸν. ἄνθρωπον... : τὸν " ΄“ φθειρόμενον 
οος Ο]α - ΙΔ, {ῃ6: (οπ6) . “Ῥοίπε σογτυρίοα 

κατὰ τὰς - ἐπιθυμίας τῆ ἀπάτης;. 
δεοοσαϊηβ ο 6 ἀδδίτεβ οἵ δε. μι νἢ 

28 ἀνανεοῦσθαι ̓  δὲ τῷ... πνεύματι 
τς ἴο ΡῈ ζεμανθᾶ - θὰ (ὁ {πὲ βρί σις 
νοὸς ὑμῶν, 24 καὶ ἐνδύσασθαι 
ταϊπα ὃ Οὗ τγου," ΄, δῃηὰ ἴο Ῥαΐοπ ΒΡΙ͂ΨΕΒ ᾿ 

καινὸν :: ἄνθρωπον -- τὸν κατὰ. θεὸν 
πον , ΤΏΔΕ ᾿ς ἐμ "ϑοοοχαάϊης ἴο Θοα 

κτισθέντα εν ἐν δικαιοσύνῃ. , καὶ ὁσιότητι 
Βανίηδ Ῥθθη οχεδίθα. 1 τ ἰθουβηι 655 δά. ᾿Ἰον αν 

τῆς, ἀληθείας.. 
οὗ ἴπ6΄ 

ὡκν 
95 ἼΣΟΣ 

ΕΝ ἘΒΙΟΌΡΗ νἰομ - ᾿Βανὶπδ ρα ΘΕῈ 

ψεῦδος - λαλεῖτε, ἀλήθειαν᾽ 
ΣΑΊβθβοοάῦ .-: Ῥ6 ζοῦ βρεακίῃρ {ὰὺΐα 

μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι 
νὰ 6 πεῖσῶῦροῦ οξμίσα, Ὀδοϑιβα 

ἀλλήλων. ὃ--Ὸ--  - «τς 
ΟΕ 6 δηοίμεῦ ᾿ Ἵ ᾿: τὰν ΤΩΘΙΏΒΘΙΒ. 

26. 5: ὀργίζεσθε. .-. καὶ ᾿᾿ μὴ 
ΒΕ τοῦ Ῥεΐῃξ στϑάδ πτδίμξαϊ “Τ  8η4 ποῖ 

ἁμαρτάνετ΄- . ὁ - : ἥλιος 

86 χοῦ βίμηϊηβ;, ἴθ ὉΠ βὰπ 

ἐπιδυέτω . ἐπὶ εἸΑΡΟΡΥΙ 

20 Ὑμεῖς. 

ἡτυτῃ 

τιὑμᾶς 

τοῦ 
: ἔξ ἰῃ8 
τὸς τὸν 

ἐπε 

᾿ἀποθέμενοι. τς τὸ 

ἕκαστος 
ΘΟ (οὁΠ6) 

ἐσμὲν 
δ 4:|,- ὺς} 

Ἴρ ἐσὲ 
ἰισμῷ.- 

[δὲ Εν Ῥ6 Βοΐῃδ ἄονντι ἸΡοα ὍΡΟΣ; ῥχονοδδίίοι ἰο᾽ ντὰ τα ὟΝ 

ὑμῶν, 27 μηδὲ δίδοτε. τόπον. τῷ 
οἴου, - - ἈοΙὃς ῬεΎου βίνίη. Ια. - -ἴο {πὸ 

διαβόλῳ. : τως ὁ κλέπτων μηκέτι 
Ὅενη.. ἘΤΡΘ (ο.6) - βίθα της τοί νοὶ 

χοῦ ἨΘδσταάῖ δηᾷ ᾿ἶπ|' 

ἔστιν: ἀλήθεια, 

τ Βα ΟΊ ΟΣ;: 

τι ἢ. [86 [- 

μέλη." 

ΔΕΡΗΜΕΒΙΑΝΒ. 4:19---28 

θῖν Ὠραγύδ. 19 Ἐαυίησ 
-ΟΟ8Θ. ἴο Ὅ6᾽ ὑδϑὺ 4}} 
ΤΏΟΥΘΙ 56.856, ον σανα 
ΘΙΒΘΙνο5 ὌνοΙ -ἴοὸ 
ἼἸοοβα σοῃάποῦ ἰο. ψοΥΚ 
ἘΠΟΙΘΘΏ 655. Οὗ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ 
βοχύ-. Μὶ ρστοραϊχοϑϑϑ. 

20 Βιὺ τοτὶ ἀϊᾶ ποὺ 
Ιθᾶσὰ ἰῃ6. ΟἸγῖδὶ ἴοὸ 
Ὀ6 80, 21 ὑχγον δα, ἴὰ- 

Ψ ἄθοα, ὑῃδῦ σοῦ: πρατὰ 
ἰὴ δῃά ψόγο. ὑδυρῃς 
ὉΥ ΙΆΘΘΏΒ.: ΟΣ Ὠίτι, 

Ἡ 1αδὺ  ἃ5 ᾿ὑταϊα Ἃ Ἰὰ 
Φοβαβ,. 22ιμαῦ. στοῦ 
5ῃσαα ΡὰΓ ἀνὰνγ ἐμαὶ 
:ὁ]4. ῬΘἐΒοα ΔΙ γ᾿ δ} 19] 
ΘΟΠΤΟΓΙΏ5 0. τόοῦκ 
ΤΟΓΙΩΘΥ - ̓ΘΟΌΓΒΘ᾽ οἵ ἘΞ 
ποῦ -8η4 ΜϊσΘΩ Ὁ 
Ῥοίηρ οογταρίεα "ὴς 
σφογαϊηρ ἴο β ἀδοδῃ- 
ὑϊν ἀθβίσθβ;. 28 θυ 
ἐδαὺ. χοῦ 5μουϊᾶὰ Β6 
λϑ 6. ΠΘΥ͂ ἴῃ [Π)6 ἴΟΥΘΒ 
δοίαδύϊιρ Ὑοῦα τα, 
-24 δυνά βῃου!α ρα οα 
ἰπ8΄ ὭΘΥ ᾿Ροιβοιδῦν 

ΨΜΈΏΙΟΙ, πδϑ᾽ ογοάϊδα δο6- 

σογαϊηρ [ο ᾿ὐόα᾽ ὁ ὙἍΠΙ 

Ὁ ἢ {ππ6΄- ΤΙ ΘΟΊΣΒΤΙΘ55 
διηα Ἰογαιν. ᾿; 
᾿ 28 ΜΉ ΘΙΘΙΟΣΘ,. πον 
ιμαῦ τοῦ. Ὦδν6 ταῦ 

"ΒΘ {856 οοά, ΞΡΘδΚ 
ἰσυαϊῃ ΘΟ οὔθ οἵ τὸν 

ΙΓ ἷδ. ΠΘΙΒΏΡΟΥ, Ὀ6- 
᾿ὀδῖιθ6. 8 δῖ. ΤΣ 

᾿ ῬΕΙοπρΊηρ᾽ ἴο Ὁ56. 88- 

οὐμαν. 
᾿ΘΠΩ͂, ᾿γοῦ ἄο- ποῦ 5'ῃ; 
Ἰοὺ. ὑμ8.. 5, ποῦ «δοῦ 

28 ΒΘ πγδέβξαὶ, 

ψῈῈ.. ότι - 1 ἃ Ρτο- 

γοϊκεὰ Βίϑίθ, 21 ἈΘΙΡΏΘΣ 
ΘΟ Ρΐβοο: ἴοσ ἔμθ 
ὮΘΥ]]. 28: 1ιϑὺ [π6 5ἔθβ8ι1- 
ΟΣ δἴ681.- δὸ ΤΟΓΘ, 



ἘΡΡΗΈΞΙΑΝΆ 4: 29.--ῦ: 32 

κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω 
1ϑὲ τὰ Ὅς βίβα]ίηρ, γχαΐμποσ ὑαΐ 11εἰ Ὠΐτῃ 6 ἸΒθοσίηξ 

ἐργαζόμενος ταῖς χερσὶν τὸ. ἀγαθόν 
ΟΣΝΙΩΣ ίο 6 μδθὰβ ἰῇᾳς μοοᾶ ( ἘΠΙη 6) ̓ 

ἵνα ἔχῃ εταδιδόναι 
ΒΘ τδν 6 Βανΐῆρ ἴο Ὀ6 βίν:ηβ ΒΏΔΥΘ 1ὰ οσᾶδσ ἰδὲ 

ἃ λόγος 
ννοτὰ 

μὴ 
. δοΐ 

ἔχοντι. 29 πᾶς 
Βανίηρ. ἘΝΟΙΥ 

στόματος ὑμῶν 
το. οἴγτου 

᾿ ἀλλὰ εἴ τις ἀγαθὸς 
1οὶ 1ὲ θ6 ρχοοβρεάϊωρ οὐδ, μὰξ 1 Δ. δοοῦ (0:6) 

πρὸς οἰκοδομὴν τῆς “χρεία 
ἰοννασχά Ῥυ]ᾶϊηρ ἃρΡ. ΟΥ̓ ἴῃ 6 Ὁ ρα 

᾿'δῷ χάριν. τοῖς ., ἀκούουσιν. 
ὯΘ ταϊρηΐ εἶνε ..ἕ ἔἕδνοσ. ἰἴἰο ἐπε (οῃ 68) ἈΘΑΡΙΏΡ." 

80 καὶ μὴ. λυπεῖτε -τὸ πνεῦμα τὸ 
- ἈΠΩ͂ ποῖ 6 τοῦ βδαάθηΐϊηρβ . ῇε βρίσίς με 

ἅγιον τοῦ θεοῦ, ἐν ᾧ ἐεσφραγίσθητε 
ον οἔίμο αοά, ὮὮὀ ΨΏΙΟΠ τσοὺ Ψ6Γ6 βοαὶϑὰ 

εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 
ἰπῖο ἄδν οὗ χϑιθαβίηξ ὉΚ σϑ βοὴ. 

χρείαν 
παρᾶ 

τοῦ 
{6 

τῷ . 
ἰο ἴδ (Ομ 6). 

σαπρὸς ἐκ 
τοῖα ουΐ οὗ 

ἐκπορευέσθω, 

81 πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ 
ἜΝΘ ὈΪ οσθοθ5 δηά ὑμέοθα δὰ νυσαῖῃ 

καὶ κραυγὴ - καὶ βλασφημία ἀρθήτω 
δΔηα ΒοχΌδυλη, 80 ὈΙΘΒΡἤθων 1οὲ 1 Ὀ6 11:6 ὡρ 

ἀφ᾽. ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ. 
Ζγοῖα γχου ἰοβοῖδμοσ νυ 81 Ῥδάῃ655. 

322. γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, 
Β6 τοῦ Ῥεοοχηίΐῃρ Ὀπΐ ἱπίο οὔθ δποΐμεσ Κκιπᾶ, 

. εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς 
ἀἸδβροββα νν61} ἰο ρἱν, ΞΊΎδΟΙ ΟΊ 5]. ζογτείνίη ἴο βεῖνεθ 

καθὼς καὶ. ὁ -θεὸὲὸ ἐν. Χριστῷ 
ϑοςοσαάϊη 85 8150 ἐμ6 ᾳαοα Ε}] [6᾽ Ἐν Ὁ 1} 

ἐχαρίσατο. ὑμῖν. 
ΒΥΔΟΙΟΙΒΙν ἔογβανθ ἰο σοῦ. 

Β᾽ γίνεσυε. Ὸ6ὉὩ0Ὀὺὀ οὖν 'μηταὶ τοῦ 
Βς τοῦ Ῥβοουγη ἰμοσθῖοσθ ἰτηϊίαίοσβό ΟΕ ἐμα 

θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά, 2 καὶ περιπατεῖτε 
αοά, ᾿8485 σι] άσθση Ἰονϑά, δηᾶ Ὀς γοῦ ννδϊκίῃβ 

ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ αἀχριστὸς 
1Ὰ ᾿ἴονα, ᾿ ϑοροχάϊπε 85 8150 ἴῃ6 [6 τ ΕΝ 

ἠγάπησεν ὑμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ 
Ἰονεα Υγοῦ 8ηα Ἠδ βᾶνθ βεϑίᾶβ ὨϊγΏβΘΙΣ ονεῦ 

ὑμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς 
του ΟΕ ΣΙ 5 ΘΔηα 5βοχΐῆσα ἰο ἴδε Οαοα ἰπΐο 

ὀσμὴν εὐωδίας. 
οὐοΥ οὗ βσυνεεῖ 5υλο]. ᾿ 

ἵνα . 
ἴῃ ογᾶοσ ἰδαΐ.- 
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Ὀυΐ ταῦμεν 1δὺ Ὠϊηγ- 0 
ΒδΙά ψΟΥΚ, ἀοίηρ  ῃ 
δὶ ϑηὴᾶδβ ψῇῆβδὲ 
βοοά σοῦ, ᾿ἐμαῦ:. μὲ 
ΙΔΔΥ Πδᾶνθ βοζηθίηϊησ 
ἴο αἰβίγραῦα ἕο βοηγβ-: 
ΟὯΘ ἴῃ περᾶ. 297,ὶ 
8. τοὐύϊθβη βϑυϊηρ : ηρὲ 
Ῥγοσεβᾶ οὖὖὺ οὗ γουᾷ 
τηου, Ρυῦ τνῆδΐογαν 
βασίηρ ᾿θ βοοᾶ . ΨἿο; 
Ῥυλαϊηρ ἋΡ 85΄ ἐῆε 
πορᾶ ΤΥ 6,. ἰδὲ ἐξ 
ΙΆΒΔΥ ἱπιρασὶ ψηδί- 5 
ἔδνόσδῦ]8 ἴο ὑΠ6 Ὧθαγ- 
6Γ5. 30.150, ἄο τρὲ 
ΡῈ βτίενίηρ αοα᾽ 5 ΠΟῪ 
βδρὶγιῦ, ἢ ψΠΐσἢ χοῦ 
Βᾶνθ Ὀθθῃ. βϑϑὶθᾶ ἴον 
ἃ ἀΔΥΡ οὗ τοιθαβίηρ ὮῪ 
ΤΔΏΒΟΙΏ. ΠΣ ΟΝ 

31 1ι|εῦ 4811 τηδ]οϊοιιβ 
Ὀλύύθτηθθ5 δῃηᾶ δῃη- 
ΒῈΥ δὰ στα 8ηὰᾶ 
Βουδλὴρ Δα Δριδῖνο 
ΒΌΘΘΟΙ Ρ6. ἤδκθη φιΑΥ 
ἔτοτα τοῦ δίοῃρ ψἱῃ 
811 1]ΌΓΣΟΙ 5.658. 
32 Βυΐ Ῥεοοπλα Κἰηά ἴο 
ΟΩ6 8δηοῦμαγ, θη ον 
φοσηρϑϑϑίοηδίθ, Φγθοιν 
ΤουβΊνρ Ο6. 8πούῃοῦ 
7ιϑῦ 85 αοα 8150. ὉΓ 
ΟἸγίδὶ ἔγθοῖν Τοσρᾶνα 
του. εν 

ἢ ἸὙὨοιθἔοσθ, Ὀδοοσὴθ 
ἰτηϊναίοῦβ οὔὐ Ἃοά, 

85 Ὀδϊονορα ομϊάσρῃ, 
2δηὰ βὸ οἡ ψϑικίηρ 
ἴῃ ἴονθρ, }π5ὲ 8.5. 86 

ΟἸὨγτιδὸ ἴσο Ἰονεᾶ σοῦ 
δα ἀδινοσθα Ὠἱ 561 
ὉΡ ἴογ χοῦ 85 δὴ οἵεσ- 
ἴὴρ 8δη 8 βϑογίῆοβθ ἴο 
αοα [Ι͂οΟΥ.84 5νϑοὺς- 
Βιωθηρ οὐογῦ.. 

8735 

ςᾧ. Πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ 
ἙἘοτπιοδίίοη Ῥαξ δηα ὨΠΟΙΘΘΏΘ55 811 ΟΤ 

πλεονεξία “μηδὲ : ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, 
μδνῖβ οσα ὠοΐ-Ραΐ Ιδὲ ὸ 6 Ὀοΐῃβ πδιηθᾶ. ἴῃ σοῦ, 

καθὼς ᾿:- πρέπει ἁγίοις, 4 καὶ 
δοοοσάϊηβ 85 [15 θϑβείης ἴο ΒΟΙΥ (0165), δηα 

αἰσχρότης καὶ μωρολογία . ἢ 
ἀκ βρημ δ 8 δά ΠΣ Μὴ δι κῖη . δὲ 

εὐτραπελία, ἃ . οὐκ ἀνῆκεν, 
οΌΞαΘΩΘ 71εβθη, ν ΐσΒ (55). ποῖ. ἰἐ 18 Ῥθοοχλίῃκ, 

ἀλλὰ μᾶλλον. εὐχαριστία. ὅ τοῦτο γὰρ 
μυὲ ταΐῃοσ. Ἐλδηκϑθίν] δ. ΤῊΪ5 ΖΟΥ 

ἴστε. γινώσκοντες ὅτι πᾶς 
τοῦ 8416 ἀἸΙἸΒΟΘσΏΣΩ ΚΗΘ ᾿ δὲ. δνοχν. 

πόρνος. ἢ ἀκάθαρτος. ἢ πλεονέκτης, 
ἐοτηοδίου ΟΥ̓ Ά ὉΏΟΙΘδα (056) ΟΣ. ΟἿΘ ΒαΝ]ῺΞ ΤΩΟΤΘ, 

ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει. 
ΜΉ - [15 ἰαοϊδίοσ,. ποΐ 615 ανίῃβ 

κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ. χριστοῦ καὶ 
ἱπδοσϊίδῃςς ἴἰπ {86 Κίηράοη οξίῃαε. (μγίϑὶ - δηᾶ᾿: 

θεοῦ. ᾿ ' 
οὗ αοά. ᾿ ὍΣΑΣ 

6 Μηδεὶς ὑμᾶς: - ἀπατάτω κενοῖς 
Νοοῦθ σου 1εΐ Ὠϊτα ὃς βεαποίης ἰο δπιοὶν 

λόγοις, --διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ 
ποτα {ὰσουρ. ἐμθβο (ἐπ 55) ΤΟΥ 15 σοηγίηρ 186 

ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ ᾿. τοὺς υἱοὺς τῆς 
πιΔ οἴ ς;Ἕὀ ἄαἀοά ᾿ὕὉἶροπ τὰς 5058 οὗ ῃθ 

ἀπειθίας. 7 μὴ οὖν γίνεσθε 
ἀϊδορϑαΐθησθ. Νοῖ ἐμπογοίοσο ᾿ Ὀ6 τοῦ Ὀβοογηΐῃς 

συνμέτοχοι αὐτῶν: 8 - ἦτε. γάρ ποτε 
οἰ Ρασίδκοϑιβ ΟΕ ποσὰ; τοῦ ΟΣΘ Ζοὸσ βοχῃθῖπια 

σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ ὡς . τέκνα 
ἀδυκῆθϑθ, πον Ὀαὲ δ ἴθ Σιοχα; 85. -ΠΠ]τϑα 

ὠτὸς περιπατεῖτε, 9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ 
δεπρμὶ με ύου Ψαϊκίηβ,. ἐπε ἔοσ ἔγαϊξ. οἱ ἐμθ 
φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ. 
Ἡρξ [ἴῃ 8} Βοοῦπθβ5 Δα ΥἹΡΏ ΘΟΌΞΙΘΞΒ 

καὶ ἀληθείᾳ, 10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν 
δηᾶ ἐραίμ ον ᾿ ποκῖμα Ῥτοοξοξ -νμϑδὲ 15 

εὐάρεστον ᾿ τῷ. κυρίῳ’ 11 καὶ μὴ 
6 11- Ὁ] βίη ἐο 6 ς [Ιὐοτὰ; δηᾶ δοῖ 

συνκοινωνεῖτε . τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις 
τοῦ Ῥ6 5ῃάσίηρ νὰ ἰῃ6. ψΟσΚα 6 ὑξγυ 0] 

τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ. καὶ ἐλέγχετε, 
οὗ ἴθ ἄβυκηδθϑβ, σδίμοσ Ρυΐ. δῖϑδοὸ ὈῈ τοῦ ΧΣΘρτον 5, 

12... τὰ γὰρ- - κρυφῇ γινόμενα. ὑπ᾽ 
᾿η6 (ἰὨηρ5) Ζ20Υ΄. ΒΙΘΟΘΗΪν - ΠΟΥ ἴο Ρ6 ὉΡ 

αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν. 18 τὰ 
θα ἀἰβρεϑοοῖμ 118 8,150 ἴο Ὅ6 56 108; Εν, 1:} 

ἘΡΉΒΒΙΑΝΝ ὅ: ὃ--18 

Θ Το Τογτηϊοδύϊο ἢ 
ΔΩ͂ ὉΠΟΙΟΔΏΩΘΘ5 Οὗ 
ΟΥΕΙΥ βού οἵ. σσϑϑαϊ- 
ΠΘΞ5 ποῦ οὐϑὰ 6 χῃθ- 
ἱοχιοα διηοην τοῦ, [158 
85 10 ἈΘΗῦβ ΠΟΙ Ῥθο- 
ΡΙΘ; 4 πο 6 ΒΏῃδτηθ-: 
701 οοπαποῦ ΠΟΙ ἔοΟ] 15 

Ἱπκῖηρ ποὺ ΟὈΒΟΘΩΘ 
Ἰοϑώηρ, ὑμίηρ ΨΏΪΟΙ 
8.6. ηοὺ Ὀοοοηίησ, Ραῦ 
ΤΑΌΠΟΣΥ ἔπ σἰνίηρ οὗ 
8 Κ5. ὅ ΒῸΣ τοῦ 
ΚΙΩΟΥ, 15, Γεσορ! ΖΡ 
10 Ζοῦ γουγϑοίνθθ, ὑμδὺ 
ὯῸΟ ΤΟΓΏΪσΑίΟΣ ΟΥ τἢ- 
ΟἸΘΒῚ ΡΘΓΒΟῚ ΟΣ βγδοαν 
ῬΟΥΒΟΙ.----ΨΏ]Ο ΤΟΔῚ Κ 
Ὀαΐχρ 81 1ΔοΙαὐοι---δκ 
ΔῺΨ που δησο ἴῃ [Π6 
Κιαράουτῃ οὗ ἴμ6 ΟἸχὶδὺ 
διηα οἵ αοα." " 
ΘΙ ὯῸ Ἰηϑη  ἀ6- 

σοῖνθ σοῦ τλῆ ον 
1 ΨΜΟΧΑ͂Β,- ΤΟΥ ὈΘΟΔΌ56 

οὗ ὉΠη6 αἰοσϑιϑδια ὑπ ηρ5 
186 ψταὺῃ οὗὐ Οοὰ 
15 σοχηΐηρῦ ὉΡΟῺῚ [86 
5οῆὴ. οὐὁἨ αἰδορραϊΘ 68. 
1 ΤὨΘΓΘοσα ἀο ποῦ Ὀ6- 
ΟΟΙῺΘ ῬδΥΐΆΚΟΥΒ ὙΠ 
(Ώδχῃ; 8 ἴοΥΓ υοῦ ψοῖ8 
ΟὔσΘ ἀδυκηρθδϑ, θα χοῦ 
ΓΘ τὸν σὴν 1 σο- 
πδοίξίΐοη ΜΙ. [16] 
Ιογτᾷᾶ.. αο οἡ Ψ81Κ- 
15 8ὃἃὃι5 ΟἸΣΙάσθη οὗ 
Πρ ν, 9 ἴοσς ἰδ6. ἔσαϊῦ- 
δ8δθο οὗ ὑμθ6 Ἰἱραῦ 
οομϑὲδὶς οὗ. ΨΥ δοσὺ 
οὗ βόοάῃθϑ δηᾶ στἱρῇ- 
ἰθοιχϑηδδ5. δηθὰ ἰσυΐῃ: 
10 οοΡ οὐ τϑκίηρ 
ΒΌΧΘ οὐ Μηδὲ 5 860- 
οορΐδοιθ ἰο μ6 Τιοσᾶ; 
11 δπἃ αὐἱ ΑΙ ηΡ 

ψὶ ἴθ ἴῃ π6 π|- 
Ἔταϊθ 1] ψοσκθ ὑδδὺ 
Ῥοίοῃρ ἴἰο 6 ᾿ἄδικ- 
Ὧδ55, Ὀαύ, τϑΐθσ, ουθα 

6 σϑργονίηρ [{Ώ|61}], 
12 ἴοῦ 86 ἰπΐηρδ ὑμδὺ 
{8|Κ6 Ὀἶβοθ ἴῃ βοοσοὺ ΌὉΥ 
μοὶ ἰᾧ ἰ5 ΔΘ] 
δύ ῇ ἰο τοδί. 18 ΝΟΥ 



ἘΡΗΒΒΞΙΑΝΗ ὅ:14-.--28 

ὑπὸ τοῦ φωτὸς 
Ἡρδὲ. 
-πὸ- 

. 186 

᾿ ἐλεγχόμενα 
Ῥεῖπε ὙΧΟΡὰ Ὅν. [τὰς 

ανεροῦταϊ; .- «πτᾶν - γὰρ 
15 πὐϑα τηδάδ τα ίξοϑέ, νου μηδ᾽ οΥ 

ανερούμενον φῶς ἐστίν. 14 - διὸ 
ϑεΐᾳ τρούεονος πιδ8ὶ 15. ΤὨτοΟυΡἢ ΏΙΘΏ 

"λέγει - τς Ἔγειρε, ὁ καθεύδων, καὶ 
μοῖ 15 ΒΒ ΊΩΡ. Β6ε Ἐλάκ μον τπμδ (Ομ 6)᾽ -. ΒΙθερίηρσ, : δηα 

ἀνάστα ἐκ τῶν- νεκρῶν, κἀὶ ἐπιφαύσει 
βιδαα αρ ουΐ ΟΕ ἴδε ἀρδὰ (0168), δᾶ ψ}1}} βμῖπα ὭΡΟΣ 

σοι ὃ. 'χριστός.. ἐν Ἐοο τὴ Ὁ βου σο: 
ἴο γόα πὸ΄ Ομτῖβί.. οςς, 4. ἐν 

15 Βλέπετε -: - -- οὖν " ἀκριβῶς πῶς 
Β6 Ὑοσ Ἰορκῖπιε. δογοέοσα ϑδοσυσγδαδίαιν - Βονν 

᾿περιτατεῖτε; - “μὴ -ὡς. -ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς 
τοῦ ἃσα ὙΒΙΝΙΩΒῚ ποΐ 88 ἀπυνῖθα (σ65) ρας 88 

σοφοί, "16" ̓ ἐξαγοραζόμενοι ἡ τὸν 
ὔϊ5ε (οτλ65),᾿..᾽ ΑΡαγτηρ. οαϊ ΤῸΣ ΒΘΙν ε8: 

καιρόν, ᾿. Ἔ ἐν ὅτι: ἡμέραι 
δοροίϊηϊοα Ὦπλε, Ῥμϑοδαβδ ἴδε εἰ ὅδ ) 8 

εἰσιν. 11. -διὰ - ̓-τοῦτο μὴ γίνεσθε, 
ΔΙΘ.: τεχοεν ΤΒσοῦβα,. ο: [Ὠ15 δὰ Ὅ6 χοῦ Ὀδοοιηβ 

ἄφρονες, . ' ἀλλὰ : - συνίετε : ᾿- τί 
κουθοῖνο ΠΡ ον οἰθαξ 6 σοῦ σοχαρυθῃθπάϊΐης. ψῃδῖ 

.θ ποῦ κυρίου: 18 καὶ μὴ 
τ μας ππ.}.5.0:} τρσάν.- δα Ὡοΐ 

τιαρ - Ἂς 

: ᾿μεθύσκεσθε : οἴνῳ, -ἐν-.--. ᾧ ᾿ ἐστὶν 
ῬὍα χοῦ ἐβείον τῆϑᾶς ἀγάπα ἰο ννίηθ, ἱπ ὙΝΆΙΟΘΒ 15 

" ἀσωτία;: . ἀλλὰ ἀγληροῦσθε ἐν 
ἀμϑᾶν πε οοῦχβθ," Ὀυϊ 

δὲ πάντα. 
Ῥυϊ 81 (μέαρ5)". 

πονηραί 
᾿ πΗΠΟΚΘά. 

Ῥειυου τ βείασ ἈΠῸ 1ῃ 

πνεύματι, 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ 
᾿ϑρ!σιῦ, ΒΡ δ ΚΙ Ε ἴο 5ϑῖνθα ἴο ὑβϑδιίσὴβ ᾿δῃηᾶ 

ὕμνοις. καὶ. ᾧδαϊς πνευματικαῖς, ἄδοντες καὶ 
ἴο Ἀσυλ!β δά ἐὸ ΒΟ; 5:5. ΒΡΙΓΙΓΏΔΙ, ΒΞ πὰ 

άλλοντε "τῇ - καρδίᾳ ὑμῶν τῷ - κυρίῳ, 
ΕΝ πλοῖον ἴο. ἢ! Πρασγὲ οἵ γοόοτ ἰο τὰς Ἰιοτᾶ, 

20  ξὐχαριστοῦντες, πάντοτε. ὑπὲρ ::- πάντων: ἐν 
ἀπο. ς.:} ᾿ ϑἰνγανε΄ ονοῦ ἈΠ (155) --ἰὰ 

ὀνόματι : τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ; 
νόμοι. π᾿ Ν11] {με Τιοτα Ομσιξα.-. ὁξαβ ΘΕ ΘΒΊΒΣ ἐν 

τῷ. θεῷ καὶ πατρί, 
ἴο ἴδε αοα δπμὰ Ἑαδΐμοσ, 

τς 31. ὑποτασσόμενοι. 
βαΒ)θοιίῃα χΟύΧΒΕΙν ε5 ἴο Οο 6 δῃοίμοσ ἴῃ .-6 8. 

Χριστοῦ. 22. Αἱ’ - γυναῖκες... τοῖς ἰδίοις 
οΟΥ Ομ σῖβί, ΒΘ ο ΜΟΤΘῺ οἷο. [1 Ὅν. 

ἀνδράσιν . ὡς. -τῷ--- κυρί 23 ὅτι. 
ΤΏΔΙΘ Ῥεύβοῦβ.. 85. εἶο 1886 ΟΟΣ Ῥεσϑαβε 

τῆς 4 

᾿ἄδυ 5. τα ψίοκοα. 17 Οἱ, 

᾿ ἀλλήλοις ἐν. φόβῳ ᾿: 

874 

81 ἰῃ8 - ίηρδ' ἰδαὶ 
816 Ῥαϊπρ ΤΕρσονθᾶ 8γ8 
ταϑαᾶθ -τϑηϊξθϑῦ. Ὀγ ἴῃς 
Ἡρμδ, ΙοΓ ᾿Θνεσυ ΤΣ ηρσ' 
μαὺ ἰβ Ὀδΐῃρ δας 
τηϑηϊξοδῦ 15. σδι: 
14 ΜΏΘΓοζοσθ. ὯΘ6 5δ 5: 
“ἌΜδκο, Ὁ 51 Ἔβρϑ 
διὰ διῖδθ. ἔσο (ἢ 
ἄρδα, δμᾶ 6. ΟὨγίες 

ΠΜΨ11 βίηθ. ΡΟ. του" 
15 5ο-: Κορ κὑτγὲοι 

ψοΐο ὑμαὺ ΠΟ τοῦ 
ΑΨ 15 δοῦ 85᾿ ΠΠΜ͵5α 
Ῥαδ᾽ 85. 186 [ΡΘΥΒΟΙΒΊ, 
16 Ρυγίηρ, οὐδ [6 ορ- 
Ῥοτύηθδ τηθ ἔοσ γοὰγσ- 

56 1γοβ, Ῥϑθόϑδιξθ ἢ 

815. δόσομηῦ 66856 Ρ6- 
σΟΙλΪηρ ὉΠΥΘΒΘΟΏΘΌΪΟ, 
Ῥαῦ ρὸ οὔ ρῬοδγοβδινίηρ 
Μηδὺ 6 ὙΜἹ11 οὐ 96- 
ΒόνϑΣ" 5. 18 ΑἸβο, ἀο 
ποὺ Ὀ6 βεἰθίηρ Ἐολ1}} 
ΜῈ αῖμθ, ἴῃ ΜὨΪοἢ 
ΦΘΙΒ - ἰδ ἀθΌΘ ΟΠ Θ νυν, 
“θαὺ Κοορ σεοὐυϊτηρ Π]1ρὰ 
ΜΙ... βρῖστιῦ, -19 5ρθδκ- 
ἰὰρ ἴο γουγϑαῖνθβ. χὰ 
ῬΒΘΙΤΩ5 -8ηα- ὈΥΘΙβ65 ἕο 
αοα δῃηᾶ- βρισιθαδῖ 
ΒΟΏΡΒ, 5 ρίηρ δηᾷᾶ .80- 
ΟΟΙΡΘΏΥἱπρ  γΟΌΓΘ 
561Ὶγ 65 ψΈ πγαδὶς, ἴῃ 
χοῦκ ρατίβ ἰὸ .96. 
Βονϑῃ,"} 201 ἴῃ [88 ὨδΙη8. 
οὗ οὐ Τιοτᾶ σεθαθ 
ΟὨτὶδ εἰνίηρ.- απ ΚΒ, 
ϑῖνανβ ἴοσ 815 ὑμίηρα 
το ΘΓ αοά. ἀράς Βὰς 
ἐμασ.. : ἀτσρ δον 

21 ΒἘ6ὸ ἴμ. ̓ βαβήοοίοα 
ο ὍΠ6. ΒΟΥ ΘΥ ἴῃ 768 

οΟΥ ΟὨγιβῦ. 22.768. αῦνο5 
06 ἴ βυβἝθοιίου: :ἴο 
ὑπο ὲὶῦ Βυβοϑηᾶβ 85 ἰῸ 
ἴδ6 Τιογά,. 2 Ὀδοϑῦβθ 

11 Τοδοναι, 55; 
Ομχίβι, Ῥέα; 

αοᾶ, ΑΨ. ΒΘΥΡ δ... τιοτᾶ; ΠἸΒῊ 
19ν᾽ όπου ῃ, “1,8, 18,16. {π6 Ἰιοχά,. ΒΑ Εϑυρ. 

θα, Οοχᾶ,:. ΒΙτμὸ; 
ἐμσλλαννο ἐυμαῖν. ἐμ οραρώρανσρμηόμαρβμφόβδαρ Φμμνο ΟΦ ου νι χὴν αν βοισεον 

81 

ἀνήρ 
ΤΆΘΙΘ᾽ Ῥαύβοσι- "ΕΝ πεϑδᾶ ὉΥ ἴΠ6. ννΟΙΏ8} 

ὁ. ᾿'χριστὸς. κεφαλὴ - τῆς. "ἐκκλησίας͵ ᾿ 
186 ᾿ ΟΕ σίβὲ Βεδᾷ Ὄ οἵ τὴ 8 ἑλησια φ, 

σωτὴρ τοῦ σώματος, 24 ἀλλὰ ὡς. ἡ 
ΒΆΜΊΟΥΣ οΥἴμ6... “--Ὁ Βαδ- τδ5 

ἐκκλησία. ἵκῶ τ βελαν -τῷ.- 
ΘαοΙδϑίξι :18 δι )εοίξαβ᾽ 561: ἰο 88 ΟΗγχιϑὲ 

καὶ “αἱ γυναῖκες : τοῖς 
8150 1ῃ6 ὝΟΤΆΔΘΙ ". ἰό τε ἡ 

παντί. “25 Οἱ ᾿ἄνδρες, 
ονουν τη. ὍΆΘ ΤᾺ816 ῬΘΙΒΟΏΒ, 

τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ - ὁ 
{16 ὙΥΟΙΆΘΏ, -. : ἀδξ τα τὴ ἐν δῖβο.- 

ἠγάπησεν" τὴν ἐκκλησίαν “ 
- Ἰονϑβᾶ ΞΕ 

ΕΞΘΣΞ ΣΙ ὑπὲρ' αὐτῆς͵. 26. 
Β6 ἕανβ Ῥεβϑίᾶβ ονεσ 1, 

᾿ς ἁγίάσῃ ᾿καθαρίσας 
Β6 ταϊσδξ ̓ βατιοι ἐν Ὁ Βανὶης οΙδαηβθά. 

τοῦ. ὕδατος ἐν 
ὉΣίΒ6. “" ὙΑΊΕΣ ἀπ 

παραστήσῃ. , αὐτὸς ἑαυτῷ 
ἢ ταὶ τ: Ῥχαβθηΐ'" “Ὁ ἴο ἨΪΤΆΒΘΙΣ ΕἸοτίουβ 

ἐκκλησίαν, μὴ ̓ἔχουσαν.. σπίλον ἢ 

ταὺθ' 

᾿χῇϑ]6 Ῥοσχβοϑβ.. 

τ ἀγαπᾶτε 

ἡ χριστὸ 

-καὶ 
δᾶ 

ἵνα 
πῃ οσάοσ ἰδαῖ - ἃ - 

τῷ 
ἰο ἔμα: 

ῥήματι, 21 - 
ΟΒΕΣΤΕΡ,, 

Ῥαΐῃ 

ἵνα 

. 

ῥυτίδα ἤ. 
᾿ ΘΟΠ6]65ἴδ, ποῦ “ δανίηβ . 5ροί ΟΥ᾽ ὙΤΙΆΚ]Θ. ΟΥ̓ 

τι .- τῶν “τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα 
Δ, οὗ ἴῃς: 5ΌΠΒ᾽ (εἰ π65), ρυΐ ἴῃ οχᾶδχ ἰδὲ 

ἢ ἁγία. καὶ ἄμωμος. ... 
ἐπ ΤΑΔΥ͂ Ῥὲ ΠΟΙ ᾿δῃηᾶ ὈΠῸΙΘΩΛΙΒΗΕΩ͂, Ἔν νι 

28. οὕτως ὀφείλουσιν. καὶ οἱ ΓΝ ες 
τ ἦν ἡτν ὙΠ. «τ ΓΘ ΟὝΔΠΕ 00 8150. {Π6 τΆδ16. ΞΕ ΕΣΤΕ 

ἀγαπᾷν τὰς ἔρον γυναίκας, ὡς -τὰ 
ἴο ὍΘ Ἰονίηξ. ἴμ8 ΟΣ ἐβαῖηβεῖνεβ ΨΟΣΏΘΙΩ..: 85. ;1}26 

ἑαυτῶν. ςσώματα΄ ὁ. ἀγαπῶν. τὴν 
οὗ ἐμϑσάβεινεβ, -οάϊθβ;. ἐπα (ολ6).. Ἰονίηβ, 18 6΄ 
ἑαυτοῦ ογυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ, 29. οὐδεὶς. 

ΟΣ ὨλτΏ561Σ ψοχαϑαὶ. ες ΒΙΓΆΒΘΙΕΣ Σ Ἰονίηρ, - 0 οὯ8 

σάρκα ἐμίσησεν, γάρ. ποτε .: τὴν. - ἑαυτοῦ 
ἴον βοιωθ τηθ. 186. οὗ ὨΏΒΕΙΣ ΒΘΞᾺ. δὲ Βδίεα, 
ἀλλὰ . ἐκτρέφει - καὶ: θάλπει. .- - αὐτήν, 
Ῥαξ Β6 βουιείομες ουξ δηά΄ μὲ ἴς ομοσιβητης 1, 
"καθὼς “καὶ... ὁς:. χριστὸς. τὴν. ἐκκλησίαν, 

ΠΕ σύν 8.5. 8150. ᾿[86. Ὁ σίβε - με΄. “ἐροϊεβία, 

80 ὅτι. ᾿μέλη ἐσμὲν. τοῦ -σώματος 
τς Ὀβοδϑαβα.: ΝΕ, ΘΕ Ασα οξίθθ ᾿ Ῥοάν . 

αὐτοῦ.:.81 - ἀντὶ -- “τούτου. καταλείψει. 
οὗ Πίτῃ. «Ιβίδδαᾶ οὗ ἴῃ15 11 Ιθᾶνβ ἄονῃ 

ἄνθρωπος -. τὸν. πατέρα . καὶ τὴν μητέρα . καὶ: 
ΤΆΒΘΩ ἴ:6 ξαίμοσ ϑδῃᾶ ἰῇ τηοΐμοσ δηᾶ 

᾿. ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ 
85. 8150} 

αὐτὸς 
Ὦθο 

᾿ ἴδε. 

χριστῷ, οὕτως 

ἀνδράσιν : " ἐν 

-Ὅ6. τοῦ Ιον!ηδ' 

ς] θα ᾶβ, οομύζηπ ἴον- 
Ομ σίϑε " 

«ἑαυτὸν [8; 
“ΒΙΧΩΒΘΙΕ 

αὐτὴν. 

λουτρῷ, 

ΠΝ οχᾶστ ἰμαῖ 

ἔνδοξον τὴν 
ἴδε 

Ἴσνψα ΠΈΒᾺ; 

 ΕΡΗΕΒΙΑΝΒ ὅ:.94..-. 3} 

ὃ ΙΒΟΒΠΩ 15 ποδᾶ 
οὐ ᾿μἷβ. στῖΐξθὸ 85 ἐδ 
ΟὨχίβδὺ δῖδο 15 Ἠδβάᾶ 

ΠΟΥ δ - οὐηρτορδιίϊοῃ, 
6. Ῥοίὴρ. ἃ. ϑϑίου 
οἵ [{15] ῬΟΩ͂Υ. - 24 Τῇ 
ἔδοῦ, 85. (6. σοηρτο- 

,Βαϊϊζοη ἰ5' ἴπ 5. 166- 
᾿οὴ ἕο. ἐμπ6᾿ (ΟΠ σι ϑῦ, 
80. οὐ -ῖνοβ αἴ56 6 
ὕσ: ἐμοῖσ: Βυβραηᾶς 
ἴπ νου ΐηρ. 55 ἘΠ15- 

πανὶ Ὑοῦπ συ νέϑ, Πιδὲ 
«ἴθ ΘΟ γίδῦ .: αῖβὸ 

Ἰονοᾶ [88 ̓  οΘὐηρτερα: 
ὑΐοσι δῃᾶ ἀδιϊνεσθα ὑρ 

ἢ δ 2000): 7} δ] ἴοσ τ, 28 ὕμαῖ 
ὯΘ τηΐϊρἣῦ βϑι λους ἱ, 
ὉἸθαπδίηρο. πὶ ὑπ 
Ῥαΐὰ οἵ ΔΊΟΥ Ὄν 
ΤΏΘΔΩ5. ΟΥἨ ἁ {μ8. ὍΜΟΧΪΩ͂, 
27 ἰλαὺ Ὧ6 τὶρηῦ ρῥστο- 
οὔ ὑῃ8 ΘΟΏΘΤΘΡΘΌΪΟΣΙ 
ἴο ὨΪΤΏΞΘΙΣ ἴῃ 109 ΒρΙ θα" 
ὅοΥ, ποῦ Βανίῶρ᾽. ὃ Βροῦ 
ογ΄, 8 ὙΤΙΏΚΙΒ, ΟΥ̓ ΔῺΥ 
οὗ 5.0 ἢ ἰΒῖμΕ5, Ῥαΐ 

Βα 1. Βμοι ἃ δὲ ποῖν 
δῃᾶ  πϊουῦ ὈΙΘΙ 5}. 
28 Τὴ [ῃἷς πϑν. Πϊι5- 

 Ὀαλάθ ᾿ουρμῦ, ἴο- Ὀὰ 
Ἰονίηρ ὑμοῖν -“ίῖνθο 85 
ὑπο οὐ: Βοάϊοϑ. - ἘΠ 
ΠΟ ̓  Ἰοῦδ5 - 5. τὴ 
Ἰογεβ᾽ ἩΪΤΏΞΘΙ, 29 ῸΓ 
ΠΟ ἸΏΒ ΘΟΥ̓́ΘΥ Ὠαβα ἢἶβ 

ἔρθαβ διὰ ὉΒΘΕΙΒΠ65 ἡν, 
85 ἴη6 ΟἸγὶβῦ αἰβὸ ἀσδὲ 
μπθ. σοπρστορδίίΐοῃ, 
30 Ῥθοδιιβο 6 - 816 
ΤΩΘΙΩΌΘΥΒ. ΟΥἨὨ Ὧϊ5 Ῥοάγ. 
81 “Ἔοτ᾽ δὶ5. τϑὰ- 
Β0Π 8. ΤΏ88 - ΜῈ 11} 
Ἴθενθ [Πϊ51. ξαῖβοχ 
8ηά. [ὨΪ5] τοῖο ῦ. δηᾶ 



ἘΡΗΒΙΞΙΑΝΕΝ ὅ: 82--6: ἢ 

προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 
Ὧ6 Ψ]1Π 6 οἱοβϑὶν βέμος ἰοννασᾶ. 6 ψόοσήδη ΟΣ πήχη, 

καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 832 τὸ. 
δι ΜΠΡῈ ἐπ ἴνο ἰπΐο. 865 ἢ ΟἿ6., ΤῊΘ 

μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω 
ΤΑ ϑίουν 1ηῖ95 δτοαΐ 1115, 1 ρΡυΐ 81 58. ]η8 

εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 
ἰηΐο [Φ) εἴν ΠῚ διὰ ;1Ἃτἴο δε Θοο]6βίδ. 

83. πλὴν καὶ ὑμεῖς οὐ . καθ᾽ ἕνα 
Βοϑίᾶθ δἷϑόο'. υοῦ ὴ6 δοοοσχάϊῃς ἴο οὔβ 

ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως 
ΘΟ Ὦ ΜΝ". ΟΣ Ὠΐγηβ61Ὲ νοσδ - 15 

ἀγαπάτω. ὡς ἑαυτόν, ..ἡ δὲ γυνὴ 
161 ἰτα 6 Ἰονίῃξξ. δβ Ὠἰγηβα, {πα Ὀχξ ΟσΆΘῺ 

ἢται τὸν ἄνδρα. ἵνα. φοβῆ 
ἰὰ οτάοσ ἰδὲ βῆ Ὧδυ᾽ Ὀ6 ἔδαγίῃρ ἰῃ6 ͵ΤῊ816 ῬΘΥΈβοῃ. ".: 

θ Τὰ τέκνα, ὑπακούετε. τοῖς γονεῦσιν 
ΤῊ6 οὨλᾶχοα, 6 χοῦ ορονίηρ ἴο {8 6 Ρδαύφηῖΐβ 

ὑμῶν ἐν κυρίῳ, τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον" 
οἔτοῦυ ἰπ  Τιοτᾶ, 1815 ΤοΥ 15 τ Ἀΐθοιιβ; 

2. τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, 
ΒΘ Βοπουίῃβ ἰᾷ6 ἕαΐμον οἔγνοι δπᾶ ἴπε σροΐμοσ, 

ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, 
ννὩϊ Δ8δ οογητηδηάχηθης ἢγθὶ ἴθ Ὀτοιλίβα, 

8 ἵνα 5 εὖ σοι γένηται. καὶ 
ἴῃ οχᾶου ἰμβαεὶὺ 6 ἰογνοι 1 τϊρηΐ οοσ δηὰ 

ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. 
σοῦ 1} 6 Ὧπ 6 ξτοδά προ ἐπα βδασγίῃ. α 

οἱ παάτέρες͵᾽ παροργίζετε τὰ 
16. ξαίωοϑχϑβ, ΄ ποῦ Ὅ6 τοῦ ρχγονοκίηρ ἴο ννταῖΐῃ [86 

τέκνα ὑμῶν, ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ 
ΟἸΣΙάγοη  οἔγου, Ῥὰαϊ Ἀδ γοῦ πουχίβῃϊηδ οὐδ Θπι 

ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου... 
ἰᾳ ἀἰβοίρ!ηθ δηα ραυξηρ γταϊηα ἴῃ ΟΥΤογά. 

ὅ. Οἱ δοῦλοι, - ὑπακούετε τοῖς κατὰ 
ἸΤΠ6. βίανθθ, ΡῈ χοῦ ορϑσίπξ ἴο ἴπῈ δεοοοχαϊζηρ ἴο 

σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ - τρόμου ᾿ ἐν 
βΒεθ ἰο]οσάβ νὴ δῶσ δηᾶ ἐσουηθ!ἢὴρ ἴἢ 

ἁπλότητι. τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ: 
ΒΑΘ ον οδίμθ ᾿ θαυ “ οὔὗγοῦ 885 το ὅμὲ 

χριστῷ, θ μ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς 
Ομ σιξί, ὦ πος δοσοχάϊηρ ἴο ἘΥ 6 - 51 νοῦν 85 

ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ᾽ 
ΤΩΡ ΡΙΘΑΒΟΥΒ - δαΐ 89 51ανθβ ΟΣ ΟΠ σῖξὲ 

ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐκ 
ἀοίπαε. 6 ΨΨΏῈῚ οξίμε Οσοα ουΐοξ 

1 μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς 
ΜΙ νν611-τοϊηθ πιθ 85 ΒΙΑΥΙΏΩ͂, 

500, 

4 Καὶ | {αύμοτϑ, 
ΑΔ 

810 

6 ΜΠ βῖοκ ἰο' Ἠἰξ 
6, δοᾶ ὑπ6 ὕντο: ΨῈ] 
ῬΘΟΟΙΏΘ ΟἿ6 ΖἸ65ῃ," 
32 ΤὨΪ βδοζϑᾶ. βϑοχες 
ἷβ ρτραῦ. ΝΟΝ 1 δγὴ 
ϑρθακίηρ σἱῦ ταϑρϑοὶ 
ἰο ΟἸὨγὶϑὺ δῃᾶ ὑπ6 σόῃ.- 
στοραίίοῃ. 33 Νόνου. 
{616 55, 8150, ἰθὺ ββοὴ 
ΟὨ6 οὗ τοῦ ἰπάϊντάμ8]- 
Ιν 80 ἴον ἢΐβ υἱἕβ 
85 Ὧ6 αἀοθ5 ὨΪΙΏΕΟΙ: 
ΟὨ μθ οὗ  Ὠδηά, 
7086 ψίιΐθ βῃουα Ὥδν 
ἄθορ τοϑρθοῦ ἴῖοσ ἼΕΣ 
Ὠυβρϑηά. ἐν 
θ6 ΟἸΠΙάτθη, 6. ὁθ6- 

αἰδηῦ ἴο γόοῦξ᾽ Ρ81- 
οηΐβ 'ἴῇ υἡϊἱοθ ὙΠ 
[006] Τιυοτγᾶ,. ἴοῦ ὑπ 
5 στἱρηίθουβ: 2 “οῃ- 
ΟΥ ΥΟῸΓ ζδίμεσ.. δηὰ 
[ψοὺγ] τηούμοχ"; ψΏΙΘΩ 
ἷ5. ὑπ ἔγβῦ οοϊτηδπμᾶ 
αἰ ἃ ΡῬχγουίϑο: 
3 “Τμαὺ Ὁ ΤΔῪ 5Ὸ ὝΨΕΙ1 
ψὶθ γοι δηᾶ γοῖ Τδν 
εηάυγα 8 Ἰοηρ' ὑτὴ6 οἡ 
π6 βαυίῃ." 4 Απὰ τοῦ, 

ἄο ποὺ Ἀ6 
ἐγτιδῦϊηρ. σχοῦσα ΟὨ11- 
ἄχθη, Ὀαὺ ρΡῸ οἱ Ὀτγίηρ- 
ἴὴρ ὑμθὰ ὉΡ ἴῃ μὰ 
αἰδοῖ ηθ δηα τθηΐα]- 
Τοαυϊαύϊηρ ΟΥἨ 9680- 

7 ν8}." ᾿ 
δου 5]18ν65, “θὲ 

οροαϊθαὺ ο Ὅπμοβα 
ὍΏΟ 841.6 [σΟἙΕ] 1π|85- 
6 γ5 15 83 ΖΙ65}}17 
56Ώ56, ἢ ἔρασ δηᾶ 
ἐσο ηρ ἴῃ (6 51" 
ΠΟΥ οὗ γόῦκ Ὠραγίβδ, 
85. ο΄ ὕπο ΟὨγιϑῦ, 
Θ ποῦ Ὁ ΨᾺΣ οὗ 6γ8- 

ὡς “δοῦλοι Χριστοῦ  56τνῖο6. 85 τλθῃ ΡΙ685- 
ΟΥ5, Ρᾳᾳῦ 845. ΟὨΓΙδυ 5 

ψυχῆς͵ ] 5ανεβ, ἀοϊηρ ὑπ6 ΒΗ 
οἵ αοα νῃο]6- ΞΟ 16α, 

τῷ [188 5ῖανβα. ψὶ ροοᾶ 
85 ἰο ἐς | ΠΟ] δ Οη5, 8δ5. 0 

4' Ζομονδ, 1.8: [η6 Τιοχᾶ, ΒΑ. 

ΠΌΡΟΝ 

δεν μρροφον ομλρ οναφ δῶ το μπν ΦΡμ αν. δι ἐρεσπησδυ μμρμιϑϑαμα ὑναμνησο κ ον σαβιβυφρονάμλ αν 
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κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, 8 εἰδότε ὅτι 1 σθ ον," Ποτᾶ δπᾶὰ ποὲ ἰο τῦθπ, ΒΑνΊη5 ἘΜᾺ ἐλδῖ [χρὴ τ ἐν ϑαβο κα δ 
ἕκαστος, ἐάν τι. ποιήσῃ. ἀγαθόν, [ἐπα , 0 ἢ (οη6), 1 ΟΕ δανἐμίηρ δ6 τε με ἄο ἐόμς ἦ ἜΨΘΥ ἐπεὲν τὰ πἰ Ἄνυτος 
τοῦτο ες κομίσεται παρὰ κυρίου, [ Μ11 χτεοϑὶ ἱ : 1Π15 6 Ψ1 σασΥν. ΟΥ̓ ἔοτ 56} 2 βεβὶθθ οὗ Ἐκπά, ΤΤΌΤΩ ἐφλσώςαν ωπατος 

εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος. 9 Καὶ οἱ [εΓ Β6 6 5|δνδ ΟΣ ΜΒοΐΠΕΣ :- βῖανα οτ ἔτθθίηδῃ. ᾿Αμά ὅλο | ξγρογηδῃ, 9 ΑἸξὸ τοῦ 
κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς |ταδπίδιβ,- ᾿δοὶ Ἰοσάβ, ἴῃε νϑῖν (ἐπίῃ ρ8) με χοῦ ἀοίῃβ ᾿ἩΔΑΡΩΣ {Ὧ6 ἡρλ με ας βρλευ το: 
αὐτούς, . ἀνιέντες - τὴν ἀπειλήν, [[Ώοχὰ, 1ρέϊ : ἴβοῖα, Ἰεϊπσ οὺΡρΡ 6 {δα ἐατεαίοπιμ, ἐμ ον ὑων 

εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν ὁ [τοῦ Κποχ ἐπδὲ {πὸ ἈΔνΊΩΒ ΚΠονν ἱπαὲ αἰδὸ οξίμοιη δὴ οὐ γοῦ ἔπ 
κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωπολημψία 
1τοτὰ ἴθ ἴὰ -ϑανϑῆβ, δηᾶὰ χϑσεϊντηρ οὐμνις 
οὐκ ἔστιν παρ᾽ αὐτῷ. 

Μαβίθι οἵ Ῥούῃ ἐπϑηλ 
δ8ηἃ τὸῦ ἰ5 ἴῃ ὑπ 
ὮΘΆΨΘΙΒ, Δα ἔοτα ἴα 
ὯΟ ὈΔΥ ΑΙ Ἱ Ὠΐχτα, ποῖ 18 Ῥϑϑίαφς.. ἤΐτῃ, 

10 Τοῦ - ὑχοιτοῦ 10 ῬΊΏΔΙΗΥ, ροὸ οἢ 86- 
ΟΕ πο Ἰαξξονας (106) τ ΠΕ ῬΟΨΕΣ [ΔῚ ΠΗΕῚ 

ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρί χὶ ἐ Ὁ τοσὰ 8ηά π΄ [86 Ρ6 χοῦ βίη Ἔριν θὰ ΐπι ταν Ευο ᾿ν ἀρ ΠΕ ΤᾺ ἯΙ Ρ Ὁ: ὃ ᾿ ἰδ 
εὐράτει τῆς ἰσχύος “΄ - αὐτοῦ. τοι σις Βαϊ Ὁ Ἀδῆτα " ΨΩ ἢ 5 5 ΕΠΕΊΕῚ Ἀπα, ἰἴγορῃ σά ἱπδὶ τοῦ νδύσασθε ἣν πανοπλί π, τοῦ ᾿ 

Ῥαϊ οὴ γουγβεῖνοβ ἸῊς - Απορὶνς ̓ οὗ το ἸΘῪ ὍΘ 8016 ἴο βίαπά ἔἰσὶ δρϑαϊηδὺ ὑῃ6 
το δύϊοη Οὗ (δ 
ὮΘΥ]];. 12 ΌΘοβδ6. 6 
Ὦδνθ 8. νσθϑυϊηρ, ποῦ 
ἀραΐϊμϑὺ Ὀ]Ιοοᾶ δηὰᾶ 
65, ρυῦὺ δρδίηϑδὲ 
8 βονθσῃτηθηῦβ, 
δραϊηδῦ {πὸ διυίμοι- 
101865,. δρδϊηδὺ ὉὯ6 
ΜΟΥ] σΤυ]οστα Οἱ {185 
αἀΘΥΚΏΘο5, δρδίησδὺ [86 

δὰ εοιρωὰ ὧς ἐν Ὀδαθία ὑπ φασὶ προ 
ἐν ταράξει δυ η πο κυ, 
Ἔ ϑον ρει {προς οἴμα καὶ σάρκς, 
με ορύνος ΤΣ ον ρχόξδι, τυ τρθδ,, Ἰὰς 
ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ. 
σκότους τούτου, πρὸ τὰ πνευματικὰ - ᾿ : ἀδυκηθ55 ἸΠϊ5, " οὐοψατα ἐμ ϑρίσιτδ]- (1 55) Νάθαν πρϑν: Τοῖεερ 1Ώ . ΄ ᾿ Μ , Θ ΘΑΥΘΏΙ ὈΙδΟ0θ5. τῆς πονηρίας ἐν τοῖ ἐπουρανίοις. ς ᾿ ἴ6 ψ]οκράῃθθθ ἴῃ πο ᾿Ἰπβάβον ἐριλοξιὴ: τ δον ΡΣ 

διὰ τοῦτο ἀναλάβετε -τὴν πανοπλί π ἘΘΕῚ το, ΟΠ Ε᾽Θ ΤἈτΤΟυΒΗ ΟΠ Ὠϊ5΄ ἰδ κα, ἐπῶν ὌΡ ΕΜ . ῬΟΒΟΟΙΝ ν Ἀμρος ἀπε ἐσ ὩΣ τ ἢ ΗΑ ᾿ βημρίαμ : γοῦ ΙΔΔὉ ὍΘ 
Τρ πῶ ρει δυνηθῆτε. 2616 ἐο τεδὶσὶ ἴὰ ἐδ οὗ 86 αοᾶ, 1 οτᾶθν παῖ τοῦ χηϊσηΐ Ὀ6 8016 τὰ Ὥ Θ 

ψἱοκοᾶ ὅν 8πηἃ, δέξεσ ἀντιστῆναι ἐν τῇ: ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ 
ἴο βίαπα αϑαΐιβεὲ ἴπ α ἄδν. ἰῃβεὰ ψίοκθα δπὰ υὙοὸῦ ΟΒΒγΘ ἄομθ 81] 
ἅπαντα. κατεργασάμενοι στῆναι. ὑμϊηβθ ὑμποχουρῃν, ἕο 811 ([λῖπ|ρ58) Βανίηρ ψοσκοα ἄονγε ἰο Ξίδηᾶ, βίῃ ἤσ.  Ὸ" ᾽ 

ἴδε Σομονδῃ, 71,8: ἐηὴ6 Ἰιοχᾶ, ΝΒΑΨΕ. Σ 8" σεβόονδῃ (ἴο 
(οΙοββίδηβ 3:22-24); [η6 1ιογᾶ, ΒΑΚ; ι 

ἈΠΟ Ε τυρὶ ΟΟΥΣΟΞΡΟΙΩΔ τ] 



ἘΡΗΕΞΙΑΝΑ 6:14-.ὃ.0 

οὖν 
τμοσοἔοσε 

ὑμῶν ἐν 

. 14. στῆτε“ - 
ϑἰδηᾶ γου: 

ἀπ, ὑπερ ξωσάμενοι ὭΣ 
Ἀανίαξ σίγαδα βεῖνεβ αροὰξ [6 Ἰοΐϊ 

ἀληθείᾳ, ᾿ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα 
ἐταΐα, , δῃᾷ Βανίπρ Ραΐ οα βεῖνεβο {π6: Ὀσεαβίριδία 

τῆς. - πος δικαιοσύνης; 15. καὶ 
ὉΕ 16... ταν ἼΣΩΣ εν ΧΙΒΆΘΟΠΞΏΘΒΞ, ᾿δῃα 

τθι τ οδΝ δ ναι τ. ποὺς πόδας ἐν 
Ἀν θουηα ὑπάεχ 56 Ιν 85 δ... εἰ ἔδο! Εν εἾ 

ἐπραβσθαο τοῦ εὐαγγελίου ΤΕΣ εἰρήνης, 
Ταδα 655. οἕ 'δ8 Βοοὰ ὭΘνΞ ΟΥ̓ τῇ ῬΘδοθο, 

16 ἐν" ΠΕΣ πᾶσιν ἀναλαβόντες. τὸν 
ἴὰ “411 (1055)  (ὅτι65) αν ΩΡ ἰακὸπ ἂρ μα. 

θυρεὸν ᾿, τῆς : πίστεως, ἢ  Φ᾿ 
Ἰοτέοι βῃϊθι᾽ ᾿ οἔἴμε “᾿ ΦΔΙΊΏ, δ ΨΜΏΙΟΘΒ 

δυέδέσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ 
τοῦ ΠΕ 6016" Ὑρρῦθῇ 11 : ἴμε. τ ΤΩΛΒΒ1165 ΟΥ̓ τῃ68 

᾿ πονηροῦ. “πεπυρωμένα 
νος κεα ᾿(οΠ6) ̓  μανῖηξ ὍΘΘῃ 5εῖ δᾶἔσβ 

Γ σβέσαι: περικεφαλαίαν τοῦ- 
ἴο᾽ χη ρυῖβῃ; δια ἴῃς. Ἰγαθ. ΄.. οὗίμε 

σωτηρίου δέξασθε, . καὶ τὴν μάχαιραν“ τοῦ 
,δ58]ν δίϊοῃ δεςθρΐ γοῦ, δια {πΠ6 . Βνοχα. ΟΥ̓ [868 

πνεύ ατος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ, 18. διὰ 
᾿ τρίτα, ᾿ ψΏΙΟΣ : ἘΠ μμ ΟΥ αοά, ᾿ 

πάσης προσευχῆς καὶ 
ΜῊ 8}1. νου’ δηά 

παντὶ 

τὴν - ὀσφὺν. 

τὰ ἐ 
1μ6 (οπ 65) 

17 καὶ τὴν 

δεήσεως, 
οἵ ταρριοαίΐοη, 

καιρῷ ἐν 
Δρροϊῃῖεά εἶσθε ἴῃ 

ῇ ἀγρυπνοῦντες 

προσέ ἐμέναι ἐν 
᾿ΟΡτΑ σι ᾿ Εἴ οἵ Εν ΕΥν 

πνεύματι, καὶ εἰς "αὐτὸ 
᾿Βρ τῦ, ὐϑηα ᾿πΐο : 10: ΔΟΒΊΔΙΏΙΩ ΒΡ ἔΓΟΥΩ 5166 Ὁ 

ἐν πάσῃ “προσκαρτέρήσει καὶ το δεήσει, 
ΕΝ 811 : Ῥεγβενεσϑησθ ςς δαηᾶ. ἰὸ ΒΡ): οδίίοη 

“περὶ ἡ πάντων τῶν 19 καὶ 
8θοις Ὁ Δ ; Ἴπε:... ΒΟΙΡ (ο 65), διὰ 

ὑπὲρ. «ἐμοῦ, ; τ ἵνα μοι. :.. δοθῇ 
ὉνΘΓ, ὑταθ, Ἷἃ οτᾶφγ ἰδῇ. ἴο τὴ6. πῖρῃξ ἵν Εἴνεα 

λόγος: ἐν... : ἀνοίξει: ες ὑτοῦ 
εοχα ον ἴα “ορθηΐηε ἋὋΡ οεέμο᾽ 

ἐν “παρρησίᾳ, γνωρίσαι᾽ 

- ἁγίων, 

"χη ὈξτΏΘ, 

κ΄. ,οαΐδροκβησιθ58 ἴο δ Κα Κπουν ἴμε΄ ΤΑ ΒΊΕΣΥ, 

'πρῦ ὦ ᾿ς εὐαγγελίου 20 ὑπὲρ᾽ ἐν ἡ οὗ" 
οΥ ίῃε. . Βοοά; ΘΥΒ ΟΥΕΣ δ. 22} 10. 

πῤεσβεύω. ̓ς ἐν. ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ 
1 δὴ δι ΡΑ ΒΒ 1 Ομδίη, ἴῃ ογᾶθι παῖ ἢ ἢ 

᾿παρβῤῥησιάσωμαι .: ὡς, --δεῖ --- (με. χαλῆσαι. 
Ι τσ 6 οὐ βροΟκο 85. 1 15 Ὀἱμᾶτη σ᾽ ἘΦ ἴο 5Ρε8ῖ. 

οἔγχου ᾿ἰπ΄ 

«Ἰτου 

ἀν ἴο 

στόματός ᾿ μοῦ; -: 

τὸ μυστήριον [ Η οΩ ἘΠΕ «ϑοῖς 
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14 Βαμα. ἄστη, ἔμογα. 
ἔοτθ, ψιὺ σόῦκ Ἰοὶῆς 
εαἰτάβεᾶα. δρουῦ- πε 
ἰταῦῃ, ἃπᾶὰ δνίηρ Ὅς 
Ὁπ6Ὸ Ὀγϑδδύριαῦθ. ἢ οΣ 
τὶ θοῦ 655, 15 δηὰ 
πῖρ σοῦ ἔδοῦ - 5ῃοα 
πῖ {π6΄ ̓  δαυϊρηηθδὲ 
οἵ -ὑῃ6 βοοῦ 'παῖε 
ΟΥ τϑδορ. 16 ΑΒόνΘ 
811. ΐηρβ, ὑδῖθι. ῷ 
ὅπ Ιϑᾶῦρθ 5}1614: 
Σαϊλῃ,. νιν." ΝΕος 
συ Ψ1Π1. 6. 851 

πο. αἀασμ6ἢ .8}} τῆ 
α ϊσοΚοα  ομδ᾽ 5 Ὀυζη- 
ἴῃ τηΐϊβϑειθϑ 17 
᾿δοσαρῦ- 86 ἈοΙσῖδὺ 
οἵ βαϊναύϊος, 5.ηα 
16 5μνοζγᾶ- Ὃξ {ῃ8 
βρίσὶῦ, ὑμαί.-ἶβ, οα 
ψοτᾶ, 18 ΨΗ1ΠῸ 
ΟΥΘΙῪ ἴογτι ΟὗὨἨ ὈΓΘΥΘΥ 
δΔη4α ΒΡ σϑύίου “γοῦ 
ΟΔΥΤΥ ΟΠ: ῬΓΆΨΕΣ, ᾿ὀὴ 

ἩΓΟΥΟΥ͂Υ οσσδΐοη ἰὴ 
ἡ μλλο τι Αηᾶ ἰο ἰδεῖ 
Τοηᾶ Κορ ἄακο σίτῇ 
811. οοπδύδπογ'. δηὰ 

ψὴπ Βυρρ!οαύίοῃ ἰὼ 
ὈΘ6η41 οἵ 411 {πὲ 
ΠΟΙΥ ΟἸ65, 198150 
ΔΟΥ. το, ὑμαὺ δ8Ρ]Ξ 

5068: ΤΊΔΥ 

Ὅ6. ρίνϑῃ. χῖδ' ΠΣ 2 

7026 ΟΡΘΏΣΩΡ ΟΣ ΤᾺ 

ΤΑΟΌΓ, ὙΠ} 81] Τρδὲϑ 

655 οἵ. 5ΡΘΘΟΒ-: ἴξο 

ΙΔ ΚΘ 'Καόπη πὲ 
᾿ϑϑοτθᾶ; ᾿ββογεῦ- Οὗ,» ἐδ 

βΒοοὰ Ὠδῦ8, 2010Σ 

ἴῃ ρ' .88 8.8... ΒΙΑΌ85- 
βΒϑδᾶοσ 1: σΒ ΔΙ π 5; 
ὑπδῦ-- ΤῸ ΤΑΔΥ͂. τϑρϑὰκ 

ἴπ σοὐπηῃθοίίου" 

ἔτ 0} ῬοΙάμδϑββ 85. Ἱ 

ουραῦ ἴο: Ξρβϑακ.: ΞῈῸΝ 

8)9 

21 “Ἴνα δὲ τ εἰδῆτε καὶ 
ΙᾺ ογᾶοσ ἵπαὲ μυὰὰ . γοῦ χαϊρῃϊ αἰβοοσλ 8180 

ὑμεῖς τὰ ες, Κατ . ἐμέ, - 
τοῦ ἐμ (155) - δεοθζάϊης ἴο  χτῇρ, "- ΒΔ 

πράσσω, πάντα γνωρίσει 
Ι τα ῬΘΙ ουσΩο5, 811 (ἰλϊηρ5.) ΨΨ1Π Δ ΚΘ ΚηοννΩ 

ὑμῖν Τύχικος, -ὁ -- ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ 
ἰο τοῦ ΟὙγοΒῖσαβ τῆ8 Ιονεα. τοίδβοσ. . 86 

πιστὸς διάκονος. ἐν κυρίῳ, 2 ὃν ἔπεμψα 
ταἰίαξαὶ ᾿ βεσνϑηΐ ἐπ Ιογᾶ, ΜΈΆΟΤΩ 1 βεπς 

πρὸς ὑμᾶς εἰς ̓ αὐτὸ τοῦτο ων ἵνα 
γὸσ ΐο ΕΣ [η15 ((ἰῃ δ). ἰονναχά 

περὶ ἡμῶν καὶ γνῶτε οἷς τὰ 
τοῦ ταῖϊσμς Κηόντ᾽ ̓ “δ. (Βίηρ5). δροαΐ, ς 15. - δῃᾶ 

- παρακαλέσῃ ;- τὰς 'καρδίας ὑμῶν. --- 
6 τοῦϑῃς οὐτῆξοτε, ΕἸ ΌΝ Βθαγίβ «Οἱ του. ἐν ὁ 

23 Εἰρήνη: :τοῖς ᾿ἀδελφοῖς ᾿ καὶ ἀγάπη" μετὰ 
Ῥεδοθ ἴο ἴπ8 Ὀχτοίμοτβ- δηᾶ- ἴονα.. ψ] 

πίστεως ἀπὸ-. θεοῦ πατρὸς καὶ- κυρίοῦ ἃ Ιησοῦ 
. 161 . «ἔτοτα - οα Ξαῖΐδεσ- δηᾶὰ Τιοχᾶ-. - “6585. 

Χριστοῦ. 24 Ἡ. χάρις ' 'μετὰ 
- ΟΒγχιβέ.. Ἴ86. ᾿υπάδεοννοα Κιράηθθ5 ο τς ΠΙᾺ 

πάντων. : τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν 
811... {π6 (οη 65) Ἰονίηρ ΄.- ἴὰ 6, Τοτγτὰ οξ Ὧ58: 

᾿Ιηπσοῦν Χριστὸν ἐν. ἀφθαρσίᾳ. ὁ ἜΡὸΞ 
Ζεϑὺβ  ΚΟἸὨγχὶϑὲ ἀπ ᾿ΘΟΘΣΤ ΒΈΒαΒ55. ; 

1ὰ σά ἐσ ἱπαὶ. 

ἘΡΗΕΒΙΑΝΕ 6: 21--.24 

. 21 Νον ἰὰ ΟΥΑ͂ΘΥ ὑμδὲ 
ὙΟῦ ΓΔ δ'ϑὸ ΚΩΟΝ 

τί [ϑροιν ΓῺ ΔΡδΙσΒ, 85 
ἴο᾽ ΠΟ Σ ὃπι ἀοίΐηρ, 
ἸγΟΒ ου5, ἃ Ὀοϊονθά 
Ῥχούμε δηὰ ζαινθ αὶ 
ταϊηϊδῦθυ ἴπ “ΠὈΠ 6] 
Τιοχά, Μ{11 Τηθ Κα δνϑῦν- 
μὴ Κπονὰ ἰο τόσ. 
221 δλ βθπαϊηρ Ὠΐτη 
ἰο. γὸῦ ἴοσ ἰμϊ8᾿ ὙΕΙ͂ 
ῬΌΤΡΟΒεα, Τὺ γυοῦ τῆδῦ 
ΚΩΟΝ οὗὨἨἍ {πθ6 ἰῃϊηρα 
Βανίηρ [10 ἄο ψι. ἃ5 
δϑᾶ ἰῃϑῦ 6. Τηδν. σΟχ- 
Ἰοτὶ ὝΟΟᾺ Πδαχίβ. - 

.28 Μὰν ἘΠ 6. Ὀσοιμϑὲβ 
ΒᾶνΒ Ῥθδοθ δῃᾶ 1ονθ 
ψτῃ . τα ἢ ἔέοσι, αοα 
188. ἘδΙΒαῚ.. δρᾶ [ῃ6 
τοχᾶ. σοβὰϑ. ΟὨσίβί: 
24 ΜᾺ [ῃ6 ἀπϑεβοσνοὰ 
Κἰηδηθηθδ. 6. 1 8} 
ὕμοξο. Ἰονίηρ οὐ. Βοσὰ 
σέβας. ΟὨχίδῦ ἴῃ ἰησου- 
ταρύμθδθ.. Ὡς : 



ΠΡΟΣ 

1 Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ 
ἣ Ῥϑδα δᾶ τΤιτοίων βῖανεβ οὗ Ομτίδι 

᾿ησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ 
Ζεβ5 ἴο 81} τς ΠΟΙ (ομ65.) ἰὰ ΟἸὨσίβέ. 

᾿Ιησοῦ τος οὖσιν ἐν Φφιλίπποις 
τ ἴο ἴχ6 (ο"θ5.) δδίῃξ ΪᾺ ῬὨΣΙΡΟΙ 

σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις" 
ἐοβείηον, λ ονούβθεῖβ δηὰ βεγνϑῃΐβ; 

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
υπηάδοξοσνϑρᾶ κΚίηθθθ ἴο γοῦ δῃὰ ρϑϑὸθ ἔγζοχῃ 

θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου 
αοὰ Ἐδΐθοσ οὔ δῃᾶὰ οὔτοχὰ “2658 Ομ στίϑί. 

3 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ 
Ι πὶ ϑηκίηρ [6 αοα οὔθ ὕὑροῦ δναῦῖν 

μνείᾳ ὑμῶν 4 πάντοτε. ἐν πάσῃ 
τηθαίοι οὐ χοῦ αινναν5 1ῃ ΘΥΘΙΥ 

μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, μετὰ 
81 οἔγου, ἢ 

ποιούμενος, 5 ἐπὶ τῆ τῇ 
ΤΩΘΚΙΏΡ, ὍΡΟΣ ἔπ6 

τὸ εὐαγγέλιον 
τ δοοά πον 

ἄχρι τοῦ νῦν, 
5 (6 ἤονν, 

τοῦτο ὅτι 
τὰ᾽ιῖς ((ἰη 5) τὰδι 

ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον 
Βανίηρ Ῥοβσὰῃ νι ἰὰ τοὺ ψνοσκ 

ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας 
6 ΨΠῚΙ Ρυΐ δα ὍΡΟΣ ὉΣΊΌΙ αν 

καθώς ἐστιν δίκαιον 
ΒΟΟΟΙΌΙΩΣ 85. 1015 τἱσῃίςοιβ 

ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, 

τῇ 
{π6 

δεήσει 
ΒΌΡΡΙοδίίοα.. οὗτθ ΟΥ̓ῸΣ 

χαρᾶς τὴν δέησιν 
ὧν ἴθ βιυρρ]οδίίζοι 

κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς 
ΕἸ ΦΕῚ χ 041: οἵ του 1ῖο 

ἀπὸ τῆς πρώτης ἤμερας 
ἤγτοχ {πὸ 

6 τ δος 
Ὡδν 5 ὈΘο σοηῆάρσφηςϊ 

ὁ 
1δς (οὔθ) 

ἀγαθὸν 
᾿ὐὐϑ 

σοῦ Χριστοῦ: 1 
6558 Ομ σχιϑῖ; 

Ἑμοὶ τοῦτο φρονεῖν 
ἴογπθ [ϊ8 ἴο Ὀ6 υλϊημαϊηρ ΟΥ̓Σ 81 οὔ του, 

διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ 
Τσουρῃ ἴτζ6 ἴοβε αν τῶΘ ἰῃ ἴδ6 Βϑασγί 

ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ 
Οἔὗτὴθ δῃρᾶ ἰῇ {π6 

αὐτὸ 
νον 

χοῦ, ἴῃ δῃὰ ἰδς Ῥοηαᾶς 

ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιῶσει τοῦ εὐαγγελίου 
ἀεέθφηβα ΔΩδΣ πἰδοὶΖίη 95 οὗ [86 Βοοῦ πον 

συνκοινωνούς μου τῆς χάριτος 
δδτοΥβ Μὰ οὗτηθ οὔίῃθ ιυἱπάρεβοσνοα κἰηη655 

πάντας ὑμᾶς ὄντας. 
81 χοῦ εΐῃξ. 

880 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ." 

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 

ΤΟΥΝΝΑΒῸ ΗΠΠΙΡΡΙΑΝΘΒ 

1 Ξ801 δῃὰ ὙΤηοίηγ, 
Βίαγος οἵ Ο γἰδὺ 56. 

55, ἴο 411 ὑπ ἢο]ν 
ΟἿΘ5 ἱἰῃ υπΐοι ΜῈΝ 
ΟὨτὶδὺ σοδὰβ ΨΏΟ δζὲ 
ἴῃ ῬὨΔ. ΠΡ Ῥἱ, διοὴν 

Μιὰ ΟΥ̓ΟΥΒΘΟΥΒ δηᾶ 
ΤΑΣ ΙΒ ΘΔ] βογνδηΐβ: 

2. Μδγ τοῦ πϑᾶνδ υἢ- 
ἀσβεσνθα Κι Ώ 655 δηα 
Ῥϑδορ ἔσοπι αοα οἷ 
Ἑαΐδοσ δῃηᾶ. [{Π6] Γιοτὰ 
Ζοϑὰ ΟὨχίβῦ. 

ΦῚ ἐδ τῶν. αὐὰᾷ 
Εἰ 5 ὍΡΟΙ ἜΥΟΣΥ Τὰ- 
ΤΑΘΙΤΔΠ06 οὗ τοῦ 
4 ἴῃ ΘΥΘΥΥ ΘΌΡΡ σα ἰίοη 
οὗ τιΐῃθ ἴου 81] οὗ τόσ; 
851 ΟΥ̓ΘΓ ΤΩΥ ΞΌΡΡΗΟΘΔ- 
ἶο ἰῇ ἴον, ὅ 6: 
οδδθ6 ΟΥἨὨ 6 σοπίτ- 
Ὀαυύϊίοη τοῦ Πδγύθ τηϑᾶδ 
ἰο 86 φοοᾶ ΠΕ 5 ἔσο 
{ῃ6 ἢγδὺ ὅδὺ αὐλοὶ ὑπ 5 
τηοσηθηῦ. 6 ΒῸΣ 1 δῖ 
οοηδαρηὺ οὗ ὑμῖδ. ΨΘΥΥ 
ἰῃΐηρ, ἰῃαῦύῦ Ὧ6. ψ0 
δἰατιθα 4. ροοᾶὰ ψΟΚ 
ἴὴ τοῦ ΜΜ11 σαστν [ὑ ἰο 
σοΙῃθἰοῦζνΝη Ὁ} {μ8 
αΔΥ οὗ σεϑὺ5 ΟἸχίβῦ. 
ΠΤ ἰ5 αἰδοσϑίμοσ τὶ σῃῦ 
ἘῸΣ τᾶ ἰο {ῃῖηκ ὑπ ΐβ 
τορδγαϊηρ 411 οὗ τοῦ, 
Οἡ ϑδοοουσῃὴν οἵ [Ω͂ 
Βανίῃρ τοῦ. ἰῇ [ὨΥ 
Ὠρϑαγὺ, 811 οὗ στοῦ: Ρ6- 
ἴδ᾽ ΒΆΤΟΥ ἸΏ π16 ἰῃ 
[186 υηάδοροσνθα Κίπάᾶ- 
655, ὈΟΟ ἰῃ ΤΔΡ ὑσΪδ- 

ΟἹ Ὀομπᾶβ 8 ἴῃ [86 

ἀοξοπαϊηρ δηᾶα ἸΘΡΘΙΥ 
δϑὺδ βίην οὐ [86 
δοοᾶ δῦ. 

μομφσοοουαν σον ὌΝ 

ΠΟ ΩΝ 

881 

γάρ μου ὁ θεός, ὡς 
ΤΟΥ οὔτὴθ τ.6 σοά, 85 

ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις 
1 ὅτὰ οι εΊΩ ΕΣ . 581 χοῦ ἱἰπ Ῥον 615 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 38 καὶ τοῦτο προσεύχομαι 
οἱ βδμτισέ “εβι5. Αὐδ {τἢϊ5 [δὼ ρυδυϊὴβ 

ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ 
ἐπ ογάοτ μβαξ 6 ἴονθ οἔνου ψγεοξΐ χαΐμεῦ δηάᾶ 

μᾶλλον. περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει 
βαιμοε Σῦ τὴϑν Ὀ6 δρουμαϊη ἰὼ δοουτδὶα αοινν]οᾶσα 

καὶ πάσῃ αἰσθήσει, 10 εἰς .. τὸ 
δρᾶ 811 ΒΘ ΒΘ -Ροσσθθ τοῦ, . ἰπίο με 

δοκιμάζειν ὑμᾶς 
ἰο Ὀ6 τηϑκίηρ ὑχοοῦ οὗ τοῦ 

διαφέροντα, ἵνα 6Θ77 ἦτε εἰλικρινεῖς 
αἰ σίηδ, ἰὴ οχᾶρυ δαί σοῦ ΙΓ. 6 ΕἸΡο τ τ} 

καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, 
δ τοῦ β σι κίηῃρ ἰοννασὰ ἱπίο ἄδν οὗ Ομ σῖβί, 

11 πεπληρωμένοι ᾿ καρπὸν δικαιοσύνης 
Βανίηβ Ὀδθὴ 8116 τταϊὲ οΣ τα ἰθοιιβῆθββ 

" τὸν. διὰ᾿ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν 
ἴλ6 (Ομ) ἰζστουσῃ ΦΖεβὺβ Ομ σῖϑδέ ἑηῖϊο ΞΊΟΥν 

καὶ ἔπαινον θεοῦ. 
δὰ ρσχϑαῖβα. οἷ ἀοὰ. 

12 Γινώσκειν 
Το "6 Καονὶηβ 

ἀδελφοί, ὅτι ' 
Ῥτοΐμθσβ, ἱμαὶ {πὸ (155) δοσοοζαϊΐηβ ἴο - ΙὯ 6 

μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ ᾿ εὐαγγελίου 
Ταῖμοσ πο βγη 5 δηθὰ οὗ ἴῃ 8 δοοὰ δνν5 

ἐλήλυθεν, 13 ὥστε ᾿ τοὺς δεσμούς μου 
185 σουῇβ, 85-δηᾶ 5.0} Ῥοπαᾶβ οὗ τὰ 8 

φανεροὺς. ἐν Χριστῷ ᾿ γενέσθαι ἐν ὅλῳ. τῷ 
τηδηϊξοσὲ ἴθ ΟὨχίδὲ ἰο Ῥβοοΐηθ ἴθ ΨΜΏΟΙΒ ἐπα 

πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 
Ῥγδϑίοσϊ τη πᾶ ἴο ἰῇὴ6 Ἰφξξζονοσ (ο1165) 811, 

14 καὶ τοὺς πλείονας . τῶν ἀδελφῶν ἐν 
δὴ ἴ6 τῆοσα (ομ65) οξίῃβεο Ὀχοίμοσβ ἴῃ 

κυρίῳ - πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς 
τοτὰ Βανίπρ θη ςοηῆαάσρηξ ἴο 868 Ῥοπᾶβ 

μου περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως 
οὗγχαθ τόσο δρυπμαάδηῖν ῖο ΘΟ ἀδίίῃδ ΤαΑΣ]ΘΒΡΙΥ 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ λαλεῖν. 
[16 ψνοτάᾶ οξίμῃε αοά ἴο Ὀ6 βρεακίῃ. 

8 μάρτυς 
Ὑ͵1ΌϊΘ55 

τὰ. 
-ἴμ6 [Β΄ 65) 

βούλομαι, 
Ὶ τὰ 51 ΩΡ, 

κατ᾽ ἐμὲ 

δὲ 
ρμαξὲ 

τὰ 

ὑμᾶς 
γοῦυ 

15 Τινὲξὶσο: μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ 
ΞοΟΙΩΘ ἰηδοορᾶ δἷϑο ἰβσοῦσῃ οὔνν πᾶ 

ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι᾽ εὐδοκίαν 
βίο, δβοῆθ. ὁ δηα {ῃσουδῃ  ννε]1- ἰἰ κΚίη δ 

τὸν χριστὸν κηρύσσουσιν. 16 οἷ 
ἴδε [8 Ἐν 1} ΠΟΥ διὸ ὑσθϑο δ; δα (ο65)- 

ΙΒ δηα 8]} 

ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΝ 1: 8---16 

8:80. οᾶὰ ἰξ τὰν 
ψἰλθθ5 οὗ ΟΝ 1 818} 
θα ρ ΤῸ 81: οὗ 
χοῦ ἰὰ βσῃ ὑξηᾷου 
αἰἴζαοουίζου ἃ5 ΟὨσίδι σ56- 
55 Ὠδ5. 9 Δηᾶ ὑπὶ5 ἰ5 
ἉΨΏΔΟΣΓΙ σου ὉΓΔΥ- 
ἴῃ, δῦ στοῦ Ιονα 
ΤΏΔΥ ΔΟοΙΠα γοὺ ΠΊΟΤΘ 
Δηὰ τῇογρ τὶ 86- 
ουσαῖθ Κυον]θᾶσα δὰ 
11 ἀϊδοογαπιθηῦ; 
10 δῦ Ὑοῦ ΙΒΥ Τγ8Κ6 
ΒΌΓΘ οὗἨ ὑμ6 γοσο ἰτ- 
Ρογίϑην ὑπῖηρδ, 50 ὑπδὺ 
ὙΟΤῚ ΤΑΔῚ Ὀ6 ΠΑΎ]ΘΞ5 
δηα ποῦ ΡῈ εχ] ἕηρ 
ΟΥ̓ΟΙΚ ὉΡ ἴο {πῃ6 ἄδν 
οὗ Ομ γί ϑὺ, 11 δῃἃ σδν 
Ὀ6. ΠΙΙρα πὶ σὶρῃ- 
ἴθοι ἔγιυϊδ, ψΏΐϊσἢ ἰδ 
Φῃτοιυρσ σόδιι ΟἸγϑῦ, 
ἴο αοὔξαό ΒΊΟΥ δηὰ 
Ῥταΐξθ. 

12 Νον Ὶ ἀδϑίτα χοῦ 
ἴο ΚΩΟΨ, ὈσΟύΏΘΥΝ, ἐμαὶ 
ΤΩ αἰταϊτϑ Ὦδνθ ὑυτηρά 
ουὐὺ ἔογ 6 δανϑηῆσα- 
Ιπθῤ οὔ ὑῇ6 ροοᾶ 
ΠΟῪ 5 ΤΑΙΏΘΥ 88 

1 ΟΘΥΨΧΙ56,: 13 50. ὑῃαῦὺ 
ΤᾺ ὈΓβο ὈοΟμα5. δῦ 
ὈθοοσΘ ῬΌΡ]ο ΚΩΟΘΜ)}- 
ράσο ἰῃ «δϑϑοοϊαύζοι 
νι ΟὨσχίθῦ ἃσιοησ 
81 μα ῥσγαθ. ΟΥ̓ 8 

6 
τοοῦ; 14 δὴ τηοβὲ οὗ 
ἐπα Ὀσούμουβ ἴῃ [[8.6] 
Τοτά, ἔδοιηρ σο0ηῈ- 
ἄθῃσοθ ὉΨΥ͂ σϑϑϑο οὗ 
ΤῊ ὈΓΣΙΒΟΩ ὈΟΙΠΩΑ͂Β, 86 
5ῃονρ 811 ὑῃ6 ΠΊΟΓΘ 

1 σουῦσαρα ἰδ. ὅρθδκ {ῃ8 
ψοτγα οὗ οὐ ἔδβδγιθδϑῖν. 

15 Ὑτ6, βοηῖθ.. 816 
Ῥτοδοῃίης ὑμῃ8 ΟὨσίϑὺ 
ἐὨΓΟΌΡΩ ΘΏΥΥ πὰ 
Τἰναῖσν, Ὀθπῦ οὐΘΓΒ 
8138 5 τοῦ ροοῦᾶ 
Μ11. 16 ΤΏ6 [ἰαὐΐοσ 



ῬΗΠΙΡΡΙΑΝΚ 1:1}.-.8 

ἀγάπης 
Ἰονϑ, ᾿ Βανί Καονν {μα ἱπίο 

ἀπολογίαν. τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, 
᾿ ἄθξθθθβθ  Οξίμα “δορά πονν5 Ι δτῺ 1» ]η 8, 

11 οἱ ᾿ δὲ - ἐξ . ἐριθίας - τὸν 
τ 86. (0565) -Ῥα οὐ οὗ φςοπίθ  ἸΟΒη 6585 τὴ6 

χριστὸν ᾿καταγγέλλουσιν, ᾿οὐχ- ἁγνῶς, 
ΟἸὨσίδε ἴῃ  . δῖα δῃποπηοίη ἄονα, ἢοΐ. ὈΌΓΕΙΥ, 

οἰόμενοι ᾿ θλίψιν ᾿ ἐγείρειν ᾿ τοῖς 
ΞΌΡΡοβίασ ἀρ] θο “ἴο Β6 Γαϊβὶ 5 Ρ ἴο [με 

δεσμοῖς μου: 18 τί γάρ; πλὴν -- ὅτι 
Ῥομᾶβ Οὗπιθ. .. Ψηιαὲ 101) Βεβίαες ἐμαὶ 

παντὶ τρόπῳ,  ὀκἧ εἴτε ᾿ προφάσει εἴτε 
ἴο ἐνεὺν ΤΩΔΏΣΘΙΣ, . ΨΈΒΘΙΏΟΙ ἴο γυθίθβῃξβθ  οσ 

ἀληθείᾳ, Χριστὸ κατ ἕλλεται, καὶ ἐν 
εν αττν ξασιδου ις καθ ὲ 

τούτῳ χαίρω". ἀλλὰ καὶ 
ΒΉ.Ὶ Τ χὰ το] οι ομαξ;. ρυϊ 

19. “ οἷδα γὰρ ὅτι" 
Υϑι 1 Βᾶνβ Κροννις : ΣΟΧ “παῖ ᾿ 

εἷς σωτηρίαν διὰ, 
Το βδιναῦοα ἰῃσοῦ θη {πὸ οἵου 

«δεήσεως καὶ ἐπιχόρηγίας τοῦ πνεύματος 
βαρ! οδοα ᾿δλᾶ ΒΌΡΡΙΝ οἵ [86 Βρισιΐ 

Ἴησοῦ .. Χριστοῦ, 20. . κατὰ τὴν 
οὗ ὅεϑ. ὁ Ἀτιβῖ, ᾿ δεοςοοσαϊηξ ἴο {δε 

ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν 
εαβοῦ δχρθοϊδίζοι “ΠΩ, ον ΒΟΡΘ6. Οὗ τὰ 

οὐδενὶ. αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ’. ἐν 
ποίη ΤΒΏΔΙ ΡῈ Βῃδιηθρᾶ, . Ῥαΐ ἴῃ. 81 

“παρρησίᾳ - - ὡς - πάντοτε καὶ νῦν 
οὐὐὐἰβροκθθθ τ. 845. , (ΔΙΝΑΥΒ ὦ 150 ον 

μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ᾿ἐν τῷ 
ὙΠ]. Ὀς ταὐϑηϊθοά - ΟἾπδε. ἃ {π6. 

εἴτε. διὰ ζωῆς “εἴτε "ἡ 
᾿ ᾿νβεῖπεν ΤαγουρᾺ : Μῖ6. ΟΣ ᾿ 

μὲν ἐξ 
ἐπάςφεᾶα ουΐ οὗ 

χαρήσομαι, 
8150 1518]} τα)οῖςε, 

τοῦτό ᾿ μοι- 
115 ἴο [41:1] 

ἀποβήσεται" 
ὙΝ11 βίθ ΟἿ 

τ ον 

᾿ διὰ μου, : 
[19 κ 91} 1:2] ΟΥ̓ τηα; " 

θανάτου; 
. ἀδαΐῃ. ἐν 

21. Ἐμοὶ γδρ᾽- : πὸ. : ζῆν “χριστὸς 
τς Ἑσχαδι. Ζοχ', τ "ἴο Ῥε ἡνίπα 

καϊ. τὸ - ΣΡ Ἢ τ ρβερὶ, 22 εἰ 
δρᾶ ἰμθ᾽ “- ἴο αἷς -᾿, Βδῖῃ. 1 

ζῇν " ἐν. δαβῤεί; "τοῦτό ᾿ μοι 
ἴο Ὀ6 νίῃξ ἴπ- Β65}, {815 ἴο τα 

ἔργου, ---- καὶ. ᾿ τί 
ΟΕ ΟΥΚ, --. δῃᾷᾶ - ν δὲ 

γνωρίζω: - 123 
Ι ἀτὰ τ κὶὴρ Καοη; 

δὲ. ἕο πὸ 
ρυῤ {πμ6 

καρπὸς 
τυλίδδα 

ΒΏΔΙ11 ϑοιθοξ :;.-. - ποῖ 

συνέχομαι -“ δὲ 
1 Ῥοὶπσ ὈΟΙΗ ἰοβοίμοσ Ῥΐ 

. εἰδότες ὅτι εἰς. 

15 ὈΕΙπΕ,ῖ ϑῃποιποθα ἄοντι, δηᾶ ἱπι΄ 

᾿τῆς ὑμῶν} 

Ἴ 86. 

ἰδὲ ἴῃ 

πάσῃ. 
ΔῈ ΠΥ τοδρθοί;- “Ὀὰ 

᾽σώματί᾽ 

αἱρήσομαι ᾿. οὐ᾽ 

882 

ΔΥΘ ΟΡΙΔοϊιὴρ ἔῃ 
ΟὨχτίϑῦ ουὐ οὗ Ἰονθ, ἴον 
ΠΥ “ΚΠΟΙ͂Υ Ἐ τὴ βοὶ 
ὮΘ͵Θ ἴοσ [Π6 ἀθίθηξα δὲ 
6 ρΡοοα πρτδ;. 11 θυ 
[86 ζοσιηοῦ ἄο ἐὖ οἰϊ ΟἿ 
οοπῃὐθηυ! ο 51 655;: ἢοὲ 
αἰ ἃ Ῥυζδ᾽ ἡ ταοεγα! 
ἔου. ΠΟΥ͂ 86 ΒΌΡΡος- 
Ἴρ ὕο 50 Ὁρ’ ὑτἱριῖδ- 
ἀΐοπ [ΓΙΟΥ͂ Ι16]᾽ ἴῃ τὴν 

᾿ ΟΥθοὴ ῬΟΠα5. 18 δὲ 
[69 ΓΝοΙΏΩρΡ,1 οχ- 
σορὺ ὑμαῦ ᾿ ᾿π- δσϑν 
Ὑ{60,: ΜΏΘΙΒΕΙ. ἰῃ  Ργ63 
ἔθβηϑθ. οὔὐ᾽ ἰῃ ὑγυΐῃ, 
Ομτὶδὺ ἰβ. Ὀθίηρ ρὰδ- 
ΠοἸΖοάᾶ, δῃὰ ἴῃ τηϊσ. 1 
ΧΟ] οΐοΘ. Τὰ ἴδοῦ, ἘΞ ΜΨῈ1 
8150 Κοὸρ οἱ σϑ]οϊοίῃρ, 
191}ῸῸΤῚ Καονν [15 ψ 1] 
ΘΘῸΙΪΟ ἴῃ ΤΩ βαιναύξοσι. 
ΟΡ τοῦκ.- ΒΌΡΡΙ3 

σϑθϊοι δηᾶ 8 ΒΌΡΡΙΥ σὲ 
βρὶ ν᾽ "ὋΣ - ὕεϑδιβ 

ΟὨχτ δῦ, 20 ἴὰ ἈΔΙΤΆΟῺΥ 

[ϑίοῃ δῃηᾶ΄ Βορθ [μδὲ 
1 51811 ποὺ Ὀ6 δϑμδιηδα 

ὑμδῦ ἢ 811 ἐοθηδ θα Ὅὲ 
ΒΡέθοἢ Οηγτῖβα ΜΠ" δ 8 
ΘΙ ΟΥ5᾽ Ῥοΐουθ, 50 ΠΟΥ͂ 

ΠῚ: ταδσηϊῆρα "2 ΤΑΘΒΤΚ 

οὗ ΙῺΥ ὈΟΑ͂ν, νηί 

ΘΓ τοῦ 1ἰἴ6. οὗ 

ΟΠ τοῦ. ἀθαίῃ.. . μι 
ΠΥ ἘῸΓ ἰδ ἸΩΥ οδϑᾶ 

ἴο. ἴνϑ ἰδ. ΟὨσιϑῦ, δπᾷ 
ἴο αἴθ, βϑίη: 22 ΝΟΥ 
1 ὃ ἢ Ρὲ ἴο ἯΠΕ 

οὔ ἴῃ, πα 1165, 

(15 15. ἃ ττυϊταρα οὗ 

ΤΥ πουκα--ϑὴα 1: 

ΓΗ ὑμίηρ. -ἴο βαείθοῦ 

1 ἄο ποὺ Κηον. 281 

81. ΠΟΘΙ" ὈΓΘΘΒΌΓΘ 

888 

ἐκ “τῶν ᾿ δύο, ΄. τὴν ἐπιθυμίαν. ἔχων" 
οὐαὐοξ - ἴ6 ἔνο -([]1η}55)}, . 186 ἀεϑῖσαο  δνίηρσ 

εἰς. τὸ ᾿ ἀναλῦσαι καὶ ΄. σὺν: - Χριστῷ 
ἑπῖο με΄ ἴα ΡῈ οοβίπσ ἂρ 84 ἰοφσοίμοσγ νὰ. Ο(Ὠσὶβί 

εἶναι, πολλῷ γὰρ μᾶλλόν κρεῖσσον, 24 τὸ. 
ἰοὈΕ6, ἰοτήμομ . ξοὸΣ ταΐμεσ - ῬΡείζεσ, - 186 

δὲ ᾿ς ἐπιμένειν. ον πῇς , σαρκὶ 
μ»ι Ὸ ἴοΡα σεχγηδίηϊηδ Ὁροι . ἴο 86 Βεβῃ 

ἀναγκαιότερον - δι’ ὑμᾶς. 2ὅ καὶ. τοῦτο 
ΙΔΟΥΘ ὨΘΟΘΘΒΔΙ͂Υ - ΤΟΣ σου. Διὰ. 815. 

πεποιθὼς 5. Ὁ οἶδα - ..- - ὅτι. 
μανίπα Βέφῃ οοπβαοηὶ δῇ χ έν Καονα ἰδ δὲ 

μενῶ - καὶ -. παραμενῶ ἢ 
Ι ΞΒΒΗΣΣ ΣΝ ὅπ ὋΣ 5881]. τουδὶ δου βϑίαᾶς 

ὑμῖν.-᾿ ᾿εἰς. τὴν. ὑμῶν. προκοπὴν.. 
ἰούοῦσ. ᾿ἰπΐο. ἴὼ8 οὔὖγου ἰσικίηρ. δῃδαά. δπᾶ 

χαρᾶν΄. τῆς πίστεως͵: 2... ἵνα τὸ 
ΤΟΥ. τ. Οἶδα αϊία, ἰὴ οτᾶου ἰδαξ. ἰδ 6 

καύχημα ὑμῶν ᾿ περισσεύῃ -ἐν". Χριστῷ 
Ῥοδϑίζῃθ. οὗ τοῦ. τλΔ᾽ Ὧ6 δρουπαϊξη ἱπ΄: -- (ΒΒ χυὶδί. 

᾿Ιησοῦ .ἐν. -ἐμοὶ “διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας 
“εβὰθ. 1Ὡ τὴ: Βτοῦρ: ἴδ 6: ὯΝ - ὈΥΘδα 6 

πάλιν πρὸς" ὑμᾶς. δ δι δ..." ποτ 
δϑϑῖιι Ἰουναζά. χοῦ: ᾿ δ τς δ νος : ΟΡ 

! τοῦ ᾿ 
σε τδο: 

21 Μόνον. ἀξίως τοῦ - οὐδ γελίδιῃ 
ΟἿΣ ΜΟΧΊΗΠΥ ΟΣ ἐπα “τ ΒΟΟΩ͂ αν 

χριστοῦ “ς πολιτεύεσθε, .-:.“ - ἵνα "ἢ 
[ὁ τ ΕἸΣ Ῥε χοῦ ὈΘΠΒΑΝΙΩΒ 85 οἰσθηβ," ἱῇ ογᾶθυ [8 8ὲ 

᾿ εἴτε ᾿ἐλθὼν - καὶ - ἰδὼν “- ὑμᾶς 
δε τειλοίοεν μανίης σότηθ᾿ ̓ 85 ἼᾷΒδνϊηξ 566 τ 

εἴτε ἀπὼν ". ἀκούω 
ὋΣ ᾿ῬΕΐη5 ΣΝ Ὶ τὴδν 6 ἤϑασίηῃρῪ {π6 (ἰδίπο). 

περὶ.: ὑμῶν,. ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ 
δρουῦ:-: γοῦ, - πα τοῦ 8ῖ8 βἰδηαϊτρ χὰ οὔ 

πνεύματι, : μιᾷ ψυχῇ . συναθλοῦντες -τῇῆ 
ἐ Βρῖτς, . τὸ ΟὯΘ 801 ᾿Βἰσίνι ἰοραείπευ ἴο {πῈ 

πίστει. τοῦ. εὐαγγελίου, 28 καὶ “μὴ 
ἐξ: 8159} ΠΥΧΤ ΤΥ Βοοὰ δι, “1 816, πο 

πτυρόμενοι ἐν. μηδενὶ ὑπὸ. τῶν 
Ῥοῖηρ' ἐγ σίθηθα. ᾿ ΕΝ ὩΟΪΒΙΠ δ᾽ ΠΟ ἴπ6᾽ 

ο ἀντικειμένων. ὁ. ἥτις ΗΝ τ αὐτοῖς 
(0. 65) ᾿ϑ1πῈ δϑαϊηβο δ 0076} ᾿ς τἀ Π ᾿ἴο οϑχὰ 

τς ἔνδειξις τς ἀπωλείας, . ὑμῶν 
κλβθον ψίξηαι ΓΑ οὗ ἀεβίσυοίίοι, οἴνου 

τηρίας, - καὶ τοῦτο ἀπὸ “θεοῦ, 29 “ ὅτι: 
δὲ βαιν δ τοῖς ΟΝ [815 Ἄτοσα. . αοά, Ῥβσϑιβα 

ὑμῖν “- Τ᾿ ἐχαρίσθη: :πὸ- ὑπὲρ “Χριστοῦ͵ 
ἰα γου΄ ἜἝ ΜῈ5 Ἐτϑοιουβὶν εἰνεα. 86. ονεσ ᾿ Ομ σιβέ, 

ΟΠ ΥΟΌΚΕ 

πᾶσιν. 
ἴο8}. 

αὐΚαὶ 

χου΄. 

ὙΟΥ, 

Ἴγοῦ;. 

1 ἀϊοαῦ οι] 15 ἔτοιι. αὐσά, 

“ῬΗΠΙΡΡΙΑ͂ΝΝ 1: 24---29 

ἔτοτῃ 883 ὑχο ἰμίηρϑ; 
Ρυῦ ΜΏΔΌΣΙ ἄο ἀδοίγα ἰδ 
0.6. τοΙ δι ϑῖηρ" δηᾶ [6 
Βοΐῃβ σι ΟὨμτὶϑῦ, ον 
15, ἰο" 6. στε, 15. ζ8. 
ραίίοσ. 24 Ἡόοσενοσ, ἔὸσ 
ΤΩ ἴο: Γοιπδίῃ “1 ὑ886 
ΒΘΒῊ ἰ5. ΤΏΟΤΘ: ΠΘΟΘΑΘΑΙΥ 

δοοοιπῃῦ, 
25 50, Ὀαίῃρ. φοηδασηΐ 
οὗ 818, 1 ΚΠΟΙ͂ 1 518] 
τοδί δὴ, 5811 ἀρ ἄβ 
Ι 8411 οὗ γοῦ ἴογ 
Ὑοσκ. διανδηοοιηθηῦ 
δᾶ, ὑπὸ ΦΟΥ͂.. αὐ Ρ6- 
ἸοΩβ5 ἴο Τύουκ] ζαϊδῃ, 
2650 ὑῃμϑὺ τοῦ 6χπ]- 
ἰούλοι, δ ονουῆῖον ἴῃ 
ΟὨτίβι. ΤΘΘΙ5 ὍΣ ΤΘδβοα 
οὗ" :π16." ὉὨΣΟΙ ἢ. - ΤΥ 
Ῥταβθηοθ, Θθϑῖῃ. ΜᾺ 
χοῦ." 

21 ΟἿἹΥ ἜΝ μι 8 
ΤΩΘΏΤΘΙ ΜΟΥ ἢν. ΟΥὨ [μ6 
ϑοοᾶ ΘΒ. δρουΐ. [6 
ΟὨγὶδύ, ἴῃ ογάρν δῦ, 
ΘΠ 1 οὐπι6. δῃᾶ 
866 Υοῦ ΟἿ᾽ Ὧ6 δοϑϑηῦ, 
Τ ΤΩΔΥ ΘΔΥ δοιυῦ [86 
[Ὠξηθ5.  ὩΔΟΏ.. ΘΟΔΟΘΙΏ 

μαῦ. τοῦ. 816 
δἰδηαϊηρ στη ἴῃ ΟΠπ6 
ΒΟΙΓΙῦ, ψΙ ομ6. 508] 

βυσινὴρ 56. :-Ῥγ: βἰᾶθ 
ἴον “6 ἔν οἵ 6 
Ῥοοά ὩΘΎ5, 28 δῃὰ ἴῃ 

'Ὧο- Ταβροοῦ-. Ὀοΐπβ 

ἐγιρηὐθηθα, ὉΚΡ χοῦᾷ 
ὉΡΡοΟ;Θηὗβ.: ὙΠῚΒ. ΨΕΙΥ 

[Ὠΐηρ. 15. ἃ ῥτοοῦ οἵ 
ἀεπισαοίάου ΓΙῸΣ [ΘΠ], 
Ὀαὺ οἵ - ϑαϊναύοῃ.. «Ὁ Υ 

86 Το ΐ5 “-[1π- 

29 Ὀθοδδαε ὑο υοὸῦ 

ὑπ Ὀγῖν]θρθ τᾶ ρὶν- 
τ 6ἢ ἴὰ ῬΘΒΔ1 οὗ ΟὨτῖϑῦ, 

23: Ξθο ΔΡΡροπμαϊχ' ὉΠἍΘΥ ῬΒΙΠΙΡΡίδηβ᾽ 1:28. 
κὸν μὲν σον ψ ς 
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ποὺ ΟἹ ἴο Ρυὺ τοῦκ 
ξαὶϊϊὰ ἰῃ Ὠἶμα, Ὀὰ 
ὅο. ΒΆΡΕΙ ἴῃ ὨΪ5 Ἀ6- 
412. 30 ΕῸΓΣ τοῦ ἤδυβ 
[86 βδῆδ βίσυροθ ἃ5 
σοῦ 58. ἰῷ ΤΥ ὅδερ 
δια 85 τοῦ ΠΟΥ͂ ΠΘδΣ 
δροὰῦ ἰῇ ΤᾺΥ̓ 6ϑξρ:": 

1, ἴμθῃ, μεσ ἰ5 
ΔῺΥ ΘησΟυχαβϑιηθης 

ἰῃ Ομ γί δῦ, 1Σ ΔΩΥ ὁοη- 
βοιδιίίου οὗ 
ΒΘῺΥ 5ῃδδσίηρ οὐ πρὶ τὶς, 
ΙΗ ΔῊ θῆάεσ ἴδθρο- 
τἰοηϑ 8} σΟΥΩΞΒΙΟΉ5, 
2ΙΔΘΚΘ ΤΩ 107 [ἢ] 
ἴὰ ὑμαὺ τοῦ δτδ οἱ 

5ϑ 6 Ια δηὰ 
μᾶαῦθ ὑμθ ϑβϑϑπλθ ἴονα, 
“Ῥοίοσ ͵οἰηθᾶ ὑορϑίδοῦ 

ὁπ ὑπουρῃῦ ἱπ ταϊῃὰ, 
3 ἀοίηθ ποίῃϊηρ οἱλΓ 
οἵ σομίθη ἱ ΟΌΞΉΘΑΒ ΟΣ 
ουὐδ οὗ οδρούεηη, θα 
ψῖ Ἰον Π 655 οἵ τὰ 
οομδι θὴρ ἰμδῦ. [8 
ΟἰοΥβ 816 ΒΌΡΟΣΙΟΣ ἰο 

Κοορίησ ᾿8ἢ 
ποῦ ἴῃ Ῥδϑυβοῃ- 

81 ἰπἰοταδὺ Ὁροῃ: 70δὲ 
σοῦβκ οὐ χαϑύξογϑδ, 
Ῥυαΐ 8150 ἴῃ Ῥδύβοηδὶ 
ἰηϊοσοϑῦ ΡΟ ἴΏΟΒ6 Οἱ 

οὐ μόνον τὸ 
ΟἿ ἰδλα ἰηΐο ο Ὀ6 εν 5 

. ἀο Ὀ6 5 σι , 

νΟΙΥ βίχυαῖθ 
Σ ΝῚ ΝῚ ΠῚ 

ἐμοὶ. καὶ νὺν ξ 

"Ἶ ἘΣ Δηᾶὰ ον τοῦ 816 μϑδύίηξ 'Δ τηξ. 

ράκλησις ἐν Χρ 
ΤῈ δὴν ἰδογυθέοσθ δησουταβοιθηΐ ἴῃ 

τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία 

εὖ ἴ σπλάγχνα ἱ 
πνεύματος, ᾿ τὸ ὙΧ δῷ. σοτρΘ 55: 0 }8, 

“ έ τὴν χαρὰν. . ἵνα 
ὥσοτε μος ἣν ΧΟΡ ἰὰχ οσχᾶοχ ἰδὲ 

σοῦ ΓΔΔΥ ὈΘ ταϊπα 8, 

τοσοίμοσ ἴὰ 5001], 

φρονοῦντες, 8 

κενοδοξίαν, 
σομίθ Ἰο 5655 

ταπεινοφροσυνῃ 
1Τονν -τοϊη θάμ 655 

ὑπερέχοντας ᾿ 
(ο 65) νὴ ον χ 

ἑαυτῶν, 4 μὴ 

σκοποῦντες, 

5 ΚΘΟΡ {πῃῖ5 ΙΏΘΠ 
αὐυμᾶρ ἴῃ τοῦ ἰδδὺ 
ΨΔ5 8150. ἴῃ . ΟὨγίβὶ 
Φοβαβ, 6 0, δἰ που ἢ 
Ὧ6 ψβ οχιβϑύϊηρ .- ἰἢ 
οὐ» Ι͂οσ, β8νθ 80 

σομδίἀογαύϊζοῃ ἴο 8. αὶ: 
ΖΌΣΘ, ὩΘΙΏΘΙν, ὑμδὺ "ΒΘ 

Βῃουα Ὀ6 Θα081 ἰο 

οἕ ἀϊδέεσεμι (0065) 

ϑϑ ἢ (0165). 

6 χοῦ τοϊπάϊῃβ ἴθ τοῦ δ 26} 0} ε 8150 

ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 6 ὃς 

ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν 
ρτον βὐὺν δα ἢ6 σοηϑίδοτεα μα ἴο ὈῈ 

ἽἼ ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν 
“ας ἰγΏ5615 ΒΘ οχαρίϊθα 

δγυρίϊθά Βἰμηβοῖῦ “8ηά 
ἴοοκ 8 58ϊθνθβ' ἔοστῃ 

᾿ ἴο αοᾶ, 
β 

Πλρς παν: δὲ δι ἕαπαθ ἰο θὲ ἱπ. [88 

οὗ βἴανθ - βανηβ ΚΘ, 

,ι γενόμενος", 
Βανί θΘσοοτῆθ; 

ὡς ἄνθρωπος ἐτ 

ΒΜοτο ἔμδη ὑδδΐ, 
ΜΉ 86 Ἰουπᾶ "μἴτα- 
5615 ἰὴ [β βου 85. 8 

ταϑῖ, μ6 ΒυπηρΙθα Ἀἰτανς 
561 δηᾶ Ὀθοδιλθ' οδα- 

ὑπεοοξ ὨΡΜΗ αἰειξ 88 18 ἃ ἃ 
Βίτηβοὶ μανίπρ Ὀεοοὰς οὐραϊοηὶ ὍΠΈΕΙ 

88 ᾿ῬΗΠΥΙΡΡΙΑΝΝ 2: 9--16 

θανάτου δὲ σταυροῦ: 8 διὸ καὶ ὁ [.ν685, ἀθδαξῃ οἡ 8. ὑοσίιτα 
οὐ ἀοδΐῃ Ὀαξ οἶϑίακε; ΤμσουρῈ νυ βίο 8150 [86] 5ύδ6." 9 ἘῸΣ 18. ΨΟΓΥ 
θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ  Τρᾶδου ἃ1δὸ αοά ε6χ- 
αοὰ  -: τ Ρυὲ Εἰσὴ ὡρ ονέσ, δὰ 8ήθα πἰτα ἰοὸ 8 88- 

ῬΘΙΡΙΟΙ Ῥοδίύίοα αηὰ 
ΚΙ. ρσανθ Ὠἷπὶ [ῃ6 
δὴ ἰμαὺ ἰ5 δῆονθ 
ΟΥ̓ΘΥΥ ΟΥΘΙ 8116, 

1050. ἰμπαὺ ἰὰ ὑῃ6 
ΠΒΠλΘ Οὗ 7655 ΘνΘτν 
Κῆ66 Βῃομ α Ρϑῃηά οἵ 
ὭΟΕΘ πὰ ράνθ δῃηά 
[ο56 Ὁ δασῃ δηᾶ 
ὑλοϑ6 ὑῃαὯὸΓ {ῃ6 
το ΠΩ͂, 11 δηα ΟΥ̓ΘΥΥ 
τοησ6 5ῃοι]α ΟΡΘΗΪΥ 
δοκηῃονιδᾶρο. αὶ 956- 

ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ 
Β6 5Υϑοου σιν ανα ἰο πα ἴ6 πϑῆῶθ. [ἴῇ6 ΟΥΟΣ. 

πᾶν ὄνομα, 1. ἵνα - ἐν. τῷ ὀνόματι 
ΟΥΕΙ͂Υ Ὠδιῆρ, πὰ οχᾶδσ βαξ ἱῃ τς ὩΔΙΘ 

Ἴησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων 
οἱ ΖεϑὰΒ ἐνεὺν Κῆθθ 5ΒῃΟυ]α 6 ηα ΟΣ ἔποβα ἴῃ ἤθανθα 

καὶ - ἐπιγείων καὶ . καταχθονίων, 
Δ: ἃ οὔίῃοβο οὔ ϑαύίῃ δηᾶὰ οὐ ἔῆοβξα υπδοσρτουπά, 

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι 
δῃηα  δνϑὺν ἰοῦσι ϑϑῃου!αᾶ σομθεβ οὐδ ἰπῃδί 

Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς - εἰς δόξαν θεοῦ 
Ιτοτὰ ϑεϑὺϑ ᾿τῖδε πο "ΕΟ ΟΣ ἀοά 5ῃ5 ΟἸχίδὶ 15 Τιογά ἰὸ 

πατρός. {6 Ρ͵ΟΙΥ οἵ αοά {πμ6 
Ἑαΐδοσ. : . ΕΡΙΏΘΕ. -- 

"ἰ σ τοΣ ; " ᾿ "12 ΟΟΠΒΘΟΠΘΏΝΥ, Πν 12 ὍὭστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς .- Ροίονθα Αἰ α δ πὰ ΤΣ 
ἈΞ- δια, Ἰονεβὰ (οπμ65.) οἔτχαθ, δοοοσασηβ 85 

πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ 
Ια 5... Ὑὑοτ Οραυθαᾶ, οΐ 85 ἴῃ ἰῇς ὈΧΘΒΘΏΟΒ. 

μου μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ 
οὗτωθ ΟἿΙν Ῥυξ τὸν ἰοτμοῦ τϑίθεο ἴθ ἰῃ8 

ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ -. τρόμου τὴν 
ΔΌβθθσα οἔτηθ, νὰ ἔδασ δηῃά {χορ ἰπ6 

ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε, 138. θεὸς 
οὔ ϑβεῖνθ βδαιναίίοηθη Ὅφύου Ψψοχκίηβ ἀονῃ, αοὰ 

ΜΆ ἱὑμαὺ στοῦ δυο 
ΔΙαΥ5 οΟΡουρα, τοῦ 
αἀυγὴρ ΙΓ ὈΓΘΘΘΏΘΘ 
ΟἿ, θυ ΟΝ ΤΟ Ὦ 
ΤΙΩΟΥΘ ᾿ τΤοδαν ἁἀὐσ]ηρ 
ΤΥ ΘΌΒΘΩσΘ, ΚΘΘΡ 
ψοσκίηρ οὐ τοῦα Οὐ 
Βοϊνουϊοη ψὶῦ ἔδαι 
δια ὑγθιθ]ηρ; 13 ἴὸΣ 
αοα ἰδ5΄ [86 “οὔθ ἰῃμϑῦ, 

γάρ. ἐστιν ὁ ἐνεργῶν. ἐν ὑμῖν. καὶ |ἴοΥ [ῃ86 58Κ6 οὗ [15] 
ΟΣ. 5 [π86 (οπ6) ψψοσκίηρ Ἱίη ἴῃ τοῦ: οί ἰ ροοα ΡὈ]ΘΘΒΊΓΘ, ἰ5. δοὺ- 

τὸ θέλειν καὶ τὸ. ἐνεργεν Α[{πὲ. μη τοῦ ἰῃ 
ἰὰ6 ἴορο νὴ Π[ἐπρ ἂμ ἰδὲ ἕο ψογκίῃρ νυν λα σεν Το ΟΣ ΡΡῚ 
Ἐν εν Ἄς ΤΊΣ Τλ τον ; ο΄ ϑοῦ. 
ὑπὲρ της εὐδοκίας. 14 πάντα .14 6 θρ ἀοϊηρ 811 
ΟΥΟΥ - [86 ΟΜ) 611-Ὠ1 ΚΊΩ5; - 4811 ([81Π 55) ᾿ΗΪΩΡΒ Υγθθ ἔΓΌΤΩ τή υΣ- 

ποιεῖτε ; χωρὶς͵ γογγυσμῶν τλυτίηθ5 δᾶ δγρὰ- 
Ῥε τοῦ ἀοΐῃξ δΡαχί ἔτοὰ - ταυττ τ 55 ἰτησηῦβ, δ ύμαὺυ τοῦ 
καὶ εν Ὁ διαλογισμῶν: 15 ἵνα ΙΏΔΥ. ΟΟΙΏΘΒ ἴο 6 
«ἃ. - ἀϊνίάεα τϑοκοηίηθδθ; -- ἰῃ οσᾶσχ ἐμὲ ὈΙΑΠΊΘΙΘΕ5 δᾶ ἸΠηο- 

. γένησθε ᾿ ἄμεμπτοι καὶ -. ἀκέραιοι οθμὺ, ΟὨΣάτεῃ οὐ αοά 
ζοῦ τϑν Ῥεοοσῖθ. Ὀίβγωθιεδββδβ- δῆᾶ - ὑπρϊθπάθά, λον λα τρυῤε ΕΝ ἢ 

τέκνα .. - θεοῦ. - - ἄμωμα .΄.. μέσον : Ῥ 
ΟΠ ἄσθοη. ΟΥ̓Οοᾶ. -΄.- ὈΠΌΙΘΙ5Π ΘΩ͂ (8) τϊᾶβέ ἐδιακ οε ρα οὐ το 

γενεᾶς σκολιᾶς .καὶ διεστραμμένης, ἐν ] Ξῃϊηϊηρ 85 ΠΙυΤαΪϑἔουα 
οὐ βεπεγδίίοη οἽοσοοκρᾷ δηὰ ἰασηθὰ ἱπχουθσα, ἰπί ) [6 σοι], 18 Καϑθρ- 

οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες. ἐν κόσμῳ [ἴπρ ἃ ὑἰϊραὺ ρτρ ᾿ οἢ 
Ὑμότῃ Ὑοῦ δΓ6 ΒΗ οΐπρ 85 ἸΠαπλϊηδίοσβ ἐπ ψνοσα [(ὴ6 ποτά οὗ 16, 

ἰ8ὺ 1 Δ. πᾶν 18 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ 
Οδθθ ΤῸ οχιυχίδύοῃ ᾿ ΟΜ οσά ΟΥ Πξθ ανίηβ ὕροῦ, πο ῬΟΔΊΩΝ ἴο τ 6 

᾿Πβλ 568 ΑΡΡΘηΔΙΧ ὑπ Γ Μαϊέμον 10:38. 
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“εἰς “ἡμέραν Χ, Ἰστοῦ; ὅτι οὐκ εἰς “κενὸν 
ἰαΐο ἀδν᾽ - Ομτίϑί,, ἐμαὶ ποὲ ἰμΐο δορί (Π655) 

ἔδραμόν. οὐδὲ : εἰς ᾿κενὸν "ἐκοπίασα. 
1 σϑλ ᾿ ΟΣ -αΐο, Θιηρ τ (658) 1ἸΔΡοσαά. : 

11 ᾿Αλλὰ. εἰ καὶ - σπένδομαι. ΄᾿ 
Βυξ Σ᾽ αἷδο δὴ ΒΘΙη5 Ῥουτεά 85 ΠῚ 

ἐπὶ τῇ «θυσίᾳ - καὶ λειτουῤγίᾳ πίστεως 
ὍΡΟΣ τμ8 βϑιουῖθος η΄ ῬΆΡΗΝ νοσκ ἐρυ ΠΝ ξαϊῖὰ 

ὑμῶν, ᾿᾽χαίρω  -᾿ καὶ "ἰ συνχαίρω 
οΣ γοῦ, ἐν 1 δχὰ Το] οἴμ᾽ δα - Τα Ττε)οτοῖπε δ ΣΙ, 

πᾶσιν ὑμῖν", 18 τὸ ᾿δὲ αὐτὸ “ καὶ ὑμεῖς 
811 ἰὐοῦ;. ὁ (ἴὰ6 Ῥαῦ- Ἴγεῦτι (15) - 8150 Ἴσον 

. χαΐρετε΄ . "καὶ -: ᾿-συνχαίρετέ. :ἠ 6 μοι: 
6 τοῦ το οϊοῖπα :- 8. ΡῈ. χοῦ τα]οϊομηρ ΣΝ Ιη6. 

᾿ Ἐλπίζω" ᾽δὲ ἐν κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Τιμόθεον [ 
[δὰ Βορίηβ: ναΐ ἿὮ Τιοτὰ {2655 ἸὙπηοΐΩν ἢ 

κἀγὼ ταχέω πέμψαι: - ὑμῖν ἵνα 
ααὐο ν᾽. .ἴο μαι - ἴο χοῦ, 1ὰ οτάθρυ {παῖ ΘΙΞΟΙῚ 

τι εὐψυχῶ-. ἔς γνοὺς τὰ ! 
ΤΩΔΥ 6 νν6}} οὗ τοι. . Βαανα Κηοννα τε (185) 

περὶ .-- ὑμῶν. 20. οὐδένα " Ὑὰρ -. -ἔχω .. 
'δροιῖ." τοῦ. ᾿ ΝΟ ΟὯΘ ΥΟΥ Ἱ δῦ πανὶ 5. 

οἡρδψυχόν: ὅστις “γνησίως - "τὸς: -, περὶ 
εαυ81-βουϊεά ΠΟ ΒΘΑΌ ΆΕΙσ. ἐμ6᾽ (ἐπ᾽ 55) δρουΐ 

ὑμῶν-. εριμνήσει, 21 οἱ πάντες γὰρ 
ἜΝ ᾿ πὐθεθιον ὁδᾶχα,. ΙΝ τε ᾿ Θ1:1 “- ἱ ἼΟΥ 

᾿ τὰ ἑαυτῶν. ζητοῦσιν, ποὐ 
τὰ 8 ταν οἱ 1μλοχάδοινοα πον δῖῸ Ξϑοκίας, οὶ 

. ὉΠ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 22 ΤΉΝ. “ δὲ 
1ῃ6 (δίῃ) - ΟΕ ΟἼγῖβὲ : θϑαϑ. ὁ Ἐν: Ῥαΐ 

δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ 
ΟΡτοοῦ ᾿οΑ Ἀπῃς τοῦ ἃτέ Κηονίηρ, ἰδῇ’ 35 ἰὸ Σδίου 

τέκνον --. σὺν -- - ἐμοὶ - :ἐδούλευσεν εἰς τὸ. 
. ΤΠ --- Τοβοίμον νἢ χα : ἢ 9]ανεὰ ἰηίο 16 

εὐαγγέλιον, 28... «Τοῦτον Σ᾿ μὲν οὖν. 
ΒΞοοα ΘΚ." ΤΗΙΒ. Ἃ(ΟΏ6) -- ἱπᾶρράα ἐμουθέοσο.: 

ἐλπίζω ᾿ πέμψαι ᾿ὡς ἂν ἀφίδω 
Τ δὰ Βορίμρ,. ἀν βεπᾷ - 85. ΠΙΚΕΟΙ͂ΥΙ. ΓΥΤΩΙΡΐΪ 566 ΟἿΣ 

-πτᾶ τος οὖ ρ περὶ. : ἐμὲ τ ἐξαυτῆς". 
ἴδε. (ἰμ[8 85) Ξ ἄρααξ ΙΩΘ Οὐ ΟΥ̓ νοΥ δου]; 

24. πέποιθα. δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι.. καὶ 
Ὁ Βδνα Βθθῃ θα οι Ῥυΐξ ἰὰ Ιογτᾶ  ἐμαξ. δῖα: 

αὐτὸς: ταχέως. ἐλεύσομαι. ποτὶ ττος 
ΟΨΕΙΥ  ἼΟΚΙΥ Τ ΒΏΔῈ ΘΟΙΏΘ, δ Ε᾽ 

25: ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην 
ὲ ὙΝΘοσββασν. Ρὲ Ἱ ςοηβίἀογθάᾶ. ΕΡδΡ 

ἜἘπαι ἰἠδδϊτον 
τοασϊϊαβ 

τὸν ες ἀδελφὸν .- καὶ -... συνεργὸν .΄. καὶ 
ἴῃ .-.- Ῥχοίΐμδοῦ. . δὰ. Ζβιονν ὙΌΣ ΚῸΣ δα 

συνστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον 
Ζεῖονν Ξοιϊοσ οὔτηθ, οἔτου Ρεὲ ΔΡοξέῖο 
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ἀπ ΟΕ τδῦβ ὅδ, ἐμαὶ 
1 αἰᾶ ’ ποῦ τυπ 
γδίῃ ΟΥ̓ ΨΟΙΚ ὨδΙά᾽ ἴῃ 
νϑίῃ. 17 ΡΠ πα 
ἴὴρ, δὐθῇ. 1. 1. 
Ῥοίηρ ρουσρᾶ ουξ κα 
ἃ ατΚ οἴογίηρ Ὀροὴ 
{88 5ϑδουῖῆσθ. δηα Ὀ88.. 
116 βούνίσα. ἴο ΜΈΣΟΝ 
Δαλῦ Ὧδ5. 1. τού, Ὶ 
ἰϑαῖι. δα “δηα Τογχο. 
7οἷοθ πιῇ 8} οἵ του. 
18 Νον.. ἴῃ... (88. 5βαὴϊρ 
Ψ8. τοῦ γοῦγβοῖνος 8]- 
80 6 δᾶ δηὰ ΤΘ]οῖσα 
ψΠ ΙΏ6. ᾿ 

5. 19 ἘΌΓ ΤΥ ῬΑ Ὺ δὴ 
Βορίῃρ ἰῇ ὑπ Ἰιοτὰ 
6505 ἴο βεηᾶ ᾿ΤἸοίῆν 
ἴο γοῦ 5ῃοσγίν, ΔΕ Ὶ 
ΙΔ 6 ἃ. -ΟὭΘΕΣΤαὶ 
5ΟἋΙ]. ΨΏΘΩ,, ΤΣ ρεοξ΄ ἴο 
Κπὸν δου {Π6 ἰμϊηρϑ 
ρϑτύδιηϊηρ ἴο τοῦ; 
20 ΕῸΓ 1 δνθ το Ὅηα 
ΕἾ56 οὗ δὲ -αἰδροβίδίοῃ 
ἯΚ6 μῖβ: ῆο ΜΠ Ξ6ῃ- 
ὍΪΏΘΙΥ ΟδΥα ἴοχ. ὑμ8 
ἰῃϊηρβ ᾿ρογίδιϊῆρ ἴὸ 
χοῦ. 21 ΕῸΓ 811 ἴηθ 
ΟΥ̓ΠΘΓΒ.. 816. βϑοκίης 
ΠῈΣ οὐ ἰηὐογόβἑβ, 
ποὺ ὑῆοβθ οὗ " Οσίδὲ 
ὥδθδιι5. “22 Βυ τοῦ 
ΚΩΟΝ ἴῃ ρσοοῦ ΒΒ 
σανθ οἵ Πἰσγη56ΙῈ; {δὲ 
ὮΚ6 ἃ Ομ] σι... 8 
ἝΔΟΣ 6. βανσθα ὙΠ ἢ 
6 1ἴὴ ζυσύούδησδ οὗ 
[1868 βοοᾶ πδῦ5. 28 ΤῊ Ϊ5, 
Δ Ογθίοσθ, ἴθ ὑπ᾽ ΤΏΔΕ 
Ἴ, δὰ πορίηρ ἴο βϑμᾷ 
Ταϑὲ 8.5 'ΒΌΟΣ 8ἃ5 1 ἢδγῦδ 
8566 ΠΟ ὑπηρδ βὐδηᾶ 
᾿ΠΟΠΟΘΓΏΔΏΡ᾽ Τη6. 24τη-: 
ἀοθρᾶ, 1 δῃὴγ΄ σοη πάρης 
1 ΓΕΠ61 Τιοτά ἐμαῦτι 
ΤΩΣ 56 58.811 8150’ σοπὶδ 
ΒΟΓΌΙΥ... ττοτο; 
.25 ἨΟΎΕΨΕΣ, Ἱ ὁοη- 
δου ἰδ Ὡδϑοοϑϑαῖυ- ἴ0 
ΒΘ ἴο τοῦ ἘΠ «ῬΑΡὮ- 
ΤΟ αἰ ἴπ5, ΤΥ ὈΣΟΙΠΕΣ 
δῃοα ξοιον ψοτκ- 
ΕΓ δρᾷ Ζ9}Ὼ6]1ο 501- 

᾿ ἀἰοσ, θὰ ὙΟῦᾺ ΘΩΥΟΥ͂ 
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καὶ - ᾿ λειτουργὸν. τῆς χρείας μου, [δηάᾶ Ῥυνδίθ.. βασνδηῦ 
διὰ. -ΡΌΡΗς νοσΚαΓ οἴῃ .. - τρις ΟΥ̓ ΤΏ, [ΟΥ̓ ΤΡ Ὡρρα,: 26 βίῃηςσβ 

26 πέμψαι πρὸς ᾿᾿ὑμᾶ ἐπειδὴ δ᾽. πέύϑοι ὯΘ 15 Ἰομβίηρ. ἴο. 566 
ἰο βεπᾷ εἴοννατα " ἡμᾶδ,. δῆτα: Ιοηρίῃρ αὐίοσ. 811. οἵ. ἐθυ δΔιηᾷ, ἰδ. 46- 

ἦν. πάντας ὑμᾶς ἰδεῖν, καὶ ἀδη Ἱμονῶν Βαανα μὲ ἀν Κἢ ΣΩΣ, 
με 5 - 81. σου. ἴο 566, διὰ Ῥεοίηῃρ ἀθρσχγοβεβοα ΘᾺ ὉΠ [510Κ. ΦΤΎΘΕ, ἰπαρϑᾶ, 
διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν.. 21 καὶ γὰρ [δ 1611 5ἰοκ ὨΘΑΓΙΥ͂. (0 

Ῥεοδιδθα ὑοῦ βϑασὰ ἰπαΐ Π6 Ζ6} 5ιοκ.. ΑΒΑ͂ . ἔοσ. [6 Ῥοΐηδ οἵὨ ἀδδίῃ; 

ἠσθένησεν- ᾿παραπλήδιον Ὁ αὐ ποῦν ἀλλὰ. οὐ [Ῥὰῦ αοα δᾶ ΙΏΘΓΟΥ 
Ἧς 6611 5: σκ.  Ῥεβίαθ-μθασ.. ἀεδαίβ; Ραΐϊ. λθ΄ ὉΠῸ Ἡΐμὰ, ἱῃπ ζαοί, ποῦ 

θεὸς "᾿ ἠλέησεν αὐτόν, οὐκ. αὐτὸν «δὲ μόνον. 91 οα Ὠἰπι, Ὀπύ 
αοά  Βατποτον ὁπ᾿ ᾿Ἀϊπα, δ δοὲ πὲτπα Ρὰξ μόνοι : ΕἸθο ολ πῖθ, “ὑπ|δὺ 

τς ᾿ λό ΘΗ ΟΘΙα ποῦ: 1} 
ἀλλὸ Ὡς καὶ ἐμέ, Ὦ πον μ᾿ ὑπῆν, ἐπὶ. ἈΦΡᾺΣ ΡΟΣ -ΟΎ 6 Υ. 
ὡρ Ὁ τ1ῖὼῃΏ6,. θὲς ἘΣ ζ: ΠΟ 88ι Ἐ655. ΟἌΡΟΣΣ 98 ΤὨΘΓοίοχγο-.: δ" {6 

λύπην “ : «σχῶ .28. σπουθαιοτερὼς ῬΒγθδῖοῦ. δϑίθ .1. 8 
βΆἀγΕ85 : πα ϑβουϊα Βανό. οὩ Μοσα βρεβάην. |βϑησίηρ μα, ἐμὲ [}} 
᾿οὖν ᾿ ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα . ἰδόντες |Ξθϑίηϑ λα Ὑοῦ ΤΩΔῪ 

ἐπεσεῖοσα " 1βθηϊ' ἄτα «1 οτᾶοχ ἰμδὲ ᾿βανίῃβ 566 Ὦ ΤΟ]οίοθ ἃρϑίη δῃά 
ἸΩΔΥ 6 ΓΘ Τλογα “ἔγθα κἀγὼ. ἀλυπότερος | ἔξοχα «ρτίοί.- 29 ΤΠδγο- αὐτὸν πάλιν ᾿χάρ ἦτε 

τὰ ᾿ τ ΆΘΆΤᾺ χοῦ ταϊσ στο]οῖσς ΔΠΑῚΙ 1655. ϑυααθηβα ἔογθ ρίγ διἰπῃ. 16 

ὦ. .: : 29  προσδέχεσθε οὖν - αὐτὸν | οἰιδξέοχηθεν, ΨΘΙΟΟΙΏΒ. 1π 
1 ΤΆΘΥ: Ρε. : Βροεῖνα γοῦ ἰονν τά «βιοτείοτο. ,Ηἶζα : ἘΠ ΓΒ6],. Τιοτὰά ὉᾺ ὉἹ 

ἐν κυρί ετὰ -πά αρᾶς, καὶ. τοὺς ] ἴον; 8ηα Καβρ ΠοΙαϊπρ' 
ἰπ ὡρίῷ Ξ ἀπ .- ΠΣ Χ ἀρὰς ΕΟ οὺς ἜΡψὸ ΟΥ ὑῃδὲ βογὺ 687, 

ποιούτους. ἐντίμους ἔχετε,... 389 ὅτι ἘΟΘΌΞΘ ΟΠ, δοοοαηί 
5ΈΟΠ΄ Ὡσπεα᾿ ΠΑΡ ΩΝ ̓Ό6 ἐχ μανίηδ, Ῥεδδιιβα οὗ ὑπ6. ΤΟΥ Β ὙγΟΥΙΚ. ΠΕ 

διὰ τὸ. ἔργον Κυρίου «μέχρι θανάτου, ἀὐταο αὐτὸ ΡΩΝ ΩΝ 
[ἀτοῦεῃ, 188: ΟΜΟΧΚο, ΟΥ̓ ὉΠῚΠ - ἀθϑίῃ.. (5οὰ]. ἰο λΩ εἰοὶ 
᾿ἤγγισεν, ᾿ - ᾿παραβολευσάμενος τῇ ψυχῇ, Π6. τιϊρηῦ ΖῸᾺΠῪ τάδῖκα 

μὲ οἝτῺ 6 θασ, Βανί ἴΌσοννῃ 561 θα ϑίάθ ἴο ἴμδ 501 1 0 ἔοσ σοῦ. ποῦ Ῥείη 

ἵνα᾽ ᾿.ἀναπλι ρώσῃ -. τὸ ὑμῶν. ὑστεπμα Ὧσγα ἴο σϑηᾶοσ ὑσῖναίθ 
ἰπ ογᾶδσ ἐμπαξ. Β6 σϊὶρηΐ 511 ρΡ ἐμ. οἔχοῦ. Ἴδοῖκ 

τῆς πρός με λειτουργίας. .. .,. . ᾿ 
οἕ πα Δονγασα 6. ΡῬυρῇς ΨοΥϊ. τῶν μετὰ ᾿ ̓ 

ΒΟΓΨΊΟΘ. ἴο. Ὠ16.΄ ᾿ 

3 ΕΠ ΏΔΙν, τὰν Ὀγοί- 
᾿ ᾿ΘΥ͂Κ, οοηθίηθ το- 

,ἡοΙοΙηρ, ἴῃ [{1Π6], Τιογὰ. τὸ "λοιπόν, - ἀδελφοί βου, 
ὙΠῸ. ᾿ς Ἰεξίονετ᾽ (μέηβ),. Ῥτοίμουβ “.-οἔστηρ, ΤΟ 6: τι ρ 6 

χαίρετε το ἐν . Κυρίῳ. τὰ αὐτὰ“. [[δᾶῖαθ- ᾿“Ῥρ5 [ον -ὙΟΥ 
δὲ τὸν το]οϊοῖια.. ὅι. ᾿Ιοχά. Ὁ ἼΒΘ.: νοῖν (ἐμ 85) 15 ποῦ ὑΓΟΌ]ΘΒοσα 6 ΤῸ 

-γράφειν -: 0 ὑμῖν. ἐμοὶ .:- “μὲν τ. οὐκ [τῶθ6, Ὀαΐ, 16 15. οἵὗἔἁ ΒΑΤΟΙΣ, 
ἴα θ6 νυ ἡ: ἰο τοῦ" οἵοχὴΘ - ἡ. ᾿αδϑα  ποί ἴο γοσ, 

ὀκνηρόν, εὐϑμῖν " τιἀσφαλές.: ὉΙΣΤΘοΙ. αὶ ἴον. [86 
πρυρλεδοῦιςς ̓ίβιρε)». τὸ χοῦ ἐπεὶ ̓ βαέδ (105). ποτ ἸΟΟΚ οἂαδ ἔοτ. ὑπὸ 

Βλέπετε. «τοὺς κύνας, .- βλέπετε:.: τοὺς ὃς ΜΟΓΚΘΓΒ, οὗ ᾿πήυγυ, ἸΟΟΙ 
, Ὁ γου δροίπρ.. πα΄ ἄορβ, Ῥὲ χοῦ ΕΝ {πὸ-:-ἰ οἱἱὐν ἔογ' [οϑΘ ΨΏΟ τηϊ:- 

κακοὺς ἐργάτας, οἱ βλέπετε -τὴν᾽ κατατομήν. | [1806 {με 3 68}. 8 ΕῸΣ 
ψ: δύθ- ποβα. ἢ 

ἜΘ᾽ ΓΒΔ] υοἰτοπτηοῖ- 
βίοῃ,. - ΨΏΟ “δἄ͵χδ΄. ΓΘἢ- 

᾿ἀοσζηρ᾽ ᾿βϑοῖθα, Βουν 66 
ὉνΥ οὐκ ᾿᾿βρίσιῦ δῃᾶ 

- Βδᾶ  Ξ- ΧΟΣΚΘΟΥΒ, Ῥε σοῦ. βεοίῃρ {π6 ΘΌΣΌΩΕ ἄονῃ. 

8. ἡμεῖς γάρ ̓  ἐσμεν ἡ --:περιτομή, -.. “οἱ .: 
γε . -ξοῦ: τα τα ΓΝ ̓οἰσουτασί βίος, ἀπο. (ΟΕ 8): 

. λατρεύοντες" - : καὶ 
ΒΚΡῚ σὸτδὲ βϑοσγρα βἀσνίςο.: ᾿ δα. 

θεοῦ ̓ τὐξ τι ᾿ 
-ΟΥ αοα - εἷο βρίσίξ.. 



ῬΗΠΙΡΡΙΑΝΝΑ 3: .4--1ὸ 

καυχώμενοι ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ 
Ῥοδβϑης ἱἰὰ ΟὨχίδέ. 9653 δηῃᾶ τοὶ ἰθὰ Βθξῃ 

εὐ πεποιθότες, 4 καίπερ ἐγὼ ἔχων 
Βανίηδ Ῥφθὰ ςομβάεηϊ, :-ϑηά- Ἔν ἢ Ι . ΔΑΝ Ως 

πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. 
οοηῆάαξηος 8150 θὰ 865. 

δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι - 
ἀπ1ηκθ οἴμεσ ἰἴο μανα ββεὰχ σοηβασῃϊ 

“ ἐγὼ ἄλλον. ὅ περιτομῇ 
ἱῃ 65}, Ὶ ἰεθεότρναα ἴο μα μμλέ αὶ ΤῊ 

3 , ᾿ πῇ , ὃ 3 ΄ -" 

ὀκταήμερος ἐκ γένους Ισραήλ φυλῆς 
εἰβῆτα ἀν ἴοπε), οὐδ ΟΣ τόθ οὗ ΞΥ8ΕΙ, ΟΣ ὑχὶδ6 

Βενιαμείν,... Ἐβραῖος. ἐξ ᾿Εβραίων 
ΟΥ̓ Βαμα ὦ ΓΞ πὐνένμι τε οὐ ΟΕ " Ηδρτεννβ,- 

κατὰ “νόμον Φὰρισάϊος, 6. κατὰ 
ϑοζοχαϊηξ ἴο ΟἸανν ῬὨαδσίβεο, δοοοχαϊπε ἴο 

ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ 
Ζ681 ρεγβθοιας ἰμ6 ἐςο]εβίβ, δοοοζαϊηρ ἴο 

δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ ενόμενος 
τὐβμϊθουβοθθθ 6 ἃ ἰδ άνϊας φοχὴθ ἴο Ὀ6 

ἄμεμπτος. 1 ᾿Αλλὰ . ἅτινα ἦν μοι: 
ὈΙΘΙΆΘ1655.. Βα ψμδΐ (55) 8 ἴοτῃθ 

κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν 
Βαϊ, ἴπ656 ((Β1η 85) ῚὯδνο σομδιαοσγρα ἰῇ σουθη [86 

χριστὸν. ζημίαν. 8 ἀλλὰ μὲν οὖν γε 
[9.9 1} ζημία . Βαϊ τοθοεα 1μοσοζοσο 1π ἔδοὶ 

καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι 
8150 [τὴ σου δι θυ δ 811 (155) 1055. “ἴοῦς 

διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως 
Τχοι σὴ 6 ΒΌΡΘΥΙΟΥ (655) οὔίῆβ ΚΚαον]οᾶρξε, 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου μου δι᾽ ̓ 
οὗ Ομ σιβὲ 6515 11... Σοχὰ οὔσης ἰδσουρῃ 

ὃν τὰ “πάντα, ἐζημιώθην, καὶ 
ΟΠ τη6 811 ([]Π 65) 1 βυβοσεθα 1055, ᾿ δὰ 

ἡγοῦμαι. σκύβαλα ἵνα 
1 Ἄγ σου δι θυὶη δ᾽ Ῥίδοοϑ οὗ γοῦιβο 1 οτᾶάφυ ἰδὲ 

Χριστὸν κερδήσω 9 καὶ εὑρεθῶ ἐν. 
ΟὨχιθ.- Ιχυϊρῃΐ βκαΐῃ δια Ια ΡῈ ξουπμα ἴῃ 

αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ 
Ἀΐτη, ποῖ Πανὶ ΤῊ τιβῃίθουβηθθ ἐῃ οὐϊΐοῖ 

νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν 
ΔΜ »μαΐξ “ἴθ ἰβσουρῃ Ζ8 1 οὗ ΟὨσίβέ, 186 

ἐκ ̓. θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, 
ουὐοῦῖ Οαοαὐ τἱρῃίθουσπηθθβ ὑρὸὼὴ ἴῃς ἔξαίΐῃ, 

10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς 
οἔίῃβ ἴο πον ἢτ δῃᾶὰ 86. ρονοσ οἕίδβο 

ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ κοινωνίαν παθημάτων 

Εἴ τ τ τὰν 
ἐν σαρκί, 

ΤΟΒΏΧΥΘΟΙΊΟΩ. ΟΥ̓ δ δὰ βμδυίηρ ΟΣ 5 ξο ρΡ5 

αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, 
ΟΥ̓ τη, Ὀθίηβ σοῃέξοττηθα ἰο ἰῇ ἀδαῖΐῃ οἶμίπι, 

Ἰφσαϊϊοι; 
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ὮδΥθ οὐγ᾽ Ῥοδϑίϊηρ “ἴῃ, 
ΟὨγὶδὺ σεβὰ5 δηὰ ἃ 
ποῦ ϑνθ ΟἿἹΓ οοηῆ. 
ἄδμοθ ἰῇ ἴθ ἤρβη: 
ΔΙΟΒΟΟΡῊ 1, 1 ΘΏγοΟΣΘ, 
ἄο δνθ ῥτοιηᾶξ ἴὸς 
σοηπάθησθ 8150 ἰὴ ἐς 
Πδ5}. .2 

 ΘᾺΥ ΟΥ̓ΘΙ Τήδη 
1 Κ5 Π6 ὯδΔ5 στους 
ΙοΟΥ σομδάδῃσθ ἴῃ ἰὴβ 
Βαβἢ, 1 [6 ζογο 80: 
5 οἰτουμηοϊδοὰ [Ὧ8 
αἰ ἀδύ, ουὐ οὗ ἰῃὰ 
ΔΓ πος οὗ ΙϑΥβο]: 
οὗ [μ8 ὑτῖρθε οὔὗὁἨ Βϑῃ͵δ- 
ταΐη, ἃ ΗἩΘΌΓΟΥ [ὈΟΓῺ] 
ἴτοιχ ΕΗΙΘΌΓΘΤΒ; 8.5 σθ-- 
δρθοῦβ Ιδνν, ἃ ῬΏΔΙΙΒΘα; 
6. 45 τεϑρθοῖβ Ζ68], Ῥόγ- 
βεουηρ ἐπ οσοῆρτο- 

8ἃ5. τοορθοὺϑ 
ΤὶρηΘοῦση655 παῖ ἰ 
ὈΥ τθϑὴδ οὗ ἰδ, Ὅ.6 
ἍῺΟ ΡΡτζονρα «.Ὠϊπηβοὶῦ 
ὈΙΒΙΘΙ655. 7 Υοῦ πῆδὲ 
ἀμηρβ ψεγΘ ρδίηβ ἰὼ 
ΙΏ6, [656 1 Ὦδγνδ. σοη- 
5] ἀγα 1055 οὐ δοσουπηὲ 
οὗ ἴμ6 Οῃγίξῦ. 8 ΨΏν; 
ἴοῦ ὑμαὺ τηδύϊοσ, Σ 'ἀ0 
ἰμαθρα 8150 σοῃδίαον 
811 ὑηρδ ὑο Ὀ6 1055 Οἢ 
ϑοσοοιῃῦ ΟὗὨ {6 -ΘΧαοΙ-ἰ 
᾿ὴρ νϑ]ὰ6 οὗ ὑῆ6 ΚηΟν]- 
βαρ οὐ ΟὨγχὶδὶ ὕ65115 
ΤῺ Τιογτά. ΟἹ δοοουηὶ 
οὗὐ Ὠΐπι Σ Ὥδνο ὑβδκϑῃ 
ἴῃ 1055 ΟΥἨ 81] -Πηρβ 
86 Ι σοῃϑαου ὑΘση 85. 
8ἃ Ἰοὺ οὗ τοΐυδθ, ὑπαὺ ἢ 
ΤΥ δδὶη ΟὨγίϑί 9 δῃῆ 
Ῥ6 Ἰουπα ἴῃ αὐΐοι ΜΠ, 
Ὠῖτα, Ὠδυΐηρ, ποῦ ΙΩ͂ 
ΟῚ τἰσ ΘΟ 51. 655, 
ΨΏΪΟΏ τοϑυϊῦβ ἔσοῖν 
Ια, Ὀὰπὺ ὑπ ψὨΙοἢ 18 
[ὨΤΟΌΡΗ ζαϊζῃ ἑῃ ΟὨχίδὶ, 
{6 τσ ρου 5655 ὑδμδί 
ἰβϑιιθϑ σοι Οοα ΟἹ 8 
Ῥαϑὶς οὗ ζαϊζῃ, 1050 835 
ἴο Κῆονν Ὠΐπὶ δηᾶ. [6 
ῬΟΜΕΘΙ οἵ Πὶξς τοϑῦστοο- 
θη 8πὰ 8. βϑῃϑῖ-: 
ἴὰπρ ἴῃ δῖ ΒΥ ΠΡ5, 
ΒΌΡΙα ὑηρ ΤΥΒΘΙΣ 
ἴο 8ἃ ἀεαΐῃ κα Δ]8, 
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11 εἴ πως ᾿ καταντήσω εἰς τὴν 
1 βοθῃον [γχαϊρῃξ δἰΐζδίῃ ἄοσὰ ἰπίο. [6 

ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. 
ουἶ-τεϑβυττθοί οι 106 οὐδοῦ αδδᾶ (ομ 65). 

12 οὐχ ὅτι ἤδη, ἔλαβον ἢ ἤδη 
Νοῖ. δαὶ ᾿ΔΙσεδαν 1 χεςοϊνεαᾶ ΟΥ δ΄σεδαὺν 

τετελείωμαι, ᾿ διώκω δὲ εἰ καὶ 
1{πᾶνὲ Ῥθδῶ ρογξθοίεα, 1 δὰ ρυσϑαΐϊηρ ας ἰξ 8150 

. καταλάβω, ἐφ᾽ ᾧ καὶ 
πιϊσϊ τοοοῖνο ἄοννῃ, ὌΡΟΣ ΜΈΪΟΒ 8150 

᾿ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ ᾿ἰησοῦ. 
1 )ὴ5 τεςεινεᾶ ἀονν ΌΥ [6} τ 1} Ζεπ5. 

13 ἀδελφοί, ἐγὼ. ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι ᾿ 
“ Βχοίδοιβ, ἢ ΤΩΥΞΘΙ͂ τοί νοῦ 1 δὰ σου ΠΣ 

τ κατειληφέναι" ἕν δέ, τὰ - 
ἰὸ ᾶνε τεςεϊνεα ἄοννῃ; οὔθ (ἐπ 5) πὶ, 6 (55) 

“μὲν : ὀπίσω . ἐπιλανθανόμενος τοῖς 
ἱπαθοῦ Ῥεῃϊηά Σοτξοιθ δ ἴο 86 (55) 

δὲ --. ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος, 
ρμυΐ 1ῃ ΖΥομῦ. ΌΣΟΙ ΠῚ Ι ΤΥ 5617 ουὐ ὩΡΟΏ, 

14 κατὰ σκοπὸν διώκω. εἰς τὸ; 
ΓΔ σοοχαϊηρ ἴο 8041 : 1δτὴ ρυγβυϊηβ ἰπΐο 1.6 

τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ 
οἴ υὑρνναὰ οδιηρ. οξίμε . αἀοὰ 

᾿Ιησοῦ. 15 Ὅσοι οὖν 
Ζεβυβ. ΑΒ ΤΒῺν 85 ἔπμοσθίοσο 

τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν᾽ καὶ εἴ 
Ροσέθοϊξ (οΠ65), 1815 Ἰδοῦ τ Ὀ6 ταϊπαϊ; “8ηἃ 1 

τι .᾽ ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ 
δου 5 αΙ σον τοῦ δτδ στη Πα ἢ, 8150 

᾿ τοῦτο ὁ θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει: 
τῖὶ5. (16) τς. ἄἀοὰ ἴογοῦυ. ΨΏΠΣανθδι; 

1 πλὴν εἰς ὃ . ἐφθάσαμεν, τῷ 
Ῥεβϑίάεβ ἰηΐο ψνΏο ΜῈ σϑχηα Δμ6δᾶ, ἴο ἰῇ 

αὐτῷ στοιχεῖν. 
ΕΙΥ ἴοεο νδικίηρ ἴῃ 1ἰπ6. 

᾿ς, 11 Συνμιμηταί μου : 
: Ζοίϊπί ᾿τηϊζδίοσϑ ᾿ οὗ τὴθ 6 τοῦ ὈΘΟΟΙΆΪΩ;, 

ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τ τοὺς οὕτω 
Ῥσχοΐίμθσβ, δηᾷ Ὅ6 τοῦ Ἰοοκίῃρ δὲ ἐδε (ΟΠ 65) 

περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον 
ψϑκίηβ Δοςοοχάϊῃβ 85 τοῦ 816 παυΐηβ ἐγρ8 

ἡμᾶς" 18 πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὖὗς. 
ἐπτΣ ΤΆΔ ἴοσ ἴδον δῖ δικίησ ΒΟΥ 

πολλάκις ἔλεγον - νῦν δὲ καὶ 
ΤΆΔ ἐἶθ5 ἱτνΔ5 ΒΘ ΊΩΒ μον -Ρὰξ 8150 

κλαίων . λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ 
ΨΟΘρΐΩΡ 1 81 5 η5, ἐπα Θμθση685 οὐ ἐῃ6. ϑίδκα 

βραβεῖον 
ῬΥΪΖα 

ἐν Χριστῷ 
Εν Ἡσὶδὲ 

γίνεσθε, 

ὑμῖν, - 
ἰο χοῦ, 

ἔδυ. 

ῬΗΠΕΙΡ̓ΡΙΑΝΝ 383:11--18 

11 ἰο 566 15 ᾷὋ1 ὯΔ} ὮΝ 
ΘῺΝ 685 δἰΐαίϊῃ ἴθ 
ἴ6. ΘΕΟΣ τϑοσγθο- 
ὑϊο Ἰτοχ ὑμθ ἀδϑά. 

12 Νού ὑπμαῦ 1 πδνα 
δΙσοϑαν τϑοοὶνρα 1 ΟΣ 
8 δΙγθδαν χηϑᾶβ εῖ- 
θοῦ, θὰ} 1 δῃὶ ὈῈΓ- 
Βιυΐηρ ὕο 566 1 1 πη 
ΔΙ5Ὸ ΙΒ) Ποϊὰ οὔ ὑπδῦ 
ΤΟΙ ΨΏΪΟΙ 1 ἢᾶγνθ 8150 
ὈΘΘ. Ἰαϊᾷ. μοϊὰ οὐ ΨΚ 
ΟὨγσ δὲ ὕ6518. 13 Βτοίῃ- 
ΕΓΒ, 1 ἀο ῃοὶ γεοῖ ὁοἢ- 
ΒΙΩ͂ΘΥ ἸΑΥ ΒΘ 85 ΔΩ 
Ἰαϊὰ ποι οὐ ἰδ; Ῥυΐ 
ποῖ ἰ Ὁη6 ἰῃΐηρ 
δου Ὁ: Ἐοτρουηρ 
{8 [Ὡϊηρα Ὀϑῃϊῃα δηᾶ 
5υχουοῃίηρ -οσναστὰ ἰὸ 
[526 ἐπὶηρ5. ΘιμΘϑά, 

ΠΠΔΦ4Ι 8. Ῥυγβηρ ἀντ 
ἰοναχὰ ἴθ βροδ] Ι͂ῸΓ 
[16 ρυῖζθ οὐ Ὅ8 ὑῦ- 
Ψψατα 081} ΟΣ! αοα Ὃν 
ΤΆΔ. οὐ ΟὨγδῦ 96- 
55. 15 1.6 Ὁ 5, ἤθη, 
85 ΧΩΘΩΥ Οὗ Ὁ5 85. 816 
ταϑίασεο, Ὅ6 οὗ ἐδὶδ 
τηθαΐδὶ αὐύαᾶθ; δῃᾶ 
1 χοῦ δῖα στθηύδν 
ΠΟΙ ρα οὐμουννῖίδθ τὰ 
ΔῺΥ τοσδροο, αοα ψ]1}} 
ΥΟΥ͂ΘΆ1 μθ΄ δρουβ [δὖ- 
46] ἴο του. 16 Αὐ 
ΔῊ ταΐο, ἰο ψῇῃδὺ οχ- 
ἰδηῦ ψὀὸ Ὦδυθ τηϑαθ 
ὈΓΟΡΎΕΘΒ, Ἰοὺ τι5 ΡῸ ΟἿ 
ΘΙ Κη ὈΤΔΘΙΙΥ. 1 
5 βαχὴθ τοῦ 16. 

11 τηϊύθαιν ᾿ὈΘΟΟΣΩΘ 
ἰγχηϊίαίοῦβ ΟΥ 26, 
ὈΓΟύΏΘΥΒ, δηᾶ-: Κοορ 
ὙΟΕ ΕΟγὙ6 ΟἹ ἴδοξα 
ΜΏΟ 8.6 ψϑικίηρ ἴῃ 
ἃ ὍΔΥ ὑμπαῦ ϑδοοοσαξ 
αἰ. [Π)6 --ΘΧΘΙΏΌ16 
χοῦ δῦθ ἴῃ τυ. 
18 ἘΌΓ 86 Γ6 ΔΘ ΏΘΏΨ, 
Ὶ υι5οἃ ἰο΄- τρί οι 
[Πϑὺ οὔύθῃ σὺ ΟΣ 
τηθηδθίοη ὅθι 8150 
ψὶ ἢ θη, Ο 516 
ϑὶκὶηρ 85 [6 ΘΠ ΘΠ165 
οὗὐ (8:6 ἰογίατο 5ύαϊκϑθι 

18. 566. Αρροπᾶϊχ ὑμᾶσ Μαίϊζπον 10:38. 



ΡΗΠΙΡΡΙΊΑΝΝΑ. 8: 19---4: 890 

. τέλος [οὐ ἐῃ6 ΟὨγὶβῦ, 19:8 η)4 
- φῃα {{Π| 6} βχάκγε Ἧς ̓ἀοβίζυο- 

ἀπώλεια,. ὧν᾽ ὁ θεὸς ἡ κοιλία ΐοῃ, δα ΟἿΣ βοά.- 5 
πτν Τι οΥ ΜΠ ὦ ὁπ65 ἰδα βϑαν 16 οανίέν ΠΕ. Ὀ611γ, δῃά τηρῆ, 

᾿ ἸΟΥΥ οσοηϑίβίβ ἴἢ ἐμοῖν καὶ᾿ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν οἱ :: 
δρᾶ ΙΗ ϑόξα, ἴῃ τῇ αἰσχύνῃ οἔ Ἰδθσα, {Ὧ6 (οι 65) Βῆδηιθ, δᾶ [ΦΥ͂ ἤδνα 

τὰ. ἐπίγεια ονοῦντε 20 ἡμῶν γὰρ ὑπ. ππᾶβ ὕροῃ 
ἴδ8 δασίδΙν Ἰώπαρο), Φρ ταϊπάϊῃ, ᾿ὰ τς ἣμ ἀ5΄ γὰρ ἰίηρβ οὔ (Ὧ6-΄ ΟΝ 

20 Δ5 ἴοῦ 5, οὐτ᾽ οἷ τὸ. πολίτευμα - ἐν ραν ὦ ̓ ὑπάρχει ἐξ » 
ΓΝΣ οἰπικοηθηῖρ., τα Βεανθῶβ. ἰβ οχίβϊηρ, ουΐ Οἱ ᾿ΖΘΏΒΏΙΡ ᾿δσ δῦβ [π΄ [ῃ8 

: ὨΘΑνΘΏϑ, Ἔῤοτα. ΨΈΙΟΝ εοὗ-- καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα. κύριον. 
ΩΣ 150“ ΘΑΝΊΟΣ..- ὑγ6 8.6 ΘΔΘΘΥΙΥ ἀὐναϊηβ Τοτᾷ; ῬΙΔοα δῖδὸ 6 ἀσθ 88- 

1γ ψοϊηρ ἴον ἃ 
᾿Ἰησοῦν Χριστόν". 21 ὃς μετασχηματίσει. Βετ ΕΚ 
Εἰὐτῶν ἀπ αν " ΤΠ χα  δηίσαυς : ἔπο ΒΘ ΟΥ, [Π| -Ποσά- δ Ή 

Ἢ : ΟἸὨγίδῦ, 21 ψη0 ὮΙ το- 
σῶμα : ταἀπεινώσεω μῶν σύμμορφον 
ἸΔῈ ἘΌΝ λον 655 ον εὐ τ ςσοῃδοτιτηθᾶ Ταϑαΐο Οὔτ: -Βυΐηῃ- 
ΤΑΣ ΡΟΣ δ ἘΠ Α ἰαϊοα Ὀοᾶν ἰὸ “μὲ τῷ -᾿ σώματι ς δόξης αὐτοῦ κατὰ 
ἴο᾽ ἴπε ἡ πράνν οὐ ἴμα ΑΝ ΟΥ̓ τα δοςογαάϊηρ ἰο ἀπά ρυδαει ἰδ δ᾽ 'ρὸ- 

; 53 Οὐ ῬΟΑΥ͂ 8οοοῦ - ἐνέργειαν. . “τοῦ δύνασθαι. αὐτὸν καὶ Τὶ ἰὴ δ 
ἀν ὀρετθείοῦ, ΠΌΛΟΝ οὔ μα. ἰο 86 ὍΡ16. μα 8150] [Ὁ 186 ορδύδύϊοῃ οὗ ἰδ 18ὲ 

τ Βονοσ ὑπᾶῦ 6 βϑ' ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ. πάντα. 
ἴο δι )εοῖ, ἴο᾿ Βἰπιδεὶε 86 811 ([Ἀἰπ65)- δύθα -ἴο 576, 81} 
᾿ Ἐς ἃ ἀῖηρθ ἴο ΑἰτηΒΘΙΤς 

Ὥστε, . ἀδελφοί, οὐ τοὶ 
4 .Α5-δηᾶ, ὦ ἀδελφοί, ς ἴον γατητοὶ 4 ΟΟΠΒΕΑΙΘΠΙΙΥ, "ς τὴν ἀρ ϑτι κ Ὀγού ΓΒ Ῥόϊόνεὰ 

᾿"πτόσητοι πα ὰ καὶ στεφάανο υ,- 

Ἰοιεθὰ Ὁ, ᾽ χαρὸ δῃά του 9 οἵ Τη6, δπὰ Ἰοηβεᾶ ἴον, ΤΑΥ͂ Ἰογ ἃ 8 ΟΙΌΜΏ, βἰδιᾶ, δεῖν ον 
στήκετε ἐν κυρίῳ γαπητοί.᾽.᾿ ἴπ ὑῃ]β ΨΔΥ ἴὰ 

Ὀε χοῦ βίαια! ἴῃ Τοτά, ΄ Ἰονεά (0165). ἐωδυ Τοσα,᾿ ρμδι Ἔτι δι 

2. Εὐοδίαν, παρακαλῶ καὶ  “Συντύχην] ΖΕ ΟΙΦΙ ΘΧΒοτὶ 
Ἐποαϊΐδ.- ᾿ ΕἸ ἘποΟΌΓΆΡΙΩΕ Ὁ ᾿8πὰ ᾿ς ΟΠ) Οἤ6 δὴ ΞΥΠΥ ΟΠ6᾽ 1 6Χ- 

᾿παρακαλῷ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Βοτὺ ἰο:Ὅ6 οὗ {π΄ 581η8 
1 δτὰ ἘποουΓΑ ΙΠ Κα ἴὰ8. νον (186) ἴο 6 τράλαθλε, 19] τᾶ ἴῃ [{}6]7 -Τιοζά, 
κυρίῳ... 3 ναὶ . ἐρωτῶ καὶ σέ," :γνήσιε Φ Ύοσ, Ι΄ ̓ τοαίεβα" γοὰ 
Ἵιοτα. 65 Ἵ ἈΠᾺ πραδιεϑξις δῖ5ο σοι, δεδαίηθ ἢ Ἵ ἴοο, φσεῃυϊπα γόκε- 
σύνζυγε, ἯΣ - συνλαμβάνου αὐταῖς, [ΤΕ]]νγ,. ΚαΘΡ, αϑϑίϑυὶ 
δ ξϑ]ονν, ᾿ "ΒΘ Βοιαίπα, 561  ΠΒ ἴδοι, 1.658 ἹΜψοχ δ ΠἾ δ... 

ον αἵτινες εὐ νεῦς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ {Πᾶνα δὐγίνθη ̓ὃ 546 ἐῃγ 
ΨΜΈΪΘΩ [πνοχῃθ }] οὐ πὸ " Βοοῦ οννβ᾽ 5ἰᾶθ τι το ἰὼ {86 
τ συνήθλησάν.. - μοι - μετὰ καὶ ᾿ Κλήμεντος | ροοᾶ πδν8. ΒΙΟΩΡ ΩΣ 
ἴδμεν βίγονο ἱοβξείῖπεῦ ἼΟ τὰς Ἄν επὴ 8150 ΟΙοτηθηξ ᾿ΟἸδιηδηῦ 85. ΨΈΕΙΣ “85 
καὶ “τῶν ̓  λοιπττῶν: -συνεργῶ μού, ὧν [8ὴ6 τοϑῦ οὗ τὴν ΤΟΙ 
δά οἵ 11.1:} Ἰετιονε: Ζε ον, γυχίκοτε᾽ οἔξτῃρ, οὗ ἸΘΘΙΣ ὍΟΥΚΟΙ, ΨΜΏΟΒΘ ὩΒΤΊΘ5 

τὰ. ὀνόματα ἐν “Βίβλῳ ζωῆς. “:. 816 ἴὰ ὕπο ῬΟΟΚ οἵ τε: 
ἔπ 0 ᾿ς ΘΤΔΘΒΟΟς -οοΙΚ ᾿ - ὉΕΊ 1:6, 

4 ταρο ιν ἐν κυρίῳ... "πάντοτε" πάλιν 
Βα. τοῦ τοϊοϊοϊρ ἴῃ - Τιοταᾶ ᾿. Ια 5; δβδίῃ 

'χαίρετε. -.. ὅ: τὸ ἐπιεικὲς 
"6 σοῦ το]οϊοίηρ.... - ὙΠ σ᾽ βΙαϊηρ (655) 

ὧν τὸ τοῦ χριστοῦ, 1: 
ΟΥ̓ ΏΣΪΟΏ ΟἿΘ68 ἐδ6. οὗ [88 Ομ σῖβῖ, 

: καὶ 
“88 

οὕτως 
" ὯΠτ|5 

4 ΑἸ ΑΥ 5. Το] οΐσ6 

ἴῃ [086] Τιοοζα." 

Οὔοο. τότ 1: ΜΓἔΠ'᾽ 

158 γ, ἘαΙοῖοθ!. 5 16ὲ 
ἜσχουῦΚκ' ΣΟΘΒΟ Δ Ό.6 1658 

το ἀ ἐρῶ , Ν 

1 5881] ἔν" 

1,4. ΤῊς Ιιογᾶ, ΒΑΝΕ; Ζεμονδῃ, 917,3,18,14,16. 

ΝΉΝΝ 

ΠΉ ΉΉΨ ΨΆΨΨΟΝ ΝΣ 

νον πμιρβομμν αρνημβμαιφνμνηνομνμαανι ν᾽ ὡς ἀφημριμθνμρωκαῆμας. αν»... νιν νι 

891 ΟΡΗΠΕΕΡΡΙΑΝΑ 4: 8β---1τὸ 

ὑμῶν “γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποι 
οὗ γοῦ ᾿ Ιεξ τ ΡῈ ἐμ ἐν ̓ ἴο 811 ἀϑως δ᾿: ἐς Ἐν ποτ τ᾽ " 
κύριος ἐγγύς; 6 μηδ μεριμνᾶτε, πΘᾶΓ. 6 }0)᾽Ὸ ποὺ “Β6 Τοτά: ὭΘΩΣ; " - ποῖ ἴτε. ϑοχοῦ Ὀθἰπιξ' αιυχίουβ ον δσ,] Δ ΧΙΟΩ5 ΟΥΘΥ’ ΞΘ Ώγα 
ἀλλ᾽ ἐν. ᾿πάντὶ τῇ “-πρόσευχὶ Α ἢ καὶ ἰμῖηρ,- θα ἴῃ ανοῖν- ρᾳΐ ἴῃ δνεγγίμίπα ἰο ἰῃ6΄. ῬΥαΥΟΥ “δηά᾽ τὸ ἔλα (Πρ ὉΨ ῬΓΆΨΟΣ ἢ 
--δεήσει ...- μετ᾽ εὐχαριστίας τὰ αἷτ ἡματα ΞΡ ΡΙϊοαὐιοη 810 ΞΡ ΡΙΙοδίος δυῤόνυ ἰμδηκερίνίης - μα. ἀλη οϑρς ψὶτῃ ππόμμερ τὶ αν 
ὑμῶν γνὼώριζέσθω: - -: πρὸ τὸν! 1 σόσα οὗ γοῦ -ἦεξ π ΠῚ Ῥοίῃβ ταδᾶβ ΚὭονσα "ἢ Γι μὴ “π6 [ 6. τηϑαο: οἸρυμρλλὴ 
θεόν: Τ᾽ καὶ ᾿. ἡ, εἰρήνη τοῦ θεοῦ αοά; Τ᾿ ᾿ ᾿ δα [8 Ῥθδσβα αοᾶ; 84 {μ6 Ῥββ68 ΟΣ ἰῃ 68 αοα- . {π6] οΥ - ἀοά «δὲ ἘΕΡΟῸ 
ὑπερέχουσα.. πάντα νοῦν.. φρουρήσει 811 Ὁπουρηῦ 11} συδτγά ΒΑΝ ΙΩΒ ον ΘΣ. , 8}1}. τηϊπα᾽ " ὙΚ711] ΚΘΘΡ ππᾶδτ' μδδ ΟΕ Πραγύς ἰὐνρεν 
τὰς ᾿κοαρδίας ὑμῶν καὶ τὰ - "νοήματα. ᾿ ἜΧΟΝ ΤΏΘηὖ8] ΡΟ μα μραξίβϑ. οἵ νου δῃηὰ ἰδ6 τοοπτηι Ῥοννϑυύβ. δὲ τῆν ΤΆΘΔΏ 5: οἵ. τπλμοϑς 
ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ. ̓  ὥθδαβ. ἡ 
'ὰ Ταχίϑς, ὡς Τέδαρ, ΓΝ ἘΝῚ, ἘΝ ΒΝ ὩΦΩΣ Τ᾿ : δ᾽ ΕἸΏΔΙ]Υ, ῬΤΟΥΏΘΙΒ5, 

Τὸ  -: τ χοιπόν, ἐαβελτῖ ΜΒαύθψοσ.. ὑπηρβ 816 ΝΣ ᾿ρρίονος Ὠίηρ), ᾿Βζοίπετβ, [{Ππ6, ΜΉΒΕΘΥΘΥ ὑπίτσϑ 
οτος ὅσα ΡΝ , ἐστὶν... τ ἀληθῆ; 18Γ6. -οὗὨἨἁ δδείοι5. οοη- ἃ5 ΤΑΒΏΣ,. ἀὐβυῆω: 85 ππονν τον 18 παῦσιν σΕγα, δύο ΕΣ ᾿Ὠϊηρ5 

! ὅσα-. Ἔ σεηνάις ἼΑ - ὅσα. {81:6 σὶρ θόϊβ,: ψρδῦ- 85 ΤΏΔΕ (ἐβἴ585) 88} ̓ βθχίοτιβ, ἢ 85 ΤΑΔῺΥ (ἐΠΠ55) ἀ5᾿ ΘΥΟΣ ὑπίηρϑ το ὁμδβίδ, 
«δίκαια, Ἧ τ ὅσα ἐε Ε : ᾿ ἁγνά, | ΗΘίανου ὑῃΐηρθ ἃ16 τἰφμίεοαδ, Ὁ 85 ΤΏΔΩΣ (155) 85 ομδβέε, Ιον 816, ΣΕΥ ΧΣ 

“ὅσα ᾿ ᾿ τ ὐπτ ᾿ ροσφιλῆ,᾽. [1 ὴ 55 ΑΤΘ. 88 ΤΆΘΏΥ (ἀτπι65) 85. ᾿ ὁαεοίοιν εδήίζε:ς, άπ ἀανθε οἵ, ε ὙΤῸ 
- ὅσα. εὔφημα; «εἴ τις ᾿ἀρε 

85 ΤΆΘΩΥ. (1155) 8.5. νεἶλέρικοι σἢ,᾿ ει αν Ὑρτα Θὐετν ΥἸΣ εν. ἔμοῖο, ᾿ 
εἴ- τις: ᾿, ἔπαινος; : ταῦτα ΟΡΑ  ΑὐΣ ΠΟ ΜΘ Ὁ να : ᾿'ΔΩΝ Ῥχαίβθ, -» “Ἄμρεο (ἰμἴη55). νβδ ψθυσ ὮΒΕτΘ 

λογίξεσθε: τῶ ϑ᾽ ̓ ΕΝ νι ἐν ΤΣ πϑς ἐπαύσεν πήνς, τ πὶ 
θὲ τοῦ. τϑοκοιῖηδ; Ε ΡΥ ἰἴμμασα).. ᾿ 5: ᾿διάθτιας ἴμιεξθ μον ἐμάθε ε 9. ἜΠ6 Οὐ Ι ἢ ρ 5: ὑπ δὲ τἐμάθετε καὶ ὑπαῤελάβετε," -καὶ ὕου, ἸΟΒΤΩΘα " Οὐ ἸΘΘΙΏΘΩ͂ ᾿ τ δηᾶ , σοῦ τεοεϊνϑα διοηρβίαθ - 8. ϑα 85 ΨΈΙ 
ἠκούσατε καὶ’ εἴδετε ἐν «ἐμοί, το ταῦτα δε ᾿ϑοδεριθά πὰ τοῦ Ἠεδτά: δὰ ᾿Υοῦ Βανν. ἴῃ τ στρ, ἢ ἐμ6βα, (ΙΒ 565) μϑαγα. μᾶς ΒΕΝ . ἸῺ 

“: πράσσετε" καὶ ὁ θὲὸς τ ἧς “εἰρήνης οσάπθοίοις ὙΠῸ, τη, δὲ Ὑ ον Ῥθγέοστηίη8; δᾶ ἰμα. σα, οὗ ἩΡΘϑΟΘο ΡΥΘΟΟΟΘ. 656; δῃᾷ 
ἔσται “μεθ᾽ ὑμῶν. ἌΝΩ ᾿ προ Ὁ 686. αοᾶ ΟΣ Ῥδθοθ ΜΠ Ρες τα τ σοῦ. .: ἐν τ {{1}. Ὀ6 ΨΙ στοῦ. τρεκλ ἦν 

- 10. Ἐχάρην- δὲ ἐν κυρίῳ. ἠξυλος. ὅτι] 191 ἀο᾽ το]οΐθθ ἐαριο Δ χογοϊςεά, δαξ ΕΝ Τιοτὰ δτεαῖν ἰπαὲ βΊΘΔΙν ἴῃ Γ{Π61] “Ποχαν 
ἤδη .. : ποτὰ ᾿ἀνεθάλετε. ον ττὸ [[π8ῦ, πὸ αὖ Ιδϑβὺ αἰσεδαγ βοταθύτσηθ, - σοῦ ππιδᾶθ ΞΒουύσιΞῃ δαῖν {πὲ χοῦ ἤδΥθ ἑανινδα᾽ ὙΟΒ 

ὅι Τ' διε. Τιοτά, ἌΒΑΡΕ; Ζεμονδῃ, 4:8, 105 ΤῊΘ Ἰοχᾶ, ΒΒΑΨΕ; ᾿ΦΘἤονδῃ, 



ῬΗΠΕΥΡΡΙΑΝΝ 4:11]-- 8 

ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, ἐφ᾽ 
ον ΕΣ ΤΩΘ ἴο Ὀ6 το] Πα 5, ὌΡΟΣ 

ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε. 
ΨΜΏΪΟΒ 8150 τοῦ νγΕ͵Χ6 τϊησϊησ 

; ἠκαιρεῖσθε δέ. 11 οὐχ 
τοῦ ννεσα Ῥοίῃπε νι μοιὶ ορροσίαη Ρυΐ. Νοὶ 

ὅτι καϑ᾽ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ 
ἐμαὶ δοοοσζαϊης ἰο 18. Ι1δ΄ὰ βαϑ ηδ, 1 

γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης 
Ἴοῦ 1Ἰραστηεᾶ ἴῃ ψδὶ ([1Π55) 1 ἂπὶ 5615- 5 ηοϊοηΐ 

εἶναι᾽ , 12 οἷδα καὶ 
ἴο Ὀ6; 1 δᾶνθ ποῦν δᾶ 

:, τοπτεινοῦσθαι, οἷδα καὶ 
ἰο 6 Ῥεΐῃβ τβᾶα ἸΟνΥ, ᾿ 1 πᾶν Καονν 8150 

περισσεύειν' ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν 
ἕο Ὀ6 δρουμάϊησ; ἰῃ φνουνίίης δηᾶ ἴῃ 811 ([Ὠ: 55) 

ἐμύημαι καὶ 
1 πᾶν Βϑαπ τ ναιμα ἴχίο βδοοσοίβ, διὰ 

εν χορτάζεσθαι καὶ πεινᾷν, καὶ 
ἴο 6 Ῥεϊῃρ βαϊρα ψ } Ὡ ἐοοῦ δηᾶ ἰο θ6 πυηροσίηςξ, δᾶ 

περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι: 13 πάντα 
ἴο ΡῈ δρουῃμάϊπε διὰ ἰο θ6 Ἰδοκίηρ; 811 (155) 

. ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί 
1 δὰ Βανί βίγοη δίῃ ἕο ἴῃ ἰδ (06) δἰρου ΠΕ; 

με. 
ΤῊΘ6. 

14 πλὴν 
Βοβίαθα 

συνκοινωνήσαντές 
Ἀανίηξ βΒῃαγεὰ ν ἢ 

1ὅ οἴδατε 
., Υοῦ αν Καοννὰ πα 4150 σοῦ, 

ὅτι. ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, 
ἴδαῦ ἴθ ὈΘΕΔΏΙΔΕ. ΟΥ ἴπ6 Βοοᾶ ποννβ, 

ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία ̓ 
Ἱ νψεπΐοιδ ἥτοτη. ΜαἼβαοῃηίβ, ποῦ οὔ 6 

ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον 
ΘοοΙοβίβ 5δδγεὰ "Ὁ ἰπίο ψοτγα 

λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι, 16 
Δῃηὰ τϑοαϊνιηρ 185 ποῖ σοῦ 8Ι0Π6, Ῥεβοβϑιβα 

καὶ: ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς. εἰς 
150 ἴθ ΤΠ αβδιοηΐοα δηᾶὰ οὔσθ δῃᾶ ἔννίοα ἰηΐο 

ἐποιήσατε 
χοῦ α]ὰ 

μου τῇ θλίψει. 
8 ἰοΐπθ  ἐτγίρυ!δίίοη. 

δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, 
ῬὨΣΙΡΡΙΔῺ5, 

ὅτε 
δ,.,221:..} 

μοι 
ἴο 6 

δόσεως 
ΟΣ σίνιηβ 

ὅτι 

καλῶς 
ἜΠΘΙν 

᾿] 

και 

τὴν χρείαν. μοι ἐπέμψατε. 11 οὐχ ὅτι 
ἴἤ6. περᾶὶ ἰοῶθ σοῦ βθηΐ. Νο ἐμαὶ 

. ἐπιζητῷ τὸ δόμα, ἀλλὰ 
1 8. βθβοκίηρ ἀροῖ 1π6 ΕἸΣΙ, ρυΐ 

ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα 
Ι ἃτὰ ββεκίηρ ρον ἴῃς ἐγυϊίαθα ἐμ Ὀεοοσαϊηθ τλοσα 

εἰς λόγον ὑμῶν. 1. ἀπέχω δὲ 
᾿αΐο ψνοτὰ οὗ γου. Ιἅγτὰ αν ἔτοσα μαΐ 
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ἐμίη ΚΙηρ' 1 ΤΩΡ ῬΘΉΔΙ, 
ἴο ψΏΐοα τοῦ ψόχὰ 
ΤΘΑΙΥ οἰνίηρ ΦῃουρΉΙ, 
Ῥυὺ τοῦ ᾿δοϊζρα ορρογ- 
ἑαπὶίν. 11 Νού ἰδὲ ἢ 
δὰ βρδακίηρ στ χο.- 
ϑατὰ ἴο Ρεΐῃρ' ἴῃ τϑδηΐ, 
ἴθ 1 Ὥδγβ Ἰθδυηθῆ, 
ἰὰ νδίονοσ οἰσουη- 
βίδῃοε Ψ ἃ, ἴο ὃ8 
8611 -ϑ Ἱ οϊθηῦ. 121 
Κπονν ἱπαθοᾶ ον ἴο 
6 ἸΟῪ Γ[ΟὩ ὈΧΤΟΥ 5ἸΟΠ5], 
Ὶ ΚΩΟΝ ἰπαθορᾶ δον 
ἰο ὕδνθ 8ὴ δρυηάβμηορ. 
Τὴ δνουυῃΐηρ 8η6 ἴῃ 
811. οἰγουπτλδύϑη θα ἢ 
δνθ Ιϑδυηθα ἐξ 
βοοσοῦύ οἵ δοίῃ ον 
ἴο Ὀ6 11] δῃηὰ δον ἴο 
ὨυΏρσοΥ, Ῥοΐῃ ΟΝ ἰὺ 
βᾶνα δὴ δρυηάβησα 
δὰ ον ἰο δον 
νηΐ. 13 ΕῸΓ 811 ὑπίηρϑ 
Ι Ὧδνα 8 βίγθηρίῃ Ὁ. 
νγαθ οὗ ἢΐ ΨΏΟ 
ραχβ ῬΟΥ͂ΨΟΣ “0 116, 

14 Νονου 6 1655, τοῦ 
δοίθα Ψ61} ἰῇ Ὀθοοϊη- 
ἴῃ5 ΒΏΔΓΟΥΚ ἢ : Τὴ6 
1ῃ ΤῺ ὑσὶρθα!]δαύϊΐοη. 
15 1η ἴδοί,. σοῦ Ῥηΐ- 
ΠΡΌΣ 85, 8150 Κῆον 
ὑηαὺῦ δαὖ [{06] ἰαχί 
οἵ ἀδθοϊδγίηρ [πὸ ροοάῦ 
ΠΟΥ5, ΨΏΘΩ 1 ἀορατίοα 

στοὰ Μϑο: 6: ἀο΄ 1:8, 
ποῦ ἃ σοηρτορϑύϊοῃ 
ἴοοκ ἃ βϑῆδτθ σὰ 
χὴ6 ἴῃ ὑμ6 χηβδίζοσ οὗ 
αἰνίηῃρ δηα τϑοθίνίηρ, 
Θοχοθρὺ σοῦ 8]06; 
16 Ῥθοδιβθ, δνβῃ, ἴῃ 
ἸΏ65:58. 10 Ὡ1 08, σοῦ 
δοῃῦ βοιηθίίηρ ἰο, Σὴ6 
Ρούῃᾳ οὔσθ δῃᾶ 8' 566- 
ΟὨΑ͂ ἰχὴ6 ζῸΣ ΤῺ πΘΘΩ͂, 
11 Νοὺ ὑμαῦ 1 δὴ "δῦ: 
ΠΟΒΟΥ βθακίηρ ὑμ8 
αἰ, θὰ {μπᾶ 1 
δ ΘΑΓΠΘΒΟΙΨ ᾿βθίη δ 
086 ἔγαϊΐαρο ὑμπδὺῦ 
ὈΓΙΏΡΒ ΤΟΣ οΓΤοά- 
ἴὸ ἰο τόῦσκ δοοουῃῦ. 
18 ΟΜ ΘΥΟΙ, 1. Πδγθ 

ΘΝ 
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καὶ περισσεύω᾽ πεπλήρωμαι. 
811 (1255) δῃα 1 τὰ δρουηάΐησ; Τδνα θθὴ Ε11οα 

δεξάμενος παρὰ -. Ἐπαφροδίτου ̓  τὰ - 
μδνῖηβ γϑοεϊνϑα Ὀεϑίᾶθ. οὗ ἘΡραρησχοαϊιιβ [86 (155) 

πάντα 

παρ᾽ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν 
Ῥεϑίάβ. οὔγου, οὐοὸσ οὗ βυγεαί- Πρ, Βϑοσθσα 

δεκτήνν εὐάρεστον τῷ θεῷ. 19 :ὁ δὲ 
δοσθρίβῖθ, ψ611- Ὁ] θδϑίησς ἰο (6 (οά. ΤῊ6 μὲ 

θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν 
αοα οἶτῃθ Ὑ111 511 4} Ὡρρα οἵ γοῦυ 

κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν 
το μ6 5 Οὗ Εἰπὶ ἴπ ΒΊΟΥ ἴῃ 

Χριστῷ .᾿Ιησοῦ. 2 τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ 
[ο᾽ Ὁ. 1 “655. Το ἰῇ Ρυΐ αοα δηᾶ Ἐδίδος 

ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν . αἰώνων: 
οὔυδ ἴῃ6 δοῦν ἰηΐο ἴθ 8565 οὔίῇῃθ 8568; 

δοοογσάϊηβ ο ἐπ6 

ἀμήν. ! 
81ΙΏΘῃ. ΤΟΝ ᾿ ᾿ τ 

21 ᾿Ασπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ 
ατεεῖ τοῦ ἜΝΕΥΥ ΒΟΙΥ (056) ἴῃ ἰδὲ 

᾿Ιησοῦ. ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν. 
Φεβϑβ. ὍΠΟΥ δῖ συθοϊϊῃ σοῦ ἰῃθ6 τορείμοσ 

ἐμοὶ ἀδελφοί. 22 ἀσπάζονται. ὑμᾶς πάντες. 
8 Ὀσοΐμοβ. ὙῊΟΡ ἅγ6 βγεεϊα τοῦ 811 

οἱ ἅγιοι, μάλιστα : δὲ οἱ ἐκ. 
ἐξα ΠΟΙν (οπ 65), :τποϑν μα [26 (Ομ 65) οἱὲ οὗ 

ἧς Καίσαρος οἰκίας. ; 
ν οἵ ὅδοξας βόασεποϊά. . 

2 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου 
ἸὴῺ6 τηάεβεχνοϑὰ Κἰπηθθθ ΟΣ ἴμ6 Τοτὰ 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν. 
σεβὰ5 ΓΟὨσι νὰ τὰ6 βρ:τὶῖ οἵ γου. 

18' αοᾶ, ΒΑ ΕΘΥΡ; σεμόνδα, 71:8, 

ΡΗΠΙΡΡΊΙΑΝΝ 4: 19---28 

811 ΤΠ Ώρα ἢ ΟῚ δηᾶ 
Ὦδν6 8ὴ βριηάβησθ 1 
Θὰ. ΠΙΙΘᾶ, ον ἰπϑὲ 
1 δνθ τϑοοϊνθα ἔσο 
ἘΣ ΡΘΡΠ το" αἰ [5 6 
ἰϊηρα ἴσχοὰπὶ τοῦ, ἃ 
δθοῦ- 5161} 10 ΟΟΟΥ͂, 
8... δοσδοίαθ!6 βϑοχὶ- 
ἢσθ, γψγ611- ῃ]θαϑὶηρ ἴο 
αοα." 191ὴ ἔΓΏ, ΓῺΓ 
αοα Ὑ11 ΓΠΥ ΞΌΡΌΙΡ 
811 Ὑγοῦυκ παρα ἴο ὑμ6 
αχίθηῦ οὗ ἢΐβ. τσ 65 
ἴῃ ΒΊΟΥΥ ὉΥ πιθϑὴ5 οὗ 
ΟΕ γίδὶ σοϑ5. 20 Νὸν 
ἴο ον, αοα δηὰ 8- 
ΠΟΥ ὍὈ6 {π6 ΡΙΟΣΥ 0" - 
ΘΕΟΥ͂ 854 ονϑῦ. ΑΠΊΘΏ, 

21 Οαἰἴνα τὴν στϑοίίηρϑ 
ὖο᾽ ἜΘΟΥ ΠΟΙ͂ οὔθ᾽ ἰῃ 
αὐΐοι πὶ ΟὨγτῖδὺ 96- 
55. ΤῺΘ Ὀγούῃου 80 
δ ἢ τὴ6 βοῃμὰ τοῦ 
6 Ὁ ρτυϑουίηρϑβ. 22 ΑἹ] 
(88, ΠΟΙ οὔθβ, Ὀαὺ 
ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΥ ὑῃοδα οἵ [8 
ΠΟυΞΘΠΟΙα οὗ ΟΔΟΒΆΓΣ, 
ΒΘΙΠΩ σοῦ. ὑμοῖσ ρογοοὺ- 

ἴὩ65. ᾿ 
22 ΤΘ υπαοϑοινοὰ 

Κιίηάηθδο οὐ ὑπ6 -τιοσὰ 
Ζοθὰ ΟὨχὶδὺ Ὅ6 νυν ἢ 
ἐμ8 βρὶγὶν ἕοῦ [5807]. 



Ἔλα ἐπ δος ΠΡῸΣ, ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ ας 

᾿Τονγλαρ ΘΟ ΒΒΙΆΝΒ. 

διὰ Ἢ Ῥααϊ,. ΝῊ ᾿δροβεῖε 
“το ἢ “ΟΕ ὉΔεῖϑυ,  οϑὰ5 

ἀδελφὸς | ἐτουσῃ Οοά᾽5 ᾿ 

αὖλο ᾿ἀκόστολο Χριστοῦ ᾿[ησοῦ 

1 ποῦν 5 : ΔΡΟΒί16 : οὗ μεθ 26ϑὺ5 

᾿Καὶ ᾿Τιμόθεος ὁ θελήματος, θεοῦ ἡ δα ᾿ ΤΙπιοίῦ [86 Ῥτοίμοῦ δᾶ δ ΥΌΤΗΝ [ΟὰΣῚ 

᾿ αἱ πιστοῖς ᾿ ὈτοῦμαΓ 2 (ο΄ [Ππ6 ΠΟΙ͂ 

ὁ παῖς, ιΕ πορξο: χοῖν" 
ἀπά ΑΞ] 1 Θὴ65 δμᾶ Ταῖθη τα} 

: Χἕ οἱ ἐς ποτε δος ἘΠ σού σβ ἰὼ πίον ὙΠ 

ἀδελφοῖς Ἢ (ρα Ὁ ἀπτ: τρ " ̓ Ε Ομ τίβυ: δῷ -Οο- 1οϑ' ΕΝ 

Ἷ Σ “ὑμῖν κἀὶ εἰρήνη" ἀπὸ 1 Μαὺ γχόυ- μᾶνθὶ ἀδ- 

τι θρυιάθ ἸΝριβαοῦ, ΡΟΝ δηα᾽ ῬέδοΘ 
᾿ τότ 1 ἀοϑοσυθᾶ: πὰ τὲ μὰ 

ὶ Ῥθδοθ {τῸΠὶ Οὰξ 
εοῦ πᾶτρο ὧν. 
ὅὰ ἘαΙρος ἐπα : ᾿ . Ἑφίῃοτ. 'Σ 

Εὐχαρίστοι «θεῷ πατρι!. 8 3ἅε ὑμβδῆκ αοὰ ἴδε 
ἦγε ΤῈ Οἰσς μην ὑπ: ἴδ᾽ ὡς τὸ Οοᾶ - Ἐβέμος. δίῃ ἘΣ ὍΣ ὁ Ιιτὰ 

᾿Ιησοῦ “Κριστοῦ. “πάντοτε | Ἰέξὰ5 . ΟὨτίβὺ ΓΡΟΛΗΣ 
τοῦ "Κυρίου ἡμῶν 
ὀξίμθ Ιιοτά οξυβ, ΟΣ 6505 ἢ ραν ἐἢ ΘΕΜΘΣΒΟ  ΡΏΘΩ πε Ὀταν. το δον, 

πρρὶ ν ψ. ὨΘαΓΩ͂. οὗ περὶ ὑ ὧν π ὀσευχόμενοι,. κούσαντε τὴ 4 5ῖἷῃοξδ.. 

προς οι ᾿ ΡΥΔΣΊΩΒ, --. ᾿Βανίπε μθατᾶ  {π6.οσα Τα ἢ ἴὰ ΘΟΠηδον, 
ιστῷ ᾿Ιησοῦ καὶ τὴν ̓ἀγάπην ] ἴοι. ψιΐα ΟὨτὶδὺ σαβὶξ 
Ἡσὶβὲ: ,ϑεϑιβ δῃα.ἴμ6. ἢ ἴον: ΌΣ δᾶ {π8 Ιογβ γόα. Βαδὰ 

“εἰς πάντας “ποὺς ΤῸ 811 [186 ΠΟΙ͂Υ. ΟΝ 

ἰηῖο ᾿Ν ἴθ. ᾿π βροϑιδα Ὀΐ ὑμ6΄ Πορὲὶ 
τὴν ἐλπίδα ἐδὰν ἐμπαὺ 15 Ρεΐηρ τοϑοχυβὰ 

1ἴμ8 δΟΡῈ ΒΘΊ ΡΟΣ τοῦ ἰῇ [88 Ὠθᾶγ- 

τοῖς οὐρανοῖς, - ἣν 6η5. ΤὨΪϊ5 [ΠΟ6Ρ6] γὙοῦ. 

με΄. Ἀδανθηβ, ΨΈΙΟΕ ᾿ῃρατα οὗ Ὀαΐοτα ὈΥ͂ ὯΠ8 
λόγῳ τῆς ἀληθείας | τε] Πρ οἵ ἐμ. ἐευ α, 
"νοτὰ οὐἴβα τυ  Ἰρῇ. ὑπεῦ- Β0οἅ - ΠΟΘ 

εὐαγγελίου 8 τοῦ παρόντος [6 ψΏΪΟΩ 85 Ὀχγϑϑθηϊθα 
Βοοὰ πον 5 οὗ ἴπ6 (οὔθ) Ῥεΐῃξ δ] 5:48 {561} ἰο τοῦ, δύθῃ 88 

καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ [ὰ ἰ5 Βοαῖηρ {τ 

ϑοςοχάϊηρ 85 8150 ἢ. 81 ὰ8 νοῦ δηᾶ ἱπογοαβίηρ ἴῃ 811 

καὶ αὐξανόμενον [μα μοι ᾿αδὺ 85 Γὺ 
δρᾶ ἱπουθδβίηξ [ἐς ΔΟΡῚ 8150 8ΙΏΟΠΡ 

ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἰχου, ἔτοπη ὑπ (δ 
ἥτοζω ΜΏΪΟΗ δ. χοῦ δροαᾶτά δοὰ 

ἐπέγνωτε τὴν ἰ φοουχαίοὶν Κα {π6 

τοῦ Θοουγαΐίο!ν ΚΤΙΘῪ 186.} μηδοβεσνο Κιμάη 6858 

άριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ, [οΣὡὨ αοάἅ ἴῃ ὑταθῃ, 

πἀπάοβεῖνεα Κιἰπάμεβα οείθθ αοά ἴπ ἐσαῖα; Ἰπῃμαὶ ἴα ψημδὺ τοῦ 

1 καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ ᾿Επαφρᾶ τοῦ ανο Ἰεατηδα ἔγοτι Ερ'- : ἘΡδρῆσα ἔμ 
δοοοτάϊπε ἃ6. γοῦ Ἰϑϑιτιθά ἔχου. "ρῶν ΔΡΏταβ οὐγ Ρεϊογβά 

συνδούλου ἡμῶν ὅς ἐστιν 

ἀγαπητοῦ Το ον ΒΙαν 6 ὀξαθ, ΨῈῸ 'ς [ἤεον βίανθ, 0 15 

894 

πίστιν ὑμῶν ἐν Χ 
Ξαϊῖα,. ο τοῦ, ἴῃ 

ἊΝ ἔχετε: 
χοῦ 816 Ἀδνῖηβ ᾿ 

δ διὰ. 
τπτουθα 

ὑμῖν ἐν 

τή: 

ἁγίους. 
ἨΟΙΥ (0165) ᾿ 

ἀπιοκείμένην᾽ ἐ 
Ἰσίπ δ ΣΝ ἰούοῦ 1 

προηκούσατε ἐν τῷ 
πρ πρατὰ Ὀρέοσθ ἷπ {6 

τοῦ 
οὗ ἴῃ 6 

εἰς ὑμᾶς, 
ἰκΐο χοῦ, 

ἐστὶν καρποφορούμενον 
1:15 Ῥϑδυύϊῃρ ἔγαϊΐ 

καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, 
αὐο στε 889 8150 ἰῇ τοῦ, 

ἠκούσατε καὶ 
χοῦ προσ δαά 

το κ κιμανιαιμιαμαναν σόίιαν. Α.λλο κα ο- ον παριλσατά ϑυκα ἀπ, ἃ καρ αναν» αν “τος “ςς πυαρας.ς 

ΜΝΜΜΜΜΜΎΨΨΎΥ ν ΡΉ  ΨΜΜΝΡΟΜΝΝ 

ΉῊΝν 

νῶν μαίνωυ: 

89ὅ ΟΟΙΓΟΒΒΙΑ͂ΝΗΕ 1: 8.--1ὅ 

πιστὸς ὑπὲρ ἡμῶν διάκονος τοῦ ̓ “Χριστοῦ͵, 8 ΤΑΙ ΦᾺΙ τηλοῦ οὗ 
2αἸ πῆ]. Ὀνεὰῦ 5 ᾿δεύνϑδῃΐ οὔξίμα.. ΟἸσιβέ, [{ὴ6 Οηγίδῦ ἡ ΟἿ Ὀ6- 

ὁ - καὶ δηλώσας μῖν:. τὴν [ Ὠδ1,. 8 ψΟ δ15ο- αἷβ- 
ἐπ6᾽ (οΠ6) ἴδε [οἹοΞθα ἰο τπι5 χοῦ Ιοὐα 8150 ᾿βδνίπξ Γαδᾶρ ονϊᾶρῃξ ἘΝῚ 5: 

ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι. Δ ἃ Βρὶ τὶ ῦ8] αν. 
οὗγχγοῦυ ἴονε ἔπ ΒΡΙΣΙΙ, πὸ : . οΤηδὶ 5. 8150 ΜΗΥ͂ 

9 “Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ς πο, ἴτοιῃη [ῃ6 δ. τὸ 
ΜΝ 6Ὁ 91} 1τ οἱ 1815. δἷξο:. Ψ)Ὲ, Ζγόσῦ ΜΏΪΟΗ μρᾶγα [ΟἹ 41, δδγθ 

ε 

ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα... ὑπὲρ ὑμῶν ποὺ οοαϑθα ὈΥΔυ ΩΡ [ῸΣ 
ἘΝ ΟΘ ὨΘΟΧχάΩ͂,: πού να Δ΄Θ σθαβϑίηδ. ΟΥ̓ υὸῦ γοῦ 8δη βδβκίῃρ ὑπθὶ 

προσευχόμενοι " καὶ. αἰτούμενοι ἵνα γοῦ ΙΔΥ Ρ6 Πδάᾶ ψ ἢ 
τ ὈΓΑΣΊΠΒ. ἐς 8Π6 ὈΘΕΙΟΠΙΩΘ ἰπ ΟΥάᾶοσ ἰδὲ [Ὧ86 βοουταῖα Κηοτῖ- 

- ρωθῆτε ᾿ τὴν ᾿ ἐπίγνωσιν: “[ράρο οὗ Ὠἰδ ΨΠῚ ἰῃ 811 
ΥΟῸ Βυζην ἢ ῬὈ6 ΒΠρᾷ τ τ [3401 δοουτδίθ Κπονιθᾶρο μι "Ἢ ψίβαοτα δα ΒΡ ΣΙ 18] 

ἀἰβοδσηχηδηῦ, 101 οΥ- 
ἄθν ἴο ψ ΔΙ᾿ ΨΥ ν 
οἵ: σοθονδῃ" “Ὁ - [6 
ἐμᾷ οἵ ἔ1ΠῪ ὈΙοδδἰὴσ 

[ΠΪΠ}] 85 στοῦ. βο. οῃ 
Ὀθδυΐηρ  ἔγαϊῦ ἱπ ΘΥΘΙΎ 
-ΒΟΟα ψΟΥΚ δῃηᾶ 1 - 
᾿ογδαβίηρ ἴῃ" [6 δὸ- 
ουταῖθ Κηομ]θᾶρο οἵ 
αοᾶ, 11 θΡεϊη τηδᾶθ 
ῬοόνθΓαΙ .: ΜΙ 8]1} 
Ῥονο ἴο {πθ΄ δχύδοῦ 
οἵ. 15. β]ογίοιϑ ταϊρηῦ 
50 85 ἴ0 δηδασθ ΠΥ 
δᾶ. 6 ἸΟΠΘ -ΒΌ Π 6 Υ- 
1ὰρ' ψΊ 10 γ, 12 [ΔῈ - 
ἀὴρ ἴῆ6. ΒΔΏΘΥ. το 
ὙΠ αοΥοα σοῦ δυϊῦϑ 18 
ἴοῦ Ὑοῦκ Ῥατ οἰ ραύοι 
ἴῃ μ6 που αμοδ οὗ 
ἼΠΘ ΠΟΙ͂ν᾿ οὨ65 ἴῃ ἴὯ8 
Ἡρδῦ. 1: 

Ψ 15 Ηὸ ᾿δεϊνοτοᾶ" .ὮΒ 
οιῃ {π6 ΔυυΟΥ Υ͂ οὗ 
8 ἀδικηθδ5 τϑηᾶ 
ΟΥ̓Δ θα κ΄ πο 
ἰῃ6 Κίηράοχαῃ. οὗὨἨ ἁ ὑῃ8 
Ξοῦ οὗ Ὦΐπ' Ἰοῦϑ, 

14 ὉΥ τη οὗ. ΠΟΙ. 

ΘΟ ὭδΔΥ6Θ ΟἿΣΓ Γ6- 

104586 ὉΨΥ͂ ΤΥΒΩΏΒΟΠΙΙΣΙ, 

86: ΤΟΤΕ ΊΨΕΠΕΡΕ “οὗ 

ΟἿΤΓ 5115." 1 Ὲ8δ 15 

10" “οπονδῃ, 98 τις ̓ἌΡΥΘο. νὰ Ἕ ὙΒΕΘΟΙΘπΙθηΘ. 32:12); Θοά, γε; [16 
Πογᾶ, ΒΑ. ἧς 

θελήματος αὐτοῦ ἐν. πάσῃ σοφίᾳ --καὶ 
οἔίδο. ΨῚΠ ΟΥ̓ Ηἶτα ἴῃ’ 841 νυ ϑάοϊῃ δηᾶ᾽ 

συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι 
ΘΟΙΩΡΥΘΗΘΏΞΊΟΙ ᾿ς 541, -: ἴο ἡψδὶκ᾿ 

ἀξίως ᾿" τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκίαν ἐν 
ΜΟΥ ΠΣ οὐμθ ΙΤιοτὰ ἰηΐο 841 ῬΙΘΘΒη5 ἰπ 

παντὶ ἔργῷ ἀγαθῷ. -καρποφόροῦντες 
νου. ψνοσκ Ἔοοα τ ΡδΣΩ 5 ἔγαϊῇ 

αὐξανόμενοι τῇ. ἐπιγνώσει 
-ἀουθαβίηρ ἰο ἐδθὸ δοουγαῖθ Κπονυϊθάξο 

θεοῦ, 11 ἘΝ πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι 
αοᾶ, --. -ἴὰ. : 81 ῬΟΝΝΕΥ δοίη πιϑᾶθ Ρον ΟΥΣα] 

κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς 
δοοογταϊηβ ἴο. ἴα χαϊρς οὔ ἴπμο βΊΟΥν οὗ τη ἰηΐο 

πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ 
Ὁ 811 ᾿ ΘΠΘΌΥΔΠσΟ: 886 ̓ ἸομδΤΘ65 Ο βΒρίτι αἰ ΄ 

χαρᾶς, 12. εὐχαριστοῦντες ᾿τῷ πατρὶ 
ἾοῸΥ,,- εὐ (0165) Βὶνὶπϑ [μη 5 οἷς Ἐδίμου 

εἱἿκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν 
-Βαν τη 8 Τηϑαθ Βα σίθος τοὺ ἰηΐο . 1π6 

κλήρου τῶν: ἁγίων ἐν τῷ 
ΟἹοῦ . οὔ ίπμθ ΒΟΙΚΡ (ΘΏ 65) 1Ὲ} {86 

τοῦ 

καὶ 
δια 

τοῦ ̓ 
ΟΥ̓ ἰῃ 6 

τῷ 

(86: (Οπ6) 

μερίδα τοῦ 
Ροσίϊουν : ΟΣ ἴπθ 

φωτί. ὁ ΄ 
Ἰἰσῃτ. :.., δ’ ΓΕ ες : 

18 ὃ ἐρύσατο. ἡμᾶς ἐκ -- τῆς 
ἜΣ ἃς, οἄτονν οἂξ ἴο 5812 5. οὐξοξ ἐπε. 

πὺν τοῦ. σκότους καὶ μετέστησεν εἰς 
δι μοτὶίν οατδ6.: ἄδυκηθθα δηαὦ ἰγϑηβέουσεαῦῖ ἰῃΐο 

τὴν βασιλείαν : τοῦ -υἱοῦ τῆς ἀγάπης. αὐτοῦ, 
ἴ86.. Κιρθάοζη. ΟΣ ἐμβῈ 5οπ ὋΣ ἴδε Ἰονθ. -ὋΣ Βΐχα, 

14ἐν ᾧ -ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, 
1ὰ ΟΝ “δ 816 ΟΣ Ν πε ΤΘΙΘᾶ56 ὉΥ ΤΘΙΒΟΧΙΏ,: 

ἄφεσιν "τῶν τὴν ἁμαρτιῶν: 15. ὅς ἐστιν 
ἴδε Ἰετεωβ Ἐο οὔξ οἕ 16. πἶἴῶβ; 5 ΒΟ ᾿ 15 



ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΚ 1:16--.} 

θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος εἰκὼν τοῦ 
ἰμν 5 016, Βυβίροσχα ἴδαθο οὗὐμε Οαοαὰ ἰδα 

πά κτίσεως, 16 ὅτι ἐν αὐτῷ 
οὗ δὶ στϑδίϊοῃ, Ῥδϑοβϑ88 "Το } “11..} 

ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
ἢ χὰβ σσραϊθα ἰμ6 811 (1055 ἰὰ 6 ἤδανεῶβ 

καὶ - ἐπὶ τῆς. γῆς τὰ ὁρατὰ καὶ 
διὰ ΡΟ ἐπα στ, ἴὴ6 (55) νϑῖθς ϑδηά 

ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε 
ἐηνίϑθ]ο, ΒΟΟΣ ἰὨσΟΩΘ5 ΟΓ 

ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι" 
Βονοσησαθηίβ ΟΥ δυϊμου 265; 

δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν 
χοῦ ᾿ἰσ δδηῃάᾶ το Βΐτα 

11 καὶ αὐτὸς ἔστιν πρὸ 
δρᾶ ὯΘ6 15 Ῥεΐξοχθ 

τὰ πάντα ἐν 
186 811 (155) 1 

18 καὶ αὐτός ἐστιν - ἡ 
δηᾶ Β6 15 ἴῃ 

ἣς ἐκκλησίας" 
οἱ ῃς Θαο]οβίβ; 

πρωτότοκος ἐκ 
- ΒΥΒΙΘΟΤΏ οὔΐ οὗ 

ἵνα γένηται ἐν 
ἴῃ ογᾶδσ ἰμδῖ χαϊσῃΐ θθσοῖὴθ 1ῃ 

πρωτεύων, 
πΒοϊάϊηδ ἴῃς δχβί ὈΙ866, 

εὐδόκησεν πᾶν. τὸ 
πο βουσί 6} 411. ἴδ6 

20 καὶ δι᾽ αὐτοῦ 
δᾶ ἴσοι ἢ δεν Ὁ 

τὰ 
186 ((λ1π65) 

κυριότητες εἴτε 
Ἰοταβῃϊ5 ΟΥ 

τὰ πάντα 
16. 811 ((1585) 

ἔκτισται" 
Δι 85 Ῥδθϑὰ οσσραίρα; 

πάντων καὶ. 
811 (αἰ 65) 84 

συνέστηκεν - 
ἀΐ 45 βἰοοα ορθίμοσ, 

κεφαλὴ τοῦ. σώματος 
. ρδᾶ ΟΣ δ6. Ῥοᾶν, ᾿ 

ὅς ἐστιν ἡ ἀρχή,᾽ 
νὨΟ 15 186 βεκμαπηρ; 

τῶν νεκρῶν, 
ἴὴ86 ἀδδᾶ (οὔ ϑϑ), 

πᾶσιν αὐτὸς 
811 ([Π1Δ 65). "Ὁ 

19 ὅτι ἐν αὐτῷ 
Ὀφοδθο ἢ ΐχα 

πλήρωμα κατοικῆσαι 
Σα]λθ55. ἴο ἄνγε}} ἄοννι 

ἀποκαταλλάξαι - τὰ πάντα εἰς αὐτόν, 
ον, ὯὉ ΤΘΟΌΠΟΙΘ.. ἔμπα. 8}1 (ἐ1π65) 1πῖο Ὠϊτα, 

εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ" 
μανία τϑαθ ρθϑοθ ἐμσουρῃ. {π6 ὈΙοοᾶ " οξίῃε 

σταυροῦ. αὐτοῦ, . δι᾽ αὐτοῦ εἴτε 
βδίδκο ΟΥ̓ Ηΐτ, Ἑτοῦ ἢ ὮἈτα ὙΥὨΘΊΠΟΥ 

τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ. ἐν 
λα ((ιϊμ 65) ὡροῦὰ ἴῃ86 δασίϑβ:. ΟΣ ἴδε (1555) ἴῃ 

τοῖς οὐρανοῖς. : ἐν 
ἴς ππράνϑῃξ. ' 

21 καὶ ὑμᾶς “ποτὲ τ ὄντας 
ΑἹ τοῦ βοσζαθεαθ Ῥεΐῃβ 

ἀπηλλοτριωμένους καὶ.. ἐχθροὺς τῇ 
μανίης θΘ θα δ] θηδίθα. δᾶ. ΘΠΘΙΏ165 ἴο ἴδε 

διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς 
ταθηΐϑ] ρου οἢ. ἴῃ ἐμ ὍΟΥΚΒ {πε 
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{ὴ6 ρα οὗ ὑῇξ [1ῃ.- 

ν ϑ0 16 αοά, ὴ)6 Βγχβύ- 

ῬοΙῺ οὗ 811 ογϑδ θη; 
10 Ῥθοϑϑθα Ὁ τΘ8ὴ5 

οἵ πὲ 811 [οὐ 61] 

ἀὴρ ψοῖθ οτγϑδίθα 
ἰὰ ἰῃ6 ἤϑδνθὴβ δηᾶ 
ὩΡΟΩ μ6 θαγίῃ, ῃ8 
τη ρ5 ν᾽ βῖθ]6 διά {πὸ 
ἀῃΐηρβδ ἰμν βῖ0 16, 0 

τηδύϊοσ ψμοίμοσ δον 
816 [ὩΣΌΏ65 ΟΥἩἨὨΎ ἰογά- 

5.105 ΟΥ βοΟνοσ τ θηὐς 

ΟΥ ϑδυὐμογιύΐθσ. ΑἹ] 

[οὐμε1] ρα Ὦδνα 

Ὅθθῃ ογεαίθα ΓΟ Ρἢ 
τὰ 84η48 [ἋὉΓἽἼἿἋἘὨὨΐτη, 

11 ΔΙϑσο, 86 ἴ5 Ὀδίογα 
811 [οὔθ γ] ὑῃπίηρα δηὰ 

ὉΥ πηθϑὴ8 οὗ Ὠἰστὴ 8]] 
[οὔθ] ὑμίηθρθ ψΘΓΘ 

τηϑᾶθ ἰο οχίϑῦ, 18 δῃηά 
Ὧ8 ἰ5 86 Ὠθϑᾶ οἵ [ῃ8 
Ῥοᾶνγ, ὑῃᾷ6 οσοηρτθρα- 

ἰὰλοῃ. Ηδ ἰ5. 6 Ὀεδρὶπ: 
Ὠἷησ, ἰμθ “ βγδῦ-ῬΟΤῺ 

ἔτοσι ἰῃ6 ἀρδᾶ, δύ 
86 τηϊρῃῦ Ὀϑοούὴθ ἴμ8 

ΟὯΘ ΨῺΟ 15 ἢγβὺ ἴῃ 811} 

(Βἰηρδ; 19 Ὀ6σδῦδε 

[ο] 58. δοοᾶ -ἴὸ 

811 ἔΠ]Πη655 ἴο αὐὑ6}} ἴῃ 
Ὠἶ, 20 ἀημὰ σου 

᾿ ἰχα ὕο ΓΕΟΟΏΟΙ]6 αρϑὶῃ 

ἴο Ὠἰσ56 1 311 [οὐ 6] 

Πρ ὉΓ τὰϑκὶηδ 

ρῬδδοθ ὑβγοῦρῃ δ8 

ὈΙοοᾶ [6 564] οὁἢ 

ἐμ ἰοτύασα οἰβδκθ," 3Ὸ 

ταδί ΜΠ ΘύΟΣ -ΤΠ6Υ 

δῖα. ὑμῃ ὑπῖίηρβ ὌΡΟΣ 
08βε οαύίῃ ΟΥ [186 

ἀῖησ5 ἰ [6 ὨΘΑΥΘΙΒ: 

2ΖΙΙπαρθρᾶ, τοῦ 0 

ὍΕΙΘ Οὔδ6 δ᾽θηδίθα 

δηλ δηθυϊθς ὈΘΟΔΊ56 

τόῦκ τη ψ 66 ΟΣ 

ἐῃθ ΨΚ ὑμαῦ ψΜΈΓΟ 
-“--ἀἁἈ-ὀὦ-αὦῈ-.---τθθὖττιωιτ4{τ««τὩἝ᾿΄΄΄ῤῤῤ΄π΄πΤΤτΤ’ἷΤΠΤΠἕτἕἷΠΤΠςὡὀ-ὀ»Ρ:τ.ουὔἃὋ;ΓυηὕὔἤὋὐ.-οωα«Ἑ«5ρΟ---ς-ς-ς-ς------.ρῬ--ς-ς-- ο΄ 

2ρ. ὅθθ Αρροῃάᾶϊχ ὑπᾶον Μαίζπον 10:38, 
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πονηροῖς, --- 22 νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν 
Μὶοκρά, -- πον ΡΡαΐ ΜΠ σϑοοῃοσθα 1ῃ 

τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ 
{π6 μΡοᾶν οὔθ 8εϑϑθο οξῃττῃ Ὠχοῦ ἐπα 

θανάτου, --- παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ 
ἀεαΐῃ, -- ἰοργεεθῃΐ τοῦ ΒΟΙΡν δῃᾶ 

ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ, 
υηϑροίίοα δι ὈΠΔΟΟΌΞΘΡΙΘ ἀοίνῃ ἰἢ ϑἰθσὴς οὗ Πίτη, 

23 εἴ .γε ἐπιμένετε τῇ πίστει 
18 ἴὰ Ζδοῖ σοῦ 81 σουπβίῃτηρ ἀροῖ ἰοὸ 6 ζδιίῃ 

τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ 
πανὶ θ66π ξουπᾶθ δῃᾶ βοιθα 88 τοί 

μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ 
Ῥείη τχονϑᾶ βἰβουνῆοσθ ἔσο [86 ΒΟΡ6 ΟΥ̓ τὰ 6 

εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ 
ϑοοᾶ ἤθτ5 ΟΥ̓ ΨὨΪ στοῦ Ὠθασχαᾶ, οἱ ἐπε (οὔθ) 

κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ 
αν ὈΘο Ῥτοϑοῃοα ἢ 411 οσχοδίΐοῃ ἰμὸ Ὁπᾶοῦ 

τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος 
ἧς ἤθαάνθῦ, οὗ νοῦ Ὀδοϑχῆα 1 Ῥδᾶμὶ] 

διάκονος. 
βουνδῃΐ, ᾿ 

24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν 
Νονν 1δῃὴ γο)οϊοίηῃβ ' ἰδ8 ΒΌΘΥΙΠΒ5 

ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ 
ΟΥΟΣ του, διά Ι δὴ Πρ Ὁ ᾿ϑίοδἃ ἰῃ8 

ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ χριστοῦ 
Ιδοκίῃρ (155) οὗ ἐῇα ἐσ υϊδίϊουϑ οὗ 6 ΟὨχίβέ 

ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, 
ἰα ἰδῶ. ἤγεϑθα οἔῦβ. ονϑθῦ ἰδ6α. Ροᾶν οὗ Ὠϊτη, 

ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία, 25 ἧς 
ΜΒΙΟΩ 15 ἐπ Θοο]αβίβ, οὗ ψ ὩΣΟᾺ 

ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος τὴν 
ΡδΘοδίθ 1 βοσνδηΐ τὰς 

οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν 
Βοῖιβ6 δαζαϊη ϑίσϑίϊοι οὗ ἰδ6 αοὰ .).0:} 

δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν 
Βανίηξ θθθὰ βίνθῃ ἴο τῆς ἱπίο ὑοῦ ἴο 165} [μα 

λόγον τοῦ θεοῦ, 26 τὸ μυστήριον τὸ 
ψοτὰα οὗ ἰῃ6 αοάᾶ, [3.1:} τι ϑίοσυ 1τ8 

ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ 
Βανίηρ θεθὴ δἰδαθη αγὰν ἔγοῖη ἴπ6 5865 δηάᾶ 

ἀπὸ τῶν γενεῶν, --- νῦν δὲ ἐφανερώθη 
ἔτοσα ἴπ6 σϑῃμοσδιοηβ, --- ον πὲ ἴἐ νν 85 τηδηθβίρα 

τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 21 οἷς ἠθέλησεν 
ἴο 6 ΠΟΙ (ομ65) ΟΣ ὨΪΤΩ, ἴο ὩΟΤᾺ νυ οα 

ὁ θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς 
ἴξο αοα ἴο τβκο Κῆονν ψνηδὲ 6 τῖσῆθβ οὔ ίῃα 

δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, 
Ξιογν οξίῶθ ταγνβίευν ἐπὶῖ ἰὰ ἴπῸὸ πδ.ο5, 

κατὰ 
δοςοσαάϊῃρ ἰο 

ΟΟΓΟΒΒΙΑΝΑ 1: 22---.-2 

ψἱοκοα, 22 ἢΘ6 ΟΝ 85 
δθθῖσι Τϑοοησοῖ ὈὉΨ 
ΙΏΘΘΩ5 ΟΥἨ ὑμδὺ οΟὔἹΘ᾽᾿Ξ 
ΠΘΒΏΙΥ ὈοάΥ ὑμῃγουρῃ 
[15] ἀδαΐῃ, ἴῃ οσγάθυ 
ἴο τγοδθοηῦ τοῦ ὮὯΟΪΥ 
8} ὈΠΟΙΘΙἰϑηθά δηὰά 
ΟΡΘῺ ἴο ΠΟ δοσιιϑδύϊοῃμ 
Ὀδίοσθ Ὠΐμα, 2ῆῦργο- 
νἱαρά, οὗ σοιϑο, ὑμδῦ 
τοῦ οσοηίϊηυθ πὰ [8 
αὶ, δββ θα οἱ 
ὑμ6 ξουπηάδύίΐοηῃ δηᾶ 
δύρδαζαϑῦ δῃὰ ποῦ 
Ῥαΐηρ βῃϊ 6 δα. 
ἔτοτῃ [86 Πορα οἱ ὑμπαῦ 
Βοοᾶ ποῦν ΜΏΪΟΩ τοῦ 
Ὠθαζᾶ, δηᾶ ψὨΐϊσὰ 85 
ῬΣΘΔΟΏΘα, ἴῃ 811 οτδ- 
οἴου ὑπαῦ ἰ5 ὑπο 
πθᾶνρῃ. Οὐ ἰηὶβ [σοοὰ 
ὯΘΨ5] 1 Ῥδὺϊ Ὀδοϑηλα 
8, ταληϊσίου. ὶ 
241 δλ ον το]οΐο- 

ἴῃρ ἴῇ ΤῺ ΒΌΠΟΥΙΏΡΒ 
ΟῚ τοῦ, δῃηᾷᾶ 1, ἴῃ ΤΥ 
ἴση, δ Β]Πηρ᾽ ὉΡ 
ψῶδὺ 186 ᾿Ιδοκίηρ οὗ 
1:6 ὑτὶυϊαύίομς οὗ ὑῃ8 
ΟἾχὶϑῦ 1ἢ Τὴν Βοϑἢ οὔ 
ὈΘΩΔ81 οὗ. ἰδ ὈΟΑ͂Υ, 
ΜΏΪΟΏ 5 ὑῇβ8 σοῦ- 
δτορδίίοῃ. 251 Ῥβοδθ 
ἃ Το] ἰδοῦ οὐ {15 
[σοηρτορϑύϊο} πῃ 80- 
σοτάϑῃοθ ψλῦ ὑῃ8 
δύο τάβηϊρ ἔγοσῃ αοά 
ὙΏΪΟΩ Ψ85. σίνθῃ τὴ8 
ἷ'ὰῺ στοῦκ ἰηΐογοϑὺ. τὸ 
ὌΓΘΔΟΒ ἰῇθ ψογαὰ οἵ 
αοῦὔ ἔν, 26 μ6 58- 
οτθα βροσοὺ ἰμαὺ ψὰ85 
Ὠϊαάᾶθῃ ἔγοια μὴ ραβὺ 
βυβδύθῃιβ οὐ ὑπίηρπ δῃᾶ 
ἔσοιι 6’ μαδὺ σΘη6Γ8- 
οηδ. Βαῦ ὩΟΝ ἰδ 85 
Ῥθθὴ τῇδᾶθ τηϑηΐϊζοϑῦ 
10ὼ ἰδ ΠΟΙ͂ ΟΠ65, 
21 ἴο οὶ Οοα Ὧδ5 
Ῥθϑῶ ρἱθαξθαὰ ἴο τ8Κθ 
Κη δῦ 86 ἐμ 
ΒΙΟΥΪΟῸΒ ΤΙ 65. οὗ 
{15 βϑοτθα δβϑογεὺ 
διαοηρ ὑμ6 πϑύϊοῃϑβ. 



ΟΟΙΟΝΒΙΑ͂ΝΝ 1: 28---2:ὅ 

ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς 
δ λέ τω οἵ 158 Ομ ἰῃ χοῦ, τὴς Πορθ οἵ ΜᾺ 

δόξης: 28 ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν 
ΒΊΟΥΥ;. δ᾽ 46}: 6 ὉΣΘ ΔΩΠΟΌΠΟΣΪΩΣ ἄονναι 

νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ 
φΡυϊηρ ταϊμα πο νοῦν ΤΩΔῸ ἘΤοχοὶ 

διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, 
Ε7- ΕΛ ἐδ 89 7-| Εν ΟΣ ΤΏΔΕ 811. ψυι]βαάοχω, 

ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον 
ἰὰ οτάδσε ἴα να τοῖβ: αὐ ὑσεβεαὰς δὄνϑῦν ΤΩΔᾺ 

τέλειον ἐν Χριστῷ: 29 εἰς ὃ καὶ 
Ῥοσέθος ΐπ ΟὨ τι; ἰπΐο δ 4 Ἐ0ώ) οἱ 8150: 

κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν 
1 δύὰ ἸΔΡΟΥ ΙΒ βίχυ Ε 5 δεςοσγάϊηξ ἴο 227 

ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν 
οροσγαίϊοῃ νυ πὰ οὐ τὰ ἰῇ ορεογαθπηξ τ ἴῃ 

ἐμοὶ ἐν δυνάμει. : 
χὰ ἴῃ Ῥοννθυ. 

2 Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον 
1 8τὰ νΠΠπᾶορ ἴορ. στοῦ ἰο ανε Κπουννὰ πονν σγϑαὶ 

ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν 
Βίσαδρῖο Ια πὶ πανίηὴβθ ΟΥῚ τυοὺῦ δῃᾶ οἵ με (οῃ 68) 

ἐν Λαοδικίᾳ. καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν 
χὰ Τιδοάϊοθα 8ΠΩά δϑΙΔΏ 8.85 πού πᾶν 566} 

τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί, 2 ἵνα 
[120 ἦδοθ: Οὗτηθ ἰἴὰ Β65ἢ, ἴῃ οσᾶοσ ἰμαί 

᾿παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, 
χαϊσὴϊ Ὀ6 σοχηξοτίδα 1ῃ6 Ὠρασίβ ΟΥ̓ ἴλοτα, 

᾿συνβιβασθέντες ἐν 
μανίας Ῥθθη τηδᾶσ ἰο 5ὸ ἰορεῖμοσ ἷπ ον δα 

εἰς πᾶν πλοῦτος . τῆς πληροφορίας τῆς 
ἰιΐο δ} σῖομεβ. οἴῃ. 011 Ροΐῃρ ΡΟΣ ΟΥ̓ ἰδ 8 

συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ 
σογαρσθμθηϑίοη, ἰαΐο δοουγδαίο Κοοννθᾶσε ΟΥ̓ π6 

μυστηρίου τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ, 8 ἐν ᾧ 
. ΤᾺΣ ΒΊΟΥΣ οὐἷβθ ἄαοᾶ, οἶρφμχσῆβὶ, τὰ ΨΈΟΣ 

εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας 
ΔΘ. 841 τ 6 ἔπδαϑῦσοβ. οξίῃθ νυ ὶβάοχ, 

καὶ ᾿ γνώσεως ἀπόκρυφοι. 
δπϑᾶ. οὗ Κκπον]ρᾶρο εἰάᾶφῃ αὐναῦ (0165). 

4 Τοῦτο λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς 
- ΤῊ 181 ΒΑ 5 ἴῃ ογᾶσυ αὶ πὸ τυοῦ 

παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ. ὅ εἰ γὰρ 
ΤῊΔΣ 6 ἀρ! παϊπρ 1ὶὰ Ὀογβδαδδὶνο 56  Ί1Ώ8. 1: ον 

καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ 
αν ἴἰο 6 δε ΓΕ Ι 81 διδεῖ, μαὰΐϊ ἴο [86 

πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμί, χαίρων καὶ 
βρίσὶῤ ἰοροίμεσ νὰ ὑοῦ [1δ8τ1ὰ, χο]οϊοίηρ δπᾶ 

ἀγάπῃ καὶ 
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10 ἷἰ5 Ομ τίδὺ ἴῃ ππίοη. 
Ὁ τοῦ, ὅμ6 ΠορΡα οἵ 
[Ὠ15] ρίοτυ. 285 8 ἰξ 
6 οὔθ ψ δῖθ ρυὺ- 
1 οἰχίηρ, ϑατηοηϊθηϊηρ 
ΕΥΘΓΥ δὴ δηα [68 0ἢ- 
ἴῃ ΘΟΥΘΙΥ πᾶ ἰὴ 
81 πτίιβάοσα, ἰμαῦὺ ψ6 
ΙΏΔΥ Ὀτοδθηῦ ΘΥΘΥΥῪ 
ζῇδ σομλρϊθίθ ἰῇ τη-. 
ἴοῃ τὶ ΟὨτἰβὺ.. 29 Τὸ 
015 Θῃηἃ 1 8ηῖ1 ἱπάθοα 
ψΟΥΚΙηρ ὨΔΙΩ͂, ΘΧχοΥ Ϊὴρ 
ΤΆΥ561 ἰῇ δοοοζάϑῃοα 
ἢ ὑμ6 οροχαύοη οἵ. 
μ ἃπὰ ψΏΪΟη. ἰβ 
δαὖῦ ΜΟΙ ἰῇ 6 1 
ῬΟΜΘΓΙ. 

ἘΌΓ 1 ψδηῦ του. 
ἴἤο ΤΓΘ811Ζ26 ΣΧ: 

δτοαῦ ἃ βίσυρΡΙΘ ἽΣ 81. 
Βανίησ ἰῃὰ ὈΘΏΔΙΣ οὗ 
υοῦ δῃᾶ οἵ ἔμοβθ δ 
1.8.0’ 1: ο6΄ἃ δηᾶ οἵ 81] 
ἴῃοθθ ψο δα τοὶ 
5ΒΘ6ὴ ἴὩΥ ἴδοθ ἱἷἰπ 
π6 ἤθβῃ, 2 .ῃδὺ ὑμοὶσ 
Ὠθαχΐβ ΔΔὺ Ὀ6 Οοοχι- 
Γοτῦθα, ὑμαῦ μον 
ΔΘ. Ὀ6 ὨΒΘΓΙΩΟΠΙΟΊΒΙν. 
Ἰοϊμθὰ ορσούμοσ 1π 
Ἰονθ δῃηὰ ψτ ἃ. υἱὸν 
ἴο 411] πμ6 τἱοῦθα οὗ 
0706 Ὁ] ἀϑϑασδησα οὗ 
[{Π6101 υπάογοίδμηαϊΐζηρ, 
ΜΙ 84 νον. ἴὸ 85 
ϑοουγαῦθ Κηον]θαᾶρα οἵ’ 
[86 ϑϑογβᾶ “ βεοχϑῦ. οὗ 
αοά, πϑυλθὶν, ΟἸὨἸσὶβέ.: 
3 ΟΥ̓ ΠΥ σοῃμοδαϊθᾶ 
ἷἰπ Πἰπὶ 8.1.6 81 [88 
ὑγθϑβατος.. οὗ στ βάλ 
δ ἃ οἵ Κπηομιθᾶρο. 
4 ΤῊΪΒ Σ δὴ. βδυίηρ. 
ἐμαῦ ὯΟ 81) 8.) ἀ6- 
1.6. τοῦ ψλῦ Ροτβαδ- 

βῖνα δύρυχηθηῦΐβ. ὅ ΕΌΣ᾽ 
ὑπουρ 1 διὰ δρβθηῦ ἴὰ 
ἐμα Βθϑἢ, 811 [6 58:16 

Ὶ δῖ ψἰ τοῦ ἰῇ [18 

ϑρίσιῦ, το]οϊοῖπρ δᾶ 
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βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα 
βεοῖὴβ οἔνου ἰῃ6 ηοτῦρ δῃὰ ἰῇ ΒΥΤΏΣ655 

τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν. 
οὗἴῆῇε ἴἰἰο ΟὨχίϑὲ ἘΕΥΣΝ οἵ σου. 

6 Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν 
Δ5 ἐμουθέοσα τοῦ τοοοὶνοᾶ δοησϑίας. τῆᾳ 

χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ 
[8] εν καὶ Ετή 7655 ἰῃ8 Τιογχᾶ, ΪᾺ χα 

περιπατεῖτε, 7 ἐρριζωμένοι καὶ 
Ὅ6 τοῦ ννδϊκίηρ, Βανῖὴρ Ὀθθὴ χοοϊρα δα 

ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι 
Ῥείη 1 ὰρολ ἃ ἤϊη πᾶ Ὀφὶηξδ ΒΔ ὈΣΠΖρά 

τῇ πίστει καθὼς ᾿ ἐδιδάχθητε,. 
κὰκ ἴᾷ 8 Ζαὰτὰ. δοοοτγαϊηδ δ 5 τοῦ ψεΥ6 ἰδυβῆΐ, 

περισσεύοντες. ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ... 
δΔρουπαϊης 1 1 ἴχ ἰπδηκϑθίν!ηδ. 

8 Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται 
Β6 χοῦ Ἰοοκίῃβ οὐ τοὶ βδοζθοῦθ τὸ ΨΠΗΠ106 

ὁ᾿ συλαγωγῶν διὰ 
ἸΏΧΟΌΡΗ 186 (οΠ6) ᾿Ἰεδάϊηβ 85 Ὀοοῖν 

φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης -κατὰ 
ῬΆΠΟΒΟΡΗν. Δ ον βεαμποίΐἯοη δοςσοσαάϊηρ ἴο 

τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, "κατὰ 
88 ἀὐδασῖοη οξίδμθ ΤΆΘΏ, ϑοςογάϊηβ ἰο 

τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ 
ἰ(ῇ6 οἱογαθηΐοσν 55 οὗ (ῃ6 ΨΥΟΧΙΩ͂ δὴ τοί 

κατὰ Χριστόν: 9 ὅτι .ἐν αὐτῷ 
δοοοχάϊῃς ἴο Ομ σιβῖ; Ῥθοδῦβα ἴῃ Ὦϊπὰ 

κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος 
15 ἄννε ηε; ἄοννῃ 8 ἴἢπ6 Φ.1Π|106585 οὗ 6 βοαβῃϊρ 

ἐστὲ ἐν αὐτῷ 
τοῦ 8516 πῃ γα 

πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ 
(ΟΠ 65) ανὶὰρ θΘθὴ Ε11οἅ, 80 15 τ : πεδᾶ. 

πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, 11 ἐν ᾧ 
οὗ 4811 ονθσῃχηθαΐ δηα οὗ δι πουϊν, χ ΜΈΟΤΑ 

καὶ περιετμήθητε περιτομῇ 
8150 τοῦ ΜΟΙ αἰτουταςϊθοα,, ἴο οἰγουπις βίου 

ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ 
ῃοΐ ἄοπο Όν παεθῃὰ 1ὶὼὼ0΄. ἰθὸ βυῖρρῖησ οὗ οὗ 6 

σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ 
Ῥοᾶν οὗ ἴῃ 6 ΒΘΞΗ, ΪἿῺ 6 οἰγοιυοϊβδίοι 

τῆς 
τῆς 

σωματικῶς, 10 καὶ 
Ῥοάπν, Δ ηα 

τοῦ ᾿ χριστοῦ, 12 συνταφέντες 
οὗ ΟὨσϊβί, Βανίηρ Ὀ6θὴ ]οϊτν ὈαΣεα 

αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ 
ἴοῖα ἰὰ [δα Ῥδρβτω, χὰ ΨΏοτα 8150 

συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως 
τοῦ Ο,6 ΤΟΙΔΤΙν χαϊδρα ρΡ' τοῦθ [τῃ6 Ζαῖα 

ὉΟΠΟΒΒΙΑΝΒ 2: θ-.12 

ῬΘῃοΟΙαϊηρ στόῦα δορά 
ΟΥ̓͂Σ δηα [ὴ6 ΕΥΤΩΏΘΕ5 
οὗ Ὑοῦὰ ζαϊ ἰοναγὰ 
ΟὨγχιθυ. . 

6 ΤΏΘγοΐοσθ, 85 τοῦ 
Ὦδγθα δοοαρίθα ΟὨσὶδὺ 
ὥοσὰ ὑμ6 ΤΙιοτᾶ, ρὸ 
οχ ΜΘΙκίηρ ἴῃ ὉΠΐοΣ 
ΜΠ Ὠἰτα, ἢ τοοϊοα δηά 
Ῥδίῃρ ΡΠ ὉΡ ἰὰ Ὠἰπι 
διηα Ὀοΐηρ βἰδοὶ σοα 1 
[88 ξαϊῃ, 1ι5ῦὺ 8δ5. σοῦ 
Ὅ6Υ6 δασῶν, ονοσῆον- 
ἰὴ ψἰὺἢ [ξ810}} ἰὰ 
ὑμδακδρίνίηρ. 

8ΤΟΟΙΚ. οαὐ: ῬΟΙΏΔΌΚΒ 
ἴξοσθ 8. Ὀ6 ΒΟΙΏΘΟΏΘ 
ΜΏΟ Μ11 οδστν του οΝἶ 
Β5. ὨΪϊΒ ὍΓΟΥ ὑγουσὮ 
[8 ῬΏΔΙΟΒΟΡΩΥ δῃὰ 
διαρθν αἀδοθρίΐϊοηῃ 86- 
σοογαϊηρ. ἴο ἢ 6 ἐγδάϊ- 
ἀἰο οὗ θη, ϑοσοχαϊηρ. 
ὕύο “8 ΘΙΘΙ ΘΔ ΥΙ͂Υ 
ὑϊηρα οὐ ὑβ μουῦὰ 
δ ηα ποὺ ϑοσοχάϊηρ ἴο 
ΟὨτὶδῦ; 9 Ὀδσδίιβα 1ὖ 15 
χὰ Ὠἶπι. ὑπμαὺ 84} [86 
1 η6 85 οὐ ὑμ6 ἀϊνὶπθ 
ααϑ εν ἅν 6115 Ὀοάϊ]ν. 
10 Δηᾶ 50. ὑοῦ 816 
ΡῬοϑϑοϑϑθᾶ οὗ ἃ {10 655 
ὉΥ͂ ΤΘΔῺ5 Οὗ Ὠΐμη, ΏΟ 
ἷἶβ ἴθ ἤοδὰ οὗ 841} 
πονοσησηθηῦ δηᾶ. 8ὰ- 
ὑμοχὶύν. 11 ΒΚ τοϊαὐὶοι- 
ΒΡ ψῦὰ Ὠἰτὰ τον 
ἍΟΥΘ δῖδο οἰχοιηοὶϊβοα 
ΜΠ ἃ ΟἰΓΟΌ ΠΟΙ ΒΊΟΣ 
[σου 4] ψιύμουῦ 
Πδηᾶβ ὉΨ᾽ [18 5 ρρίηρσ 
ΟΥ̓ ἴἢ6 Ῥοᾶν οὗ ὕῃ8 
Βοβ, Ὦν 86 οἰτουμλοῖ- 
βίου ὑμαῦ Ῥϑίοῃρα ἰο 

[088 σμυὶβῦ, 12 ἔοσ τοτ 
ΜΈΓ Ὀατοα τ] τα 
ἴὰ [115]. Ὀδρύϊδτῃ, δηᾶ 
ΡΥ τοιαύϊοηϑηὶρ ὙΠ 
2 τοῦ ΜΈΓ 8ἷ50 
γοϊδοα ὼὉΡ ὑορούμοῦ 

ὑτουρ [χοῦ] ἔαϊῃ 



ΟΟΠΙΟΞΒΙΑΝΒ 2:18---18 

τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ 
οξἴῃθ οροσγδαίίοῃ νυ οξίῇθ αοὰ ἴδε (ο;6) 

ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
Βανι ταῖϊβεα ῷ δἷἰπιο οὐΐοῦ ἀρβϑᾶ (οη 65). 

13 καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας τοῖς 
᾿Απᾶ γου ἀεδα (ὁπ 65) Ῥεῖῃξ ἴο ἴδ 6 

παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳφ τῆς 
4115 θθϑι δ διὰ ἴο 6 ὑποϊγοῦτηοίϑολ ΟΥ̓ ἴδ 6 

σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν ὑμᾶς 
Η65} οὗ χοῦ, Ὦδ πλδᾶρ αἰΐνο ἰοσοίμοσ χοῦ 

σὺν αὐτῷ" χαρισάμενος 
ἰοσοίμοσ νὰ Βΐτα; Ἀανίηρ στοϊοιβὶν Σουσίνοα 

ἡμῖν πάντα τὰ παρατιτώματα, 
ἴο 15 811 τὰ 6 18115 Ὀθϑιᾶθ, 

14 ἐξαλείψας τὸ καθ᾽ ἡμῶν 
Βανίὴβ ὶρϑὰ ουἵ 1ῃ8 ἄοννῃ ΟἿ 15 

χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν 
Ῥδηαντῖίης ἴο ἴ 6 ἄφογρος δο Ύ 00 οἵ ννὰ8 

ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν 
Ὁπάᾶρτ-ἰπ-δθαϊσιδὶ ἴο 5, δ ὁ Π6 [88 ἰδ ὰἃρ 

ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ 
οὗἵοῦ ἴῖἢ6 τηϊᾶᾶϊθ Βανὶηξ ὨΔ1166 ἰοννατὰ 1 

τῷ σταυρῷ. 15 ἀπεκδυσάμενος τὰς 
ἴο ἴῃ 6 βίδκο; Βανί βἰσιρρϑᾶ ΟἿ [121 

ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν 
Βονοχηχηθηίβ δὰ ἰῆθ δι ου θα 6 τηδαθ 5δονν οὗ 

ἐν παρρησίᾳ θριαμβεύσας αὐτοὺς 
ΪΏ οὐϑροκοῆηθθ αν] ἰσ]ρΘα ονον 5.0.9} 

ἐν αὐτῷ. 
Ϊ΄π 11. 

16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω 
Νοὶ ἐποσχϑέοσο δήσοῦθ ὑοῦ 1οεἱ ἴχῃ 6 7υάξίηξ 

ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει 
"ο Θδίση 842 ἰῃ αὐ ΟΓΥἿΥ ἴἢ Ῥασγὲ 

ἑορτῆς ἢ νεομηνίας ἢ σαββάτων, 
ΟΥ ξοϑῦν ΟΥ. οὔτπον ΟΟ ΟΥ̓ ΟἿ βαρ βίῃ, 

1 ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν 
Ὠῖοἢ ([Ὠλη55) 15 βῆβδαονν ΟΣ [6 (1 55) 

μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα τοῦ χριστοῦ. 
Ῥοίηρ αροιυΐ ο, πὸ Ρὰς Ῥοᾶν οείμο ΟὨ σι βί. 

18 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω 
Νο οὔθ χοῦ 1εἰ Εἴτα ΡῈ ἀδρυινίηρ ΟΕ ὑτὶζα 

θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ 
ΜΠ 5 ἴῃ Ἰον]ν-τοϊλ ἀσάμοϑ δηα ΦΌΣτ ΟΕ ΟΣ ΐρ 

τῶν ἀγγέλων, ἃ ἑόρακεν 
οΥ 6 ΔΉ5615, ὙΝΏΪΟΩ (μ᾿ 65) Ὧφ 85 5661 

ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ 
βιθορίηρ πο, ἰπ νϑίθ θη ρυξεᾶ ρ ὉΥῪ ἰῇς 
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ἴὰ π6 οροζαϊϊζουῃ οὗ 
αοῦᾶ, ψῆο ζταϊδθᾶ Ὠΐτη 
ὮὉΡ ἴγοσι [ῆὴ6 ἀδδά. 
13 ἘΟσ ΠΟΥ ΠΟΤ, 

ὑουρ τοῦ νοῦ ἀδαὰ 
ἴῃ ὙΟῦΚ ὑγοϑῦβ 5565 δηα 
ἴθ 8 τππηοϊγουχηοιξθα 
βίδίϊθ οὐ υὑόῦεκ Πδ65ῃ, 
[6οἀ] τχϑᾶθ χοῦ ἰΐγο 
τοσούροσ τὶ Ὠΐτη. Ἠδ 
ΚΙΠαΙν ἔογρανγα ὰ5 81 
ΟἿ ὑγδϑραϑϑδθθ 14 δηᾶ 
ὈΙοίοα ουὖῦ ὑῃ6 Πϑηά- 
τὶ ἀοσαμχρηΐ 
ϑρϑῖηδὺ α5, ΜΟῚ σοη- 
διἰδίθα οὗ ἄθοσϑος. δῃᾶ 
ΜΏΪΟΩ ψ͵ὸ 5 ἰῇ ορροβὶ- 
ἕο ἴο τι; δῃὰ Ηδ 
Ὧδ5 ὑδκρὴ ἰδ οὔ οὗ 
6 ΨῸΥ ὈΥ̓͂ πδιΐησ 
1 ἴἴο ὑμῃ ἑοσγύίυσο 
βῦδκϑ." 15 Βύσιρρίηρ 
ἴὴ68 ρονογσῃχηθηΐβ δηᾶ 
86 ϑδυύμογιία5 Ῥδχα, 
6 δχῃϊοιίθα ὑμθη) ἰὴ 
ΟΡΘῺ ΡὈῈΡΠΪσ 85 σοη- 
αποτϑᾶ, ᾿θϑάΐϊηρ ὑθοῖῃ 
ἴὴ 8. ὑὐϊαλρῃ81 ὑτὸ- 
σοϑϑίο ὈΥ͂ ΤΊ 685 Οἵ ἴἰὖ. 

16 ΤὨργοίοσο 1οῦ ὯῸ 
Δ) προ τοῦ ἱπ 
οαύϊωρ δἂῃᾶ αὐιηκίηρ 
ΟΥ ἰῇ τοϑρθοῦ οὗ ἃ 
ἔθδῦλναὶ οὐ οὗ δῇ οὔ- 
ϑούνϑῆοθ οὗὐ [6 ΠΟῪ 
ΤΊΟΟΏ ΟΥ οὗ ἃ Βα Ὀρδίῃ; 
171ὺΓ7 ἴμποβθ ὑμίηρϑ 
8.6 ἃ 5βϑϑαον οἵ {8 
ἐπϊησα ἴο οοηθ, Ὀεΐ 
16 σθαι ῦν Ὀθιοηρα ἴὸ 
ΟὨσ δῦ. 18 Τιϑῦ ὯΟῸ Τ8 
δρῦν τοῦ οὗ ὑῃ6 
ὉΓΪΖΒῈ ἶἘῺΟ δῖος ἅδ- 
Ἡρῦ ἴῃ 8 [πὩ00Κ] Βὰ- 
ΤΑΣ δ8ηα ἃ ἴοσῃ οὗ 
ὙΟΓΒΏΪΌ ΟΥ 6 8Δ6ρ615, 
“(ακίηρ ἰδ βἰδῃα Ομ 
0886 ὑπῖηρθ Ὧἢ6. [885 
56θὴ, ρυρα ἃ ψὲἢ- 
οὗ ῬὈΓΌΡΟΙ οδδα Ὁ 

14. Ξε Αρρϑπαὶϊὶχ πάρ Μαίίμονν 10:38. 
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νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 139 καὶ οὐ 
ταϊηα ΟΥ ἴῃ 6 ΕΡΙΞΕΊΕΥ Οὗ Ὠΐτα, δηὰᾶ μοὶ 

κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν 
ΒΟ] ξαϑὲέ ἰῃ6 ᾿φ6δᾷ, οαοῦ ΨψΏοα 81] 

τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ 
18 Ῥοᾶαν 528 Χ01}}:.}} τῃ8 σοι θοῦ δηα 

συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ 
Ῥοπάϑ ἰοβεῖμοῦ (1) Ῥοίπδ ΒυρΙ6α δηᾶ 

συνβιβαζόμενον αὔξει τὴν 
(1 Ῥοΐὴξ τβᾶθ ἴο δὸ ἰοβείμοσ 15 ΒΥ οἰ 5 τὴ8 

αὔξησιν τοῦ θεοῦ. 
στον οξίῃε ἄσα. 

σὺν Χριστῷ ἀπὸ 20 Εἰ ἀπεθάνετε 
ἰοσείμοῦ ἢ ΟἾγὶθὲ ἔτοτι Ι τοῦ αἰφα 

τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς 
ἰτῇ6 εἰθυαθηΐδυν ἰϊησ8 οὐ μθ νου, ΨῺΡ 85 

ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε 
ἬΝ ἰἱὰ ὉνΟΥΙα ἃτο χοῦ 5 Ὀ) ΘΟ 5 561ν 65 ἴο ἄθοχϑϑβ 

21 Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ 
Νοῖ χοῦ 5ῃουμὰ ἰοσ ἢ ποῖ-α ψοῖ Βμομ]ᾶ ἰαβὶθ 

ηδὲ θίγῃς 22 ἅ ἐστιν 
ποῦ θαι γου 5μ νὰ θοπίδοι, βίοι (ππθ85) ἴ5 
πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, 

811 (ἰδ 558) ἰΐο σογταρίίοη το ἴῃ 6 τιἰϑίὴςξ ΟΕ, 

κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας 
δοοογάϊηξ ἰίο ἰῇ σοχϊησηθηαβ ϑ8ηᾶ τοδορΐη 5 

τῶν ἀνθρώπων; 28 ἅτινά ἐστιν λόγον 
οΥ 88 ΤΩ η ὙΜοᾺ (155) [ἰ5 ννοχὰ 

μὲν ἔχοντα σοφίας. ἐν 
ἰπαροᾶ ανίης οὗ ψιβάοχῃ 1ῃ 

ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ 
5612- 16 ἃ ξουτὴ οὗ οσϑρ δὰ Ιον]Ρ-τοἰπἀθάη655 

καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ 
δὴ ὑπο δυϊ δ οὗ Ὀοᾶν, Ὡού ἴθ ΠΟΠΟΙ͂ ΔῺΥ 

πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός. 
ἰοννασάὰ ΖΌΠΠ 655 οὐ με ἢδβῃ. 

ῶ Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ 
1 Τοσεζοσθ τοῦ ΨΕ.Θ ταὶβϑα υρ ἡ τμ6 

χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, 
ΟὨχίβί, ἐδ (1255) υρνναστά 6 τοῦ βθοκίῃ, 

οὗ ὁ αχριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ 
Ψ ΏΕτα 6 ΟὨχὶβδέ 5 χὰ τἱσαῦ [Ὧ8Πη4] ΟΥὨ ἴῃ 6 

θεοῦ καθήμενος: 2 τὰ ἄνω 
αοά δἰτιηρ; {86 (ἐλ 55) πρννασζὰ 

ρονεῖτε μὴ τὰ . ἐπὶ τῆς γῆ 
1: εὐμε ταϊπαίΐηρ, ῃοΐ ἐδ (1055) ὉΡοὰ δα εἰν 

καὶ 
δηᾶ 

γάρ, ὑμῶν 
οὔ τοῦ ΤΟΥ, 

8 ἀπεθάνετε ἡ Ὥρα 
τοῦ αἀϊεοαᾶ 18 1:68 

ΟΟΠΟΝΒΙΑ͂ΝΝ 2:19---8: 8 

Ὠὶ ΠΡ ἔσϑθ οὗ 
Ιηϊηᾶ, 19 ψΏΘΣΘα Ὧδ 
5. ποῦ μοϊάϊηρ ζαϑὺ ἴο 
[886 Ὠεϑᾶ, ἴο ὑπθὸ οὔθ 
ἴσο ΨΏΟΠΣ 81] δα 
Ῥοᾶν, Ῥεΐῆρ ΒΌΡΡὈΙΠ θα 
8 Δ ΠΔΥΙΠΊΟΠΙΟΊΒΙΨΥ 
οϊηθα ἐορούῃου Ὀγ 
ΤΙΆΘΔΩ Οὐ ἱἐΐ5 1οἱηΐδ 
δὴ ἃ ἸΙραυηθηῦδ, ΡΌῸΘ5 
ο φ»τονίὴρ ΨἹΠ {μ6 
στοσίῃ ὑμδὺ αοἂ ρἶνοϑ. 

201} τοῦ ἀϊθᾶα ἰο- 
Βοίμου ψὶὺ ΟἸχδὺ ἰο- 
ψασὰ ἴθ δἹοιηθηύδυν 
ἰηΐηρα οὗ [0186 σοι]ῶ, 
ΨῺΥ ἄἀο σοῦ, 85 ἱἰΐ 
ἡνίηρ ἴθ [ῃ6 ψοτι]ᾶ, 
ΤΣ Βα ρ͵]θοῦ ψουγ- 
Βοῖνθο ἴο 88 ἀδοῦθθϑ: 
21.Ὧο ποῦ Ὠδπηαῖδ, 
ὯΟΓ ἰδϑίβ, ΠΟΥ ΦοΌΘ," 
22 τοδρθοίύίῃρ ὑὶηρ5 
8. δῖ 411 ἀδϑοίληρα 
ὕὍο ἀρσδύσασθϊοη Ὁν 
Ροΐῃρ υϑεἃ τ, ἴῃ 
ϑδοοογάδηηοθα ἢ ἴμ6 
σοχῃχηϑηβ. δηα ἰ68Δ0Ὲ- 
ἰὴρ5 ΟΥὁ πιθὴ 23 ΤΏΟΞΘ 
ΨΘΟΙΥῪ ὑμΐηρα 816, ἰὩ- 
ἀθθᾶ, ροβϑβθϑϑθα οὗ 8ὴ 
δΡΌΘΔΥσα οἵ τ ιβαοτ, 
ΪῺ 8. 5611 -πηροβοα 
ἔοσγα οὐ ΨΟΥΒΗΪΡ δὰ 
[ΠΟΟΚ1Ὶ ΒΔ, 8, 
ΒΟΥ ἰτγοαϊχηθηῦ οὗ 
ἴῃ Ῥοᾶγν; Ῥαὺ 6} δῖ 
Οὗ ὯΟ γψδ16 1 Οο- 
ραϊϊῃς ἴῃ δα ιβίγίησ 
οἵ [ἴμ6 Πδ5ἢ. 

3 Τί, Βονονοσ, σοῦ 
ὝΕΟΙΘ ταϊδραᾶ ἋΡ 

αὶ ὑμθ ΟὨτίβὺ, ρὸ 
ΟἿ βϑδκίηρ ὑῃ8 ὑμίηρδ 
δονΘθ, ψΏΘσΟ 8 
ΟἸὨχὶδὺ ἴθ δβοραΐθρα δὐ 
π6 γστίρῃῦ. Ὡϑῃᾷ οἵ 
αοὔ. 2Κ ΟΡ τοῦ 
τα. Ἦχρα οἡ {6 
ἀρ δῦονθ, οῦ οἱ 
[6 Φπϊρα ὉΡΟῚ {ῃ8 
ρδαγσίῃ. ϑΕῸΣ τοῦ 
αἰθα, ἅμ σοῦ 16 



ΟΟΙΟΒΞΙΑΝΒ 8: 4--.-.1} 

κέκρυπται σὺν τῷ χριστῷ ἐν τῷ 
8.85 Ῥϑϑ Ὠίδαάθῃ ἰοβϑίμον νυ ἐς ΟὨχίθ ἴῃ [868 

θεῷ" 4 ὅταν ὁ χριστὸς 
αοάᾶ; ΠΥ ΆΘΏΘΝΟΣ [147 [Φ. εἸ ν ττὴ 

-« Ἄ « Ὁ“ ᾿ Ἂ 

φανερωθῇ ἡ ζωὴ ἡμῶν τότε καὶ 
Βιοι Πα Ὀ6 γερθπ τς 1ὴ6 6 οὔτι ἴθι 8150 

ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε 
γοῦ ἰοροίῃον ἢ ἢ {ΜἘΠὶΠῈῸῸ τῆϑᾶθ πιϑδοϊξοϑὲ 

ἐν δόξῃ. 
ἴῃ βίουν. 

ὅ Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη τὰ 
᾿ς Βρδάρῃ γὸὰυ ἐπογοίοσθ ἰῃῇ6 τρϑροβ ἴδε 

γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, 
Ῥϑββίοῃ, 

ἥτις 
δ 2 4 Ὲ 0) 

ἐπὶ τῆς 
προὴ ἴῃ 6 φδσίῃ, ζοση σα, ὉΠ ΟΊΘΘΘ55, 

ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν 
ἀδβίσθ Ῥ8ᾶ, δηῃᾶὰ [τῖὩ6 σονοςουθηθδο 

ἐστὶν εἰδωλολατρία,. δ δι’ ς ἃ 
ΠῚ ἰᾳοϊαίτν, τ σοῦ Ὁ ΒΙΟΩ (165) 

ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ: 1 ἐν 
ἐΟτν Ὡς νταὰ οξίδα σοά; 1ῃ 

οἷς ᾿ καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ 
ΨΏΪΟΩ (ἐπ 65) 8150 του νν ΑΚ 

ποτε. ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις: 
βοχωθίϊαθ θη τυοῦ ὑεῖ Πνίηρς ἴπ ἔπ6βα (8185) ; 

8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, 
Ὡον Ραΐ Ραΐ χοῦ αὐδᾶν 8150 σοῦ ἴπθ6 811 (1 55), 

ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, 
τυζαΐῃ, - ΘΏΘΘΥ, Ῥδάμῃοθϑβ, ὈΙΔΒΡ Ων, 

αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν: 
αἸΞΘΎΔΟΘΙᾺΙ (41 οὐὐ Οὐ [86 το ἢ οἴου; 

9 μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους: 
πο Ὀ6 χοῦ Ἰγ 18 ηϊΟὉ 5 Ο6 δῃοίμοῦ; 

ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον 
παν 5 βισρρςᾶ ΟΕ" ᾿ς δα. οἱὰ ΤΆΔ 

σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, 10 καὶ 
ἰοσοίηου ἢ τς ᾿ δεΐβ ΟΣ ἴσα, δᾶ 

τὸν ἐνδυσάμενοι νέον 
Βανί ρα οἢ 188 ὭΘΥΝ 

ἀνακαινούμενον 
ῥϑῖῃξ τηϑᾶθ ἥθτν δϑδῖτι 

κατ εἰκόνα 
δοσοχαϊηρ' ἰ ᾿'πλδθθ 

αὐτόν, 11 ὅπου οὐκ 
Ἀΐγχα,. ΏΘΓΘ Ὡοί 

᾿Ιουδαῖος,Ἠ “ περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, 
ον, οἰσουτησιβίο διὰ ὈΠΟΣΤΟ ΤΩ Οἰβίοῃ, 

βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ 
Ρδυρασίδη, ϑοσίβίδη, δῖδνε, ΦΥΘΟσΉ 5), [9}}1| 

πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός. 
8}} (χη 55) δηά ἐπ 81 Ομσιβί.. 

τὸν 
{μα (οτ 6) 

ἐπίγνωσιν 
δοσυαζαία Κπον]οᾶρσα 

κτίσαντος 
Ἀν] 5 στοαιρα 

Ἕλλην καὶ 
ατεοκ 8 

εἰς 
᾿Δηΐο 

τοῦ 
οΥ ἴμ6 (οὔθ) 

ἔνι 
Τότ 15 

902 

885 Ὀδθῃ ῃίδαθῃ τίη 
ἐῃ6 ΟἸχδῦ ἴθ Ὁπΐοη 
πὶ αοᾶ. 4 ΜΘ ἴῃ 
ΟἸγίδῦ, ΟἹ 11ἴ6, ἷξ 
ταϑᾶθ χηϑοϊζοσῦ, ἔθη 
χοῦ 8150 Μη1 ΡῈ τηϑδᾶβ 
ταϑυϊζοσὺ πῖ Ὠΐτὰ ἴῃ 
ΒΊΟΣΥ. 

5 οδάθῃ, ὑμθσοίοσα, 
ὙΟΘᾺ ὈΟΩ͂Υ ΥἸΘΙΏΌΘΙ5 
μαῦ ὃἴὸ ὩΡΟΩ {μα 
ΘαΣ ἢ ἃ5 τοϑρθοὺς ον - 
ηἰσαύϊοη, ἘΠΟΙΘΘΏΏΘΕΣ, 
ΒΟΧΏΔΙ αρροῦϊο, Βυτὺ- 
ξὰ} ἀδδῖσθ, 8ηα οσον- 
οἰοιϑη655, ΨΏΪΘΩ ἢ 
1ΔοΙαῦσγ. 6 ΟἹ δοοοχμῃξ 
οὗ ὕμοβθ ἰῃίηρα {ῃ8 
ψτϑίῃ οἵ αοᾶ 15 σομ- 
ἴὴρ. ΤΩ ἴμοβθ ΨΘΣΥ 
ὑὴρα τοῦ, ἴοο, Οὔσ6 
ψ8Κροα θη τοτ δα 
ἴο ᾿νθ ἰῇ ὑδθι. 8 Βυύ 
ὩΟΥ ΤΓΟΘΠν ραὺ {θα 
81 ΔΙΌΣ ἴσο ὑοῦ, 
τδίῃ, δῆθοσ, ἰη}ὰ- 
ΓΟ ΒΏΘ655, δρυπίνα 
ΒΌΘΘΟΏ, 8η4 οὔβΟΘηΘ 
1|κ ουοὐ οὗ τοῦξκ 
τηουίῃ. 900 ποῦ. Ὀ6 
᾿γίπρ ὕο Οοὔδ διῃοίῃθυ. 
ΘΌΓΙΡ ΟἹ ὑμθ οἱᾷά 
ΡῬΘΥΒΟη ΔΙ πὰ ἐδ 
Ὀτϑούϊοοϑ, 1θαπᾶ 
οΙοῦμα γουγβοῖνου τα 

Ἰ88 ποῦν ΓΡΟΥΒΟΏΔΗΣΤ, 
ΜΏΙΟΩ ὑγοῦΡ δοοιὶ- 
τοῦθ Κηομψ]θᾶσρθ 15 
Ὀοΐῃρ τϑϑδᾶβ πϑν 80- 
οογαϊηρ ἴο μ8 'πηδρ8 
οὗ ὕμῃβ ΟἿβ ὕπο οτἴθ- 
δρᾶ 1, 11 ψΏΘΓΘ 6 Γ6 

15. ΠΟΘ ΕὙΘΘΚ ΤΟΥ͂ 

76, οἰσουσ οἰ δίο ὩΟΥΓ 

ὩΠΟΙΤΟΌΠΙΟΙ βΊ ἢ, 01 - 

ΟοἸΡΏΘΥ, Βονύ1 82, 
Β͵1ανο,. ἔσθοϑῃ, Ῥαὔ 

ΟἸσὶδὺ ἰσ 841 ὑδίηρβ 

8ηα ἰῃ 8]1. ᾿ 

908 ΟΟΒΟΝΞΙΑΝΕ 8: 12.-.1}] 

12 ᾿Ἐνδύσασθε οὖν δ ἱ ὡς ἐκλεκτοὶ 12 Ασσοταϊηῃρὶ Ῥαΐ χοῦ οἱ βεῖνεξ ἐμβοσεΐοχο ἀ σβοβθα (0Π65) ἰ Ωοα 5 Ἀδρονεων ἌποΣ 
τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι ΠΟΙΥ͂ δῃὰ Ἰονθᾶ : Ἴ : , οἷοῦ οὐΐῃβε αοα, ΒοΙν (οπμ65) δῃὰᾶ Βανπδ ἜΡΙΣ Ἰονεά, [ ψουγβοῖνθα τη Ἢ 

σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, | [θη  δϑδοίϊοῃς οἵ Ῥοννϑὶβ ΟΣ σογηρβϑβϑβίοῃ, ΚΙΠΔΏ 655, ΟΟΠΊΡΘ ΞΘ ΟΏ, Κίηηδοα 
ταπεινοφροσύνην, πραὔτητα, μακροθυμίαν, [1ονψ]ΐπδ55 οἔ ταϊπα, Ἰον 655 ΟΥ̓ ταϊπμα, γα] άπεββ,. ἸΟΏΒῊΘ55 Ο; βρίσίι, ΓΠ]Ή θα, δηά Ἰοῃρ- 
18 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ | ΒΒ τΊηρ, 18 σοηίητιθ Βαν ΩΡ 56 ͵ν 65 ΠΡ Οὗ οὴ6 δποίμοσ . 886 ραυύθίηρ Ὁρ ἘΠ Ομ 

χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός |8ποίμαι δηά ξοτρίγίηρ ΒΥΔΟΙΟΌΞΙΥΣ ΤουρΊν!Ὡ ἴἰο βαῖνε 1ξ ἜνῸσ ΔΏσγΟΣΘ ἐονναζὰ ΟΩΘ 8διῃοίμοσ ἔγθοῖν ἢ τινα ἔχῃ μομφήν: καθὼς. .. καὶ [ϑγοΟηΘ. Ππᾶ5 ἃ Οδ11856 ΒΟΙΏΘΟΩΘ ΙΏΘΥ ἢθνθ σογῃρ]αϊηΐ; ϑοσοχζάϊηρ αΒ 8150 ΙῸΓΣ ΘΟ ΘΙ δἰῦ δραϊμϑὺ 
ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν.: οὕτως καὶ | 3 Βούῃθτ. ἘΕναῃ ἃ5. ὅ6- ᾿ : αἱ ᾿ 6 Το ρβγδοίουβιυ ἔοσρανθ ἰὸ γοῦυ ἵμανῦ δῖ5ο ον ἢ" ἔγθοὶν ἴογρανθ 

ὑμεῖς: 14. ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοι ἡν [ἔοῦ, 50. ἀο γοῦ. δῖδβο. του; ὍΡΟΙ 811 μυξ πθβα (Πρ) πὶ " ρα ἀν θυοσν 81] ΠΡ οἷ Ξ ᾿ : ἊΣ 658 ἱῃρβ, οἱοίῃϑο ἀγάπην [ ἐστιν σύνδεσμο Η Ἰονε,  Ψ ΒΝ 5 ΟὀΠοπέμομα οὗπῃς ἀκωαγεων ΜΒ. Ομ ᾿ ᾿ Ϊβ. ἃ Ῥαυξθο τελειότητος. Ι πῶ τ πῸ9 Ῥοπᾶ οὗ υμΐοῃ, 
15 ΑἸδο, 1ϑὲ ὑπ βϑᾶοθ 15 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ ῦ ᾿ Ρ Χριστοῦ | οὗ » ἈΑπὰᾶ 1ῃ6 Ῥθδοθ ΟΥ̓ ἴῃ 6 -ΟὨἢχιβέ- ἴῃ γόμξαίαος ἐα τ ύρντι 

βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις. ὑμῶν, [τοῦ δ 1εῖ Ὀ6 δοίϊῃβ 85 ὑσηρῖχθ ἰῇ ἐπ ἐλρέη 9 ο υοῦ, οΘ]16α ἡρτῆαι 1 ἊΣ ἡὰρ 
εἰς ἣν. καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι" [Ὀοᾶν. Αῃὰ 5ῆον γος ἱπίο ψΏΪΟΩ -831|5ὺὸ σοῦ ὑνοΊα Ὁδ]]θα ἴῃ ΟἿδ ῬΡοᾶν; | 56Ιγ 65 ὑμϑΏκΓα]. 16 Τιαὶ 
καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. 16 ὁ΄ λόγος ἐπε δ ἱ δπὰ ΤΠ 8Ώ ΚΕ] Ὀ6 τοῦ Ῥϑοοχηϊηρ. ἐν Ὁ} νὰ βνν κὰν Ηρα ἀδ λα ες 
τοῦ. χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως | 311 ψίβάοτη. Κθορ ὁ οΥῇθΘ Ομ χισὶ 

ἐν πάσῃ 
ἴΪ΄ηῃ 811 

16 6 ἱπαυν θὴρ ἴῃ τοῦ ΤΊΘΗΙΥ 
ἰδϑοηΐηρ 8η4 δαπιοη- 
ΙΒ η8 Οὴ86. 8 πούμθτ 
νι Ὀ ΔΙ 5, Ρχ815- 
65 ἴο ἀοά, κπ5ρίτίζυδι 
ΒΟΩΡΒ ΙΓ ργϑοϊοιβ- 

διδάσκοντες καὶ 
(ο1165) ἐθδοῃὶρ 8δηα 

νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς, ὕμνοις, φδαῖς 
Ρυϊθπε σταϊπα Ιῃ Β6ΙνῈ 5. ἴο ὑβϑίσηβ, ἰο Ὠψνσπὴϑ, ἰὸ ΒΟΏΖ5 

σοφίᾳ" 
νυν δάοσχη; 

πνευματικαῖς ἐν χάριτι ἄδοντες ἐν ταῖ πα Σὰ ΒΡΙΧ 181 πὰ Βταοϊουπη 6855, ἔξαμέθαΣ πῃ ἐπο᾽ ὯΘ65Β, 5: ρΊηρ ἰὼ γοῦκ καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ" 1Π καὶ πᾶν ᾿ιοατί5 ο σομονθῃ." Βρασγίξ οἔἴγου ἰοίῃε - αοᾶ; δπᾶ ὄνον [11 Απμα ψηδίθνοσ ἰὉ 15 
ὅτι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ μα γοῦ ἄο π᾿ ποτὰ ΟΥ̓ ΪΏ ΜΟΙΚ, ἄο ϑνοῦγ- 

ἰῃϊὴρ ἴθ ἐῃ6 ὨβΠ16 
Οὗ {μῃ6 Τιοχᾶ - σοδαδ, 

ψηΐοῃ ἐπίπθ Ἱξανοσ σοῦ τᾶν 6 ἀοίῃρ ἱπ ψοχζὰ  ΟΥὨ 

ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου ᾿Ιησοῦ, 
Ὦ ὙγΟΥΚ, 8}} ((ὨὩρ5) Ξ Ὡϑδὴθ ΟΥ̓Ιοτά 7655, 

135 “ΠΟΘ Πονδ ἢ; ἰο σοπηρδῖα ψ᾿Ηῃ ἘΡἢΘβίϑηβ 4:32; αοἄ, δὲ; {μ6- Τιοτὰ λορυ ραν τ ὐροθις (μτίβί, ῬΒΣΑΟΌν ϑυΡρ; Τομονδῇ, 41.8; (οῦ, Τοχίαβ Θοθρίαβ 81 τππατεῖθ, 16. ΘΘΠονΔΏ, {17.8,18,14,16,11. ᾿ ἴα Τιοογᾶ, 4, οὗλα ἜΠΘΕΒ ἜΘΗ 
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αὐτοῦ. [μδηκίηρσ αοα ἐπ Β8- 
[06 Γ ὈΤΟΌΡΩ Ὠΐτ. 

18 ἵου ψίνϑϑ, Ὀ6 ἴῃ 

- -“ Ἅ ΕΣ 

ὑχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι Ἴ 
ἜΤΟΣ [8015 5 τῇς αοα Ἐδίῃμοσ ἔσουθ ὨΪπ). 

ἷ ἵ ὑποτάσσεσθε ὃ ΧΟ 18 α ὙΟΝΟΊΚΕΟ; Ῥ6 τοῦ β  οοὐ 5 βαῖνε 5 ΝΣ ὀρ νὰ ἴο ΕΥ69Ε] 

᾿ ΐ 1 15 ἢ ω ᾿ Ὧ ἐν κυρίῳ. [ υβοδῃάδ, 885 τοῖς ἀνδράσιν, ὡς: ἀνῆκεν ἐ ἀρεῖ, ἐν ἐπ εἐπες 
ἴο π6 ΤὯ816 Ῥθύξοῦϑ, 85 ἰΐνναβ Ὀδσογηϊηρ ἴῃ Ιοχα. Ξ πο σις τατος 

Ἂν Ὰ Ἶ Πογᾶ. ἱ ἄ ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας 
Ξ ΠΗ͂ αὐ θέσις, ὍΘ ΔΑ ἸΙονΐῃ πὸ ψοϊΏ ἡὐααονς ἔρον. Ῥε λήμνι 

καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. ΠΟΥ͂Ν Δ θυ τ ρας 
δᾶ τοΐ 6 υοὺῦ δι Στ σὴ 5εῖνοα ἰουννασα ἰθοσω. ποῦ 6 Υ τυ 

τοῖς γονεῦσιν  ΜιΒ ὅμοια, 20 γον ὸ 3 ὑπακούετε ε 
δ Τα Θπάταν; δὲ τὸν ΡΟ ἰο 6 ρϑύφηΐβ ΠΣ πε ΠΡΈΠΕΙ 

ὰ ἄντ, τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ᾿ Ξ 
ξρςδίάμτς ἴο δι (ΡΙαα6), τηὴβ ὙῸΡ τν611- Ὁ] θδϑίπ δ᾽ ἘΥΎΠΕΡΕΙ ὦ ο τὸ ν 

: ξ ἡ 1 ΨΜ611- Ὀ]Θαβὶ 2 ᾿2 ’ ξ. 

οι δὰ Θ π ἼΡΎοῦ ταίπεις, 
᾿ “τ ΄ 6 δχαβρογαῦς- ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα ἅο ΘΕῸ ἐπι ονθαρα 

6 χοῦ Ἄοχοϊίηρ {πὸ ομΠάγτοα οὗ του, ἴπ οτᾶσχ [δὲ μά Ἐκ ἘΝῚ ἠὰ τε 

ὴ ὰ ὥσιν. 22 Οἱ δοῦλοι, 
ἐνΝ: μὸν ἰῷ τυ μῶσ, αἀἰϑρίν δα. ΤΡ 5ἴανεβ, αδ ξ ως χθερα  αρς το δον 

ὑ ύετ. κατὰ πάντα τοῖς | 22 ἑ ἵ 
Ἐπ Ύσος ὍΡΟΥ ΕΣ δοςοχάϊηρ ἰο 8}1 (ἐμὴ 585) ἰο ἐπ6 πε ἘΠ Ἐτεν ΠΕ 

ὸ σάρκα κυρίοις μ ἐν Ὶ 
ΗΝ ἴο ΕΝ ἴο Ἰοσᾶβ, ὯΟ , ΙᾺ βρλαλέοι Ἐαλρα εὐῇ ε: 

δὐθαλι οδδυλίαϊς; τὸ ἀνοροποδεῦκοι ταὶ ᾿ν δοῖβ οὗ ΘΥ̓ΘΒΟΓΨΙΟΘΘ, 8.5 Εν 6 - 5 νου θ5, 8 ᾿ : ᾿ρλμε λέν δια 

ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν κύριον. ΤῊΝ ΕΥ̓ Θευ ΝΕ Ύ Σ Ἢ 
ΒΙΣΧΩΘΙΟΙ͂ν ΟΥ Ὠραδσί, ΕΟ ΦΥοΎτ 1392: Τοσά: Ἡϑρφν, μὲν ρει ο νμδ κν 

ες ἐὰν ὁ ποιῆτε ἐκ ψυχῆς ᾿ ᾿ 
τὸ ὙΈΙΟΗ τ ἐνὸς χοῦ ἐπον ὑὲ ἀοίηξ, οὐδοῦ κ5οὰὶ [ὦ ὀξανο υὴ "" με μὰ 

«ς -“ ᾽΄ " 3 ΘΥΟΡ ἵ ἐργάζεσθε, ὡ τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἶ 
ππθεν ἀεσ εις. ἐν ἴο ἴῃ 8 Τιοσὰ δὰ ποῖ ψοὺκ δὖ ἡ ἸρΙες 

ἀνθρώποις, 244 εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου | Ξοιι]δα 85 ἴο σοῃονδῇ, 
ὁ Βανί θ Κποννὰ ἐπα ἔγοηω Τιοσᾶ δραὰ ποὺ ἔο τη8ῃ, ἴο τῆϑῃ, τὴ 

ἀπολήμψεσθε τὴν , ἀνταπόδοσιν Φ4ῖου τοῦ Κοον {πᾶ 
γοῦ Μ1|11] μὲ οὐ νὰ Ὅδοῖς τὴ8 εἰξῖ ῬδοΚ ἰῃ οχοθϑδησο 15 ἔτοιηῃ σβθβονδῆς 

ῇ νομίας: τῷ ίῳ Χριστῷ ὮΙ] τϑοδῖν [ῃθ τῆς κληρονομίας τῷ κυρίῳ Ἵ χοῦ σἱ 
ΟΥ τὴ 6 τὸ μοολεν ἴο ἴδ 6 Ιτοτὰ ἐξ ν ὅό: ἀοψατα, τοῦ; Υδὰ 

ὕύετε" ἀρ]. Ἂ δουλεύετε ῇ 5 [π6 (ὑπ6) μόπι ᾿ἰημουίϊδησθ. 5Ιανα ἴον 
ὑπ ναι ; . [6 Μαβίοσ, Οησίβι. 

ἀδικῶν ΚΟΜΊΘΕΤΟΙ Ὁ ΤΉ 285 Οογύδὶη!νγν [6 ΟἿ8 ἷ ἱ ἶ ΤΟΥ 5618 ΨΜΏΪΟΩ ἀοίηξ υητὶσ  ΘΟΌΒΙΝ, ψΙΠ ΦΟΣΕΥ͂ ΟΥ̓ Ν ον ἐπί ἰα. ἀοἰὰρ τοῖν 

ἦδί καὶ : β 
6 ΠΟΤΕ δηὰ ποῖ 5 {{ἱ|ῸΠ]ΕεΕῸῳτροεῖνα Ῥδοκ δ .22.:}} 

ἢ Ὧ6 ΨΤΟΏΡΙν ἀϊᾶ, δηὰ 
τΒοσα πολπ θα, Π6Υ6 ἰβ5. Ὧ0 Ῥασύϊδ ν. 

; Ὁ ΤΟ ονΔ ἢ, 18; {ῆὴ6 Τιοογᾶ, ΒΔΟΡνρϑνυν; (αοᾶ, Ῥη685. 23 ᾿ 
ἘΠ λρῥ τὰς ΗΕ ῬΣΒΑΝΕ. 249 Τομονδῃ, 017ι8,18,14,10-18.. τηὴ6 ΤιΟ͵ᾶ, 
ΝΒΑΨΕ. 

τοαιπκακ μασι καμδμβνω 

905 ΟΟΙΟΞΒΙΑ͂ΝΒ 4:1-.-9 

δίκαιον καὶ 
1886 σιβῃέθοι (5) δηᾶ 

ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, δαυδηῖν το 8 5ΒΙαᾶνθβ 6 τοῦ Βανίηνσ Ὀεϑίάς, 
εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ΒΑΕ Κποννῃ ἐμπδὲ δἰσὸ γοῦ 8:6 πανίηρ Τιοσχὰ 

ἐν οὐρανῷ. 
πῃ Βθάνρῃ. 

2 Τῇ προσευχῇ 
Το ἴῃς [ 2) 5: 7.9). 6 χοῦ Ῥοσβονουῃρ, 

γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ, βία 5 ανγακο ἴῃ λΐ ΕΠ] ἰβδηκβεήνίηρ, 
3 προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ῬΓΑΣ ΩΣ δὲ ἐπ βδίὴθ ῶθ 8150 δροιὲ 
ἡμῶν͵ ἵνα ὁ θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν 15, ᾿ ἴῃ ογᾶεσ ἰμαὲ ἕῇς (οα Ταὐση  ορδα μὰ 

τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον οἔἰῇες νυοχά, ᾿ ἴο βϑρθαὰῖς ἰδθ ταγ βίου 
χριστοῦ, δι᾽ ὃ καὶ ΟὨγιϑί, Ἑῃχου ἢ δι δ 10] 8150 

δέδεμαι, 4 ἵνα φανερώσω μάνα θθθὴ θομηᾶ, ἴῃ οχᾶδσ μὲ 1 χηϊρδὲ ΤΩ οϑὲ 
αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι. ΕἸ 85 115 ἰπαΐϊηρ ἴθ. ἰὸ ΒΏΌΘΕΚ. 

ὅ Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε 
ΤᾺ νυν λδάοθ δε υοῦυ νυν δΙκίβ ἀροιὲ 

τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν (ῃ6 (ΟΠ) 65) οἰὐΐβίαο, 186 δρροϊηϊΐθα ἔτη 
ἐξαγοραζόμενοι. 6 ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε Ῥυγνίηξ ουξ ἔξοχ ξεῖνε. ΤῺ νψοχὰ οὗ γοῦυ δῖνναν5 

ἐν χάριτι, ἅἄλατι ἠρτυμένος, ἴῃ ἙΒΥΔΟΙΟΒΏ655, ἴο 5881ὲ Βανίῃρβ θὰ ΒΘΘΞΟΠΘΩ͂, 
εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστι ἴο Κπονν μον ἱὲ ἰ5 Ὀιπάϊης ὑοῦ ἴο οῃξ ἰο θβϑοῃ (ΟΠ 6) 

κύριοι, τὸ τὴν Ιοσᾶβ, 4 ὡς 4 Ὑοτ τηϑβίογο, Κορ 
ἀθδιηρ οὐδ ταὶ 

ἰβ τἱσ δου δα πψῆδὲ 
ϊ5 ἔδῖτ ἴο [χοῦκ] 
51ανθθ, Κηοσίηρ ἐπαὲ 
ὙΟΤΙ 8150 δγθ 8 Μ85- 
ΘΓ ἴῃ Ὥδδυθῃ, 

2868 ΡῬΘΥΒ νὴ ἴῃ 
ὈΥΘΥΘΙ, τοηϑίηΐϊηρ 
ΘΚ ἰῃ ἰς ψΙῈ 
ὑδηκβρίνίηρ, 3 αὐ [Π6 
ϑϑ 6 ὑἱχ6 ῬΥαυΐηρ 
ΔΙδῸ ἴὸΣ 15, ἰδ αοά 
ΙΒ ΟΡΘῺ 8 ἄοοῦ οἵ 
εαὐΐοσϑηοθ. ἰο 5, ἴο 
ΒΡΘΔΙ ἐπ βϑϑοζρα 56- 
οτοῦ δροιῦ ἴπ6 Οησίβί, 
Ὁ ψΏΙΟΏ, ἱπ ἔδϑοῦ, 
Ὶ δὴ ἴῃ ὈΓϑου Βοπᾶδξ; 
480 ὑμπαὲ 1 58}48]1] 
ΙΆΒΚ6 10 τηϑηΐοδὶ. 8.5 
1 ουδηῦ ἰο βρϑβᾷκ. 

ὅ ὅο οἡ γΔΙΚΙῺΡ ἰὴ 
νυ ἱβάοτη ἰονγαχαάᾶ (ῆοβ6 
Οἡ ὑμα ουΐδίαθ, Ῥαγίηρ 
ουν 86 ορροχίπηδ 
ὑπὴθ ΤΟΥ ΨΟΌΓΒΘΙνΟΚ. 
ΘΙ σοῦκ αὐξογϑποθ 
Ὀ6 αἰῶνα ἢ 8τ8- 
ΟἸΟ ΒΏΘ58, βϑδβοῃθα 
ΥἹ] 5810, 50. 85 ἕο 
ΚῆΟΝ ον στοῦ οἰρὴηΐ 
ἴο οῖνθ 8 ΘΏΡΜΟΙ ἴο 
ΘΟ, ΟὨΘ. 

προσκαρτερεῖτε, 

τ » 

ούατὰ 

ἀποκρίνεσθαι. 
: ἴο 6 δηβιν ἢ 5. 

δ ἐν δὰ ἡ ππῸ Ἐν 7 τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα ͵ ὙΠ6 ([λ1 65) δοοογαϊη ἰο ΤᾺΘ 81 μρβυ "ἐς πα λλς νωρίσει ὑμῖν Τύχικο ὁ ἀγαπητὸ : να γωρὶ Κηοννῃ ἐρίου το δήσας 18 ὙΤΟΤΩΣ 3 ΟΝ ἜΝ ἘΝ κι ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἰκηοψῃ (ο χοῦ. 8 ΕῸΓ Ῥχτοΐῃοσ. δηά ξΖϑϊξῃξαίὶ Βεύνϑδηΐ δηα ἔδϑ!ονν 515 νὸ 
[8 ΘΙ Ῥυσροξα οἵ ἐν κυρίῳ, 8 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς ἢ ἴῃ τύναν" ΒΟ Ιξθπὶ ἰονασὰ τοῦ ἰηχῖο ἐπίπαν ἄροως ΟΥ̓ ΓΞ αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε : ὙΕΙ͂ {π15 (ἰπ155) ἴῃ ογάᾶδσυ ἔξβαὲ τοῦ ΤΩΙΒ δ  Καονν ΟΠ 5 δηὰ ὑπδὶ Ἠ8 

ὶ Ἂ ᾿ Σ ᾿ ΟΟΙΏΓΟΥΙ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς [1185 σομηΐοτέ Ὑοῦᾷ τὰ 
ἴῃ6 ((Βϊ 55) ρου ὋΒ δηά ΗΒ τηϊρῃΐ οοπηξοχέ {πὸ ἈΘδτίβ, 1 ΔΙᾺ ΒΘ αηρ καρδίας ὑμῶν, 9 σὺν ᾿Ὀνησίμῳ τῷ | αἰπὶ ἕο χοῦ 9 αἴοηρ Ἀρασίβ οὔγτου, ἰοσοίμον ὙῸ Οποδαμα ἐπ ψ Ο Π65ΊΣΩΠ5, ΤῺ 



ΟΟΓΟΝΒΙΑΝΚΒ 4: 10--Ἰ ὅ 

πιστῷ καὶ ἄγ τητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ 
ΤΑΙ ΣᾺΙ δαα ον. ῬἩτσοίδοσ, γ}ο 15. ουϊοῖ 

ὑμῶν’ ΠΥΈ ΚΟ ὑμῖν γνωρίσουσιν 
χοῦ; 81 ((ἰμρ5.) ίἰογου ἴδον Μη] τάΔΚο Κηοννῃ 

τὰ ὧδε. 
186 (1:55) δΒοτϑ. 

10 ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς ᾿Αρίσταρχος ὁ 
15 βστοοϊϊηῃς τοῦ ΑΑσ᾿ϑίδσοῃτιιβ [441] 

ἱβμάρκος ὁ 
Οὔ γὰρ, διὰ Μδσκ ΚΉ 27: 

ἀνεψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε 
σουβίὶπ ΟΥ̓ ΒΑχΏδθαθ, δρους σψβοσὰ τυοὺῦ τεςεϊνοα 

ἐντολάς, ἐὰν .. ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς 
σοχασηδηαθ, ἱξονοσ μ6 Ταϊσ!ξϊ σοχθ ἰονναχα γοῦ 

δέξασθε αὐτόν, 11 καὶ ᾿ἰησοῦς ὁ 
ϑοσοθορῖ γοῦ Στ, δᾶ Φοβὰβ ἴδ6 (οπ 6) 

λεγόμενος ᾿Ιοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ 
Ὀείπρβ βαϊα Τακίαϑ, [6 (οΠ65) Ῥεΐῃπαε οαΐοΐ 

περιτομῆς, οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν 
οἰτουτηοιϊδίου, ποθ ΟἿ ξϑιον ΟΥΚΟΥΒ ᾿πΐο {πὸ 

βασιλείαν . τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν 
κιηράοτη - ογίῃῇες ἄἀοάᾶ, νΏο Ὀθοδσὴς 

μοι παρηγορία. 12 ἀσπάζεται ὑμᾶς 
ἴο τὴ 6 - ΠΟΙ ΒΟΙΔΙΟΣ. 15 συθοῖπε στοῦ 

Ἔπα ρᾶς ὁ - ἐξ ὑμῶν, δοῦλος 
ἜΡΔΡ. ἴλ6 (ὅπ 6) οι οξ χοῦ, 514ν 8 

ΠΉΡους ̓ Ιησοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ 
ΟΥ ΟἾσΙΒ ὥφβυβ, ΔΙ 8.5 ΕἸΡΎ 4 Π915 Ονεσ 

ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα 
οὗ χοῦ ἐΤῸῚ [321 ὌΓΆΔΨΘΙΒ, 1 οτάϑσ ἰμδί 

σταθῆτε τέλειοι καὶ πειτιληροφορημένοι 
τοῦ τηϊρηΐ βίδπα ρογέθοῦ δηα δνίηξβ 6 θὴ ἔ.}1ν ΡΟ 6 

ἐν παντὶ θελήματι τοῦ. θεοῦ. 
1 811 Ψ11 οΥ ἴ86 αοά. 

1. - μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι 
1 ΔτῺ. ὈΘΑΥΪΧΕ νυ 655 ογ ἴο Ὠΐγ ἐμαὶ 

ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ 
6 15 βδινηδ ταῦοι ΡῬϑὶπ ΟΥΘῚ του δᾶ 

τῶν ἐν Λαοδικίᾳ - καὶ τῶν ἐν 
116 (03 65) ἴῃ Ττιαοάϊοσσα δ ἰπ6 [00 65) 1Ὰ 

Ἵερᾷ Πόλει. 
ἘΠ ΟΓΘΡΟΙ5. 

14 ἀσπάζεται 
15 συθοίίη δ 

ὁ ἀγαπητὸς καὶ 
τὰ6 Ἰονεα διά 

τοὺς ἐν Λαοδικίᾳ 
δ5ε1-:} Δ Τιδοάξσοα 

καὶ τὴν κατ᾽ 
ΔΩ οἴῃ ᾿ϑβοοοταϊηβ ἴο 

συναιχμάλωτός μου, ᾿᾿ καὶ 
ἔθιονν οαρθνα 

ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς 
υοῦ τὰκ ἴθ6 ΘϑΙου 

Δημᾶς. 1δ ᾿Ασπάσασθε 
Ὦθτλδβ. ατεοῖ τοῦ 

ἀδελφοὺς καὶ Νύμφαν 
Ῥτοίΐίῃοθυβ 858 ΝΡΙΏΡΗ85 

οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν. 
Ἀουβδα ΟΥ̓ ΏΘΣ [ΞΟ Η 
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αλλ} ἀπὰ Ὀαϊονβα 
ὈΓΟΙΏΘΥ, ΨῺΟ 15. ἔχου 
ΒΙΔΟΩσ τοῦ. ΔΙ τὴ 
Ὀμΐηρβ Ὥθχο ὕπο ΜῈ) 
ΤΆΘΙΘ Κηονῃ ἴο τοῦ. 

10 ΑΥ.15- [Γ΄ ΌΠ 15 ΤΥ 
ἔθΠον σαρύλνα βεηᾶβ 
τοῦ Ὠἰδ ρυθοῦρϑ, δηὰ 
850 ἅοθ59 Μαυκ ὑδᾳ 
σουδίη οὗ ΒΑΓ ὈΔ85, 
(οομοογηΐῃρ ΜΏοτα χοῦ 
Τασοὶνθα σοϊμχηϑηαᾶδβ ἴο 
ψΘΙσοΙΘ ἰὴ 17 ΘΥ̓ΘΥ 
Ὧ6 σοηθ ἴὺ τοῦ, 
11 δὰ 9655 ψῺΟ ἱἰ5 
οΔ116ἃ σαβίαθ, μθβα 
Ῥαΐηρ οὗ ὑμοβα οἰσοῦχ- 
οἰδοᾶ. ΟἿ ὕμρϑθ 8416 
ΖΚ 9ΘΙΙΟΝ ΜΟΥΚΟΥΒ5 
ἴοΓ (6 κΚἰηράοζη οὗ 
αοάα, δηὰ μϑοεθ ΨὉΥΥ 
ΟἿΘ5 Ὠδύθ Ὀθοοὴθ ἃ 
βίσοηρυμοηΐηρ 84 ἴο 
Ιη6. 12Ἐ}00΄ 8  ῬΡΏΓΧΔΒ, 
ΨὮΟ ἰ5 ἴσου ΔΙΠΟΙΡ 
τοῦ, 8 5ἷανβ οὗ Οῃγίβί 
Φοβθαθ, βθηᾶκ τοῦ Ὧΐδ5 
ΒΎΘούϊηρϑ, αἰ 6χ- 
ογυϊηρ ΠΙΧΒΘΙΣ ἴῃ 
ὙοῦᾺ ὈΘΏΔΙζ ἰὴ [15] 
ὈΓΆγΟΓΘ, ὑμαὺ γοῦν ΤΥ 
ΠΆΔΙν δὐθηα σοχηρϊθύθ 
δου σῇ ἢγη) οοη- 
νἱούίΐοη ἴῃ 411 πῃ ψ|} 
οἵ Ὑαοᾶ. 131 ἱἰπᾶθρα 
ὍΘΔΙ πἰσπη ψίθθϑϑ ὑμαῦ 
Π6 ρυΐβ ΠἰΠΊ56 1 ἴο 
στοαὺ οἴογτὺ ἰῇ ὈθΏβιῖ 

οὐ τοῦ δῃᾶ οἵ ἐῆοβθ 
δεῦ Το ἀϊ οσ6α δηὰ 
ΟΥἹ [Ὡο56 δὖ ΗῚ 6. τϑρ΄- 
ΟἹἹ5. 

141Κ6 μ6 Ῥοϊονθὰ 
Ῥηνβιοῖδη ϑοηᾶς σοῦ 
Ὧΐϊ5 ρστϑούϊηρβ, δηᾷ 50 
ἄοθ5 ὈΘΎΩ85. 15 αἴνα 
ΙῺ δτϑοῦϊηρβ ἰὸ ὑπ 
Ὀγούμουβ. δὖὸ Το .α]- 
σθα δῃὰ ἴο ΝΥ ΌΠ8 
ϑηά ἴἰο ὑπ σοῆρτο- 
σαϊίΐοη δὖὸ ὨθΥ ὨΟΊΒ6. 
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190 καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ 
ἈΠΩ͂ ΨΈΏΘΠΘΝΕΣ τηϊδσῆΐ Ὀ6 τεδα ὑοϑίᾶθ στοῦ 

ἐπιστολή, ποιήσατε - ἵνα καὶ ἐν τῇ 
1είξοσ, ἄο τοῦ ἴὰ οτᾶρυ πὲ. δἴϑὸ ἰῇ ἴδ 

Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ 
οἵ Τιδοάϊσθϑῃβ ΘοοΙοθϑία ἀξ βΒῃουϊα ὃς τεδᾶ, δῃᾶ 

τὴν ἐκ λΛαοδικίας. ἵνα καὶ 
186 (06) ουὐΐοξ τιδοᾶϊοθα ἦπι οσάδυ βαῖ 8150 

ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 17 καὶ εἴπατε ᾿Αρχίπτῳ 
γοῦ τηϊρῃΐ τϑρδά. Δρὰ κ5ὲ0..5. γὸῦὺ ἴο ΑὐΥ̓σΒρρυ5 

Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν 
ΒΕ Ἰοοκιῃδ δε 1τ6 βεσνίοθ δ 2280) ο 

παρέλαβες ἐν κυρίῳ, ἵνα 
χοῦ τεοεϊνϑα διοσϑάθ ἷἢ Τιοτὰ, 1ὰ οτάᾶου δαὶ 

αὐτὴν πληροῖς. 
σοὺ τὴϑν 6 18 }1Π|η 5. 

18 Ὃ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 
Ἰὰ6 ρτοοίϊῃρ ἰοΐῃθ τῶν δὰ οὔϑραιῃῖ, 

μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. ἡ 
Β6 τοῦ Ὀϑδσίηξ ἴῃ τη οὔτ οὔθ Ὀομπᾶβ. ΤῈ6 

χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 
υπηᾶοβοσνεα Κιηάῃθ88 δ ἐκ" εἴ μῶν; 

ΟΟΠΟΒΒΊΙΑΝΝΑ 4: 16--Ἰ ΤΗΒΒΑΙΟΝΊΙΑΝΕ 1:8 

ὑμῖν ΕΝ 16 Ἀπ ψῃδὰ ἰμΐ5 1δῖ- 
ΤῈ Ὧδ5  Ὀθθη τοϑᾶ 
ΔΙΏΠΟΙΡ; ὙΟΌ, ΒΥ σο 
ὑμεὺ Ὁ 4150 Ὅ6 χϑϑᾶ 
πὰ {π6 σοηρτορσϑίϊοιι 
οὗ ἔπε [,858: 0΄αὲ σΘ΄ 8:5 
δῃᾷ ἰμαὺ σοῦ 8150 
Τοϑά [8 οὔθ ἔτοῃχ Τ.8.- 
ΟΣ σοἃ. 17 Αἶβο, 1611 
ΔΙ ΘΕΙΡῬῬΊ5: “Εδορ 
δυο ηρ 06 τλὶηἰπύτν 
ΜὨΪΟΩ, γοῖ δοοορίρα ἰῇ 

[[{}061] Το, μα ψοὰ 

ΤΌ1811 1.; 

18 [Ξοτο 151] Ὁ 

δτοοίζηρ, 8115, ἰὰ ΤΥ 

ὍΜΏ δηᾶ, ΟΟμὐηὰ6 
οδυΪΏρ ΤῺ [ΡΥ150}} 

Ῥοημακ ἱπ᾿ τϊηᾶ, ΤῊΘ 

ὉΠἅΘϑουνοα Κι 8655 

16 πῃ σου. 

------------ το ΦὉ ο»-“ρ--ς-ς-ς-ςς-ς-ς-ς-ς 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α 

ΤΟΝ ΔΕ ΤῊΞΟΘΘΑΙΟΝΙΑΝΕ 1 

Τιμόθεος 1 Παῦλος καὶ 
ὶ ΤΣΤΑοΐΩν ἼἜδ8αΙ δα 

Σιλουανὸς καὶ 
ΙΝ 5’ δῃᾶ 

τῇ ἐκκλησίᾳ. Θεσσαλονικέξων ἐν θεῷ 
ἴοϊὰΘ. οἘςοΙοβίδ ΟΣ ὙΠΕσΞϑδΙ οἶδ ἃ Οοα 

πατρὶ καὶ κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ 
ΟΕ χιϑῖ; 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. 
ἀπᾶρβεγνεα Κἰπάηθϑθ. ἰο χοῦ δμπᾶ ρεδϑοβ. "᾿Ὁ 

Ἑδίΐμεοσ δῃηᾶ. ἰο Τιοσᾶ Ἰέτας 

2 Εὐχαριστοῦμεν ᾿ τῷ θεῷ.. πάντοτε 
γε δὲ Εἰντῃβ δηκα ἰοῇ6 ἀοὰα ΔΙ 5 

περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν. ποιούμενοι ἐπὶ 
δρουΐ 81 :οἶνου ταρηϊίοι .᾿. τηδκίη . ὌΡΟΣ 

τῶν προσευχῶν ἡμῶν, 3 ἀδιαλείπτως 
ἐδ . ῬΥΆΣΘΥ5 ΟὟ α5, ᾿ς 1ΠΟΟΒβϑ Εν 

μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς 
ὈΘΟΥΣΩΡ ἴπ τ δ οὗτοῦυ οξίῃςἼ. ψΟΣΚ οὗ ἰἴδ6 

πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς -. ἀγάπης καὶ 
ξα τα δια οξίῃβθεο Ιᾶροῦ οὔίδε. ἴον δηαᾶ 

1 Ῥϑὰ] δηάᾶ 511: νὰ - 
ὯΠ5 δηα ὙϊΟΥΏΨΥ. 

ἴο ἴῃ 6 σοπρτθρδύίοι οὗ 
ΛτΠ6 ΤΏΘ65-:58. ἸΟ 85 
ἴῃ πηΐϊοθ Μ|Π- Οοα 
{ῃ6 -ἜΔΌΠΘΥ δῃᾶ [[{86] 
Τοτά 9655 ΟὨσὶδὺ: 
Μδὺ τοῦ Ὧδνθ υπ- 

ἀοβοσνρα Κιηηθοα δα. 
Ῥϑδοο. : 

2.΄νγα εἰπανσ. ἀδηὶς 
αοα θη ψ τδκο 
ταθιύζουΣ ΘΟ ΟΘΥ Ϊ 
411 οὗ. τοῦ. ἴπ 
ΟἿΤ ὌΥΒΥΘΕΒ, ΞΊΟΥ 
ψθ ὍΘΙ :πορϑοϑηῦ- 
ΙΥγ ἴῇ τη σχοῦκ 
ἔαϊ τα] ποσκ δᾶ 
γόῦκ ᾿ονίηρ, ΙΘὍοΣ διὰ 



1 ἘΗΕΝΒΑΤΟΝΊΙΑΝΕ 1: 4--9 

κυρίου ἐλπίδος τοῦ 
Ττιοτὰ 

τῆς ὑπομονῆς τῆ ἧς μονῆε". τῆς ἀελπιδδβ: τοῦ, 
ΟὟ 6 οπμάμυσαροθ οὗ ἰδ 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ 
Οὔ οὐ ὕεβιιϑ ΟὨῇχίβδι 1ὰ ἔσοιΐ οὗ ἴῃς ἀοὰ 

καὶ πατρὸς ἡμῶν, 4 εἰδότες ἀδελφοὶ 
δηᾶ Ἐαίβον οὗ Ὁ5, Βανί δ Καποννῃ, Ῥγοίῃουβ 

ἠγαπημένοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν 
Βδνηξ ῬΘθὴ Ιονσὰ ΝΡ ἰβε ἀοᾶ, τὰς ομποοβίηξ 

ὑμῶν, ὅ ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ 
οὔ ου, ἴα τμ8 Βοοὰ δ 5 οὔι5 τοί 

ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ 
πρσάίει 1μῖο ἐκπὸ χὰ ψνοσὰ οὐμἱν Ῥαΐ 8150 

ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ 
Ε} 9} ῬΟΥΨΟΥ δᾶ ἴῃ βοὶσις ὮΟΙΚ δηᾶ 

πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε 
711} ἈΘϑΌσδησθ ΤΩ ΟὮ, δοοογαάϊηρ δ τοῦ δνα Κῆοντι 

οἷοι ἐγενήθημεν ὑμῖν δι᾽ ὑμᾶς: 
νυ δὐ βου οὕ οὴθβ νὸ Ῥδοδὴθ ἰο χοῦ ἰζσουθῃ τοῦ; 

6 καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ 
διὰ σοῦ ἱτηϊίδίοσϑ ἣμ 15 τοῦ Ὀϑοϑίὴβ δηᾶ οἱ ἴδ 

κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει 
Τοχᾶ, Βανίηρ δοσορίρα ἰῇ6ς ψοχὰ πὰ {πἹρυϊαίοι 

πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου, 7 ὥστε 
Τα ἢ νὰ 131ον οΥ βρίσις ΠΟΙ͂Ρ, 85-δηα 

γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς 
ἴο Ὀφοοσὴθ χοῦ ἵἴγῃϑ ἴο 411 τῆς (οὔ 65) 

πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ 
Ῥοιθνίηϑ ἧ ἰὼ Μεοράομία δδῃᾷά ἴθ ἰδμε 

᾿Αχαίᾳ. 
Δομδίδ. 

8 ἀφ’ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ 
ἙΎΥΟ τοῦ ῸΣ δ θθθὴ βοιπᾶρα οὧὖὐδ ἴδ 6 

λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ 
ννοτᾶ οὐίμβοεο Τιοσχὰ τοῦ οἷν ἴῃ ἐπ Μϑοραομῃῖᾷ 

καὶ ᾿Αχαίᾳ, ἀλλ’ ἐν παντὶ τότῳ ἡ πίστις 
δι Αςρβδία, ὍΣ ἴῃ ὄνον Ὀῖ8.6 ἰὰαὸ ξαϊτῃ 

ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, 
οἔγτοῦυ ἰδθ (ολ6) ἰονατά ἰβς ὥοα 885 βοῇ ουΐ, 

ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν 
δϑ-δπά ἡοΐ προ ἰο ΡῈ ανΐίὴῃβ. ;5 ἰο Ὀ6 βρϑακίηῃρ 

τι 9 αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν 
δυσί; ἴδον ΤΟΥ δροιυΐ τ5 

ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον 
ἘΔΕΨ 816 σϑροσίηβ Ὀ80}κ τυλδΐ βοσί οὗ νῶν ἰΐο 

ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε 
6 Δα ἰοννδχια σὑοῦ, πη πὸνν νοῦ {υτηδα ὍΡΟΣ 

πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν 
ἰοννασαᾶ ἰῇ6 Οαοὐὔ ἔγογη {πὸ 14.015 ἴο Ὀ6 ΞΙανίηβ 
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σχοῦσα] δηάυσϑησα ὅπα 
ἴο [ΣΟῦΒ] ΟΡ6 ἴῃ ουσ 
Τιογὰ Ψε6θὰ5 ΟἸγχίδὺ Ὀ6.- 

᾿ ἔοσα οἷν αοἄ δῃηά Ἐ8- 
ὑμετ. 4 ἘῸΓ ψὰ Κπον, 
Ῥχούμευβ Ἰονβᾶ ὉΡ (οά, 
Ὧϊ5 ΟΠοοβῖρ οὐ του, 
δ Ὀδσϑϑθ 86 -σοορὰ 
ὩΘῪ ΜῸ ΡΓΘΘΟΏ . αἱὰ 
ποῦ ὑ ῸΡ δοηρ 
τοῦ ψἱ ἢ ΒΡΘΘΟΏ 8]ο 6 
Ῥυαῦ αἷϑο ψι Ῥοόονψεσ 
δὴ νὰ ὨΟΙΥ σρὶσὶς 
δ ῃηα 5βίγοῃρ σον οὐϊοῃ, 
1ιδὺ ἃ5 τοῦ Κῆον ψῃδὲ 
δοτύ οὗ ἸΏρῃ ψὲ Ὅε- 
ΟΆ26 ἰο τοῦ ἴοσ σοόοῦκ 
ΒΆΚ65; Θδηᾶὰ τοῦ Ὀ6- 
οδῖλθ ἱἰπλιψαϊουβ οὗ ὕ5 
δὰ οὗ ὑμθ Τιογζᾶ, 
βοοίηρ ἰμαῦ στοῦ β40- 
σορίρα ὑπ ψογὰ ὑπάᾶρὺ 
τ] ὑτρυ]αὐοη ἢ 
ἿΟΥ οὗ ΠΟΙ͂ 5ρ γι, 7 50 
ἰαὺ τοῦ οδῆθ ἴο 
ῬΡ6 δὴ ΘΧΔΙΏΡΙΘ ἴἰο 
8411 ἰῇ Ὀθ]ανοῖ ἴῃ 
Μϑδο- 6: ἀο 8 δῃᾶ ἰὴ 
Α-:-οὨδίδ. 

8 ΤῊΘ ἕδοὺ 15, ποὺ 
ΟὨΪΥ πᾶ5 ὅθ μογᾶ 
οὗὐ σομονδ βουπῃάᾶθα 
Του ἴσου υγόὸῦυ ἰῇ 
Μϑδο: θ᾽ ἀο΄πἱ: 8 δπὰ 
ΑἸ Ομδίδ, Ῥαῦ ἰῇ ονΘΣῪ 

ῬΙδοθ τοόῦᾷκ ζαϊύῃ ἰο- 

ψατὰ Οαοα Ὧδ5 βργοϑδᾶ 
ΔΌτοδᾶ, 50 ἰῃαῦ 

ἄο τοὺ προ ἴο 5870 
ϑηγίῃϊηρσ. 9 ΕῸΣ ὑοῦ 

Ὁ βοΙνο9 ΚΟΘΡ τὸ- 

ρογύϊηρ δουῦθῦ ὑῃ8 

ΨΆΥ ΜΘ ἤἰγϑῦ 6η- 

ἰοτρὰ ἰῇ δηλοῦβ 

τοῦ 8ῃἃ ΠΟ τοῦ 

ζὰυὐτῃθαὰ ἰο Ααοα ἕτοπι 

[χοῦ] :ἄοῖβ ὑο 518}08 

8: Το πονῇ, .11,8,11,18. {ὴ6 Τιοτᾶ, ΒΝ; ἀοᾶ, δὲ. 
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θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ, 10 καὶ Οἱ ησινῷ, καὶ [ἔοσ 4 1 ἰο αοά β νίπβ ᾿ 8η 6: ἴσυε, ΔΑ 1 ὑτ86 Οὗ, τὐεραδα 
ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν ψαὶϊδ ἴοῦ Ὡίβ ΞΟ ἔτοσα ἰο Ὀ6 τϑυηβιηίσρ αρ ἰῇ ϑοὺθ οὔπω οοῦ 186 [88 ϑδύθῃβ, ΜΏΟΙΩ 

ἐ οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκ ὧν Ὧ6 ταίβθα ἃ Ἀθάνθηβ, ΨΏΟΙΏ ΒΘ χϑῖβθά οὐδοῦ ἐπ ἀδβδα (οὐ ῆ; 1586 ἀδδά ΞΟ νος ᾿Ιησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς [518, ὍὴΟ ἀδιέψευς ὃβ ἐτετῦς ἐμε (οπ6) ἀσδυνίηρ ἰο 561 ᾧ5 οὐ ΟΥ τῃ6 |}ΤΟΪ [6 τοὶ π ΪσΏ 
ὀργῆς τῆ ἐρχομένης. ἱ ἱ ΩΣΗΣ {40 | ἸΩΜΝ βχο νης ἘΡΕΘΘΠΠΡ, 

2 ἼῸ 6 516, τοῦ 
2 Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, Ψ ΟΌΣΒΘΙναα. Κηον, 

ΜΕΥ (ομῈ8) ἴοσ σοῦ μᾶνθ Κπόνσῃ, Ῥχοίμεγα, [ὈΤΟύμθσβ, ΒΟ Οὐ 
τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸ ὑμᾶ γίδιῦ ἴο τοῦ Ὧδ5. Ὠοΐύ 88 ΨΔΥ ἰπίο οὔὰβ ἴδε (016) ἐονεσεὶ ἘΠ Ῥδθθὴὰ τιϊπουὲ ΤΟΒ Ια, 
ὅτι οὐ κενὴ ἔγονεν, ΦΡυὺ Ποῦ, δἱΐζεσ τ 
πὲ ι ποΐ διαρίν ΠῚ μοῖ ΟΕ ἰο "6, Βδἃ Εἰσθὺ βαΣ οσϑα 
2 ἀλλὰ προπαθόντες καὶ [8 ΡῬδθὴ ἐῃβοι ΠΕ 

Ῥυὲ Βανίῃβ βυβέεσεα Ὀβοσθ δηά | ἰγθαϊθβα (18ὺ δ5. σοῦ 
ὑβρισθέντες καθὼς [ξ1π0}) ἴῃ ῬΏΓ ΠΡΌ, Βδν ηβ ῬΘΘῺ ΣΩΞΟΙΘΙΩΈΕΙΥ ἐσθαϊθα δοσοσαϊῃς 85] ὙἷῪ) ΠυΠΒίο Θά, ἀρ Ροϊ]ά- 

οἴδατε ἐν Φιλίπποις [955 ὉΥ τηθᾶηθ οὗ τοῦ Βᾶνε Κῆονῃ ἴῃ ῬΗΙΠρρῖ" ΟἹ Οαοάὰ ἴἰο βρθϑαὶς 
ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν ἢ τὸῦ ἐμ βοοᾶ ΜῈ ὙγΕ͵Θ τῆϑᾶε οὐΐβροκεη. ἰθ 6 σοὰαὰ οξιυβ [Π65 οὗ Οαοα ψίῃ 

λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέ ῦ [8 δτοαῦ 68] οὗ αγγέλιον τοῦ - 68] οὗ βύχιιρ- ἴο ΒρΡαββαὶ ἰοννασᾶὰ ὑοῦ ἰῃα ρβοοᾶ ποῦ οὗ ἕπθ ΘΠ ηρ. 8 ἘῸΓ {μ6 οχ- 
θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι. 8 ὰρ [Ππογῦϑυ ἐπα Ε νι. γὰρ ΤΥΔΌΟ. 6 οἷν ἢ δ 291}. οἱ βίσυσ η. ΤῊΘ ἔογ [ἄροθ5 ποῦ 8756 Τ͵ῪΌΪΩ 
παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ 
ἐποουζαβεσηθηΐ οὔ ὰβ ποῖ οὐδοῦ εοαὐὐὸσ ποί-Ραϊ 

ἐξ ἀκαθαρσίας οὐδὲ ἐν δόλῳ, 4 ἀλλὰ 
οὐΐο ὩΠΟΙδδησοσα ποί-ας ἴὰ ἀεδςοὶϊξ, μυξ 

καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ 
ϑοσοσάϊηρ, 85. 6 ἤδνα Ῥθθὴ ρχονεᾶ ὃν ἰδὸ Οοα 

πλάνης οὐδὲ [ΟἸΤΟΣ ΟΥ ἔτου τπ- 
ΟἸΘΔΏΏΘ55 ΟΥ̓ ΜΙ 
αἀδοοὶύ, ἀρευύ, 5ὲ 85 
ΜῈ ᾶγθ ἤθθῇ ὑζονθᾶ 
ὉΡ Οαοά 85 Εὐ ἰο Ρ6 
οηὐσιδίθα τἰ ἢ ἐπα πιστευθῆναι τὸ εὖὐ ἕλιον ὕ 

ἴο 6 πετασίοα ψτ 16 σοι σας ὐῶο βοοάᾶ ποῦβ,. 80 Ψ8 
λαλοῦμεν. οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντ. βρΘΔΚ, 85. ρ]θαβίῃρ, ᾿ ε 

6 δτ6 βρεακίηρ, Ὡοΐ ἈΝ: Ἄρει ὃ ἐπ ρέψη δὰ » ποῦ τῆθῃ, Ῥαΐ σοά, 
ἀλλὰ θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδία ὝΩΟ ΙΒΚα8 ἩΓΌΟΪ οἵἉ Ῥαξ ἰο αοᾶ ἐπε (οῃ6) Ῥχονίηὴρς ἐπὸ ἡ πμλννς ΟἿΣ ᾿ρϑσίμβ. 
ἡμῶν. δΙΩ ἴδοί, δ τὸ 
οι. ἔτηθ αν ψ ἐυγηρᾶ 

ὅ οὔτε γάρ. ποτε ἐν λόγῳ κολακίας | Ρ εἰσμεγ τῖῃ ἢδὺ- ΝὸΣ ξὸσ δβοτιηβίϊτωηα 'π ψοτὰ οἱ δαίίοιν ὑθύϊηρ ΞΡΘΘΟΏ, (δὲ 
ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε [88 τοῦ ΚΗΘ) οἵ 8 Ῥθοδϑπιθβ, ϑοοοσάϊῃρ δ ὑοῦ βᾶνὸ Κποση, πὸρ ΠῚ 8. ζδῖδθ ἑτοηῦ 

ἴοῦ σογοίοιϑηθαβ, σοῦ προφάσει πλεονεξίας, θεὸς μάρτυς, 6 οὔτε 
6 Νεϊζπμος 

ἴο Ῥχσϑίβῃβ οἱ οογείοβπεββ,ρ, αοα ὙῚΐΏ655, ΟΣ [ἰ5 ἘΣΏΘΗ! 
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ζητοῦντες 
ἘΞ ΦἘ.1:) οὔ οὗ 

γοῦ ΠΟΙ ἤτοχῃ οἰῇοτδ, 

εἶναι ὡς Χριστοῦ 
ἴοῃθ. 885 οὗ Ομ σίβδί 

ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν 
Ψ6 θθοϑὴθ Ῥδῦῆεβ ἰῇ 

τροφὸς θάλπῃ 
ξεξόθας 

8 οὕτως 
ἴδ. 

ηὐδοκοῦμεν 
να σοσα ΤΙ Κίηρ νν6}} 

μόνον τὸ εὐαγγέλιον 
ΟἿ ἔξ ρροοάᾶ πον 

τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, 
ἐᾷς οὔϑβεῖνθϑα δ501]5, 

μέσῳ ὑμῶν, ὡς 
ταϊᾶσὲ. οἵ του, 

ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ 
Ρ441:.ε1 

ὑμῶν οὔτε ἀπ᾽ ἄλλων, δυνάμενοι ἐν 

ΤΟΥ Ζγοῦα 

βάρει 
Ῥοΐηρ 8016 ἰῇ πϑᾶνυ ἰδ 5 

ἀπόστολοι: 7 ἀλλὰ 
ΔΡροϑί65; ραΐ 

ἐὰν 
85 ἴξδνοῦ 

τέκνα" 

ΕΊΟΥΥ, 

τὰ ἑαυτῆς 
Ιδυ 6 ΠΔΘΨΙΝΝ ἴθ οΟΥ ὨΟΥΞΘΙΕ ΟὨΠάχϑη; 

ὀμειρόμενοι 
πανίηρ δεέθοϊομδίθο ἀθϑῖσο 

μεταδοῦναι 
ἴο βμὶνε 588δσε 

ὑ μῶν 
ΟΥ χοῦ 

ὑμῖν οὐ 
ἴο χοῦ πῃοί 

τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ 
οί αοὰάὐ ρυΐὺ 8150 

διότι ἀγαπητοὶ 
ὐσοῦρῃ νος Ἰονϑα (ΟΠ 65) 

ἡμῖν ἐγενήθητε. 
ἴοι τοῦ Ὀθοϑίθ. 

ϑ “μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, τὸν 
χου εἰ ἩΡΟΥΗΣ μὲ τοΐπα ἔοσ, Ῥτοίμοσβ, ῃ8 

κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον’ νυκτὸς καὶ ἡμέρας 
ΖΔ 0 οὔιτβ δῃμᾶ ἰῃ6 

ἐργαζόμενοι 
ΨΟΥΚ 

τινα ὑμῶν 
ΘΏΨΟΠΘ οἱ τοῦ 

εὐαγγέλιον τοῦ 
8οοᾶ πρννϑ5 οὗ π6 

καὶ 
δα ἰῃῇ6 Οἀοα, 845 

ἀμέμπτως ὑμῖν 
ἈΠΡΙΘΤΏΘΌΙΝν ἴο γοῦ 

ἐγενήθημεν, .11 
8 ὈΘοδΙη6, 

οἴδατε ὡς 
τοῦ δνο Κῦοσνη 85 

πατὴρ τέκνα 
Σαΐμοσ 

καὶ 
δᾶ τ ΟΟΏΒΟΗΡ 

12 εἰς τὸ 

τοῦ θεοῦ τοῦ 
οἔἴμς. ἀοα ἂς (ο6) 

ἑαυτοῦ 
ΟΣ ΕΙσΒ6 1 Σ Κἰηρᾶομι 

101}; 

πρὸς τὸ μὴ 
ἔρος, ἰῃῇς ποῖ ἰορυΐ ννεϊσῖ προ 

ἐκηρύξαμεν εἰς 
ννῈ ρσθδοῃπρα 1ηΐο 

θεοῦ. 10 ὑμεῖς 
σοα. χοῦ 

ὁ θεός, ὡς ὁσίως καὶ 
ἸΟΥΘΙν. δηα σι θουϑὶν δηὰ 

ἑαυτοῦ 
ΟὨΙ]άτο οὗ ΠΙσΤη 561 

παῤραμυθούμενοι 

περιπατεῖν 
ἰαΐο {βᾷ6 ἰἴἰοθο νδικίπρ δροὺξ 

καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν 

ΟΥ ἰρᾷΐ δρᾶ οἵ (δ. 

.ι, ἐπιβαρῆσαί 

ὑμᾶ τὸ 
μος τῃ6 

μάρτυρες 
ννυϊΐθϑεα5 

δικαίως καὶ 

τοῖς πιστεύουσιν 
1ῃς (οΠ65) Ῥοθνίη 5 

καθάπερ 
δΔοςοοχάϊηρ ἰο νοῦ (1255) ον θα 

ἕνα ἕκαστον 
ΟΩΘ 

ὑμῶν ὡς 
[Ξ  Τὼ οἵ οὔγου 85 

παρακαλοῦντες ὑμᾶς 
ΘΠΟΟ ΤΔΡΊΩΒ τοῦ 

καὶ μαρτυρόμενοι, 
ΕἸ οὶ Ὀφδυΐηδ νυλίμαϑε, 

ὑμᾶς ἀξίως 
χοῦ ψοχίν 

ἰίο ἐμα [0 Ὸ ΠῚ εἴτ γχου 

βασιλείαν καὶ δόξαν. 
ΔΩΩ͂ δίΊουν. 
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Ὦδνθ Μὸ Ὀδθθὴ δβδεῖ.. 
1Ώ5' ΒΊΟΓΥ ἴγοτῃ τηθῃ: 
ὯΟ, ΘἸΓΘΓ ΤΟΙ σὙοῦ 
ΟΓ. ἔγοιηῃ οὐμϑσε: 
ΠΟΘ ψὸ οου]ᾶ. ᾿8 
δ Οχρθηβῖνθ Ὀαυγάρῃ 
8ἃ5 διροβίϊθα. οὗ ΟἸγχίβὶ. 
Το ὑῃ86 ΘΟ ΑΥΥ, χα 
Ὀθοδῆα βϑῃθθ ἰῇ ἰῃ8 
ταϊαϑὺ οὗ χοῦ, 85 ἤθη 
δἃιὃ ΠΟυΙΒίηρ τούδου 
ΟἸΘΥΙΒΏΘ5 ΘΙ οὐ 
ΟἸὨΣΠΙάγοη. 830, δδγ- 
ἱὰρ ἃ ἰθηᾶθοσ δεροζἝζᾳοῃ. 
ἴοΥ τοῦ, 6 ΨΟΙΘ ψ61] 
ῬΙραϑθα ἰο ἱπηρατὺ -ἰὸ 
χοῦ, ποὺ ΟἿ ἐμπ8 
Βοοᾶ ποὺ οἵὗὐ Οοά; 
θαῦὺ 8150 οὐγ. Ὁ 
5005, ὈΘοβιι56. χοῦ Ρ6- 
σϑθ Ὀρδίονρα ἰο. 5. 

9 σογύδϊη!ν τοῦ ὮΘΑΓ 
ἴῃ πὐϊηᾶ; Ὀχτούῃοῦϑ: 
ΟἿ ΙΔροΓ δῃᾷ οὶ] 
τὸ ψὰ5 ἢ πουκίηρ 
ηἰρηῦ δηᾶ ἅδν, 50. 85 
ποὺ ἴο Ρυῦ δὴ βχρϑῃς 
δῖνθ Ὀυγᾶθῃ ὩΡΟῺ ΒΗΥ͂ 
ΟἿΘ οὗ του, ἰμαὺ ψὸ 
ρτθδοῃρᾶ- 6. ροοῦ 
Πρ οὐ αοα ἴο τοῦ: 
10 Ὑοῦ δῖ συ ὶύθϑξ65, 
αοᾶ ἰ5 8150, ΒΟ ΙΟΚ8]1 
δια γἰρρύθοιϑ δηα τἢ- 
ὈΙΔΙΏΘΌΙΘ 6 σχονθᾶ ἴο 
6 ἴο γὸοῦ ὈὈθηθνοῖβ. 
ΠῚ ΔΡΙΟΩν στ 
ὑμαὺ τοῦ 611 ΚΙΗΟΥ͂ 
ΠΟΥ, 8ἃ5 ἃ ἴδίμον ἄοδβ, 
Ἠὶδ ΟὨΠ]Πάσθη, ψ Κορῦ 

Θχμούύϊηρ ΘΟ ἢ. ὁπ οὗ 

χοῦ, δῃὰ σοηβοϊηρσ 

δοα Ὀϑασίηρ ΙῦΏΘ655: ἴὸ 

του, 12 ἴο {Π6 φῃηᾷ ὑμαὺ 

χοῦ 5πουϊὰἃ ρῸὸ ΟὩ 
ΘΙ Κῖηρ ΜΟΣΊΒΙΙΥ. οὗ 

αοᾶ Ψψῆοὸ ἰβ. οδπρ 

χοῦ ἴο πἰβ Κιμράοτι 

δια ΡΊΟτΥ. ει ὙΠ ἢ 
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18 Καὶ διὰ; τοῦτο καὶ ἡμεῖ 13 Τηάθθα, [ἢ ; 8 ΔΑμ ἴσουρῃ (815 8150 ᾿πρὶς ΨῺΡ ψὸ 8150 ᾿ΟΣΈΡι 
εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, - ὅτι |Οοά ᾿ποθϑθ εν, θ6- Δ16 Βἰνίησ μϑηκπ ἰο ἐπ6 Οοῦ ΤΟ 5, Ὀδοδαβθ  σϑ1156 ΜΉΘ τοῦ το- 

παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ [οεἰνοα Οοα᾽ 5 ποχᾶ, 
ΒΑν ΠΞ ταςαῖνεα δοηρϑᾶθ τποχὰ οὗ Ἀρδυηρ Ὀ6βία8 [ ΏΙΘΩ σοῦ ὨΡΔΓΙΓΩ͂ ΤΥΌΓ. 
ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ. λόγον[8, τοῦ δοοοθρίθα }., ουβ οδίῃαοα αοὰ σοῦ δοοερίεῖ ποὲέ ψοχὰ ποῦ 85 (6 ψογα οἵ 
ἀνθρώπων ἀλλὰ καθὼς ἀληθῶς ἐστὶν [τχϑ, Ὀαΐ, Ἰαδὺ 85 1ὲ ΟΥ̓ ΤῆΘ ἢ θυΐ βοουταϊος 885 ἰχαίεα!ν 115 ἰπα ΓΌΠΥ 5, 85. ἐμ6 
λόγον θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ΜΟΤὰ οὗ αοά, ψῃϊοῃ ψοτὰ οἕσοάᾶ, ΨΏΙΟΒ 81|5ὸ 15 ψουκίηρ νυ. ἱπ 5. Αἰθὸ οὖ σου ἰῇ χοῦ 
ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 14 ὑμεῖς γὰρ [ὈΘΙ]θγοσα. 14 ἘῸΣ στοῦ 
χοῦ {86 (οΠ 65) Βεμδνίηρ. χοῦ . ἔὸσ [δ οδχο 1πιϊδιῦοῦϑβ, 
μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί,. τῶν | Ὀγούῃοσβ, οἵ. π6 σοῃ- 
ἰγαϊϊαΐουβ Υοῦ ὈΘοΟδΠΊΘ, -Ὀσοΐῃοσβ, ΟΣ ἴ86 ᾿ στορδίίζοῃβ οὐ αοά ἐπ8ὲ 
ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ (86 ἰῃὰ σι ἅθθ, ἰὰ ΕοοΙοϑίαβ οὔίῃπε αοά πε (οπεθ) Ῥείῃρ ἴῃ ἐδ8 αηΐο τὶν ΟὨτὶδὲ σ6- 
᾿Ιουδαίᾳ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὅτι τὰ [5115, Ὀθσδῖιθθ γοῦ 8150 Ταᾶάρξδα Ἡσίβε ἐχάσαν, Ῥβοδαβα πε] Ὀθρϑ ΒΡ οΥὶπρ αὐ 6 

αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς. ὑπὸ τῶν πΠαηάθπ οὗἨἩ τγοῦκ οὐ ΥΕΥΣ (ἐπ 1|65) υοῦ βυβξετθᾶ δδὸ τοὺ ὮΌΡ {86 σου θη [ῆ6 ΒΔΤΩΘ 
ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ [ὑμίηρθ 85. ἔμθὺ 8180 οὕ 6 ]1ονν ὑσὶ θοϑτηθῃ ἀθοόται εξ δἃ5 αἰθὸ “μον Ἐν 

τῶν ᾿Ιουδαίων, 15 τῶν καὶ τὸν κύριον 
1τῃ8 Ζενν8, ΟΥ [π6 (οὩ 85) δῖ58οὸ πὸ Ἰιοχᾶ- 

ἀποκτεινάντων ᾿Ιησοῦν καὶ τοὺς προφήτάς καὶ 

[81:6: ΒΌΡΙΙΩΡῚ δῇ 186 
Βαηᾶβ οἵ. ἐπ6 Φα5, 
1ὅ ψῃο ΚΙΠ]ρΩ͂ ἀνθ τη6 
Τοτά ὅσοθὺβ 8δῃα [6 

Βανίηρ Καρα σεβὰβ δηᾶὰ ἱπὲ Ὀχορῃρίβ δῃᾶ Ὀσορποία δηᾶ ῬΘΙ86- 
ἡμᾶς ἐκδιωξάντων, καὶ θεῷ :λ᾽ οαὐθα 5. ἘΣ Βοστάοσα, 
5 ἈΔνΙῺΒ Ρογσβεςσαϊοα οαὐ, πὰ ἴἰο αοά - ποὲ ΠΟΥ δῖ ποῦ ρἹθαβίηρ 

ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις  ἀοά, Ῥὰῦ ἃῇθ δραϊηβὺ ᾿ ΡὈΙΘδβίηβ, δῃᾶ ἴο 811 ᾿ς ΤᾶΘπ [[{πΠ6Ὸ ἰηἰογοϑίβ ΟἿ] 811 
ἐναντίων, 16 κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς |πιθῃ, 1685 ἴΏΘΥ ΕΠ οὗ (Ομ 65) σοπίσγασν, ἰλάσσιθε. β΄ ἰοίμε] ίο ΗἷΠπάΟ 5 ἔγοπὶ 

ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, ΒΡΘΘΚΙΩΡ ἴο ῬΘΟρΙΒ οὗἉ 
πδίϊοηβ ἕο Ξβρεδῖκ ἴῃ οσάρσχ ἰδὲ πον σχηϊρβξ 6 ξανοά, 

εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας 

[Π6 πϑύϊομιβ ὑμᾶξ ὑπεθβθ 
τϊρῦ Ὀ6 ξανθά, σία 

ἰπίο ἐμ ἴο ΒΠΠ ὰΡ οὗ ἱπεὼ {δὲ βὴ5 [026 χϑϑυϊὺ -ὑπαὺ ὑπὸν 
πάντοτε. ἔφθασεν δὲ ἐπ’ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ [δἰνγᾶγβ ΕἸ] ἃρ {86 ΔΙνγασβ. Οδιὴθ δῃθδᾶ Ῥὰΐ πρὸὰ ἐποῖλ ἐμ ᾿υχϑίῃ [χηθαβιγα ΟΥἩἨ ἐμοὶγ βίη. 
εἰς τέλος. Βυὺ Ἠϊ5 τι Ὧ85 δὖ 
ἰηΐο- φηά. ΠΣ. ΙρηρύβΒ σοπὶθ ὍΡΟΣ 
1 Ἡμεῖς. δέ, ἀδελφοί, [ ἰμθτα.. ᾿ ᾿ 

Ῥαυΐ, Βτοΐθοσα, 171 Α5 ἔοῦ. ΘΌΥΒΕΙΨΘΒ, 
Ἔκ Ὁ ΠΕῊ ἀφ᾿ ὑμῶν πρὸς [ῬτΤτούΠΟΥΒ, πὴ πθ΄ 

Βανηβ Ῥεβῃ οσρβαπδά οὉΕξ ἘΥΟΧΩ χοῦ ἰονναχα 1 ΤΟΥ Ῥογρανθα ὁ τοῦ 
καιρὸν ὥρας, προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, ἴον “θα 8 ποτ ὑϊπ|6, 

δρροϊηϊθα ἔσθ οὗ ΒΟΌΣ, ἰο ἔδος πο ἰοπρασί, ἴὰ ὈΘΥΒΟΩ, πο ἱἰπ 

περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ] ΘΙ, γα δηάθανοσθά ΙΏΟΣΘ δρυπαάϑν τὸ βρεεᾶθρά ῃρΡ' ἰδθ Ζδςα ϑι τόσα 81 5 0511 



1 ΤΗΕΒΑΙΟΝΊΑΝΗ 23:18--Ὁ: ὅ 

ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 
οὗ χοῦ ἰο 5686 οἷ ΤΑ ἢ ἄσβῖσο. 

18 διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς 
ΤὨΏΧΟΌΒΏ ΜὨΪΟΏ ννο ψ 1Π1οὰ ἴο σοῦωθ. ἱοννδζα 

ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, 
ἐονν ., ἴσα ἐγ δια οὔςς δηῃᾶ {νῖίςς, 

καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς. 19 τίς γὰρ 
δῃᾶᾷ οὐΐ παρεὶς ἡμᾶς Ε}. ϑαΐβῃ. νῆα ἔοσ 

στέφανος καυχήσεως --- 
ΣΟ Ὲ Οὗ Ὀοδϑίϊηδ --- ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ 

ΟΥΙ5 ὯΟΡΘ ΟΥΣ ον" ΟΥ 

ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ---- ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου 
δὲ "τος 8150 με -- [Ἃὶἢ ἔτοηΐ οὐ μβαὶ. ἵ1ογὰ 

. - 3 -“ ΓῚ ΤΩ ᾽ “ ΄ ν 

ὧν Ιησοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ; 
ξ τιι5 ΤΣ ἴὰ. ἰπμ6 ΟΥ̓ Αἰτὰ ἀροῦν ας 

΄ »" ν᾿ « 

20 ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἣ 
: δ ὑΡ χουδῖθ ἰδθ βρίουν οὔὰβ δῃὰ ἴῃ 

χαρά. 
70... 

2 Διὸ μηκέτι στέγοντες 
ΤὨτοι ἢ ΏΙΟΩ ῃοΐ νοὶ ῬΘΟΣΙ5 Ὁ 

3 ’ 
“ 3 ΕΣ [4 

ὑδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν ᾿Αθήναις 
εἷς ἐπουσπὶ ἔπ 1 το Ὀ6 οἵ ἄοννα ἐπ] ΑΘ 5 

όνοι 2 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον, τὸν 
(οπξ) διόπε, δὰ ννο βοηΐ τιγαοίην, ἰμ8 

; ξ ἜΑΡ Νι 
ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ διάκονον τοῦ θεοῦ ἐν τῷ 
ἀμαλιμα ἧμοι δηὰ ϑβεσνδῃξ οξίμβε αοὰ ἰὰ ἴμε 

; εἰ Ἡεάρι ς , 
εὐαγγελίῳ τοῦ ιστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι 
Ἡπά ἐδλιθυ οΥ [88 ΧΟ καῖε, 4 ζηΐο ἐμὲ ἰο ΒΧ ΒΥΠῚν 

ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως 
ποῦν δα Ὰ ςσοχηξοτί ΟΕ ἰμ6 Ζαϊῖἢ 

ὑμῶν 8 τὸ ηδένα σαΐνεσθαι ἐν ταῖς 
ὀέγου τῃ8 πὸ [9}.1:} ἴο Ὀ6 ϑυναυσεῖά ἴῃ 1..1:} 

θλίψεσιν ταύταις. αὐτοὶ γὰρ 
Τυιρι]δίοσ5 18.656. ΨοΥν (Ομ 65) Ζοτ 

οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα“ 
χοῦ πᾶνε κπόονὰ ἐμαὶ ἱπίο {μῖ5 (8105) Μὲ ὍΧ6 1Σ1Ὲ6; 

ά καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, 
δηᾶ οσ ΜΡ ἰοννασζά χοῦ νὸν οσο, 

Ν ΕΝ ᾿Ξ , 
προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν 

Ψ6 πὐό μα ἘΣ ΑΝ μοξοιῷ ἔοχοῦυ ἰμαὲ νῈ στ δρουΐ 

θλίβεσθαι, καθὼς καὶ 
1οὸ Β6 5 ογίηρ ἰχἱρυ] δέοι, δεοςοχαϊη δ ἃ 5 8150 

ἐγένετο καὶ οἴδατε. ὅ. διὰ 
{85 οοουχτρα 84 στοῦ αν Κηοννῃ. ΤὨΤΟΌΡἢ 

- ᾿ ." ε “ δ“, Η " 

το. κάγω κέτι στέγων ἔπεμψα εἰς τὸ 

τὰ ὑ κὰ ᾿ 1 βοΐ ἰπίο {π6 ΤΏΪ5 861501 τοὺ νοὶ Ὀθδύὰρ υΡ 

γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, μή πῶς 
ἴο Κπὸνν 1τὴ6 Σαὶτα οἔυου, ποῖ ϑβολεῃμον 

19. Ξεα Αρροῃάϊχ ὑπᾶρσ 1 Οονίητπίδηβ 16:17. 

912 

ἴο 5686 γτοῦᾷ ἴδοθϑ σι 
ατοαῦ ἄθβίσθ. 18 ΕῸΣ 
{15 τϑαβοῦ 6 ψδηιρα 

ἰο οοθ ἰο τοῦ, γα, 

1 Ῥϑβϑυϊ, θοΐῃ οὔσθα δηὰ 

8, ϑοοοῃά ἐζθ, 

ϑαῖδα οαὖδ ΘΟΙΌΒ5 ΟἿΣ 

δίῃ. 19 ΕῸΓ ψϑδὺ ἰ5 

ΟἿΣ ΠΟΡ6 οὐ ]ΟΥἩ οὗ 

οὐόνῃ οὗ οχυϊαιου---- 

ΨΥ, 15. 1 ποῦ ἰπ ἔδοὺ 

χοῦ ---Ὀ  Ι͂ΌΥ 6 ΟἿΣ Τοτγὰ 

ώοϑι5 δὖὺῷ ἰδ ὈὉΓ65- 

ρησοϑ 20 γοῦ σογίαϊη- 
ΙΥ 816 ΟἿΣ ΡῬΊΟΥΥ δηὰ 
Ἶογ. 

Ἡρῆσθο, ΨΏΘΩ κα 

σου Ὀθασ Ὁ δὸ 
Ἰοῆσοῦ, 6 58.0.7 Βοοᾶ 

(ο Ὀ6 [οἵδ δϊοὴβ ἴῃ 
Αἰμθηϑ; 2 δῃᾶ ψ6 βοῃΐ 
ΤιοίὮν, ΟἿΤΓ Ὀσοῦμοῦ 
δια αοα᾽ 5 τ ἰδίου ἴῃ 
[86 σοοᾶ θνϑ δροιυῦ 
(86 ΟὨυδῦ, ἰῇ ογᾶδ 
1 816 τοῦ ἔστη 

δα οοτηΐζοσὺ τοῦ ἰπ 
Ὀ6ΏΔΙ οὗ στόοῦκ ζδιίῃ, 
ϑίμαῦ Ὡο οὔδ τηϊρῦ 

ῃ6 5νψαυγθὰ ὮΨΣΥ ὕμθβα 

σι θυϊαθϊοηβ. ἘῸΓ τοῦ 

γΟΌΓΘΟΙνο ΕΠΟΝ ΜῈ 

816 δρροϊηὐρα ἴο ὑμὶβ 

ΨΘΙΥ ὑπίηρ. 41 ἔδοΐ, 

ἴοο, θη Μὸ. ψοτα 

πῃ στοῦ, ψἤ᾿ὲ υι8οᾶ 

ἴο {611 ἡγοῦ Ῥεξογθῃδῃᾶ 

ἰμδὺ γα ψοῦο ἀσβίϊηρα 

ἰο 5.8. ὑὐἱρυϊαύίοη, 

ἡυδῦ 85 ἰἴὃ [85 8150 

ὨΔΡΡΕοηΘΑ͂ 8πᾶ 85 σοσ- 

Κηον. ὅ Τδὺ 15 ΨὮΨΥ, 

ἱπάθθα, ψΏθῃ 1 οοιμά 

Β68 ἰδ πὸ Ἰοροσ, 1 

βϑῶῦ ἰο Κῆον οὗ υόῦκ 

ἔρΑ  ΤΌΙΠΘΕ5, 8ἃ5 Ῥετ- 

δΡ5 ἰῃ ϑδοῦῆθβ ΜῈ. 

918 

ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων καὶ εἰς 
Β6 ἰθωρίθβ,ῦ. ὑοῦ {πῃ (οὔθ) ἰευιριϊδ δηα ἑηΐο 

κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡμῶν. 
οὶ (Π 655) τσ θθοοῖὴθ ἐμ ΙαροΓ οὔ 8. 

6. Ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς 
Εἰσμΐ πονν Ραξ μανίηδ σοτὴθ οὗ Τίπιοίην ἰοννδσα 

ἡμᾶς ἀφ’ ὑμῶν καὶ εὐαγγελισαμένου 
τ:5 το σοῦ ϑ8η6α πδνὶὴρ ρίνϑη βοοά πον Οὗ 

ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ 
ἰοῦ ἰῇ 6 ξζαϊ τῇ δηῃα ἰδ 1ονθ Οὗ χοῦ, δῃὰ 

ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴ ὴν 
ξοοα 

ἰδεῖν 
ἴο 

ἐμαὶ τοῦ δθ ανίηβ ΥΘΙΩΘΙΆσϑσθ Οὔτ 

πάντοτε ἐπιποθοῦντες 
δῖνναν 8 γθασηϊης 566 

καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶ 
δοσογάϊηρ ἕο ἢ (ἐπ 55) νοὶ αἰσδὸο τα μέν 

7 διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, 
του ἰδϊ5 ψγ 86 ΨἜ͵α σοχηξζοχίθα, Ὀγχοίῃμουβ, 

ἐφ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ καὶ 
ὩΡΟΣᾺ τοῦ ὍΡΟΣ 811 126 προϑϑϑὶῖν δηάᾶ 

θλίψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως, 
εἰρυϊδίίοθη οὖ ἰσουρῃ ἰῇ6 οἶγου δ ἢ, 

8 ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς 
Ῥθοαδβο ον γνγ6 ὅχὲ νη ἱξονου του 

στήκετε ἐν κυρίῳ. 8ϑ τίνα γὰρ 
ΔΥΘ βίδῃα δ᾽ ἴῃ ΙΤοτὰ. ψνηδί ον 

εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ θεῷ 
{ιδηκβείν:η δ 6 8ΔΓ6 8016 ἴο 6 αοα 

ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ 
ἰο Εἶνε Ὀδοῖκ ᾿μδίθϑδα δρουῦλ τοῦ ὕροῦ 84}} 1168 

χαρᾷ ἣ χαίρομεν δι᾽ ὑμᾶς 
ον ἴο νοῦ να τα το]οϊοΐησ ἰπσγου ἢ χου 

ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ ἡμῶν, 10 νυκτὸς καὶ 
ἴῃ ἔτοπίὶ οί αοαὰ οξυϑ, ΟΣ ῖρῃΐ δῃὰ 

ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ 
οὗ ἀῶ ΒΌΡΕΥΘΟΟΠαΘΩΙΥ ΒΒῈΡΌΙΠσβησ ἱπίο δα 

ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι 
ἰοϑβεα οἔστου ἐπ6 ξαςσα δΔηα ἰο δα͵]ιβέ ἄοννῃ 

τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν; 
6 (ἔμ 55) Ιϑο ΚΙ 5 ΟΥ̓ ἴῃ6 Ζαι ΟΥ σου 

1. Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν 
ΨοΣν (οη6) ὰξ 6 ἀοα δηᾶ Ἐδίμοσ οἕιαβ 

ἡμᾶς 
15 

καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς 
8ηΩ 1τὴ6 Τιοτὰ ΟΕ 5 Ζεϑὺ5 

κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς 
ΤΥ 6 5 χα βῃῖθηῃ ἄοψῃ ἰθ νὰν οὔὺ ἰονδσζαᾶ 

ὑμᾶς: 12 ὑμᾶς δὲ ὁ κύριος 
του; γοῦ Ῥαυΐ 1ῃ 8 Τιοχᾶ 

πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι . 
ΤῊΔΥ Οσϑῖι56 ἴο ῬΘΟΟΤΩΘ ΤΟΥ 8Π6 τὴν ΤΏ8ΙΚ6 Θρουηα 

1 ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΙΑΝΕ 8: 6--.2 

ὑπὸ ὑθιαρίοσ τχϊρσηῦ 
ἤδνθ ἐδιηρίδα τοῦ, 
ΒΗ ΟἿΚ ΙΒΡΟΥΓ χηϊσῃῦ 
αν ὑπτηθα οὐ ἰο 
6 ἴῃ νϑδίῃ. 

6 Βιυὺ τιον 85 
7υδὺ πον σομλθ ἰοὺ 115 
ἴσοια στοῦ δῃηᾷά ρίνϑῃ 
5 ὑῇἨᾳχ ρμοοάῦ Ὡ6 5 
θοῦ τοῦ ζαϊξαϊ- 
ὯΘΘ5 8ηα ἴονθ, δηὰ 
0Ὡ3ὃὺὺ Ὑοῦ οσοῃὐί 6 
Παρ δορά τστϑιμθηι- 
Ὀγϑῆσθ οὗ τὶὁὸ ΔΙΑ ΥΒ, 
γοαγηΐηῃρ ἴὼ 566 τ5 
ἴὰ [86 βϑιὴβθ ψᾺΡ, ἰῃ- 
ἀορα, δ5. ὸ 8150 ἄο 
χοῦ. Τμ δῦ 5 Ὧν, 
Ῥγούμοσβ, 6 ἤᾶγνα 
Ῥθθὼ οσοιῃζοῦίθα ΟΥΘΙ 
τοῦ 1 811 οὐ Π6665- 
ΒΒ: διὰ ὑγὶριΠαύϊοι 
ΤΏΣΟῸυΡ ὑπ ται 10}- 
᾿ὭΘ655 Ὑ0 5ΠΟΥ͂, 8 06- 
Οδδα ΠΟ 6 ἢν 1 
χοῦ 5ἰαηαᾶ ἤτω ἴῃ 
[086] ΙΓοτά. 9 ἘῸΣ ψ δῦ 
Τϑηκορίνηρ σὴ ψ6 
ΤΙΟμᾶθσ ἴο Οαοα σου- 
σογηΐϊηρ χοῦ 1 γοῦ Τἢ 
ἴοΥ 811 [8586 ἰοῦ ψἱα 
ΨΏΪΟΩ γχ6 ἅτ τϑ]οϊοξηρ 
ΟἹ Ὑὕοῦᾷ ϑδοσοιηῦ Ὀ6- 
ΙοσΘ οὖγ αοά, 10 ψὮΣ6 
Ὠϊρηῦ ἃῃὰ αδν να 
ΙΆΔΚΘ ΤΏΟΤΘ ὑῆϑη 6δχ- 
ὈΥΘΟΓΣΑΣΏΔΡΥ ΒΌΡΡΙ]108.- 
Ὁ1οὴ5 [Ὁ 8566 τόοῦξ 
ἔδοθ δια ἴὸ ζτῆβκα 
Βοοῦ ὑῃ6 ἰμίηρβ ὑμαὺ 
ΔΘ Ἰδοκίηρ ἀροῦν γόοσκ 
Γαὶ 

Π ΝΟΥ ΙΏΔ ΟἿἹΓ 
αοα δῃάα Ἐδίμοσ Ὠϊπὶ- 
561 8ηα ΟἿἹ Τιοοχὰ 
ὅοδθὰβ αϊτθοὺῦ ΟἿΓ 
ἍΔΥ ὈὈΓΟΒΡΟΓΟΙΒΙΥ ἴο 
του. 12 ΜΟΥΘΟΥΘΥΙ, ΙΒ 
ῃ68 Τιογὰ οϑδθο τοῦ 

ΓὉ ἴποῦθϑῆθ, γ68, 
ϑκα6 τοῦ ϑδροιμμπᾶ, 



1 ΤΗΒΒΞΔΑΙΟΝΙΑΝΝ 8: 18---4: 6 914 

ἀγά ἰ ἦ ὶ εἰ ᾽ ἴη ἴον ἴο οὔδ. δη- ἢ πῇ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, | 1 : 
ΟΝ ἜΝ πιὸ [9.0] ἜΔΘΙΜΟΣ διά ἰηΐο 81} (0265), ΟἾΏΘΓ δῃηᾶ ο 811, ΟῚ 

ἅπτει ὶ ἡμεῖ ἶ ΘῈ αἷἴδο ἄο. [ὸ καθάπε καὶ ἡμεῖς εἰς |.85 
δεοςοχγάϊηῃρ ἰο ΨΈΙΟΩ. ἢ μηπε) δνθὴ 8150 ψνε 1ηΐο του; 1: ἴο ἰῃ8 δῃᾷ 

ὑμᾶ ἰ ὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς ὑμαῦὺ ὯὨ6 ΒΡ ΤΏδκα πο δ ΟΣ ὩΣ ΒΞ ας ϑειις 
: ἔ ἐν ὁ Ἴ ἔ ὯΙ ἴῃ. Ὠοϊΐηθε5 ί ἔμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν ] ὈΙθπΊδ, Ἶ 

καρδίας ἀπεττως ἴῃ, δ ηλθερ 1ὴ ἔσοὴῖ Ῥοΐοσθ οὐ αοᾶ δηᾷ 

ῦ ῦ ὶ ὃς ἡμῶν ἐ ῆ ί ΠΥ δὖ [μ6 γγες- καὶ πατρο ὧν ἐν τῇ παρουσίᾳ | Εδὺ 
ΟΣ ἴδε ἐπῶν δηά Ἐείμον ἡ Μ ἴῃ ἰῇ Ρσέβθῃοβε ἰρῇῃρθ. οὗ ΟἿἹΆ Ζἴιοσᾷ 

ῦ ί ῶν ᾿ ῦ ς ΄ ὧν ] Φεδὰ8β ψ|ἢ 811] ἢἰς τοῦ κυρίου ὧν ᾿Ιησοῦ μετὰ πάντων τῶν 
οὗ ἰπ τοτὰ ἡμοι ὅεθὺβ ΨΗΠᾺ 81} [88 1 ΠΟΙ͂ ΟἾΘ5. ᾿ 

αὐτοῦ. , 4 ΕἾΏΘΙΙΥ, Ὀσούμογβ,; 
ε.᾿ 
ἁγίων ἶ 

ΒΟΙν (ΟΠ 65) οἱ κίτῃ. εὐπειβύκεν πα γορενοα 

6 ἃ ΐ Ω ϊ ὑ τοῦ Ὅν Λοιπόν ἀδελφοί ἐρωτῶμεν ἰἃπηᾶ ΘΧΠΟΥ Ὁ 
4 Τιοξίονο. (περ), Ἰλχομαι ὙΜ6 81. σχεαυεβεπε  0ῃὴ6 Τιοτὰ σοϑαβ, ὰδὲ 

. «.᾿ Ρ » ΄ Ὰ β τ τοοοϊνοα ΤῊΝ 
ὑ καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρί Ιησοῦ͵, [85 γο ᾿ 
ἜΝ δᾶ να τες ὁ αοδυταείπε Ζ ΤΟΥ Ψ6βαβ, | ἰῃηϑίσποῦϊ ἢ} ΤΥΟΩΣ τ5 

ἵνα καθὼς παρελάβετε ἰοῃ5 ΠΟ ὑοῦ ουρδὲ 
1 ογάθυ [πὶ ϑοσοσγάϊηβ 88 σοῦ τεοεῖνθα δ]οηββιε [ἰὼ Ὑ21Ξ δῃηᾷὰ θ]θαβα 

παρ ἡμῶν τὸ πῶς - δεῖ ὑμᾶς αοᾶ, ͵υ5ὺ δ5. τοῦ 
πῆς Ἧ :Ξ. 6 ἢονν 115 Ὀἱηαϊη σ᾽ ᾿ τὸν δῖ ἴῃ ἴαοῦ ψαϊκι 

περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν εῷ, ἰἴῃὴρ, ἐπαῦ χοῦ ποιά 
ἰο 6 δικίησ δροὰ δῇ ἴοθε τΑβροι ο αοά, κούβ, οὴ ἀδίπο: ἦξ 

ὰ καὶ περιπατεῖτε -- 
“εν τος 88 8150. χοῦ 81 ψδικίηρ δρουΐ, -- βενθς ΤῊ: ἀρτλαθ ὐπὸ 

ἵνα περισσεύητε μᾶλλον. ΟΥ̓́ 
1ῃ ΟΥ̓δΣ {μαὲ χοῦ ΤΥ ΘΡοι ΠΩ χαίΐμοσ { σαύθ γοῦ ὑὩσγοιρ {π6 

2 οἴδατε γὰρ τίνας’ παραγγελίας | Ιιοτὰ 7655. : 
Υοῦυ Ὧδνα Κῆοη Ζοσ δῦ - [2 ἘῊ ἀΞι-Ἐ] Ε ΒΈΕΟΣ {πὶ ἰ5 ψῆαδὶ 

ἐδώκαμεν ὑμῖν “ διὰ τοῦ κυρίου ᾿Ϊησοῦ. [φορὰ ψ|Π5, ὑμ6 βαποὶ 
ννε πᾶνε ἰὸχοῦ χοῦ {88 Ιοτὰ 7658. 

γίηρ οὗ του, ἰδμδὲ 
8 Τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ θεοῦ, ᾿ σοῦ δρϑίδίῃ ἔγομι ἴογ- 

ὙᾺΔ ἔοχ 15 Ψ}} οὗἴῃε ἀαοά, ἰδῇς πἰοαθίοα; 4 μὲ ΘΔ. ἢ 

ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς οη6 οἵ τοῦ 5ῃοιυϊᾶ 
Ϊ Ϊ 41... 56Ι͂ν65 Ζγοσωῃθ τοῦ - ΞΟ ΙΒ ΟΔΊΊοΣ. ὋΣ χοῦ, ἴο 6 ΟἸΑΙΩΕ : μέ βυεο κηρὴν πδν  θ, Ἐδὲ : 

ἀπτὸ τ πορνεία Ξ6ὺ ῬΟΒ 
Ἐροσὶ υς ιδα οτναρο ἴο αν Κῶονῃ | βΟ5ϑο οὗὐ ὯὨϊΐδ ΟΥ̓ 

ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι [Μὕ85561 ἴῃ δβϑποίιβοα- 
680 (056) οὔ γοῦυ ἐπε οὗ Πίτηξθειξ νε5861 ἴο ΡΟββεββ] [ἰοὰ 86 ὨΟΏΟΣ, ὅ πού 

ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, ὅ μὴ ἐν πάθει [ἰῷ οσονοΐου κοχῦδὶ 
ἴπ βαῃοιβοδίίου 88 ὨΟΠΟΣ, ηοῦ 1π | Ῥβββίοα δρρούϊξθ ΒΌ ΘΗ 8.8, 

ἐπιθυμίας καθάπερ. ΚΟῚ 4150 ὕποβθ ῃϑύϊοῃϑβ. 
ΟΕ ἄοβίσα ϑοοογαάϊῃρ ἴο σα Ἷ αὐ ηὴ τὰ , ἐν Ἠᾶύδ. ὠπίδη ὅδ. δοὶ 

τὰ ἔθ τὰ εἰδότα τὸν θεόν, ᾿ - 
{μα δι ἃ ἔπ6 (ομ65) ποῖ μανίῃρ πον ἴμ6 Οοά, ἀροὰ ἤτω ΗΣ ᾿ ΕΝ ἐπα. 
6 τὸ ὴ ὑπερβαίνειν καὶ | 0 : τὰ 
(ᾷς [τ ἕο ἐππερβαινς ΟΥΕΥ δηᾷᾶ ] ροϊηῦ οὗ Ὠδυχηΐῃρ δᾶ 

135 56 5:23, ζοοίϊποΐρα, 
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πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν [ΘΔΟΥΌΘΟΏ ΡΟ [ῆ6 ἴο 6 ἰδκίῃρ τῖοτε οὗ ἴθ ἐῃθ χηδίίοσ ἐπ Ῥτοΐβεσ ἰχὶρηΐβ οὗ 5. ὈΧΟΥΟΓ 
αὐτοῦ;: διότι ἔκδικος Κύριος περὶ [1 ἐῃϊ5 τηϑύϊασ, θ6- οὗ ἰτα, ἰῃσουθῃ ψΗϊοΏ ΔΥΘΩΒΟΙ Ιοχὰ δροιὶ [σ81156 Φοονδῃλ ἷἰβ Ο)8 
πάντων τούτων, καθὼς καὶ [2ἷ2ὰῈ0 δχϑοίβ ρῃῃίβῃ- 81 ἴμεβα (μη ρ5), ΔΟσΟΤΆΪΩ ΣΡ 85 15 ἰχηϑηῦ Ὁ 8:1] [656 προείπαμεν ὑμῖν καὶ [ὑδίηρθ, Ἰαδὺ δἃ5. τὸ Ψ6 ὈΘ οσ Ββ8ηᾶ βαϊα ἴο χοῦ δηὰ [ἰο]ὰ τοῦ ΒΟΣΟΣΘ8ηΩ͂ διεμαρτυράμεθα. Ἷ οὐ γὰρ ἐκάλεσεν [δῃὰ 815. ραγα χοῦ ΜῸ6 ὑποχοιρηϊν Ὀοσο νἱίηθϑα. Νοὲ ἔοσ ΣῊ οὶ 
ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ’ ἐν :ῃ΄᾽5 16 αοὐ Ὡροῦθ ὈΠΟΙΘΔΏΏΘΕΒ Ρυΐ 1η 
ἁγιασμῷ. 8 τοιγαροῦν 

βα πο βοδίϊου,. Τὸ γοιι-ἔοσ- πο υοξοσθ 

ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον 
Ρυϊίης αϑᾶθ. ποῖ ΤΩΔᾺ 

ἀλλὰ τὸν θεὸν. τὸν 
Ὀμξ ἐπε Οοα {πᾳ (οῃ6) 
αὐτοῦ τὸ ἅγιον. εἰς ὑμᾶς. 
οὗ γα ἰῇᾷ6 ΒοΙ͂Υ ἱπέο ὑοῦ, 

9 Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ΑΡροιὰΐ Ραΐ᾽ ἐΠ6᾽ Ῥχοίμοσῖν δδδοϊοη ποὲ πδθά 
ἔχετε ράφειν ὑμῖν, αὐτοὶ 

Υοῦ δ’6 μανίὴβ ἴο 6 νυ πρ ἴο τοῦ, νεῦν (0165) 
γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἷς τὸ ΤΟΣ γοῦυ ἰδαβηΐ Ὁν αοὰ τοῦ αῖθ ἰπίΐο ἐῃρ 

8 ἱπογοῦρῃ πίΐῃθ55. 
7 ἘῸΞΓ Οαοα οδ]οα 5, 
Ὠοῦ ἰῇ ΔΙ] ϑ σα 

ὁ ΙῸΣ ὉΠΟΙΘΘΏΘ55,. θα 
᾿ 88 (056) [ἴῃ σοηηροίίοῃ . ψἰΕ 

ον ἀθετεῖ ϑδπου  Ἰοαύίο, 8. 50, 
Ἀ8 15 Ρυϊίίηε δϑίᾶθ [Γἤθη, [μ6 ΤΏ. ὑμαὺ διδόντα τὸ πνεῦμα [5ον8 αἰβσθρασζά.. ἴ5 Βινίηβυ ἴῃς ερίγιξ αἸβτορδσαΐϊηρ, ποῖ 

τάδ, Ὀᾳὺ Οοά, ψ}ο 
Ραΐδ, ὨΪΒ ΠΟΙΥ βριγῖς 
ἴῃ στοῦ.Ψ ᾿ 
9 ἨοΜΟνΟΥ, τ τοῖ- 

ΟΥΘΠΘΘ ἤο ῬΣΟΙΏΘΙΙΥ 
Ιονθ, χοῦ. ἄο ποὺ προᾶ 
5 ἰο ΡῈ υυιθίηρ σου, 
ἴοΥ Ὑοῦ γΟΌΓΒΘΙνΘ5 8.6 

ς 

ἀγαπᾷν ἀλλήλους: 10 καὶ ᾿γὰ ν ἰο Ὀ6 Ἰονὶηϑ ΟΠ6 δῃηοίῃοσ; δηὰ ἐἰτῆ ἰϑαραῦ Ὁ Οοά ἴο 
ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς ἴΟΥ6. 6 ϑῃποῦμεν; τοῦ δτὸ ἄἀοϊῃρῪ ἰςὀ ἰηΐο 811 ἴθ᾽ Ργοΐπους. 10 ϑιηά, ἴῃ ἔδοῦ,. τοῦ 
τοὺς ἐν ὅλη ᾽ τῇ Μακεδονίᾳ. 818 ἀοίῃρ' 10 ἰο 811 ὑπ8 [ῃῆ6 (ΟΠ 65) 1π δ 2500} ] μ8 Μαςοβάοῃία. [ ὈΤΟΙΏΘΥΒ ἰῺ 81] οὕ Μ8ο- 
Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, | Θ᾽ ἀο΄ 8. Βα ψα 6χ- 78 δ΄Ὲ ΘΟ ΥΩ σ Ῥυΐ του, ῬτοίΏΘΙΒ, Βογέ σοῦ, Ὀσχούμογβ, ἰο 
περισσεύειν μᾶλλον, 11 καὶ ᾿ρο οὔ ἀοΐπρ ἰδ ἴπ Σ81]1- ἴο 6 δρουπάϊηρ τίου, δά 

Ἴ ΕΥ ΤΩΘΑΒΌΓΘ, 11 δηὰ ἴο 
ΙΔ 6 ἰὖ σγοῦκ δἰπὶ ἴο 
1ν8 αὐἱοῦν δᾶ ἰο 

φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζεϊν καὶ ᾿ πράσσειν 
ἴο Ὀ6 ἔοπᾷᾶ οὗ ΒΟΟΣ ἰο Ρ6 αιἱδὲ δῃᾶ ἕο Β6 Ῥϑυοστηϊη δ 

τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ᾿ ταῖς χερσὶν [. ΕΚ ἔπ (μὲπ 85) ονλὰ δα ἰο ἨὈ6 ϑψοσκίῃβ ἰο ἐῆ8 μδηας  ΠΗΠΑ ὙΟΥᾺ Ἄν Ῥαδβὶ- 
ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν σπαρηγγείλαμεν, ͵ 655 86: ΔΌΣ. ΔΑΝΝ οἔ του, ϑοοογάϊῃρ 88ΒἬ ἴἰο γοῦ Ὑ}6 δὰ σῇασρο, [ὑΌὙᾺ ϑπαᾶβ, ἰπ5ὺ 85 15 γα ᾿ περιπατῆτε 6. οΥδοσβα σοῦ; 12 50 

1π ογᾶϑυ ἐμαὶ τοῦ ΓᾺΔ Ὀ6 ψψαϊκίηρ ἀροιὶ ἰδ στοῦ ἴδῃ. 6 
εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ ΘΙΕΙΏΡ ἀΘΟΘΏΠΥ “ὃ 5 ἀδοθητν ἰοννασα ἰῃ8 (οὔ88) ουΐδιάθ βπὰ  ΓΟΡΘΤΩ͂Ν ῬΘΟΡΙ8Θ οὔοίᾶδ 
μηδενὸς χρείαν ἔχητε. δὰ ποῦ ΡῈ πρράϊῃρ 

Οὗ ποίΐμιηρ Ὠδεάῦ, νοῦ 8. θ6 Βανίηρσ. Θὑ ἰηρ, 

θ᾽. Φαμονδ, 117,8, 11,18. ἐῃ6. Ἰιοχᾶ, ΒΑΝΕ. 9Ὁ0 αοᾶ, ΒΑΝ 0:8: Τομόνδα, 7Ζ17,, 
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13 Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, 
Νοὲ ψὸ 8 ὙΠΠρ Ὀὰὲ τοῦ ἰο Ὀα ἰξῃμογϑηΐ, 

ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, 
Ῥγοΐμοχϑ, δρουΐ [86 (ο" 65) ϑἰθθρίῃβ, 

ἵνα λυπῆσθε καθὼς καὶ 
ἴῃ οχᾶοσ ἰδδὲ ποΐ τοῦ τῃ8 0 Ὀ6 584 ϑοσογάϊηβ 85. 8150 

οἱ λοιποὶ οἵ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 
πο Ἰοξίονον (ομθϑ) {μ6 (Ομ 65) ποΐ βδνίπθ ΒΟΡΒ. 

14 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἀπέθανεν 
ΙΣ ἴον τὸ τὸ θεϊονίηρ δαί {6515 ἀϊεά 

καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς 
διὰ Πα βίοοά ἄρ, 5 8150 ἐῃῆῃς αοά ἴδε (ο}65) 

κοιμηθένται διὰ τοῦ ᾿[ησοῦ ἄξει 
ἈμΑσά μὰ σον σου ἰδ6 Φεθὺβ [6 νν}}} Ι6δὰ 

σὺν αὐτῷ. 15 Τοῦτο γὰρ ὑμῖν 
ἰοσοίμοχ τ ὩΣ. ΤῊΐ5 ῸΣ ἴο γοῦ 

λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ 
να μλά ΝΥ ὰ χὰ νοζτὰ οἵ Τιοτά, τὲ ν᾽ ἰδ6 

ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς 
Ἰἱνῖη ἐμ6 (ομθ5) ρίῃξ 1ϑδΐ δτουμὰ ἰηῖο 

παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ 
22 0 Ἐ 4 000} οὔ ἴμ6 Τιοτὰ ποῖ 

φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας" 
ννὸ 5ῃουᾶ σομλθ δῃθϑᾶ οὐ ἰμ6 (οὔθ5) δανίηδ βιθρῖ; 

16 ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, 
Ὀδοβϑαβθ ν ὰν (οὔθ) ἰῃ6 Ιοστᾶ ἰῇ ΟΟΙΩΙΩΔΠΩ͂, 

ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, 
ἴὰ νοϊοθ οὗ ϑισῃδηροὶ δῃᾷ ἴῃ ἰγυχηρεῖ οἔοά, 

καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ, καὶ οἱ 
Ὧδ6 Ψ1] οογὰβ ἄοννῃ ΦΥΟΤΩ Βράνθῃ, δὴ 1π6 

νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, 
ἀρδᾷ (οὔθ5) 'ἱθ' ΟἸὨγίβδὶ ΜΠ δἰδπα Ὁ Βγχοῖ, 

17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ 
ἘπμουθῦροΣ ὑβνρὰ τὰ6 Ἡνίηξ τῆς (οὨ 65) 

περιλειπόμενοι ἅμα σὺν 
βοῖρα 1ο1 ἰρυδά δ ἴλ6 5βδπὶρ {ἰτὴδ ἰοσοίμοσ ἢ 

αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς 
12 Ὑ5}} 6 Ψ011} Ὀ6 βηῃδίοῃοα 1ὰ αἰουαβ πο 

ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα: καὶ οὕτως 
ταθοϊϊρ οξίῃεο Ιιοσχὰ ἱπίο 8.0; διὰ ἰδὺβ 

πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα. 
ΔΙνν αν 8 ἰοροΐμον τυλίῃ Ιτοτὰ ᾿να 588}} ΡῈ. 

18 “Ὧστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς 
Αβιϑηᾶαᾶ 6 γοῦ σοσαζουθηβ ΟὔΘ δηοίμοῦ ἢ ἐπα 

λόγοις τούτοις. 
ννοχὰβ 1.656. 

916 

13 Μογϑονθῦ, ὑτοίῃ- 
ΟΥ5, ΜῈ ἀο τοὺ ψδηὲ 
τοῦ ἰο 6 ἱρῃογδης 
σΟΠΟΟΥΪρ ὑδοξρ 
ΨΏῺΟ δ:ῖ6 ϑἱδαερίηῃρ [ἰὰ 
ἀδαύῃ]; ὑμδβαῦὺ στοῦ 

ΙΔΥ Ὡοὺῦ ΞΒΟΙΤΟΝ ἰπδὲ 
85. 86 χεϑὺ 8150 ἂο 
ῺΟ ἤᾶνθ 2Ὸ ὮΟρθ, 

14 ἘῸῚ ἰξ οὐ ζαϊΐ 5 
ἰμαὺ ὅθϑὰ5 αἰοθαὰ δηὰ 

ΙΌΒ6 ϑδθδίῃ, 850, ἴοο, 
ποϑο ΧΟ ἤδνυα ἴδ θη 
Β5166ῈΡ [ς13ῷ ἀθδδίῃ] 
του ὅοϑθὰβ αοῦ 
ΨῚ1 σὴ ἢ Ὠΐτη; 
15 ΕῸΣ ἰῃΐδ 15 ψ δῦ γα 
161 τοῦ ὮὉΓΥ “ΖΘ ονδ ἢ 5" 
ψΟΓ͵ά, ὑπδὺ ψὰ μ6 ᾿ἐγν- 
ἱῃρ ψἘῸ ϑβατγνίνα ἰο {8 

ῬΥΌβθῦσα οὗ [886 Τιογὰ 

5811 ἴῇ ὯῸ ΜὙἘΒΡῚἷ' γ6- 

οορᾶθ ὕποβθα ῺΟ Ὦδγνβ 

8116 8451660 [[1π 

ἄραι]; 16 Ὀδοδυβα {88 
Τοῦ ὨἰΠΊ5ΘΙ Ψ1]1 ἀ6- 

Βοθῃᾷ ἴσοη θάνῃ 

αὶ ἃ σοχηχηθηαϊησ 
6811, πὶ δὴ διο- 

80661᾽5 νοΐσα δῃὰ ψ ἢ 

αοαβ ὑυχηροῦ, δῃᾶ 

ἔμοϑβθ ΨῺΟ δῖ αδδὰᾶ 

χὰ υῃΐοη Σὰ ΟἸὨἾγὶδὺ 

Μ11 τίϑβα ἢγδὺ. 17 Αἵ- 

ἰού τὸ ὑπμ6 ᾿ἱἰνίπρ 

ΨΠῸ γα βυγνινίηρ {11}, 

τοσοῦ χὰ ὑἤρση, 

Ὅ6 σϑυρηῦ δ΄ ἴῃ 

οΪουαασ ἰο τῃηϑοὺῦ {μ6 

ΙΤογαρ ἰῃ {π6 δἷῦγ; δῃὰ 

{5 6 5811 δἰ 5. 

6 ψἰῦὰ [{16] Ιιογά." 

18 σουϑοαῦθηῦν ΚΘΘΡ 

οογλζοτύϊηρ, οη6 δηποίῃ- 

ΕΓ ἰῇ ὑμθβθα ψοσζᾶϑ. 
ἜΣ ΕΤΣ τε τ Σ τε τὲ τς -- ον. τι στ πεῖς, -ὐσΠὺ Ὁ ὑτλλτ χοοτος 

155 Τομονϑῃ 5, 91.8,11,18.. 1ῃ6 Τιογᾶ᾽ 5, ΒΆΝ. 16.110 ΤῊΘ Τιοσᾶ, ΒΑΥ δ; 

Φοθονδῃ, 71.81.4. 179 σοῃονδῃ, 058. 

911] 

β Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν 
ἈΔρουΐ μυΐ 1τὴ68 Ὄγαθϑ δρᾶ τ6 

καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν 
δρροϊηϊεα χηθ5, Ὀχοίηουξ, ποῖ ποραᾶ 

ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι, 2 αὐτοὶ 
χοῦ 81ὲ βανίηβ ίο τοῦ ἴἰο Ρ6 νυϊέθῃ, ΝΟΥ (Ομ 65) 

γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα 
ΤΟΥ δχδοὺν τοῦ δνθ Κῆόνῃ δαί ἂν 

Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. 
ΟΥΙοσα 45 ἐῃ16 8 1 ἰρης ἰδ [5 σογλΐῃρ. 

3 ὅταν λέγωσιν Εἰρήνη καὶ 
Ὕομονοσ πον τῶν Ὀ6 βϑισηξ Ῥϑδοθ δια 

ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς 
βου ν, [52 1-) βυάαρῃ ἴο ἴθ πὰ 

ἐπίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὶν 
15 βΒίδμαϊηρ Ὡροὰ ἀσβίσιιοιίο δϑτονεὴ ἐπ Οἱσίῃ δὴ 

τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ 
ἰο ἴῃ6 [ννοσῦβϑ} 1ἴπ ὈΦ6ῚΝ Ὠδνίηβ, δηᾶὰ ποῖ ἢοΐ 

ἐκφύγωσιν. 4 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ 
ἴδον δῃουᾶ 66 ουἵ. Υχου Ῥυΐ, Ὀγχοΐῃοσθ, ποῖ 

ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα 
τοῦ 86 ἴθ ἀδύκῆθθβ, ἴἰπ οχάρχ αὶ ἰπ6 ἄδν 

ὑμᾶς ὡς κλέπτας καταλάβῃ, 
χοῦ 85 ἰμῖονοβ 5ῃο Πα τοοοῖνα ἀοόνῃ, 

ὅ πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ 
8 5οὴ5 οὔ ρηΐξ στοῦ δῖ δῃηὰ 

οὐδὲ 
ποῖ-ρυΐ 

ΣῸΣ 

υἱοὶ ἡμέρας. 
5ΟῈᾺ 5 οὗ ἅδν. 

σκότους. 
οὗ δύ ΚῊ 655. 

χοῦ 

Οὐκ 
Νοῖ 

νυκτὸς ἐσμὲν 
οὗ πρὶ δι... 3. 

6. ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς 
ἜΘ ἰπμοσχϑῖοσθ τοΐ τῆϑν Μὲ Ὀ6 Βθθρίῃ β 85 

οἱ λοιποί, ἀλλὰ γὙρηγορῶμεν 
πῃ ᾿ϑξίονεσ (ομθ5), Ὀχὰξς τῇδνὺ Μὲ Ὀ6 5ίδσνίηρ αν κα 

καὶ νήφωμεν. γ οἷ γὰρ 
δρᾶ ΤΩΔΥ ὝῸ Ὀ6 5οῦοσ. ἘΠῸ (ο)65) ῸΣ 

καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν, καὶ 
5] 5 ΟΥ̓ ἰσμξ ἴδεν δῖ6 βιθορίῃ, δια 

οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς 
ΟΣ ἰσῃϊ τῆς. (ο 65) βεοι την Ἰμευάβεῖνοβ ἀσαας 

μεθύουσιν’ 8 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες 
ἴδον δε Ῥοϊὴῃρ ἀσκ; 6 Ρυξ οἕαδν ῥοὶῃρ 

νήφωμεν, θώρακα 
ΙΔ ΘΟ Ὀ6 ΞΟΌΘΥ, Ὀσθδβίρ]αῖα 

πίστεως καὶ περικεφαλαίαν 
ΟΣ ζαϊτῃ δᾶ [9 {|} 22 7:1} 

ἐλπίδα σωτηρίας: 98 
ἤορΘ οὐ ϑβεαινϑίίϊοι; 

ἐνδυσάμενοι 
Βανί Ρεΐ οα 

ἀγάπης καὶ 
οξιονο δοᾶ 

ὅτι 
Ῥϑοϑθθο ποῖ 

οὐκ ἔθετο ἡμᾶς 
ΡρΡυΐ τ 

25 Τομονδῆ᾽ 5, 01.8,18,14,16-18. {ῃη6 ΤιοΓᾶ᾽ 5, ΒΑΨΕ. 

1 ΤΗΕΞΒΑΤΟΝΊΙΑΝΕ ὅ: 1---9 

ἢ ΝΟΝ 8ὃ5 ἴΙ͂ῸὉΓ [ῃ8 
ὐχηθβ δρᾶ [6 5608- 

Β0Ώ5, Ὀχοΐωθυβ, στοῦ 
Ὡθρᾶ ποίηϊηρ ἰὸ 6 
τὐγιϊῖθα ἰὼ τοῦ. 2 ΕῸΓ 
ὙΟ γψοῦΣβοΙνοα Κῆον 
αὐϊδὸ ΨΜ611 ἰδὲ σ68ο- 
γ8 5 ΟΔΥ ἰδ σοϊμίηρ 
ΘΧΘΟΌΥ 85 ἃ ὑμίοε ἰὴ 
ὑμπ6 ηἰρῃῦ. 8 ΜΝ ΉΘΠΘΥΟΥ 
1ῦ 15. ἑῃηδὺ ον ἃΓ6 58Υ0- 
ἰῃρσ: “Ῥθᾶοθ δηάὰ 86- 
οαγὶνν "Ὁ" (θη κβυαάρῃ 
αἀφϑσχυοίίοη 15 ἴἤο 6 
᾿πδίϑ Ἵν προ ὑμοτλ 
δῦ 85 8 ρῬδὴρ οὗ 
αἰδύγοας ὈΡΟΩ 8 ΌΓ6Ρ- 
πϑηῦ ΟΙΏ8η; δηα ὑμ 6 ν 
ΜΠ ΨΥ ΩΟῸ 6815 65- 
ΟδΡΘ. 4Βιυ του, 
ὈΥοίοσθ, τοῦ 8.6 τοῦ 
ἴῃ ἀδυζηθθθ, 850 ᾿ ὑμαῦ 
{π8ὺ ἅδν 5ῃουϊὰ ονοῦ- 
ἴδκ σοῦ 85 1 ψουϊᾶ 
ἰίονος, ὅ οΣ γοῦ 816 
811 βοὴ οὗ ᾿Ιρῃῦ δῃὰ 
505 οὗ ἄδν. Ὑα Ρ6- 
Ἰοὴρ ὨθίμΘυ ἴο ηἰρὴῦ 
ὯΟΙ ἴο αδικηθαβ. 

6 5ο, ἴμχρῃ, ἰοῦ τ8 
Ὡοῦ 5]1660Ρ ΟἹ 85 ὑῶβ 
τοοῦ ἄο, πὸ ἰοῦ τ 
δον αϑκα δηᾶ Κοθρ 
ΟἿΣ 56η565. 7 ΕἘῸΣ ὕποϑα 

ΨΜΏΟ 5660 δῖθ ϑοοιβ- 

ἰοηδἃὰ ἴἰο 5ῖθορ βδὖ 

ηἰρηῦ, δηᾶα ἰῆοϑβθ ΨὯΟ 

δοὺ ΥΩ ΔΥῸ ἀϑΌ ΔΙ 

ἀὐακ οὖ ηἰσηύ. 8 Βυὺ 

85 ῸΓ ὰἃ8 ΨΏΟ ὈΘΙΟΩσ 

ἴο 6 ἀδνὺ, 11οὐ Ὧ5 ΚΘορ 

ΟἿΣ 56Ώ565 δὴ Ὦδγνα 

ΟἹ ἰδ ῬὈσχγθδβύριδαίε οὗ 

ἔαιτ ἀπὰ ἴον δῃᾶ 85 

ἃ οΙγηθὺ [6 ὨΟΡ6 οἵ 

βεαϊναύϊοη; 9 ὈΘοΔΌΞ6 

αοῦ ϑδεβίρηθα 5, ποῦ 



1 ΤΗΒΠΒΑΧΟΝΙΑΝΚΝ ὅ: 10---ἰ 

ἀλλὰ εἰς περιποίησιν 
Ῥᾳαῤ ἰηΐῖο ῬΙΟΟΘΌΣΙΩΞ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Ιοτὰ οὔυϑ οὔδεβαβ 

ἀποθανόντος περὶ 
Ὠανίηδ αἰρα δροιὲῖ 

εἴτε 
δ 2 εττχλζοιν 

καθεύδωμεν 

ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν 
126 σοῦ ἱπίο χὰ 

σωτηρίας διὰ 
οἵ στρ τας Ἄὔσχουσῃ ἰδ6 

Χριστοῦ, 10. τοῦ 
ΟὨσιβί, οὗ ἴλε (οτθ) 

ὧν ἵνα 
ἡμῷ ἰὰ οσᾶοχ μὲ 

ὁρῶμεν εἴτε 
ννθ τα εν ὌΡΘΟΗΣ αὐναῖζα ΟΥ 6 ΓΔ Ὀ6 5] 5 

ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. 
βϑῖηρ ἐΐπηαθ ἰοσεῖμοσ τὶ πἰσὰ τὸ σαϊϑῃϊ ἶνϑ. 

Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους 
ΤῊΣΤΟΌΡΏ ΠΐσμΒ Ὀ6 τοῦ ςοτηξογίηθ ΟἿ δ  ἴμοΥ 

αἱ τι 

1. 

καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς 
Δ. ἃ Ἀ6 τοῦ ὈμθΠαΐησ ρΡ ομ6 [ῃ6 οὔφ, ϑδοςοοχαϊηδ 85 

καὶ ποιεῖτε. 
δῖ5ο τοῦ δῖ ἀοίηξ. 

12. ᾿Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, 
ἵνε ἅσὸ τεραυοϑ ες δὑυΐ του, Ῥχοΐῃουβ, 

εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ 
ἴο αν κοννῃ ἴῃ (Ο165) Ἰϑρουίηβ ἰῃ τοῦ δῃὰ 

“ ’΄ « “ ’΄ Ἂ 

προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ 
βΒ'δη 5 ἐπνονμ οὗ γοῦυ Ϊπ Τοτὰ διὰ 

νουθετοῦντας ὑμᾶς, 13 καὶ ἡγεῖσθαι, 
Ρυϊ  γηϊλᾶ ἐπ τοῦ, δΔηἃ ἴο ὈΕ σοῃϑίαρεῖηξ 

αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ 
15. 1)..} ΒΌΡΘΣ θυ Πδν ἢ ἴον ἰσουρῃ ἰμα 

ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 
ὙΝΟΥΚ οὗ ἴὔοη. ἘΒῸ6 τοῦ βϑδοϑδᾶθῖθ. ἷἢ 56 1]ν 65. 

14 Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀᾷξδελφοί, 
νε 816 σποουγδ 1}. χοῦ, Ὀτοίΐῃοσϑβ, 

νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, 
Ὅθ τοῦ μυϊξίηξβ σα] ἴγ) {68 ἀἰβογάθσ!ν, 

παραμυθεῖσθε. τοὺς ὀλιγοψύχους, 
Ὀ6 τοῦ σου ϑο 5 {8 ΟἿΘ65 ΟΣ 1116 βοὺ], 

ἀντέχεσθε το τῶν ἀσθενῶν, 
6 τοῦ Βοϊᾶϊηῃρ βεῖνοξ δϑεαϊαϑέ τὰς ΘΔ (01Π65), 

μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας. 
Ρ6 τοῦ Βανίῃξβ ἸΟΏΡΎ 655 οὗ Ξρἰτὶΐ ἰοναχζα ᾿ 4}. 

1ὅ ὁρᾶτε μή τις κακὸν 
Β6 τοῦ βϑοίῃϑβ ποῖ Ἐ 2 λ.2221:} Ῥϑα (πῃ: 5) 

" ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ, 
ἴῃ ΡΙᾶςεδ Οὗ Ἀδὰ (1.5). ἴο δῆψοτσιθ 6 σηϊρῃξ ρῖνο Ὀ860Κ, 

ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε, 
»υϊ ΔΙ 5 ἰδ ρμοοῦᾶ (125) Ἀ6 τοῦ Ρυγβαϊθ 

εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 
ἰχΐϊο ομϑ δηοΐμοσ δῃαᾶ ἰηΐο 811. 
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ἰο ψήϑῖρ, δα ξὰ 
π6 δοαυϊγίηρ Οὗ .-381- 
ναύΐοη ΓΩΓΟΌΡῺ οὐχ 
τοτὰ 9655 ΟἸἾγΥ ϑ, 
1088 αἷεᾶα ἴοῦ 8, 
ἐπαὺ, ψῃούοΥ τ 

δδαΥ δᾶκθ ΟΥ 818 

5660, 6 βῃουϊμὰ ᾿ἶγα 

ἐορσϑύμοσ. πὶ Πΐμη, 
1 Τοταΐοσθ Κορ 
σοζαζογθϊησ ΟἿΘ 8ῃ- 

οὗθσ δῃᾷὰ Ῥυϊαϊηρ, 
ΟΩ6 8πούμεσ ὉΡ, ἐιβὶὺ 
85 τοῦ 816 ἴῃ, ἴδοι 
ἀοίΐηρ. πος. 

ΠΣ ΝΟΝ 6 τοαπδδὲ 
του, Ὀτούμοι, ἴο 
ἤδνο τοραχα ἴοσ ἰῃοβα 

ΏΟ 8.6 ψοσκίηρ 
ματὰ διηοὴρβ Ὑυοῦ 

δηἅ ργτοϑιαϊηρ οὐδ 
ὙΟῦὺ ἷἱπ [{Π6] Τιοτὰ 
ϑη δαπηοη δηϊῃρ ὙΟΤ;: 

13 δὴ ἰο ρἷνβ ἐῆριῃ 
ΙΔΟΤΘ ὕδῃ δχύγϑου- 
αἰπαῦν σοπδίἀθγαύϊοῃ 

ἷῃ ἴον Ὀθοϑᾶξα οὗ 

ὑπ σοῦ. Β6 ρβϑδοθ- 

8016 νι οὔθ 81- 

οἴου. 14 Οἱ ὑῃ8 οὔμϑ 

Ὠδηᾶ, ψ δχροχῦ 

τοῦ, Ὀτγούῃοσβ, 86ᾶ- 
τ] 5 ὑπ6 αἰβογᾶεγ- 
1γ, 5ρεϑκ σοῃβοι ηρὶῦ 
ἴο. 6 ἀδρρυθϑεθαᾶ βου], 

ΒΌΡΡοσῦ 6 ψθᾶκ, 

Ὀ6 Ἰοηρ-βυ ουηρ ἰο- 
ΜΑΤΑ 411. 15 566. π8 

ὯΟ ΟἿ ΤΟΠαρΘΙ5 - ἴῃ - 

Υ [Ι͂ΟΓ ἰηΐασγ ἰ0᾽ 
ΒΘΏΥΟΣΘ εἷβ8, Ῥαὺ 8]-" 
ΜΆΥ5 ὈθΓδθ τ μδῦ 

18 βφοοᾶά ἴονψδσα οὔδ 

δοῦπος δῃᾷ ἴοὸ 81 
ΟὐΏΘΓ5. ῳ ἢ 
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16 Πάντοτε χαίρετε, 11 ἀδιαλείπτως 
ΑἸνγαγ5 ΡῈ τοῦ τεϑ]οϊσίῃρ, πα 5 ΤΥ 

προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ 
6 τοῦ Ὀγδυ την, Ϊπὰ νου 165 

εὐχαριστεῖτε: τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ 
Ρε τοῦ βίνϊηϑδ 85; ἰδ 5 ΤΟΥ ν1} οὗ ἀοᾶ 

ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς ὑμᾶς. 19 τὸ πνεῦμα 
ἰΐχ Ομσίβε 755 ἰηίο σου. ΤὰΏ6 ρίσῖΐ 

μὴ σβέννυτε, 20 προφητείας μὴ 
ποῖ Ὀ6 τοῦ δχ σα ϑ1ηΡ, ῬΓΟΡΘοΙ65 2001} 

ἐξουθενεῖτε: 2 πάντα δὲ 
Ὀ6 τοῦ ὑσθδίϊῃβ δ5 ποίη δ; 811 (155) ρυΐ 

δοκιμάζετε, τὸ καλὸν 
ρα σοῦ ργονίῃρ, {π8 τς Βμδ6 (815) 

κατέχετε, 22 ἀπὸ παντὸς εἴδους. 
Ρ6 σοῦ ποϊαϊηρ ἄονν, ΤΟΙ ΘΟ 566 (ἔοσ τὰ) 

πονηροῦ ἀπέχεσθε. 
οὗ νυνἱοκοᾶ (η 655) 6 γοῦ Βοϊάϊηρ' γουτβοῖναϑ ἔγοσω.- 

28 Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς. τῆς - εἰρήνης 
εν (ο6) χὰ ἐξα ἀοά οξίῃε ρϑᾶοθ 

ἁγιάσαι ὑμᾶς. ὁλοτελεῖς, - καὶ 
ΤΑΔΥ͂ ΒΘ. ΟΕ χοῦ σοχαρ]θίθὶν ν ὨΟ]Ε, δηὰ 

ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ 
ΨΜΈΏΟΙΘ ἴῃ (αν συ) Ρατὲ οἔσου ἰῇ6 δβρίγις δπᾶ ἐπ6 

ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ 
50] δηᾷα {ῃ6 ΡὈοαν Ὀ]ΔΙΘΙΘ55}17 ἰὼ ἰῃ6 Ῥγϑθθῆσο 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ἰησοῦ Χριστοῦ 
οἔ μ6 Τιοσγᾶ οἕ 5 οΥ ὅεβϑιι5 [8 εἴν 17 

τηρηθείΐη. 24 πιστὸς ὁ. καλῶν ὑμᾶς, 
τῇδν 1 6 Κορέ. ἘΔΙΛΏΣ] ἴῃ 6 (οη 6) οδ πη σ 

ὃς καὶ ποιήσει. 
ΨΏΟ 8150 01 ἄο. 

25 ᾿Αδελφοί, προσεύχεσθε καὶ περὶ ἡμῶν. 
Βτοίμοσβ, Ὀ6 χοῦ ὑυδυίηθβ δἷἰδὸ δροὰ ῈῺῈ5. 

26 ᾿Ασπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν 

του, 

ατοοῖ τοῦ {πὸ ῬὉγοίῃουβ 81. ἰπ 

φιλήματι ἁγίῳ. 
ΚΙ55 ΠΟΙν. 

21 ᾿Ἐνορκίζω ὑμᾶς τὸν ᾿ κύριον 
Τ δῖὰ ρυἱζέπρ οὐ οδίῃ γοὺ ἐλ 61} Τιοτὰ 

ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς 
ἴο Ὀ6 τοϑδᾶ 6 Ἰείζεγ ἴο 8] τ(ἢ6 

ἀδελφοῖς. 
Ὀτοίμοσβ. ᾿ ι ᾿ 

28 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου 
ΤῺ6 υηάδοεοτνϑα Κἰπάηοθα ΟΥ̓ ἐπα ΙΤιοτὰ 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. 
οὔ ὅδβι5 Ομ χθσ τυ του. 

ΘΓΞΒ. 

1 ΤΗΒΕΒΑΤΟΝΊΑΝΝ ὅ: 16---28 

16 ΑἸψανϑ Ὀ6 το]οΐα- 
ἴῃ. 17 ῬΤᾺΥ ἰμοθοϑϑηῦ- 
Ιγ. 181ὴ οοπηρούϊοῃ 
ψ ἢ ονοσυίϊηρ ροἰνα 
ὕϑδηκβ. ἘΌῸΓ ὑῃῖβ ἐβ 
ἴ8 ΨῚ] οὗ αοα ἰὰ 
αΐοη νι ΟὨτὶδὺ 
Ζοθ. τοϑρθούζρ στοῦ. 
1950 ο. ποῦ ρα απ 
[88 γθ οὕ ὑπ βρϊγιῦ. 
20 Ὁο ποῦ ἰχϑαῦ ὑσορῃ- 
οϑυϊὴρδ ἢ σοη- 
ἑοιηρῦ. 21 ΜᾶΚΘ βγ8 
Οὗ 811 ὑῃΐηρβ; Βο]ᾶ 
αδῦ ἴοὸ ψῆδῦ ἰ5 16, 
22 ΑὈούδη ΤΟΙ ΘΥΘΥΨ 
ξοστὰ οἱ ψ]ο ΚΘ Ώ 685. 

2 ΜΑΥ ὑπ γνΘΥΥ 
ΟΑοα οὗ Ῥϑϑοθ . β8ηο- 
ἰἶν σὸν οομηρ]οίοιν. 
Αμᾶ βουῃᾶ. ἰῇ δὐοσν 
τΤοσρθοῦ τὰδὺ ὑπ βρί τὶν 
δα 501 8ῃηᾷᾶ “Ῥοαν 
Οὗ τοῦ [Ὀγούμουϑ] Ὀ6 
ῬΧΈΒουνοα ἴἢ 8 ὈΙ8116- 
1655 ΙὩΘΏΏΘΙ δὖὸ [6 
ὈΓΘΘΘΏΘΘ" οὗ ΟΌἹΓ Τοτὰ 
Φοθὰβ ΟὨγι δῦ. 24 ἘἨδ 
ΜῺΟ 186 ὈαΙηρ τοῦ 
ἰδ Γαι], ἃηῃαὰ Ὧ8 
Ὑ11 4150. ἄο 10. . 

25 Βτούμευβ, οοηδίῃη- 
ΘΒ ἰῇ ὈΓΙΆΨΘΟΙ Ι͂ῸΓ 1.5. 

26 αἀτϑοῦ. 411 ὑμ6 
Ὀτούμουὁ ἢ ἃ ΠΟΙ 
ΚΙ55. : 

2171 δῖ Ρυϊίηρ χοῦ 
υηᾶρθυ Π6 βοϊθὰπ οὁὉ- 
ἸἸρσαύϊζοη Ὁ πὸ Τιογὰρ 
ἔοῦ ὑδὶβ Ἰούζοσ. ᾽ο 8 
τοϑᾶ ἴο 811 [ὴ6 Ὀτοίῃ- 

28 ΤΏΘ υπάδβουνθᾶ 
ΚΙηΏΘ55 Οὗ οὐὖὐ Τιοτὰ 

ὅοϑθὰβ ΟὨγδὺ Ὀ6. πΙῊ 

τοῦ, 

285 Ῥγοβθηῃοα--παρουσία (ῬαΥ-.Ο 84). ὅθθ6. Αρρϑῃάϊχ ὑυπᾶοσ 1 Οοχίηϊδηβ 
16:17. 2710 ΤῊῺΘ Τιοσᾶ, ΒΆΝ; σΖεποόνδῃ, 01,8,18,1.. 
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θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν 7 καὶ τπιᾶκα ὑσὶ υ]α θη ΙῸΓ 
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΕΙΣ Β τ ΚΙΔΒ ΓΙ] Δ ΠΟ ΟΣ χοῦ ἐχιρα]αουλ ΘΩ͂ [ χοῦ, ρα, ἰο τοῦ 

ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ΨΜῺΟ ΒΌΣΓΟΣΥ ὑσχῖρα]8- 

Τ᾿ΤΌνΝΔΕ. ΤΤῊἨΒΘΞΑΙΟΝΙΑΝΘ 2 ἰο χοῦ ἔπε (ΟΠ 65) Ῥεΐηξ Ρμὰξ υπᾶεν ἐσ] ρα]δῆοι [ θη, Γ6Ι16 5 8] οὴρ ἢ 

ἄνεσιν μεθ᾽ ἡμῶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει [ 15 δὖ [ῃ8 ταϑνυθιδίϊοῃ 
Ιεθ ρΡρ Ἂ5 πα ἰδ τϑνϑιδίίοη Ὁ. ἰῇθΘ Τιοχὰ ὕδθϑιβ 

μα 5 να΄- " ἢ . ἃ ᾽ ῦ ᾿ Ϊ 1 ἄβῳ ἃ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ μετ᾽] ἴτοηῃ πρᾶνθὴ Ὑ1Ὲ δ ὶ ανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ : 
1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς υ8 δηὰ ἸΤΙτλοίην οὐἴβθαο [Ιοχὰ “εθὰ ἔτοα ἤϑᾶνθῶ ΨΠΏ ἢἶ5 ὈΟΨΘΡΖΩΙ δηρεῖὶδ Ῥδὰ] βηἃ ϑνδαυβ δῃᾶ τίχαοΐην ἰο [86 

δ Ὶ Ὁ ΟΏ οὗ , ; γος τα ᾿ : ῇ έ : ατρὶ | ἰο ὑπ ΘΟΠΕΤΘΕΆΣΙΟ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ 8 ἐ ὶ φλογός, 8} 8ὁ βδιϊηρ ἢχ σί Θεσσαλονικξων ἐν θεῷ πὶ ἡ πῶ «70 Ὁ} - ἀγγ μεως ου ἐν πυρὶ φλογός 8 Β, 
ἘπΕ Πα οὗ Ἐμεββδιοηίδῃα ἰδ αοὰ Ἐδίμεσ ἿΕ ποκα ἑν ἐφ ορα εἰ τὴν οἔρονεσ οὔθ ἰἴἰπ θτθὸ οἵ βϑιηθι 85 Ὧδ Ὀτίηρα σνϑη- 

ἢ ὶ κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ" διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ ᾿ϑθδῆσθ ΠΡΟ πμοβθ 
ΟΣ ὧν ἘΣ ο ΡΩΝ τὰ Ομχοῖ; ὡνξὰ ε ἀρὰ " πὰ οὗ (οΠ6) Εἰνίπθ νϑῆβθδθοα ἰὸ με (0165) ποῖ ὮὯΟ (0 ποὺ ΚΩΟΝ 

Ὑ ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἈΣΙΒ ΕΠ εἰδόσι θεὸν καὶ τοῖς μὴ [αοά δῃᾶὰ ἔμποβα ψ}ο 
2 ΕΣ ΟΝ ἄς τὰ μὸν. ἀπά βᾶδβ ἃ ραονὴ ΕΙΣ κῖνῃ μανίπθ Κποσῃ αοὰ δηᾶᾷ ἰοίμε (0068) ποῖ] 40 τοῦ ΟὔδΥ ὑπ βοοᾶ 

“πὸ θεοῦ ὃς καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ἐξφβ ἐδ ἢ Οοα [ἢ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου πα δροιυῦδ οὔ Γιοτᾶ 
ἀπὸ θεοῦ πατρος 7Ζεσα ὈΟμτβὲ. [6806 11Ὸ Ὲ ΠΑ ΖΟΤῚ ἰοΐῃῇῃΘ βοοά ὔθννβ οὔίῃθε [Ιοτὰ [9}6515. ΘΎΠΟΘΟ ν 
ἕο αοά Ῥδίμεσ δαὰ ποσὰ Ἐρίμβοσ αδπᾶ [86] Ὁ ς . ε , ͵ ες 656. νΘΙῪ 

᾿ 5 ἴχόμεν Ξῷ Ἷ μτιρί ἡμῶν ᾿Ιησοῦ, 89 οἵτινες δίκην τίσουσιν [ ΟὨΘ5 ΜΗΠμ ἀπᾶσθτρο 18 
38 ἘΕὐχαριστεῖν " τό φεῖὰ Ὁμες το ἴδ ποτὰ Ζεδὰ5 ὈΠσεϊοὰ ουβ οὔδεβθυβρ, ΨΈΪΟΠ ομ65 Πιβέϊθα ΨΠΙΡΔΥ ] 1.416 181 ρα πὶ βοΐ 

πῦτ8 ὃς ΒΙΝ ΔΚ ΤΑδμ δι ἀδελφοί, καθὼς 5.0.6 ἘΟΣ  ατς ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ | οὗ δνοτϊαϑίϊηρ ἀεδίταο- 
ἐπῷ πελάου Αἰ δνδου προ πόχλμτας δοοοχάϊηξ 85 μι Εν χοῦ, ὈτΟΙ, ἀεβίσαοοη δνθσιδϑίϊης ἤτοι ξδο8 ΟΣ [868  ΐοῃ το ὈΘΙΌσΘ [88 
αοάὰ βἱννδῦβ δοιὰ ὑοῦ, ᾿ ἍΘΥΒ ΤΟΥ͂ ᾽ - ἦ Ὁ ΣΧ δ ἢ τς ἀιϑον ΤιοΥτά 

, Σ ἢ ἢ ἜΕΟῚ : κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος ποτά δηᾷ ἴτοιη 8 
ἄξιόν ἐστιν, πεν τα πέραν ξονει τὴς ἀροαδυτὶ ἀβω πλαϑοῖ Ιοσὰ ϑδῃᾶὰ ἔτοπι μα ΒΟ οὐἵμθ βίγθηβίῃ ρἹΟΥΥ οὗ ἢἰβ βίσθηρίῃ, 
ννοχτὮ ῦ 115, ἀπορῶ ὅ ἔ 10εὖ ἰὰ6 εἐἱ Ὠ : Ἀγ: . , αὐτοῦ 10 ὅταν ἔλθῃ 8 ΕΘ Ὁ ὯΘ 

ἡ ταν οὗχου ἀπὰ 15 ἀπιστίης ποτ ὧς Ἐς θα ἡρλ δα οἕ Εἶπα, ὙΏΘΏΘνΕΣ Β 5βουᾶ οοσὴθ ᾿ Οουηθ5 ἴο Ὀ6 βου ῆθα 
ἴῃ8 δ Ηρ ᾿ . ΝΞ 5 Ρ ἱ ὶ 
ἀγό ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἷς Ἰδῃᾷ 81] οὗ τοῦ 15 ἰπ- ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις [ἰπ σοπμπθούίοῃ ΠΩ 
ἀγάπη ἕνος 1 οἴτου ἰπΐο ὶ ἰο Ὀ6 βἸουίβεα νυἱιμῖ ἴῃ ΠῚ ΒΟΙΡ (Ομ 65) } ἶδ ΠΟΙΥ οὔθ5 δῃηᾶ 
Ἰονθ οὕοῦθ οὔ ϑϑοι οΥ δ μ οτοδϑδίησ οὔθ ἰοσϑσᾶ Ἶ ᾿ . ᾿ ἴο Ρ ἄρα 1 

; «- ὁτοὺ ἡμᾶς ἐν με οἰμεοῦ. 445 8 τϑ- αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς Ο 56 τέβδσαθα 15 
ἀλλήλους, 4 ὥστε α ς Ρ 6 ς : ; 

ὉὯ6 διοίμεσ, 85-δῃά ΝΟΙΥ (Ο165) 5 ᾿ 1} “ἱῦ 6 ΟὕγΒΘΙγ 65. ἴδ Κ6 οὗ Εἶχα δηᾶ ἰο "6 ψψομαοσϑᾶ δ 'Ξθὸ 41 ἐπε (ομ65) ] ὑχαὺ αἀἂὺ νι ψΨΟοη- 

ὑμῖν ἐνκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἱ μγιίαα ἴῃ τοῦ δπιοηξ πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ [ἀθῦ ἴῃ σοπηθου ἢ 
γοῦ ἰο Ὀ6 Ῥοδϑιϊπα ἢ ἰπ 1π8 εςο]θϑῖδβ ΟΠ τὴ οοηρτορσαίίοηβ οὗ Βανῖη8 ὈΘθνεᾶ, Βεοϑιιβθ νν 85 ε]!θνεα ἴμ6 ιϊϊῃ 81 ἰζοθβθο ψὯΟ 

ῦ ῦ ὑπὲ ῆ ὑ ῆς ὑμῶν καὶ ἃ Ὀδοδιδα οὗ τοόῦκ ᾿ ἡμῶ ἐφ’ ὑμᾶ ἐ ἢ ἡμέ ΘΧΘΟΥΟΙβοα ἔα, Ρ6- τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶ αο ᾿ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ᾽ 
οὔίμε αοὰ ονὲῦ οὔίπε επᾶυσϑηος ΟΣ χοῦ ᾿ ϑα βδδυσδηοα ἂπᾶ ἔαϊῃ τὐϊξῆδος ΟΥ 5 ὑροῖ γοῦ,, ἴπ ἴὼ8 ἀὰν [ρϑιϑ8 ἐπ τίξποδ ψ8 

΄ Η δε τ υμῶν [: - ΓΙ: . : τεὸς ἐν τᾶγο Ἐς δογεζς, ἀν δὲ δὲ τοσὶ ροσσςς ἀκνῃ. ξονο πρὸ δῖα τοῖος 
, κ ᾿ ϑιλοηρ τοῦ. 

καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς Ἰ]ριίοτβ ὑμαὺ στοῦ 818 ᾿ Σ ἣ ᾿ Ἵ ' Ξ 
δπὰ τὸ [86 ἐϊυ]δο5 ἴον ῖοΒ} μρατίηρ. 5 ὙΠὶβ ἰδ 8 11 Εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε! 11 7 ἰῃμϑὺ νΕῚῪ δπὰ 

ὙΠ ΉΜΟΣ 5 ἔνδειγμα τῆς Ρχοοῦ οἵ [88 τὶρσηὐθοιϑ Ιηἰὸ ψΏΪΟΒ 8150 ΨΜἘΠῸὃῸΞΧΘ ΡΥ δἰ 5 ἰπάθεᾶὰ τὸ ΘΙ ΘΥ5 

͵ ἄ Η͂ ΗΠ 
ὦ 

ϑμονίηρ μι οὗ 86 χοῦ 816 Ββοϊαίπϑ 5εῖν85 ὉΡ, Ἰπᾶασταθῦ οἵ Οοά, περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς [ἰργὰγῦ ἴος σοῦ, ἐμαὶ 

δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ, εἰς τὸ Ἰοράϊηθ ἰο τοῦ μὲ- ἀπολο οὐ ἀτον ἐπ οσάθοτοαν τον Ιρὰγ Οοα ΠΙΔΥ οοαπὺ 
τἰσίεουβ ἡπάριπθαΐ οξίμα σοᾶ, ἰὰΐο ἴδ ἴὰρ οουπΐοα ΜΟΣΓΩΥ Ι ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Ὁ ορνανι οὗ [ὨΪ5] 

θῆ ὑμᾶς τῆς βασιλείας οὗ ἐμ κἰηράοτηα οἵ 6 ταϊρῃΐ σουπΐ ψοσίῃν οΥ [86 οΔ]Πὴ8 τὰς ΘΠΠΩΡ 8ηᾶ Ῥδιξουτῃ 
ναι : Α προς Α͂ , ᾿Ξ 

ἰο Ὅ6 ἐπα τα θυ οσίῶν ὑοῦ οδίπε Κιηράοτη ἸΙᾳποάᾶ, Ι0Γ ΜΏΪΟΩ ΥὙοῦ θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν ΟΥΑΙ ΘἔθΙν 811 δ6 
θεοῦ, ὑπὲ ἧς καὶ πάσχετε 8 ἱἰπάθοᾶ βου] ηβ. σοά οὔ 5 δὰ δε ταϊθμέ ξυ 1811 πο ἢ μὴ Ρ " : 

Ὁ ὕτε τ : Η , Η ΄ ΜΝ ; 6565 0 ΟΟὐΘ55 
οὗ τδα ἀοά! μυ τὰ ΠΟ δἰδοὸ ὑοῦ δτα δ ασίηθ.} ς ΤΗΙρ ἰᾶκδ5 ἰῃΐο εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως τς ἃ Ἐμ6 ἘΕε οὗ ξαϊξῃ 

Ε θεῷ [ δοοουπὶ ὑπδὺ 1 15 Ψ61} ἐμ Κη οὔ βοοάπεξβ: δῃὰ ΨΚ οἱ ταϊτα ωὼ 1 
Υ. { αρα ; ΄ ΄ Η . ᾷ ἷ ν ἱ - 

δ Ξεῖπερ ΠΣ ον ἘΠ ῥοάς αοᾶ τἱρμίθουβ οὐ αοάβ ἐν δυνάμει, 12 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ 1 Μὴδι Ρονοῦ; 12 ἴῃ ΟΣ 
ὐόρεα ΤΙΣ τοῖ ρα ἰο ΤΟΌΒΥ {τ - ἶἰλ ΦῬΟΨΟΙ, 50 ἐμαὲ πσῃΐ Ὀ6 ΕἸουίηθα θὰ. {μ6] ἀαΥ δῦ 6 Ὡδηηθ οὗ 

ἀνταποδοῦναι ἰο {868 (0π65) υἱαθου ἴο ὑδοϑα δὼ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ ἐν ὑμῖν, οὐ ποτὰ σ6β5 πιὰν 
το εΕἶνα 861 ἐιδίθϑα πὴ οὔθ [ἴιοχᾶ οιϑ ὅεββ ἱπ στοῦ, [8 δβιουθρα 1 τοῦ, 

920 
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καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ ὴν [8 τοῦ ἰῃὰ ππίοῃ 
δᾶ γοῦ ἴῃ Ὠίτη, δοοοχαϊηρ ἴο {μα { ἢ ἜΝΙ ταν δοοοτῇ 

ζ " ΕΝ ἢ 6. υῃμάθεξοσυρᾷ ἄάριν τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ 
υὐδεκκδη Κίρᾶμθοοβ οὐἷῃε αοὦ οιυβ δηὰ ] Κἰπάηθδβ οὗ οὐσγ᾽ σά 

δηᾷ οὗ πΠ6 Τιογστὰ 06- 
55 ΟἸ ΤΙ. τ ὐπὸ 

Ηονανασ, Ῥσγοίῃ- 
δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ ΘΓ5, Γαβρθούῦῃρ [8 

ἐντός Ὑϑα δι ας ΟΥΟΥ ᾿ ὈΓΘΘΘΩΟΘ ΟΣ ΟἿΣ Τιοτά 
κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ δίς ΟΠ χιδὺ δῃᾶ οὐ 

186 ῬΥθβοῆσο οἴῃ. Ιοστὰ οξιυξβ Ζεσθὰς ᾿ θοίηρ ρσαϊῃργρα ἐοροίῃ- 

Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ’ [6 ἴο Πἷπι, 6 τϑαχεϑὶ 
Ομχίβε δηᾷ οὔτβ δίῃ 1οα ἑοσείμοσ ἄροῦ ἀρο [Οὐ τοῦ Ζ2ηοῦ ἴο ᾿δὲ 

αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς αὐ!οκὶν βακθα ἔτομῃ 
Βίτω, ἰπίο 6 ποὲ αὐΐοκὶν ἴο ΡῈ βῇακθηὴ σὑοῦ ὙΟΥΕ ΓΘΆΒΟΙ ΠΟΣ ἴο δ6 

ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε  ϑΧοϊδοα ΕἸ ΡΆΘΙ ὑὨΓΟΌρΙΝ 
Ζγο ἰπῃ6 πχϊπάᾶ ΤΟΙ, ἴο 6 Ῥοΐῃρ βοασϑα πον [80 ἱπβοϊγοα χρυ θαβίοῃ 

διὰ- πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε [9Γὁ ἱβτοῦρῃ ἃ. γετΡδὶ 
τσουρῃ 5ρῖσῦ - ΠΟΥ ἰσοῦθῃ Ψψοτά ποῦ Ϊ ΠΊΘΘΘΔΡΘ ΟΥ̓ ΤὨΓΟυΡ 8 

δι ἐπιστολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν, ὡς ὅτι |᾿Εύδετ 85 ὑμβουρῊ ἔτοῃι 
τὨστου οί 845 ἰπτουρῃ 15, 85 ἰπδί] 5, ἴο 8 οῇἴδροῦ αὶ 

ἐγνέ : έ ῦ Υ [ῃ6 ἅδὺν οὗ Φεμονδὴ" ἐνεστηκεν ερα του κυριου. ἼΕΣ 

Πδϑ ἐλ νὴ 1π ἽΡ ἡμέρ οὗ τὴ8 ᾿ ΙΤιοτά. ἰ5 ὮΘΥΘ. ἊΣ 
8. μή τὶς ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ 31οὐ Ὧ0 ΟἿΘ 56άμποβ. 

Νοῖ δῆνοιθ ὑοῦ 5ῃ οι] βεάσποθ δοοοχάϊηρ ἰο [ ὙῸ0ῦ ἴῃ ΔῺΥ ΙΘΏΠδΙ, 
μηδένα τρόπον: ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ Ῥϑθοϑῦβα ὁ ΨΠΠ0 τοὶ 
ΠΟ ΔΩΝ ταϑηηθυ; Ὀαδοδῖιθο ἱξανοσ ποῖ βῃοι]ᾶ σογὴθ ἰ ΘΟΠΊΘ. ὉΠ1655 6 δροβ- 

ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὑδϑνὺὴ οομιεβ ἢτδῦ δηὰ 
186 δροβίβϑυ Βεϑὶ δᾶ 5ΒΒουμᾶ ΡῈ τονεαϊρα ᾿ 6 τὭϑη οἵ 180}16585- 

ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας,ΘἨ ὁ υἱὸς τῆς [1685 δε ΓενΘαΙΘά, [6 
τὰ 6 ΧηΔῈ οξίπμο Ἰαννθϑϑῆθθβ, πὸ 505 Οὔ Ι ΞΟ Οἵ αδσούσχποιίίζοῃ. 

ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ [446 15 βεὺ ἴῃ ορροϑβὶ- 
ἀεβίσιοἰίοι, {με (ομο) Ἰγνίηρ αρδαϊηβὲ δηα [το δηᾶ 115 Ὠἰχηβοὶῖ 

ὑπεραιρόμενος πάντα λεγόμενον |Ρ ΟΥ̓́ΘΙ͂ ΘΨΕΓΥΟΠΘ ΨῺΟ 
ΕΠ ὰΡ ἈΪΤΏΞΘΙ ΟΥ̓ΘΥ ῬϑΙηβ βαιὰ | ἷἰβ οδ θα “βοᾶ᾽ ΟΥ̓ 85 

θεὸν ἢ σέβασμα, αὐτὸν εἰς [οὈ͵θοῦ οὗἨ ΤΘνΘΥΘΙΟΒ, 850 
Εοὰ οὐ ορήφθοί οὗ γθνθύθῃσθ, τὰ ἰηΐο] [δὺ ὯΘ6 55 ἄοψῃ. ἰπ 

τὸν ναὸν τοῦ καθίσαι, [16 ὕθΙΏΡ]6 Οὗ ΤῊΘ Οοά, 
16 ἀϊνίηο μδριζαϊίουλ οἵ ἴα ἴο 511 ἀοννῃ, ᾿ ΘῈ ΌΙΟΙν ον ρ; Ὠϊτη- 

ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι θεός ----. [ 5611 ἴο θῈ ἃ ροά. ὅ θα 
Βῃοννἶε; ΟἿ Βΐγη56 15 ἰδδί ὨΘ15 δοὰ --ΙἸγοΟοῦ τοῦ το ΘΓ 

ὅ Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὧν πρὸς Ιὑμαύ, ΨΏΣΘῚῚ ψ85 γϑὺ 
ἸΝού σοῦ 816 τϑιῃθιηροσίηθ ἰμαὶ ψεῖ Ῥεΐῃρβ ἰουγασα ἰῇ Ὑοτ, Σ πϑρᾶ ἴ0 

κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
ΟΥΤΙΟΤάᾶ “655 [6 ἘΣ ΠΙᾺ 

2 ᾿Ερωτῶμεν 
Ὗε δίς σραυϑϑίΐῃρ Ραΐ 

τῆς παρουσίας τοῦ 

ἐπὶ 
ὌΡΟΣ ΘΕΟΣ 6 

ὥστε 
85-8ηα 

θεοῦ 
αοά 

ἔστιν 

ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; [611 χοῦ ὑμ68ὰ ὑμέηρϑ3 
τοῦ ἔμεβε ([πϊ65)}) 1 νγὰβ βασίηρ ἰο χοῦ ΘΑμά 50 πον τοῦ 

θ᾽ καὶ νῦν τὸ κατέχον πο ὕμθ ὑξμίπε 
Απᾶ ΠΟΥ ἐμς ((μ1π6] Βμοϊάϊηρ ἄοννῃ [ δὺ δοίβ δἃ5. 8 [ἿῸ- 

οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ᾿ 5 ταϊηῦ, ΜΠ 8. ΥἹΟΥ͂ 
ἴο 6 τανθαεῖθϑὰὶ μία [ἴο ἰβ ρεΐῃρ σανθϑὶθάᾶ τοῦ ἤδᾶνο Καόνναι, ἱπίο ἰδ 

24 Το ονδῃ, 511,18. τ1ῃ6 Τιοχᾶ, ΒΑΕ. 
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ἘΝ ἐμὲ δὲ ἩΣΗ πάν ον ἐνὶ ω τὸ γΡ " ΠΝ ἜΣ ἀπε λούμε ἀἰπδόρν οἶδα, οὺς, δεργεῖτας,, τῆς, οὲ δὲς ἰοιβωιςις ὦ εἰιρεαροῖο; δαδὴ;͵, ως ὅκου, κοῖδίεχον , ΘΕν ὯΝ ὯΘ σδο ἐς 
παβί δον ἀπε οὐζοε ἐαϊατὺς τοισηΐ δοίη τ τς, ὃς τααίσαίην θεῖ ἰο Ρ6 οὖδ οὗ {μπ6᾿΄ τᾶν. 8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ 8 ΤΏΘη, ἱπάδϑα, ἐῃ8 

: ἄνο -Αδά ἴβελ Ὑ1Π1}ὈῸ σενθϑιεαῖ ἐδ ΔΌΣ 1655 (56), ἸΔῈ 585 ΟΩ6 11 Β6 ὃν ὁ κύριος ᾿Ιησοῦς ἀνελεῖ τῷ [τὸ : ΜΒΟσα 168 τιοτὰ Ψεβὰβ. Ὑ1] [8|κ6 τρ τὸ ἔμο ἘΡΥΡΒΙΞΟΙ ΙΝ τσὴ .ῃ8 
πυευ μαπὶ εἷοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ [ἄγ ψι ὉΥ [86 1} οΣ τὶ 8 ᾿ ᾿ , " ἐπ ΒΡ ΟΥἨ ἢἰβ. τοιίῃ καταργήσει τῇ ἐπιφανεί: τῆ ἷ Ηΐτρ Ὑ}7}}} το ακο ποξξδούνε ἰὸ ἐδθ.. τηβϑηὶ ἀπίλεϑη οὗ ἴπ8 πᾶ εὐνὰς εβξγο ὐροότρς 
παρουσίας. αὐτοῦ, 9 οὗ ἐστὶν ἡ οὗ 5 ὑσϑβθῆρβ. 9 Βυϊΐ ῬΥΙΘβθῆσθ. οὗ Βΐτω, οὗ ψΒοσα 5 {π6 ἔῃ ἸἈ δες ὉΠΘ᾽ 5 β 
παρουσία κατ ἐνέργειαν τοῦ [ϑῇσθ ἰβ πρηαι Πρλὲ ἴο ΝΣ δοοροχάϊΐης ἰο τγοσϊκίησ τυ ΟΣ ἐπ6 ἐπ6 οροχαξίοῃ οἵ Ξα, 
ατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ Ι Ἔρονε ΞΘθα . πὶ 8: ρονεσ διὰ ἰο πἰρήδν δηᾶ ἌΝ μα λθξ νει ἤῆὰς 
τέρασιν ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτ Ν ἴο ον [5 48}: δα ἴῃ ἀγέεν ΡΈΡΟΔΝ ἜΑΣΝ ἐν δος 

δικίας ῖ ς τ οὗ ΩΣ βουβη 685 ἴο ἐμ ὐὐϑὶ ἐγδηδαυ ψο τῳ τι ω  εὐὰ 
«ες πολλυμένοις, ἀνθ᾽ ὧν- ῬΘΥΙβηΐηρ, ἃ5. ἃ τοισὶ 65 ΤΌΣ ηΡ ἐμϑγωβεῖναθ, ἰπβίθαα οἱ ψΒΐοῃ (πη ρ5) Ραϊίοι ῬΘΟΒΏΣΒ "Ἢ ᾿ 
τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο. |ἢ: τ 136 Ἰοῦθ ΟΥ ἰῃ6 ἐχατῃ ποῦ {πον ξουτονν Ἠῶ ἀρ δέρας, ἼΩΝ 
εἰς πΐῳ σωθῆναι αὐτούς: 11 καὶ διὰ ἰθὺ πρῶ 6 588 δὰ ἰαῖο ὯΘ ἴομβε βανβᾶ ἐδοίω; δηά ἐῃσοῦθῃ 11 80 ἐπα 15 ψὩν Ἷ ἃ 
τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ θεὸ ἐνέ τὰς ἰμ5. 15 βεπάϊωηρ ἴο ἐποῖὶ ῃ6 αὐά ποσί ηθ, ἘΥΣΤΣ ἰεῖδ δὰ ορογαύϊοῃ οἱ 
πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, ἐθαγ: θῶ ἐποτὴσ, ἼΣΣ ΟΕΕΥΤΟΥ ἰηίο {π6 ἴο Ὀε]ϊίΐθσνθο ἐδϑία ἴο ἴθ 1ἰς ὦ Ἧς : ἐν [Πονίηρ ἴμ6. ἴθ, 12 1ὰ ος ἵνα κριθῶσιν τ᾿ ΕΝ Σὰ οτᾶοσ ἐμπδὲ ἐμὸν πὐραὶ 6 7υὐρδεὰ᾿ ᾿νε τϑ πθ απο ΠῚ ἀπ ἵμᾳ 

οἱ μὴ πιστεύσαντες ἢ ί ἀδμνοε ΜΝ [ῆ6 (ομ65) ποῖ Βδν]ὴ5 Ῥομεγεὰ ιὸ ἔμ6 Βληθεῖς πμυρϑμι ἴμεν αἱά ποὶ 
ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ. ἀδικίᾳ. τῶν ρῤεδοι ἠδρνν μὐνὰ Γ᾿ Βανίῃρ ἱπουσῃΐ 761 ἰο 6 πηχσῃίδουβῃεβο 005 ΡΙΘΑΒΌΓΘ 1 τπἢ- τἰσ θοῦ τιθαβ. 18 Ἡμεῖς δὲ ᾿ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν ᾿ Ῥυξ ἅττα ονϊως ἰο ΡῈ βίντωρ ἱπϑηκαὶ 13 ΗΌΜΘΥΟΙ, 6 816 
τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ | 1158 θα "ἴο - ἐμΔῺ ἰοΐδῶβ αοᾶ. αἷνγασβ αδϑοὰξ. ὑοῦ, ἘΌΝ αοά αἰνᾶυβ ἴῸΣ τοῦ, 

᾿ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου, ὅτι ᾿Ρτούμουβ Ἰονθᾶ Ὁγ ἀνίῃε Ῥθδη Ἰονθᾶ ὉΡ Τογά, Ῥεοδαβα ᾿ σον 8 },Ρ ὈΘΟδα 56 
8) 566. Αρροῃᾶϊχ Ὁπᾶρθυ 1 Οὐ δ Η τὶ : 3 
ἴορα ΚΒΑ ΘΣΣ ψΆτη 5 16:17. 18 ΖΘ μονα, πποπο ἴῃ6 



3 ΤΠΗΕΒΒΔΙΟΝΙΑ͂ΝΚ 2:14--ὃ8: ὃ 

εἵλατο ὑμᾶς ὁ θεὸς ἀπ’ ἀρχῆς 
Ὡς 5εἸθοίρα τοῦ «τς. Οοαὰ ἤτοπι Ὀδβιηηΐηδ 

εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ 
ΠΣ ἐλφΑλ, ἡ τὰς ἀχ καποιβοβδέίοη οἱ βρ πᾶ 

πίστει ἀληθείας, 14 εἰς ,ς δ᾽ 
ἰο ζ6 ἢ ἘΠ Τα’ 1Ἰηἴο ΜὨΙοΏ (ἸΏ 6) 

ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, 
Ὧ6 ς811.( τοῦ ἰπγουσῇ ἰῃὼ6 δβοοῦ πεννβ οὔυϑβ, 

εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν 
τῷ Ῥτγοουσίϑ οὗ βίον οὐίῃε Τοτὰ ΟΣ Ὁ5 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 15 ἔΑρα οὖν, ἀδελφοί, 
οὗ 653 ΟὨγσιβί. ἘΘΘῚ ἰμοσγεΐοσθ, Ὀσοΐμοσβ, 

στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς 
Ῥὰ τοῦ βίδμαϊη, δα δ τοῦ δΒοϊάϊηρ ξαβί τε 

παραδόσει ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε 
ἀρ προς ᾿ ΜὨϊὰ σου οτα ἰαυθς ὉΠΟΊΟΥ 

διὰ λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν. 
σου σθ ψογὰ ΟΥ Ὠχοῦ 1οζοσ οἵ υ5. 

16 Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν ᾿ἰησοῦς 
ΜΟΥ (ο6) Ὀαὶ ἰμ8 τοτὰ οὔὰβ 7655 

Χριστὸς καὶ ὁ θεὸς ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ 
Ἔκαισδ ἀπα ἐδ ΦΟΡ κρ ἘαΙμαρ, δὲ 5, {πὸ (σπ6) 

ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν 
ΑΔῸΡ ἈΣΑΣ ἀντ δι πανὶ σίνθα ςογαζοσὶ 

αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν 
βνουϊδβδιπε δᾶ ΒορΘ Εοοᾶ ἴὰ 

χάριτι, 11 παρακαλέσαι ὑμῶν 
υηδοσοχνοραᾶ Κιη655, ΤᾺΔΝ 6 οσοτηξοχὲ οὗ χοῦ 

τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ἐν παντὶ 
τὴ 8 Βρασίϑ 8:4 ΙΔ Κ᾽ Π6 Η͂Χ ΕΣΙΩΙΣ ἱπ ἜνΟΣν 

ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀγαθῷ. 
ΗΝ δρᾷ ψνογὰ ξοοά. 

Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε, ἀδελφοί, 
ΤῊ Ιοξίονοσ (πη 5) Ὀ6 τοῦ ρσαψίμδ, ὈΓΣΟΐΏΘΙΒ, 

περὶ ἡμῶν ἵνα ὁ λόγος τοῦ 
ἀροῶΣ ὑτῶι ὲ ἴὰ οτᾶοσ ἰμβαεὲξ ὁ νοσάὰ οὐ ἐμε 

κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται 
τρια τᾶν 6 τυπηΐαρ δηα 1 ταν 6 Ρεὶῃς εἰοχϊῆρα 

καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, 2 καὶ ἵνα 
δοσοσάϊηϑδ 85 4150 ἰοννασὰ στοῦ, δια ἴῃ ογάοσ [δὶ 

ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων 
7 τοϊρύ ΡῈ ἄσαννῃ ΟΣ 5615 ἔγτοα {πα οὐυΐϊ-οὔ-Ιδος 

καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων, οὐ γὰρ πάντων 
δὰ νυ ιὶοκρὰ ΤΆΘΩ, πο ΤῸ ΟἿ81 (ο;65) 

πίστις. 8 Πιστὸς δέ ἐστιν ὁ κύριος, 
6 ζβϊῃ. ἙἘαϊίσα! Ρυΐ 15 ἴθ [Ιοτά, 

ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει 
ΨΜΏΟ 

15. Ζομονδῃ, 0717,8,13,146,16-8. 1ῃη6 ΤιοΓᾶ, ΞΒΑΨΥΕ. 
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Αοἄ 5ε6Ιθοίθα σοτ ἔσζοχχ 
[[{86] Ὀδριθηϊηρ ἴον 

βϑοιναύίζοη ὉΝ δϑποίν- 
ἴῃ τοῦ ἢ βρὶ τὶς 

δ8η ἃ ὉΥ Ὑοῦκ ἔδίϊῃ ἴῃ 
{μ6 ὑσαΐῃ. 14 Τὸ ἐπὶ 
ΥΟΙΥ ἀοδύην Ὧδ6 οϑ]θα 
τοῦ σοῦ 6 βοοὰ 

ὭΘ5 ΜΔ ἄδοϊδσα, ἴοῦ 

106 Ῥυτσροβα οὗ δοαυὶγ- 

ἴὴρ ὕμ δῖον οἵ οὺῦ 

Ττοζὰ ϑοδὺθ ΟὨγ βο, 

15. 5ο, ὑμθῇ, Ὀγούῃρυς, 
βίαπα ἔστ δηᾶ χηδίη- 

δῖα ἡόοῦκ ὨΟΙά οἱ [πῃ 

ὑγϑδαϊθίοηβ ὑμαὺ τοῦ 

ΜΈ ἰδυρῃῦ, ψθίμοΣ 
δ νὰθ ὑγοῦρὴ ἃ 

ΨΟΣΏΔ1Ὶ τοσαῦθ ΟΣ 

ΦὨΣΟαΡῺ 8. Ιοὐῦασ οὗ 

οἴ 5. 16 ΜΌΥΘΟΨΘΙ, Γ,δΥ 
ΟἿἿΓ Το “9655 ΟὨγχὶδὺ 

δἰ πο δηᾶ αοᾶ οἷ 
ΕΔΌΠΘΙ, ψἴἷποὸ ἸΙογνρὰ 
15 δῃηᾶ γᾶν δνοῦ- 

Ιαϑυϊηρ οομιξοτῦ δηὰ 
ϑοοᾶ ΠΟΡΘ. ὈΓΥ τηθδῃ8 

οὗ υμπάᾶορεβοσνοα κιηᾶ- 

Ὧρ655, 17 οογηξζοσῦ υὑοῦκ 

θαυ δηα τϑκα τοῦ 

τὶ ἴθ ΟΥΟΥῪ δορὰ 

ἄεροα δῃᾶὰ μοχγά. 

μὲ ΕῚΠΔΙΙν, Ὀσούμουβ, 

ΟΔΥΥΥ ΟἹ ῬὈΓΔΥΘΓ 

ἴογ 5, ὑμαῦ ὑμ6 ποτὰ 

οὗ σοῃονδ" ΓΔ ΚΘΘΡ 

τιονίηρ 50 θθαΣν μὰ 

Ῥοίηρ βἰοσιβθοα 7υδὺ ἃ5 

10 15 ἴῃ ἴδοῦ ψὶῦ γου; 

δοιὰ ἰῃαῦ ψὸ ΧΔΥ 

06 ἁἀεοιινοσθα ἔσο 

ΒδΙΤΩΤῸ δμπὰ ψίοκοᾶ 

ΙΏ6η, Ι͂ὉΟΥ ζδϊῃ ἰ5 

ποὺ 8 μοββϑϑϑίοῃ οὗ 

811 Ῥϑοριῖθ. 83 Βαὺ {μ8 

Τιοσᾶ ἰ5 ζαϊυζα!, δά 

πο ΨΜ|]12 ἴϑκ υοῦ 

ψ1} ΒΧ ΒΥ σοῦ δῦ ὨΘΆΨἍἪΙ βυατα ἤσὰ δὰ Κθορ τὸῦ 

᾿ 
πεποίθαμεν 

τοῖα θὰ ψυιὶοκρα (οπθ). γε δνο Ῥθϑῶ ρεγϑυϑδαρφα 

δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ᾽ 
»ὰξ 'ἴὰ Τιοχᾶ 

παραγγέλλομεν 
Ὅ6 ΔΙῸ Βδυρίηϑ᾽ 

ποιήσετε. ὅ Ὁ δὲ κύριος 
ΤὯ6 ΡυΣ Τιοτὰ τ᾿ΤῊΔΥ βίσϑι θη ἄοννα 

εἰς τὴν ἀγάπην 

ἰδαὲ ψμδὶ (Ἀπ 65) 

υοῦ 816 ἀοΐῃβ 

ὑμῶν τὰς καρδίας 

εἰς τὴν ὑπομονὴν 
δῷ ἱπίο [1ῇὼ 65 επάυγϑησα 

6 Παραγγέλλομεν 
Ὗνε δῖ σβδυσίηθ 

στέλλεσθαι 
ἰο 6 ψ  ατγανηβ 

ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ 
δηα ποῖ δοοοσγαάϊῃξ ἴο 

παρελάβετε 
γοῦ τεορὶνϑαᾶ δου δι ἅθ 

ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς 

παρ᾽ ἡμῶν. 7 
Ῥοβϑιάθ οξιβ. τοῦ ἤδνϑ που 

ἴο Ὀ6 ἱγαϊδ 5 

ἠτακτήσαμεν 
6 ῬοΒδνϑᾶ ἀἱϑοσάθσν 

ἐργαζόμενοι κι 

ἐπιβαρῆσαί ὑμῶν: 9 οὐχ 
ἴο Ρυΐ νει προ 

ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ 
πού ΨΘ 8.6 βδανβδ δυϊποσῖν, ἰὰ οχᾶϑυ ἰδὲ 

ἑαυτοὺς τύπον 
σνγα τηϊσηῦ αἶνα ἴουοῦυ ἰἱἰπίο 

ἡμᾶς. 10 καὶ γὰρ ὅτε 
Αμᾶὰ Φοσ ΨΏΘΩ νὰ ΟΥ6 

τοῦτο παρηγγέλλομεν 
ἐν ΜῈ ἍΕ͵ΤΕ ΟΒΔΥΒΊΩΡ 

ἐργάζεσθαι 
ἴο Ὀ6 ψψοτκίησ 

ἴο Ὀ6 ται πη 

1οἱ Βῖσῃ Ὀ6 δδίηβ. ἯὟϑε δύο θδυίησ 

2 ἘΗΕΒΝΒΑΤΟΝΙΑΝΝ 8: 4---ξ.:1 

ἔσοπλ 6 ψίοϊκοα Ομ. 
4 Μογθονθσ, γα Πᾶν 
σοβάθησθ ἰῇ [{86] 
Πογὰ στοραγάϊῃρ τοῦ, 
ὑμαῦὺ τοῦ 8ἃῖ6 ἀοίηρσ 
δια ΜΙ] ρσὸ οὐ ἀοϊηρ 
ἴθ πῆρα 6 οΟΥ̓ΘΓ. 
ὅ Μααν ἰδ Ποσὰ οοῦ- 
ὑπ αἰτοοῦηρ τόοῦὰκ 
ὨΘαΡΐβ ΘΒ σΟΘΘΘΓΪν ἴῃ - 
ἴο 6 ἴονγθὸὶ. οὗ αοά 
δοᾶὰ ἰηΐο 6 δηδα- 
ΘΏΘΟΘ [Ι͂ΟὉΓ 86 ΟὨγχὶϑῦ. 

ΟΝοΟ Ψψ͵ 816 σἷν- 
ἴῃρ χοῦ ογάρβ, Ὀστονἢ- 
ΟΥ, ἰῇ {86 Ὡδη16 οὗ 
{μ6 Τιοτὰ 7655 ΟἸ στ ϑῦ, 
ἴο. νι μᾶγαν ἴἔτοπὶ 
ΘΟΥΟΥῪ Ὀσούμθσ. ψϑικίηρ 
ΑἸΒοΟΓΘΟΥῚΡ δῃᾶὰ ποῦ 
δοοογάϊηρ ἴο {μ6 ἰγ8- 
αἰοη τοῦ τσχαοσινρα 
ἴτοὰα 15. 7ΕΌῸΥ τοῦ 
γΟΌΓΒΘΙΝΟ ΚΠΟΝ {88 
ψνΔΥ τοῦ οὐρῃὺ ἰο Ἰηχὶ- 
ἰδΐθ 5, Ὀθσδδα 
αἰὰ ποὺ ὑθῆδανγα ἀἰϑοχ- 
ΘΙ δυοηρ τοῦ 8 ΠΟΙῖ 
αἰὰ νὰ οαὺ Ἷοοᾶ ἔγοχῃ 
ΒΏΨΟΣΘ ἔγθο, ἸῸ ἰῃ8 
ΟΟὨΌΓΘΥ͂Ψ, ὉΥ ἰΔΡΟΥ δῃᾶ 
οἱ] ηἰσῃῦ δ ηα ὅδ ψ6 
ἍΘΙΘ ψοχκίηῃρ 850. 85 
ποὺ ἤο ἱροθα 8 δχ- 

Ῥοηδὶνθ Ῥυσᾶθη ὉΡΟῺ 
ΒΔῺΝ ΟἿΘ οὗ τοῦ. 9 Νοὺ 
ὑμαὺ ψὰ ἄο ποῦ ἤδνθ 
δια ποῦν, Ὀὰαὺ ἷἴῃ οΥ- 
ἄθσ ὑμαὺ ψ χηϊρηῦ 
ΟΙΟΙ ΟΌΤΒΘΙΥΟ ἃ5 
8Ὼ ΘΧΘΙΏΏΪΒΘ ἴο τοῦ 
ἴο ἰπϊϊαΐθ 5. 1010 
ἴβιοῦ, 8150, θη ψ6 

ΜΟΙ πὶ τοῦ, να 

υυϑϑοὰ ἰο σῖνα σοῦ μῖ5 

οτᾶρυ: “ἼΣ ΘΏγΟΩΘ 

ἄοθ5 ἢοὺ ψϑηὴῦύ ἴο 

ΟΣ, ἡρίῦοσ Ἰοὺ τα 

εὐ." 11 ἘῸΓ ψὲ θᾶ 
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τινας περιτιατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, 

ϑοζὴβ (ΟΠ 65) ΔΙ ΚΙΩ 5 ἴη τοῦ ἀἰβογάοσυ, 

δὲν ἐργαζομένου ἀλλα περιεργαζομένους" 
ΓΡάΞΩΡ ἐργᾷξοι πῆ ἢ “ΜΟΥ ΚΊῺΒ δτουπᾷ; 

12 τοῖς δὲ παραγγέλλομεν 
ἴο ῃ6 Ῥυΐ ΒΌΘΩ (ο165) τνο 8.6 σδρίηδ 

καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ 
δα νὰ 8.6 Ἑροουχδασηε; ἴχ Τιοστὰ {26885 [6) ἘΦ ΕῚὴ 

ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν 
ἰὰ οτᾶου ἰὰὲ ψῖὶὰ αυϊοίῃθ5β νου Κη 5 6 

ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. 
Οὗ {πούάβοῖνθβ Ὀσοϑᾶ ἐπαν τϑν Ὀ6 δδίϊηρ, 

δέ, ἀδελφοί, 
Ρεῖ, Ῥχοίῃϑυβ, 

ἐνκακήσητε καλοποιοῦντες. 14. εἰ 
τοῦ 5ῃοιμια ὑϑῆδανο ὑϑά!ν ἴἢ ἀοίΐηρ Βη6. 1 

δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν 
μὰς δῶψομῃθ ποῖ ἰβοροσίηρ  ἰο ἴς ψόοσὰ Οξ5 

διὰ τῆς ἐπιστολῆς τοῦτον 
ἰγοῦρ ἐπὸ Ἰείζοσ, ΄ 1ῃ15. (ο6) 

σημειοῦσθε, μὴ . συναναμίγνυσθαι 
μ6 τοῦ ρυϊῆπρ βίβῃ ὁ, ποΐ Ἃὸ γὴϊχ ἊΡ 561ν 688 νγ18 

αὐτῷ, ἵνα ἐντρατῇ" 15 καὶ 
Αἰ, ἴῃ οτᾶεσ δαὶ πο ταϊραὶ ΡῈ τυχηρα ἴῃ; διά 

ἡ. “ὦ ἐχθρὸν ἡγεῖσθε ἀλλὰ 
ἔμ ὡς ἔχθροι ες τοῦ Ομ βἰ ἀΕΥΊηΒ, ρμυΐ 

νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 
Ὅ6 χοῦ ρυϊηρ τηϊμαᾶ ἢ 85 Ῥγχοίῃοσ. 

1. Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς 
ὍΟΥν (οη6) μὰς [6 Ιοστὰ οὔίδμα 

ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ 

τοιούτοις 

μὴ 
ποῖ 

18 Ὑμεῖς 

εἰρήνης 
Ῥϑϑδοθ 

παντὸς δῴη 
ΤΩΔΥ͂ Ἠδ δῖνο. ἰο τοῦ 16 ρεέϑδοὸθ ἰῃσουρβῃ 81] [ἘΣ ͵γῚ 6] 

ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ κύριός μετὰ πάντων 
πὰ ΟΥΟΙΡ ΙΤὐϑῆηθσ, Ὑπ6 Ἰοτά ἢ 8} 

ὑμῶν. 
ΟΥ του. 

1 Ὃ ἀσπασμὸς ἐμῇ χειρὶ Παύλου, 
Τὴ γρτοοησ ἴο ἂς ΤᾺΣ Ὠδηα ΟΕΡΡΘΙΙ, 

ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ" 
δ δεν) 15 565 Ὲ 'χ δνϑὲν Ιϑίΐετ, 

οὕτως γράφω. 
1π5 1 δ: υη85. 

18 ἡ χάρις τοῦ κυρίου 
ΤὴΘ6 υμάᾶρσεβουνοα κΚἰθάηθθθ ΟΥ̓ [6 χα 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. 
ΟΥυ οὔϑεθβῦβ ΟἸχιϑί τὶ 811 οὗ σου. 
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οογίϑίῃ ΟΠ65 8ΓΘ Ὑ8ΙΚ- 
ἰηρ αἰ βοσάθυῖν 8ΙΔΟΩΡ 

χοῦ, ποῦ ψουκίηρ ας 
811 Ὀυὺ τράάηρ πίῃ 

ψῆϑὺ αἀοο5 ποῦ δοῃ.- 

σΟΥ μοι. 12 ΤῸ βυοῃ 
Ῥούβοῦβ ΜὈῸ οἷν ἰῃ8 
ΟΥ̓Ω͂ΘΙ δῃηᾶ δχῃογίβϑίϊοῃ 
ἴῃ [{16] Τοτὰ ὅδβὺ5 

ΟὨγὶδῦ ὑμαῦ ὉΥ ψογκ- 

ἴῃς Μιὰ αὐἱδύηθεα 

[6 5ῃουα οαὺ ἔοοά 
μον ὑμδβοιναβ. βάση, 

18 ἘῸΓΣ τόῦυᾷ. ρᾶϑτί, 
Ὀγούῃθυβ, ἀο ποῦ ρίγβ 
ἹΡ ἴῃ ἀοϊὴρ τσῖρῃϊ. 

1480 ἰἔ δῇγοῃβ. ἰς 
ποὺ οδϑάϊθηῦ το. ὁ 

ψογα γοΌ ΘΙ [15 1δὲ- 
ἴβσ, Κορ ἰῃΐϊδ.. ομὰ 
ΤΑΔΥΪκΘα, βίορ διϑϑοοίαν- 
ἰὴ ψίθῃ Πίπι, ὑμαῦ ἢ 
ΤΊΒΥ ὈΘΟΟΙῺΒ ἈΞ δΠιΘά, 

15 Αῃᾶ γεὺ ἄἀο ποῦ. μ8 
σοηϑδίαοσϊηρ ὨΪϊπ] 85 
δ ΘΠΘΩΥ, Ὀαΐὺ οοηδη- 

16 ϑαμιοηϊβῃηΐπρ Ὠΐπη 

8ἃ5 ἃ Ὀτούμαογ. ΕΝ 

16 Νο τπδὺ. ἰδ8 

1ογτὰ οὗὐ ρθᾶοθ ἢϊπι- 

561 σἷὶνα τὸῦ Ῥθϑοθ 

σοηϑύδην ἴῃ ΟΥΘΙΥ 

ΜΟΥ. ΤῺ Τιογὰ 6 

νῖῦ 8411 οὗ τοῦ. - -- 

11 [ΠΘΥΘ 151] Ὦγ 

᾿στθοίίηρ, Ῥδ11᾽5, ἴῃ 

ΤΏ οὐ Ὠδηᾶᾷᾶ, ψΒΙΟΣ 

ἷἰϑ. ἃ. 5]6ὴ ἰὴ ΘΥΘΙΥ 

Ιοέΐοσ; ὑῃῖβ ἰδ {μ 

ἍᾺΣ 1 νυτῖϊο. 

18 Τὴ6 πυηάἀοβοσυθᾶ 

Κίμάηθθθ οὗ οὐσγ Τιοσᾷ 

ὅοβθὰβ ΟὨγὶδῦ 8 νηρα 

811 οὗ τοῦ. 

ΡΝ 

Ναί νον ΡΟΝ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 
ΤΌΝΔΕ. ΤῚΜΟΊΤΗΥ 1 

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿ἰΪησοῦ 1 ῬΔ]1, δῇ δροϑίὶθ οὗ 
Ῥδαὶ ΔΡροβξέϊα οἵ ΟΠ τιξὲ 7655 ΟἸὨ γι 5655 ὉΠ ΘΓ 

κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ [οἸλτηΘα οὗ ΟΟα οὐΐ 
δοοοταϊῃβ ἰο δηϊοΐμαοσ οἵ αοα ὡτῆρος ΑΝ δηὰᾶ ὍΔΥΙΟΣ δηᾶ τὰ πὸ τὰ 

ἊΝ ΘΒ, ΟἿΣ ὨΟΌΘ “ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ἐλττίδο ὧν [τ ΕΝ 
οὗ βξμεδὲ 7 65115 ΕἸ βορο. ἡμῶν Ψχαοῦασ, ἃ ΒΘῺ 6 

2 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει" 
το Τποίην σοηπίηθ οὔ ἴὰ Ζαῖῖα; 

χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
πηάσβοσνεα Κι πη ϑθ, ΤἸΏΘΤΟν, Ῥθϑοὸθ ἔγσοπι Οαοα 

πατρὸς καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 
ἘΔΊΒΕΣ δῃὰ οὔ χίασέ Ζ2εὲ655 οὔίῃθο Τιοσᾶ. οξιϑ. 

3 Καθὼς παρεκάλεσά σε 
Αρςοοχγάϊῃ 85 Ι Θδηοουτζταξοὰ σου 

προσμεῖναι ἐν ᾿Εφέσῳ, πτορευόμενος εἷς 
ἰο τεπιδὶῃ ἰουνασὰ 1ἢ ἘΝ [1] Βοϊῃδ ου ψᾺΨ ἰηἴο 

Μακεδονίαν, παραγγείλῃς 
Μεοεάαομῃίδ, ΕΝ} οὐάξει ἐμαὶ ψοιὺ τϊσὴϊ σμασο 

τισὶν μὴ -“ἑτεροδιδασκαλεῖν 
ἴο ΒΟΙΏΘ (οΟΠ65) ποῖ ἴο Ὀ6 ἰδδοῃίηξ αἰ ΤΙΝ 

4 μηδὲ προσέχειν μύθοις. καὶ 
οὐ ραὶ ἴο 6 Βανίῃρ [τ]η6] ονν γα ἊΝ την 5 δηᾶ 

γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες 
ἴο Βοπθϑιοσὶθς πηθομπῃάαρα, ψνὩΐοἢ 

ἐκζητήσεις παῤέχουσι μᾶλλον ἢ 
Βοακιηθδ ΟΣ 8216 δνὶηδ ϑομβϑίαθ ταῖΐμοσ ἴπδι 

οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει, 
δου βθ-δαζητ δίχα ο ΟΣ σοα 16 (06) ἰῇ ξαϊίῃ, 

-- ἔὅ τὸ δὲ τέλος. τῆς παραγγελίας ἐστιν 
- 540} Ὅν δα οξίῃμο [Ὁ ἐν τ ϑεγ:ς 

ἀγάπη ᾿ἐκ καθαρᾶς καρδίας ; ἘΞ 
Ιονβ οαυΐ οὗ ΟΙ6 88 διλᾶ. 

συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως. ἀνυποκρίτου, 
οὗ σοπϑβοίθησθ ξοοά δὴ οἔ απ μα ὩΠΠ ΡΟΟΣ 68], 

8 ὧν τινὲς ᾿ἀστοχήσαντες 
ΟΥ̓ ΨΏΪΟἢ (ἰμΐπ 55) ̓ ΒΟΙΏΘ (0168). Ὠδνίηρ ἀρνί δίρα 

ἐξετράπησαν εἰς τ ματαῖολο Ἰᾶνι 
ἴδον σσεσα ἰυχηθα οὐδ Ιαΐο νδΐῃ 81} 

Ἴ θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, - ὮΝ 
1115 ἰο 6 1ΔῈ ἰθδοῦϑυϑ, ποῖ 

νοοῦντες ήτε ἃ λέγουσιν 
ΤΘἾ81)}ν ΒΕ  Ὼ  ὩΘΙΪΠΟΣ ψΒαὶ (Β1165) {μον 8.6 βαυ 5 
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ΟΠ πη [μ6 Γαι: 
ΜΑΥ. ἰἤθσα ΡῈ ὑπ- 

ἀρβοσνρα Κἰπᾶάμηθ585, 
ΓΘΙΟν, Ῥθϑδὸθ ἔσο 
αοὐα [{Π6] ΕδύοΓ δηᾶ 
ΟἸἾ γί σθϑὰϑ. ΟἿΣ Τιογὰ. 

 συδὺ 8δἃ5. 1 δῃοοῦ- 
ἀββᾶ ψοι ἴο δἰδὺ ἴἢ 
ἘΡΗ 6.515 ΨΏΘΩ 1 85 
δροιδ ἴο βΡὸ ΙῺΥ ὙΆΥ 
ἰηἴο- Μδο- Θ᾽ ἀοιϊ 8, 850 
Ὶ ἀο πον, ὑῃϑῦ. νοι 
ταϊρηῦ ΘΟΠΤΗΘΙΩΠ Ο61- 
[δῖ ΟὔΘ5 ποῦ ἴο ῥβϑοῖ 
ἀαἰτξογθηῦ ἀοσύτγίπο, 
4 ΟΣ ὕο ὈΔΥ͂ αὐὐθηῦϊοι 
ἴο ἴαϊδα δἰοσίθβ δηᾶ 
ἴο ρθη θϑιορΊθ5,. ψΏ1ΟῺ 
ΘΔ ῸσὉὉΡ ἰῇ ποίῃϊηρ, 
Ῥαῦ ψΏΪΘΗ ΤΆΣ ΙΒ ἢ 
αὐοδύϊοη. ἔοσ. σθ- 
ΒΘΑΓΤΟΩ ταύ ὑπ8ὴ 
8, αἰδροηβίηρ. οὗ δὴν- 
ὑμέηρ Ὁ αοα ἰὰ οομ- 
Ὠρούμδοη Ψψι ἔδϊψ. 
ὅ ΠΘΆΠΥ ὑμ6 οὐ]θούνα 
οὗ τη τηϑδηδαΐθ ἰδ 
ἴονα. οαὖὐ οὗ ἃ. οἰθδῃ 
μρατὺῦ δῃᾶ ουὖὺ οὗ 8 
ϑδοοῦ οσομϑοίθησθ δᾶ 
ουῦ οὗ ἐαϊΐῃ νἰϊμουῦ 
Ὠγροοσίδυ.- 6 ΒΥ ἀδνὶ- 
αὐϊηὴρ ἔγσγοια ὑπ 658 
Δσ5. οογίδία. ΟΠΘ5 
δι Ὀ6θὴ ὑπτθα δβίᾶθ 
ἰηΐο 1416 ὑβκ, 7 ψϑιῦ- 
ἴα ἴο 6... ὑθδοῦθυβ 
ΟἹ ἰᾶὼψχ, υῤ ποῦ 
Ῥογοθίνίησ οἰ {6 
ΤΏΪΩΡ5 ὕΠῈ. ΔΙ βϑ σὴ 



1 ΤΙΜΟΤΗΤΥ 1: 8ὃ--Ἰ4 

τίνων περὶ 
δὲ (155) δρουΐ 

διαβεβαιοῦνται. 
ἴδ νυ αύὲὶ ἱπογοῦσηι!ν βιδἸ ΗΖίῃ Ρ. 

μήτε 
ΟΡ 

8 οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος 
γε ἔδνα Καοννὰ πα μα ὅθε. 6 Τῶν 

ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, 
1 ὄνὲῦ ΘΏΣΧΟΏΘ το ἐΐ Ἰαν [15 5108, 

ϑ εἰδὼς τοῦτο ὅτι δικαίῳ 
Βανίηθσ ΚΟ Ε, ΓΌΉΕῚ ἑἕμαξ ἰο γἱβῃίθουβ (96) 

νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ 
ἴὰνν ποῖ 15 Ἰγ]ὴ5 ἄοννῃ, ἰο ΙΔ} 1655 (ο 65) ας δηὰ 

ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι 
ΠΟΠ.-561- 50] οἰ πσ (οπ.65), ἴο ἰστονουθη 81 (ΟΠ 65) 

καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ 
δᾶ ἴο ΒΙΠΏΘΙΥΒ, ἴο ὉΏΪΟΥ 81 (ΟΠ 65) δὰ 

βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ 
ἴο Ργοΐξδιιθ (Ο11.65), ἴο βυλὶίουβ Οὗ ἔδίῃουβ δηὰ 

μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, 
ἴο ΒΥ ΔΊΘΥΒ ΟΥἨ τλοΐμοσβ, ἴο ΧγΌχ ἄθσοὺβ Οὗ ΓᾺ8]6 ΡΟΓΞΟΏΒ, 

10 πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, 
ἴἰο ἐοτηιϊοσαΐουϑ, ἴο ΤΆΘῺ ᾿νἱξ ΥΪ ΤΏ 8165, 

ἀνδραποδισταῖς ψεύσταις 
ἰο σδίομουβ ΟἿ γΔ16 ὈΘΥ5ΟῺ5 ΌΥ {86 ξοοί, ἴο 1ἴᾶγ5, ΄ 

ἐπιόρκοις,) καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ 
ἴο οδϑι Ὀσθαῖουβ, δηάᾶ 15 δηνίῃΐηδ αἰξέοσοηξ ἴο ἢ 6 

ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, 
Ῥείη ΘΑ Π1μ1] ἰβδοβίηδ᾽ 15 ᾿Ἰν ἰὴ δϑδιηβδί, 

11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης 
δοςοοχάϊη ἴ᾽ ἴῃ8 Βοοᾶ ἢδνν5 οὔθ φἸΟΥΥ 

τοῦ μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην 
ΟΥ̓ τ΄ 6 ἘἈΒΔΡῸΥ αοᾶ, ψὩϊοῆ τ οαἰτιιβίεα τ 

ἐγώ. ξ 
1, 

12 Χάριν ἔχω τῷ 
ΤΏΔΗΪ5 ΤῺ Ὠδνίηδ ἴο ἴπΠ6 (οπ6) 

ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ 
Βαν]ηβ οι ροννεσοα τὴθ ἰο (χὶθέ Ζ265158 ἰῃξς [Ιοσὰ 

ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος 
ΟΥ̓ 5, Ῥδοδυβο δι 8] τὰς δ6 σοπδίοσρα Βανί ρας 

εἰς διακονίαν, 13 τὸ πρότερον ὄντα 
ἀπο βδσνίσο, 186 ξοσυτεσ [{ὴῚ6] (006) ὈΘΪῺΣ 

βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὕὑβριστήν" 
ὈΙΔΒΡΏΆΘΙΏΘΥ ηἃ Ῥουβθοιῖοῦ δῃᾶὰ ᾿ἱπϑοϊθηὲ (88) ; 

ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν 
Ῥῃηξ ν᾽ 8δϑ 5Βῃονν ΓΟΙῸ, Ὀθοϑδαθο Ῥοίηρ ἱσιοτγϑιχὲ 

ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ, 14 ὑπερεπλεόνασεν 
1 ἀϊὰ δ1Ὶ ὈΠΌΘΙΙΘΣ, Ῥϑοδῖὰθ Ρονομα στοσα 

δὲ ἡ άρι τοῦ κυρίου ἡμῶν χάρις 
Ῥεῖ ἴπ6 υπάδοδουνοᾶ Κίμδηρεβ οὐίῃε Ιοτὰ οἷῃβ 
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ΟΥ πη ὑμίηρβ δροιυξ 
ΨΏΙΟΩ π8} 8.6 ζτῶ8Κ- 
ἰὴ βίσοῃρ δϑϑουίϊοης. 

Β5ΝοΟΣ ἯῪΠ Κῆον 
ἀμϑὺ [8 δ 15 Βηθ 
Ῥτονι θᾶ οὔθ ϑῃᾶϊος 
ἰδ ἸΔΜΓΙΡ ϑιη ἰὴ 
Κηομιθᾶρο οὐ {πὶς 
ἔδοῦ, ὑμαῦ δᾶ 15. ὕχο- 
τηυἹραίθα, ποῦ ἴῸΓ 8 
τὶσηθθου τῆϑ, αι 
ἔοῦ ὈΘύβοὴβ ΔΎ 1655 
οι ὑηγαϊν, Ὁηροαὶν 
ΒηΟ 5᾽ ΘΓ, ᾿ϑδοκίηρ 
τον -ΚΙ πη 655, δηὰ 
ῬΥΟΐβδηθ, Σ]ΌΓΟΘΓΘΥΞ Οὗ 
Τα ΏΘΥΒ δηα ΤΌ ΓΟΘΓΟΥΣ 
οὗ τιούμουϑ, ᾿8}- 
ΒΊΆΥΘΙΒ, 10 Τοχυϊοαίογα, 
θη ΨῺΟ 116 νι 
πλϑ165, ΚΙα ΠΆΡΟΥΝ, 11875, 
ἔλι56 ΜΝ ΘΆΣΟΥΒ, δηὰ 
Μδύθνοσ οὔμεσ ὑμίησ 
Ϊ56 ἰ'ἴὰ ορροβὶϊϊοη ἰὸ 
[6 ΠΘΘΙΡΏΣΩΙ ὑθϑοῃίηρ 
11 δΔεοοοτάϊπρ ἰο ἐμ 
ΒΊΟΥ Οὰ5 βοοᾶ Ὡθνδ οἵ 
ἴ8 ΔΌΡΥ Οοά, σὶῃ 
ΨΏΪΟΒ 1 85 δηὐγυϑίθα. 

121 δὶ στδύίοζαι ἰὸ 
ΟὨγὶδὺ σοθὺβ ΟἿἿ Τιοχγᾶ, 
ΏΟ ἱ᾿τηραγίθα ΠΟΥΟΥ 
ἴο π|6, Ὀθσϑῖσθ ἢ 
οομδιαθγρα ἴθ ἔδίῃ- 
11 Ὁ ϑϑιροΐορ χὰθ 
ἴο 8. ταϊηϊδίσν, 183 δ]- 
ἐουθ ΤΟΓΙΏΘΙΙΥ 1 85 
8. ὈΙΑΘΌΠΘΙΙΟΙ δῃά 8 
Ῥουβϑθοαΐοσ δα 8ὴ 1ἢ- 

βοϊθηῦ τῇδ, Ννοσίῃθ- 
1655, Σ ψἃ59 5 
ΤΏΘΙΟΨ, Ὀδοδιθθ 1 885 

ἱρῃᾳβοσαῦ δηᾷ δοίβα. 
ψλ ἃ 80 Κ οὗ ξαϊΐῃ. 
14 Βυ [6 πηᾶθεβοσνθᾶ 
Κιηδηθες οὗ ΟἿΌΣ ΤΓιοτγα 
δρομηαοα ΘΧχοθΘα ὩΡῚΚ 
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ετὰ πίστεως καὶ ἀγάπη τῆς ἐν Χριστῷ 
μα Ζαῖτῃ ὴ δὰ ἴονα 3 ἔμο (ο6) ἐπ ΟὨσίβξέ 

᾿[ησοῦ. 15 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης 
2ε58.5. ἘΔΙΙΩΙ 6 μνοῖὰ δδηὰ οἕ 41} 

ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς 
τοοορίϊοι δος ψοτίθν, ἐμαὶ [6 ἘΣ Ψεξ5 

ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι" 
᾿αῖῶθ ἰπΐο ἴ6 νοχὶὰ ΒΙΏΠΘΥ 5 ἴο 8ᾶνε; 

ὧν πρῶτός εἶμι ἐγώ, 16 ἀλλὰ διὰ 
οὗ ΨΜΏΟΣΩ Ἐχϑὲ ΔΙᾺ Ι, Ῥυξ ἰπσουρῃ 

τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ 
1159 85 5ΠΟΨΩ ΤΟΣΟν, ἱἰπ οσᾶοσ ἰαξ ἱθ [Ἷῃ6 

πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς ᾿ἰησοῦς τὴν 
Ἐτϑὲ ταὶ! 5ον ἴῃ [8 Ἐ ΕῚῚ ὥεϑυϑ 1τμ6 

ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν 
Δ ἸΟΏΒΎΘ55 (ἐγ βρίση, τοννατὰ ΕἸ Έ 91.2.5). 

τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐττ᾽ 
οὗ ἴδε (ΟΠ 65) Ῥϑῖὴβ αροὰὺῦ ἴο 6 Ῥο]ονίηρ ὕροὶ 

αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 
μὰ ἱπίο 1136 . δνογιδϑίίηρ. 

1 Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν 
ἼἸο 6 ὑπ ΚΙ οἵ (Ὡς 

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ 
πον ΑΕ ἸηνΊπ1016, ΟΠ]Υ ἀοᾶ, ΒοποΥ δὰ 

δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων: ἀμήν. 

αἰώνων, 
8565, 

ΒΟΥ ἰπΐο δα 8595 οἷ. ἃϑεϑ; δπΊθῃ. 

18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν 
ΤὨ15 18 [ΜΕ γὴν γε 

παρατίθεμαίΐ σοι, τέκνον Τιμόθεε, 
Τατὰ ουἱἱἱπρ διοσϑίας. ἰο νοῦ, ΟὨΣα Τιταοίῃν, 

κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ 
δοοοχάϊηβ ἴο τὰς Εοὶη Ῥεξοσα ὌΡΟΣ σου 

προφητείας ἵνα 
ἀμο οἰλδφρες ἵ ΤᾺ ογάρυ ἰδὲ 

, ," .α Ἁ ᾿ 
στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν 

σοι ΔΚ δὲν ται ατν βουνίσο ἃ ἰοῦ ἰῇθ πὸ 

στρατείαν, 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν 
ΤΑΣ λζασν βούνίςθ, Βανί ἕαϊχλ δῃά Ξοοὰ 

συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι 
ςοηβοΐθησθ, ΏΪΟΒ βόα (0065) Βδν!ηρ ΡΠ5Πη6α 6514 6 

περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν᾽ 
δουϊ τὰ 6 Ζδιῖα οχροσίοτιορα βῃῖρ οΟΚ; 

2. ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος, 
οὗ οα 85 ἘνΙΩΘηΒΘΊΒ 8) ΑἸΘΧΘΠΘΥ, 

οὗἷς παρέδωκα τῷ Σαταᾷφξ ἵνα 
ΕΠΗΩΝ τορος ΟΝ ἴἰο ἐπα Καΐδῃ 1ὰ οτᾶοσ ἐδδὲ 

παιδευθῶσι βλασφημεῖν. 
ἴδον τοϊσ;!ς μὲ ἀϊβορ πο ποΐ ἰἴο 86 Ιδβρθμοσηίηρ,. 

1 ΤΙΜΟΊΤΗΥ 1: 1δ---20 

δίοηρ ψι ἢ ΖΑ δηᾶ 
Ιονα ὑμπαὺ 5 ἴῃ σοῦ- 
πϑούΐοι ψὶ ΟὨγίϑῦ 
Ζοσα5. 15 ἘΔΙ ΗΓ] δηᾶ 
αἀοβογνίηρ οὗ 1] δο- 
σοορύδῃσο ἴα [Ὧ6 Βα ϑ Ωρ 
ὑμπαῦ ΟὨγὶδῦ σ65Ὲ5 
σϑῖὴθ ἴηἴο [6 ψοσα 
ἴο 586 ῦὺ]86 ϑἰθηθυα. ΟΣ 
[0656 1 δχ ζογϑῃλοβῦ, 
10 Νονούύῃθίθθθ, [16 
ΥΘΆΞΟΩ ΨΏΥ 1 85 
ΒΏΟΜΩ ΠΔΘΙΟΥ͂ ΜΔ5 
ηϑὺ ὮΨ Ἰηθϑὴϑ οΟὗὨ χὴ8 
85 πὸ ζοτοηιοβῦ οδδ 
ΟὨχιδὺ Φοθὰ ταϊρ ῦ 
ἀοιλοηβδύσαῦθ 811 Ὡἱδ 
Ἰορ -υουρ ΙῸΣ 8 

ΒΘΙΏΡΙΘ οἵ ἴχοβθ ψηΟ 
ΔΥΘ πΒοίῃρ ο ταϑὺ 
Το ἔαϊῃ οἡ Ὠΐη} 
Τοῦ δνθυϊδϑῦηρ 1116. 

11 Νὸν ίο {μ6 Κίηρ 
οὗ οἰογζαῖίν, ἱῃσοτταρὺ- 
1016, ωνίβῖθια, [{86] 
ΟἿΪΝ Οαοά, 6 ὨΟΠΟΥ 
δηα ΡΊΟΥΥ Ι͂ΌΓΟΥΟΥ δηᾶ 
Θνοῦ. ΔΙΆθῃ. 

18 ΤῊϊδ τιδηδαίθ 1 
σοχηχηΐϊε ἴο ψοι, ΟὨ11α, 
τὶπλοίῃν, ἰπ ϑδοοοτά 
ψὶ 06 τσχραϊοῦοῃβ 
ἰμαῦ Ἰεᾶὰ αἰσθοῦν οὨ 
το γοὰ, ὑμαῦὺ Ὁν ὑΐζδϑθ 
γοὰ ΙΔ ρὺ οὐ Ψψ8ρ- 
ἴὴρσ ἴμθ πὸ ψαγζασθ; 
19 Ὠοϊάϊηρ ἔα πὰ 
8 οοῦ σομϑβοίΐθῃσξδ, 
ΨΏΪΟ 50 6 δΥ6 

ὑμπταϑδὺ δϑἰάθ δῃὰ 
Ὦδγο οχρουιθησρᾷ βῃΐρ - 
ἌΤΘΟΚ ΟΟὨΟΘΟΓΩΙΩΡ 
[617] ζαϊῃ. 20 8Ἐν- 
ΤΟ ΒΟ 5 πα ΑἸοχ- 
δηᾶοσ Ὀοϊοὴρ ἴο 1686, 
8.6 Σ βᾶγθ πϑδηάρᾶ 
πο ΟΥ̓́Θ ἰὼ ϑ'ϑύβχ 
ἰδὺ ὑμανὺ 87 Ὀ6 
ἰδαρηῦ Ὁ ἀἰϊβοὶρ 
ποῦ ἰο ὈΙΘΞΌΏΘΠΊΘ. 



1 ὙΣΓΜΟΤΗΥ 2:1--9 

πρῶτον 
Ἐτϑὶ (125) 

δεήσεις, 
᾿ς ΒΌΡΡΟΙΟΘΈΟΙΏΒ, 

ὑπὲρ 

οὖν 
ἘΒΟΥ οσα 

ποιεῖσθαι 
ἴο ΡῈ Ῥείῃξβ ζηϑδᾶβ 

ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, 
Σαἰοχοθϑϑίοηβ, ἐπδη Κϑρίν 55, ΟΥῸΣ 

ἀνθρώπων, 2 ὑπὲρ - βασιλέων καὶ 
ΟΥΝΘΣ Κίηρββ δᾶ 

ὄντων, 
(ΟΠ. 65) Ῥδὶῃς, 

βίον 
Ἰνὶη 5 

3 , 

εὐσεβείᾳ 
ΤΟΥΟΥΪΏΒ 061 

καὶ 
Δηᾶ 

νὴ Παρακαλῶ 
Ι δὰ ΘΠ ΟΟ ΣΤ ΑΒΊΠΣ 

πάντων 
ΟΥ̓Δ (155). 

προσευχάς, 
ῬΥΆΨΘΥΒ, 

πάντων - 
811 ΤΩΘΩ, 

πάντων τῶν ἐν 
811 18 (οὔ65) ἷὰ 

ἵνα ἤρεμον 
ἴῃ οσᾶδυ ἱπαὶ 5111 αὐϊοί 

διάγωμεν -ἐν πάσῃ 
γγ6 ὕὯδν 6 Ἰϑδάϊῃρ σοῦ ἰπ 811 

καὶ σεμνότητι. 8. τοῦτο 
Δ ΒΕΓΟΊ5Ώ655. . ΤῊ 

ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος - ἡμῶν 
χϑσρίνϑθιθ 80 Κα ἴὰ ϑρῆς ΟΕ 16 ΞΑΨΝΊΟΣ οἔυβ 

θεοῦ 4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει 
οὗ αοὰ ΜΏΟ Δ1 ξ 21 -)ο 15  ΠΠὴ 5 

σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
ἴο 6 ϑανβεὰ δῃᾶ ἰηΐο δοουσζαϊς Κπουν]εᾶσαε ΟΥ̓ σα 

ἐλθεῖν. ὅ Εἷς γὰρ θεός, εἷς καὶ μεσίτης 
ἴο σοϊῃθ. Οὔ. ἴοῦ ὅοᾶ, οὔ δ]ῖ8ο τηβαϊδίοχσ 

θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς 
οὐ αοῦ δδυὰ Οὗ ΘᾺ ΤΆΔ ᾿ ΟὨσίβὲ 

᾿Ιησοῦς, 6 . ὁ δοὺς ἑαυτὸν 
6585, ἴπ6 (οι 6) Βανί βίνθῃα Ν δ ΕΙΟΣἢ 

ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ 
ΘΟΥΣΟΒΘΟΜαΪΏ ΕΒ ΓΔΏΒΟΤΪΩ, ονθ 8411 (ο΄ 65), 186 

μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις: 7 εἰς 
νυνιΐμθ 55 ἴο δρροϊῃίβα ἰγηθ5 ον; ἰμαίο 

τς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ 
ΜΏΪΘΒ (ἰδ 15) νν 85 νι 1 ὌΓΣΘΘΟΠΟΓ 

ἀπόστολος, --- ἀλήθειαν λέγω, οὐ 
ΔΌΟΒΈΙ]Θ, -- Ἀἐτυΐὰ Τ δΥὼ 5 ΙΕ, 

ψεύδομαι, ---- διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν 
1 δὰ Ἰνβ, --- ἰδβοθοσ ΟΥ ἡλίου πὰ 

καὶ ἀληθείᾳ. 
8Π48 ταί. 

ὑπεροχῇ 
ΒΌΡΘΥΙΟΥ 

καὶ ἡσύχιον 
δηᾷ 

καλὸν 
Ββῃς 

πίστει 
Ζαῖ 

προσεύχεσθαι τοὺς 
ἴο ὮΤΔν 186 

ἐπαΐροντας 
ἩΣΏΏΡ Ρ ἸΡΟ᾿ 

ὀργῆς καὶ 
τνυταῖ δ. 

8 Βούλομαι οὖν 
: 1 τὰ ΜΊΒΗΙΩΡ ἰμοχοῖοσα 

" ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, 
ΤΆΒΙΘ Ῥοσβοὴβ ἰπ ΘΥΘΥΥ ΡΙδοο, 

ὁσίους χεῖρας χωρὶς 
Ιονᾶ] . - μδῃαᾶβ δρϑτί ἔγοσα 

διαλογισμῶν. 93. Ὡσαύτως γυναῖκας ἐν 
αἰντα ρα τροϊκκοιίπρϑ. Α5-ἰὰ5 ΟΣ Θ ΪᾺ 

980 

2 ΟΙ ογοίοσα Ἵχδοσῦ, 
Ἐγδὺ οἵ 811, ἰῃδὲ 

ΒΌΡΟΙΠΟΘ ΟΠ 5,. ὈΥΘΥΘΓΕ, 
ΤΑ ΘΓ ΟΘΑΒΙΟΏ5, ΟΥ̓ΟΥΪΏΡ5 
οὗ ὑϑηκβ, Ὀ6 τηϑᾶβ 
σΟΠσΘγσ 411 δοὺξ 
οὗ θῇ, 2 σοῃσοχηΐηρ 
Κίηρα δηᾶὰ 411] ὕξοβθ 
ΨῺΟ 81:16 ἰῃ Ὠϊρῇ δ.δ- 
τοι; ἴῃ οὐάοσ ἰῃδαῦ τ 
ΧΏΔΥ 9Ὸ ΟἿ ᾿Θϑαϊηρ 8, 
σϑ]πὶ δῃὰ αὐἰοῦ 11ἴ8 
αἰ {11 σοαϊν ἅἄδνο- 
ο" 8ηα ΞΟΣΪΟ ΒΩ Θ35. 
3 ΤῊϊ5 15 πὸ δῃᾶ δο- 
οορύθθ ἰὰ (Ὧ6 5ἰρῃς 
οὗ οὐὐ ϑ'νίοσ, αοᾶ, 
4 χοθΘ Μὴ] ἰ5 μας 
811] Ββογύβ οὗ ἵὩ6η 
5ΠΟΊΙα. Ὀ6 βανϑᾶ δῃᾷ 
ΟοΒ ἴο 8ὴ ϑδοοιταίθ 
Κηονιθᾶρα οἵὗὐ ὑγαίῃ. 
δ)ΒΌΓ ξεοσθ ἴθ οὔθ 
αοᾶ, δὰ ομδ πιρᾶϊ- 
δίοσ Ὀθύνψθθῃ αοᾶ δῃά 
ΙΏΘη, ἃ Ι8 ΟἸἾγτΙ δῦ 
ὅοδθαβ, θΟ ρᾶγνθ 
ὨϊχΏ5617 8. σοσσοϑροηᾶ- 
ἴῃ ΤΟΙ [ῸΓ 8]}--- 
[5 15] ψῃαὺῦ ἰ5 ἴοὸ 
ῬὈ6 σψιϊμρϑϑθα ἴο αὖ 15 
ΟὟ Ῥδγύϊοασ ὑἱπ165. 
1 ῈΈῸΓ ἴπ6 ῬΌΓΡΟΘΘ οὗ 
ὑπϊ59 ψϊῦῶθο 1 ψ͵ὰ5 
ΔΡροϊηὐθα ἃ ὈΓΘΘΟΠΘΣ 
84 8ὴ ΔΡΟΒ[16--- 81 
6} Π}1πρ [6 ἰχαΐῃ, Τ 81 
ποὺ ἱγίηρ---8, ἰθϑο τ, 
οὗ ηδϑύϊοωϑ ἴῃ. ὑΠ6 χηδῦ- 
ἰδ οὗ ἔαϊζῃ δηῃηᾶ ὑσαΐῃ. 

8 ΤὨΏΘΥΘΣΟΥΘ 1 αοδίσα 
ἰδὺ 1 ΘΥ̓ΘΥ ὉΙδῦθ 
ἴῃ86 ΙΏΘῺ -ΟΟΥΥ, ΟΣ 
ὈΤΆΥΘΥ, ἰὴ ρ ἂρ 
Ιογὰὶ ϑηᾶβ, δρϑσύ 

ἔσο νι πᾶ 

ἄοραΐεβ. 9: Καθ 1 
ἀρϑῖίτθ 6 ψοιθὴ ἴο 

2. ὙΥ1Ὰ 1Ὁ]1] βοάν ἀρδνοΐίου, ἘΒΑΝΕ; ὑἱἢ 7.11] ἔθ οὗὨἨὨ σθμονδαη, 01,8. 
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καταστολῃῃ-. κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ 
ἄτεϑβ δΔάοσῃ δ᾽ ν.,2 15. τοοᾶθον πῃ 

σωφροσύνης κοσμεῖν - ἑαυτάς, μὴ 
Βο 655 Οὗ ταὶ! ἰο ΡῈ δαοσῃίηβ ἰπϑιίβθῖνεβ, οΐ 

ἐν. πλέγμασιν. καὶ χῥυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ 
ν΄ Ὀχαιᾶπι δά βοὶὰ οσ ῬΘΑΣΙ5 ΟΓ 

ἱματισμῷ πολυτελεῖ, 10 ἀλλ᾽ ὃ πρέπει 
ΒΑΙῸ ΟΥ̓ ΤΏ Οἢ οοβέ, ρυξὲ ναὶ ἰβ5 Ρεβίηξ 

γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, 
ἴο ΟΙΦΙ ῬΙΟ͵Ώ 51Π85 ΤΟΝ ύθῆςο οὗ Οοὔ, 

δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν... 
ἰγοῦσ οΥκ5 ᾿δΒοοᾶ, 

1 ᾿'Γυνὴ ἐν. ἡσυχίᾳ Ῥμανθανέτω ἐν 
αὐἱοίτιοϑϑ Θὲ ΔΘΥ 6 Ἰδδζηΐη ἴῃ 

διδάσκειν δὲ γυναικὶ 
ἴο ΡΕ ἰβδοδίπξ Ῥυΐ ἴο ννογηδσι 

οὐκ ἐπιτρέπω, .. οὐδὲ εὐ αὐθεντεῖν 
ποῦ. Ιδτὰ Ρϑυτα δ, ΠΟΙ͂ ἰο Ὀ6 ὈΙΘΙῺ5 ταδϑίθυ 

ἀνδρός, ..: ἀλλ᾽. εἶναι. ἐν ἡσυχίᾳ... 18 ᾿᾿Αδὰμ 
ΟΥ̓ ΤΏ816 ρΡεύβοα, μαΐ -ἰο 6 ἴῃ αὐἱοίηθ55. Αἄδτὰ 

ΝΟ πα 

πάσῃ. ὑποταγῇ 12 
Δ  ᾿συ]ςοϊοΣ; 

γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, - εἶτα - Εὔα: 
ΤΟΥ͂ 3 1} ννᾶϑ τηο]αθα, ἐμοσα (ΡΟᾺ) Ἐνδ; 

14 καὶ ᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη ἡ δὲ γυνὴ 
δὴἃ Αἄδιὰ ποΐ νν85 βεάμποςά, (8. θκὶ ψοιῆδιι 

- ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει 
Βανί Ὀ6θὴ βραμποθᾶ οἱ 1π ἐσδιϑθχθββϑίοιι 

γέγονεν. 15 σωθήσεται “᾿ «- δὲ 
586 Ὧ85 Θοοχὴβ ἴο Ρ6. 56 Ψ1Π1'7}65 βανϑά. αὶ 

διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν 
τσοῦρσῃ ἴδ ΠΡ δυϊηθ, 15 ὄνοσ μον σαῖθ!ξ τοχηδέῃ 

ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ 
πὰ - ζει ᾿ δπὰ ἴΙονα. δῃᾶ βαπουβοδίοη. δ 212} 

σωφροσύνης. ᾿ 
βου 655 ΟΣ τ]. 

3 πιστὸς ὁ “λόγος. 
ἘδμέαΪ ἴᾳ6 ψόοτσα. ᾿Ὰ 

Εἴ τις. ἐπισκοπῆς εἰ ὀρέγεται; -.- 
ΙΣ ΘΏΨΟΙΘ, οὗ ονθύβθούβῃὶρ ἰ5 ΤΘΔΟΙΙΩΕ; οαῖ αξίογ, 

καλοῦ ἔργου . -. ἐπιθυμεῖ... 25, -δεῖ 
Βη6 ΟΥΚ ἢ 15 ἀθϑι 5. Τί 15 Ὀηαϊη 5 

-οὖν.- τὸν “ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι, 
ἐδεσεζοσθ ἴπα. Τονθύβεεῦ. ἸΧΥΘΡΥΘΉΘΏΒΙΡΙΒ ἴο Ῥε, 

μιᾶς. : -γυναικὸς͵͵ ἄνδρα;"-- νηφάλιον; 
οἔομα. ... -Ψοχδῃ ΤΏΔ]Β Ῥασβοσι, Οβοβοσ, 

σώφρονα, κόσμιον, : ςξ-ςΞςἧκἔφιλόξενον, 
βοια 1 τησηά, δισβηθδοά, ᾿ Ζομα οὗ ΒΊΓΒΏΒΘΣΒ, 

διδακτικόν, 3. μὴ πάροινον, . μὴ 
ᾳυδηδεᾷ ἰο ἔβδοῖ, ποῦ: εἴνϑι ἴο νυϊηθ,, ῃ ποῖ 

1ἴὰ ΒΡ 5, 

1 ΤΙΜΟΤΗΥ .32:10---: 8 

ϑάοσ ὑμοιηβοῖνος ἰῇ 
Ὑ7611-ΔΥΥΘΩΡΘα ΟΥΘΒ5, 
ΙΓ τἸχοασδὺν πὰ 
Βου πδ 85. ΟΥ τἱηᾶ, 
ποὺ ὙΠῸ δὕσιθς οὗ Ὡδὶν 
Ὀγϑίαϊηρ δα ρμοϊὰ οσὕ 
ῬΘΑΙΓΙῚΞ ΟΥ ὙΘΙΥ ΘΟΧΡΘΙ- 
Ββ'ὶνθ ρᾶσρ, 1θρυῦ 1ἢ 
ἴῃ6. ΨᾺΥ ὑμαὺ Ὀδδὺπ 
ΜΟΘ ὈΓΤΟΐΘαϑίηρ ἴο 
ΤΌΥΘΥΘΏΓΠΘ (αοά," Ὥδηγ6- 
γ, ὑβσοῦρη. Ρβοοῦ 
ΜΟΥΚΝ. ΚΟ 

111τοὺ 84 ΜΟΙΊΘη 
Ιθᾶσὰ ἴῃ 5:16 ηὴσθ τὶ 
11 ΒΌΡΙΙϑὶν Θ655. 
121] ἄο. ποὺ φουγηϊῦ 
8ϑι΄)Ἴ. Μοδθη ἰοὺ ὕδθδοῇ, 
ΟΥ̓ ὕο Θδχϑύοῖϊδα δυῦμοῦ- 
1) οὐ 8 χϑη, Ῥαὺ 
ἴο 6 1 5606. 18 ἘΌΓΣ 
Αἄδιὴ ψὰ5 ἔοσγχθα 
υϑύ, ὕπθῃ Ἐνθ. 14 ΑἹ- 
80, Αἄδχὰ  ψὰϑ - ποῦ 
ἀοοσὶνοα, Ῥαὺ 86 
ψοτϑ. γ͵ὃ65 ὑπουορ ἢ - 
Ιν ἀρορινβα δηᾶ δι 
ἴο Ὀ6 1 ὑΥΘΏΒΡΥΘΕΒΙΟΏ. 
15 Ἡονονοσ, 5026. Ψ1] 
6 Κορὺ βδῖθ Ῥῃσοιρἢ 
Ὁ ΡΘατσ, Ὀτγον  ἀθα 
Θ᾽ σου 6 ἴῃ -ζα ἢ 

δα Ἰοῦθ δηᾶ βδῃοὺὶ- 
ΕΙοαύίοι 8] ὴρ ἐὺ 
ΒΟΌΠΘΏΘΕΒ ΟΣ ΠΩ, 

ΤΒδῦ. βἰαιοιηθαῦ 15 
᾿ ΤΩ ΠΕ1]. ἀτρο 
1ἴ δὴν τοϑ 5 θα ἢ - 

πὰρ οὐὐ - ΟΣ δ ΟΠΙΟΘ 
ΟΥ ΟΥ̓́ΟΥΒΘΟΙ, 86 ἰ5 ἅ6- 
ΒΙΤΟΙΙΚ. Οὗ ἃ ἔπ ὍΟΥΚ. 
2 ΤῊ6 ΟΥ̓ΘΥΒΘΟΙ Βμουὰ 
ὑμοσθέοσθ Ὀ6. 'στορτα- 
ὨΘΏΒΙΌΙ6, ἃ Βιυιβρθηᾶ 
ὍΓ οὔθ ψίῖθ, τηοάογϑΐα 

Βουμᾷ. ἴἢ 
ταϊηᾶ; οτάθεῖν, ΠΟΒ- 
ΗἰΐαρΙθ, αὐδ11164 
ἰο: οαὸῖ, ϑηοῦ 8 
᾿ἀΥ ΏΚΘῚ  Ὀγᾶσ]θσ, ἠοῦ 

101: Ργοζοβείωρ 9 σϑνοθηςο. αὐᾶ, ΒΑ; Ρῥγοθβϑι ήβ ἔθαν οὐ ΖΘ μθνδη, 078, 



1 ΤΙΜΟΤΗΥ 8: 4--1 

πλήκτην ἀλλὰ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, 
ἀεαῆπα ῬΙοῖνο, Ρμυΐ ψἱο]αϊη δ, τοί Βρῃςδ, 

ἀφιλάργυρον, 4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς 
πόα μι δρ νι, οὐδ ον Βουβθβοϊᾶ ΒΏΘΙΥ 

᾿΄ 4 Ἂ ςε - 

προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἔν ὑποταγῇ 

βἰδηδίηρ ρεΐοσα, Ἵομάτεθ Βανίηξ χὰ 5Βαρ]οοξίοη 

ετὰ πάσ σεμνότητος: ὅ εἰ δέ τις 
πε ΠῚ ὑπ θα δ ῥα Σ 1 »ουὐὐ ϑβδῆγϑομε 

τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ 
οἔ ἴῃ68 ον ΒουΞΟΠΟΙά ἰο βίβῃμ ἃ Ὀθέοσθα ποὶ 

οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ. 
Ὦ6 Βδ5 ΚΟ, δον οὗ φςοΙθϑὶδ οΥ αο 

ἐπιμελήσεται; 6 μὴ νεόφυτον, 
2. ἔς {Ὸ:} ὌΡΟΩΤ ποῖ ὩΘορῃσία, 

ἵγα ὴ τυφωθεὶς εἰς 

ἐπ οτᾶοσ ἰδδὲ τὰ Βανίηδ Ῥθθὴ Ὠχδᾶθ ἴο βύῦοκθ ἰηΐο 

κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. 

πραθεὶς Ἐφ ταϊσηὶ 2411 ἴα οΥ [88 ον]. 

7 δεῖ δὲ καὶ μαρτυρίαν καλὴν 
1 15 ἱμάϊησ Ῥυΐ 8150 τυϊῖλο55 Βη68 

ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα 
ἴο ΒΡῈ βανίῃρ ἔτοιῃ ἐπε (ομθ5) οαίβίαβρ, ἴῃ οσᾶδσ [δὲ 

ὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα 
τοὶ τὸ ΧΘΌΓΟΔΟ [86 τί Δ} 1 δὰ 5ηΆ 76 

τοῦ διαβόλου. 
οΣ μα ὍδΘν!]. Ξ 

8 Διακόνους ὡσαύτως σεμνοῦς, μὴ 
ϑοσνδηΐβ 885-85 ϑβουίουβ, Ὡοῖ 

διλόγου μὴ οἴνῳ πολλῷ 

ἀουμὶν Ἰοϊκίορ, ποῦ ἴο 6 ΤΑΌΓᾺ 

προσέχοντας μὴ 
μανίπα [χαϊλ4] ἰονψίατά, οὶ 

. αἰσχροκερδεῖς, 9 ἔχοντας τὸ 
[συτϑϑασ] ΚΓ αΙσαταοοξαι Βαΐῃ, Βανΐηξ 186 

υστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. 
Μααν οΣἶῆς ΖΑ]! ἢ οἸ6δὴ σομϑολθῶοα. 

10 καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν 
Αὐὰ ἔδεβα. Ῥαξ 1εὲἔμοζῃ ΡῈ Ῥεΐπε ρσχονεᾶ 

πρῶτον͵ εἶτα διακονείτωσαν 
και, ΄ ἔμπεσε (ὰΡο;) 1εῖ ἔμϑῖλ Β6 5ΒΈυν 8 

ἀνέγκλητοι ὄντες. 
Ὁμδοσι58}16 Ὀεαΐῃρ. 

11 γυναῖκας ὡσαύτως ι 
δ᾽, ζ92921:}} 85-.:8π5 ΒΘΣΙΟΌΒ, ποὶ 

διαβόλου αλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν. 
ΠΆΡΑ τ Ἢ μὰ δ ζανσα, θὲ ΣΑΣ πῃ 811 (1255). 

ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς 
1εὲ ἰθτα 6 οὗ οὔθ δ 2622: 9] 

τέκνων καλῶς προϊστάμενοι 
οὗ οὐΠ]άσθρ ΒΘ ίδπμαϊηξ ὈθξοσΘ 

σεμνάς, μὴ 

12 διάκονοι 
Ξοσχνδηὶβ 

ἄνδρες, 
ΖΩ816 ΡΕΣΒΟΏΒ, 
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ἃ σιηίίοσ, θὰ ΤΘΘΞΟῊ.- 
8016, ποὺ ῬδιΠρογθηΐ, 
ποὺ 8 ΙΟΥΘΙ ΟὗἨ ΤΙΏΟΠΕν, 
48. ΤΆΒῺ ὈΤΟΘΙ ἸῺ ΟΥ̓ΘΣ 
5 οὐ ΠΟ ΞΘὨΟΙΑ ἴῃ 
ἃ Π6 ἸΏΒ ΠΏΘΓ, Πδν]ηρ 
ΟΕ] ἴῃ δα] δούϊοη 
ψ 811] ΞΘΟΙΙΟΌΒΗΘΕΣ; 
5 ΑΙ ᾿Ἰῃρᾶθθα ΔΓ τδὴ 
ἄοθα ποὺ Κῆοῦν δοΣ 
ἰο ῥσγεβϑίαᾶθ ΟΥ̓ ἢἰς 
ΟὟ ΠΟΌΒΕΠΟΙά, ον 
ΜΠ Ὧ6 ἰδ σϑῖθ οἱ 
αοαβ σοῃρτορδύοῃ 9) 
θημοῦ 8 ΠΟΥ Οοη- 
ψνογίβα τ8, 20 ἴδδν 
ἰ(8αὺ Ὧ6 ταϊρηῦ νοὶ 
Ρυβδα ᾧ [χ]ὺἢ Ῥυὶα 6] 
8η4 1811 ᾿Ἰηἴο ὑδ6 7υἀρ- 
ταθηΐ ρϑϑϑϑα ὉὩΡΟῺ [6 
ὍΘΙ]. 7 Μογθονοσ, ἢ 
5ῃΟο Ια 8150 ἤᾶνγα 8 
ἤμπθ ὑοϑυϊ τ  ΤΥΌΤΩ 
ῬΘΟΡΙΘ οὐ ἰδ ουϊπίαθ, 
ἴπ ογᾶθυ ὑμαῦ 6 στηϊρῃῦ 
τιοὺ 1811 Ἰηΐο ΤΟΡΌΣΤΌΟΔΟῚ 
δα 8 βῆϑσζθθ οὗ [ῃ8 
ΤΏ 6νΊ]. 

8 Μιηϊδῦοσιδὶ ξ6ὲ- 
νδηΐβ 5ῃουα Ἡκονί δ 
ΡῈ βουίοιιβ, ποὺ ἀου]6- 
τοηρσαθᾶ, ποὺ βὶνὶπδ 
ἐπούλδοινοϑ ἴο ἃ Ιοὗὐ οὗ 

ψίρθ, ποὺ ρυϑϑαν οὗ 

αἰβῃομοϑῦ βαΐῃ, ϑ ὨοΪὰ- 

ἰῇ ὑπ βδοσβᾶ βϑοχοὺ 

οἵ ἴἊὋἢ6 ζαϊῃ νυ. 8 
οἴθδαῃ σοηβοίθησθ. 

109 ΑΙΞο, οὐ μθϑ6 Ὀ6 

ἰοϑίθα δα ἰο ἤύχθϑϑ 

Ἐχσὺ, ὕπθθα ἰοὺ ὑπο 

56ῖν 6 85 ΧΙ σίΘΥΒ,: 85 

πῃ 7ὺ δ8ῖ6 ἴἔσεθ ἔτῸπὶ 

δοουπαίίουι. 

11 οθη 5μουϊὰ 

ΚΟ 586 Ὀ6 ΒΘΙΙΟΌΒ, 
τοῦ 5ἰδηάοσγοι, τιοᾶ- 

ογϑαΐθ ἰῇ δοὶΐβ, ἔα ῃ- 

ΕῸ1 ἰῃ 811 [μίηρϑ. 

12τιοὺ ταϊηἰβίου δὶ 

βούνϑηΐβ Ὀ6 ὨῸΒΌΘΩΒ 

οὗ οὔθ νι ΐθ, θτ6- 

ἰαίϊηρ ἴῃ 8 Ζϊπ6 

ΤΩΔΏΏΘΙ ΟΥ̓ΣΡ ΟὨΠΤΕΩ 

ΝΥΝ ΘΟ ον 
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καὶ τῶν ἰδίων οἴκων" 
8150 οὔὗίβο οὐχῆὺ Πουξοῃο]άδθ; 

καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς 
ΞΏΘΙΥ Βμανὴδ βετνϑα δίϑθρ ἴο ἐβϑσηβα]νθ5 

καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν 
βηθ {μὲν δα ὑσοσισδ Δηα το ΟΙ ΒΡΟΚΚΘΏΠ655 

18 οἱ ὸ 
Ἐ86 (οῃ 65) γὰρ 

ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ ᾿[Ιησοῦ. 
ἷΐπ. αι ἰδ6 ἰπ ΑΝ οὐ μέν 

14 Ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων 
ΤΏθθα (155) ἕο γοὰ Σ χὰ νυσυϊησ, ΒΟΡΙῺΡ 

15 ἐὰν δὲ ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐν τάχει, 
ἱξενος δυΐ ἴο σΘοσῇβ ἰονναζαά γχγοόῖι ἰῇθ ααΐοῖζ 655, 

βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς. 
ΓΥΩΘΥ Ὀ6 5ίονν, ἴῃ οτᾶφυ ἐμῆαΐ γόοὺ χῆϑυ Κῆον ΠΟΥ͂ 

᾿ς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ 
1 ἰ5 ϑλαΐηδσ ῃ ΒΟ ΒΘΒΟΙΩ͂ ΟΥ αοὰ 

ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία 
ἴο 6 ἔπ 1) 5 5618 ΠΡ, ΜΏϊΟΣ 15 ΘΟΟΙΘ σα 

θεοῦ. ζῶντος, στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς 
οὗ σοἅ Ἡνίησ,, ὉἾΙΑΥ Δα ΒΌΡΡοσέ οἱ θτ 

ἀληθείας: 16 καὶ ὁμολογουμένω, ἔγα ἐστὶν 
ἰχυαΐα; δρᾶ σομ θα θαΙν ὼ πες ἘΕῚ 

τὸ ῆ εὐσεβεία: Ὃς 
{πμ8 ΟΕ τ 6 Του νγ6 ταν βίουυ; ᾿ Ὗ85Ο 

ἐφανερώθ ἐν σαρκί ἐδικαιώι . ἐν 
νν 85 πρε νυ ἴῃ Β65}, ᾿ 785 και θη 1η 

πνεύματι, ὥφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν 
ΒΌΪσΙῦ, ννὰ5 βθβρὺὺ ἴοϑῆβθῖβ, νν85 Ρσθϑοῃϑαᾶ ἴῃ 

ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμ ἀνελήμφθη 
πδίϊοαι, νν85 Ὀε]ανεαὰ ἴῃ ΨΟΣΙά νν 85 ἰδίζθῃ ὉΡ 

ἐν δόξῃ. ' 
ἴῃ βίον. 

μυστήριον. 

4 Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν 
Ἰὰ6 ᾳῈς βριτῖς ΞΡΟΚΘΩΙν ἰ5 βασὶρ ἰπαΐ ἴῃ 

ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες 
Ιδίοσ δρροϊαϊρα ἔσθ ὙΝ111 βίϑῃα αὐ ΒΟΙῺΘ 

τῆς προσέχοντες πνεύμασι 
οὗ ἴὰ 8 Βανίηβ [τ] 4] ἰοννασαᾶ ἰο βρίτὶΐβ 

πλάνοις διδασκαλίαις δαιμονίων 
εὐσϑηΐβ δηαᾶ ἴο ἴεδοῃῖηδ5 οὗ ἀφιηοῃβ 

2 ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, 
. ἴῃ ὮΥΡΟΟΣΙΒΥ ΟΥἩ ΞΆΣΘΥΒ ΟΕ 1165, 

κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν 
οὗ (ομ 65) μβανίης θθϑὰ Ὀσδησςεα 1 μοΐ ἴσο 6 οὐαὶ 

συνείδησιν, 8 κωλυόντων ᾿ γαμεῖν, 
ΠΟὨΞΟΙΕΏσΟ, οὗ (ομ 65) Σου Ὁ: αϊη. ἴο 6 ΤῊΘΥΥ ἸΠ, 

πίστεως, 
ΖΑ], 

καὶ 

- 

165 Ξδοσρᾷ βϑοσοῖ οὐ ἰηϊ5 βοᾶϊν ἀδνοίϊοῃ, 
Ψομόνβῃ, 01:8, : 

1 ΤΙΜΟΤΗΥ 8:18--4: 8 

δΔηα ὑποὶν οὐ ὨΟΙ56- 
ΠΟΙα5. 13 ἘῸΣ π6 τιθῇ 
ἍΏΟ ΙρἱἸϑίου 1ῃ 8. ΠΏ 
ΓΩΒΏΘΥ 16 δοαισηρ 
ἔογ ὑποηλβοινος 8 ΠΠ6 
δδηαϊηρ δὴ στοαῦ 
ἔΡΘΘΏΘΘΣ Οὗ 5ρθθοῦ ἰῃ 
{ῃὴ6 ἔαϊΐῃ ἴῃ σοῃηθο- 
ἰΐοῃ χὰ ΟὨ σι δῦ 965... 

141 δὴ υυίϊτηρ γοὰ 
θ65θ [ῃΐαρϑ, ὑποΌΡ 1 
ϑ Ὠορίηρ ἴο σοα ἴο 
γοι βροῦν, 15 θαὺ 1ἢ 
ΟΔδΘ 1 81. ἀδιδυθᾶ, 
ἰδαῦ γοὰ ΠΊΔΥ ΚΩΟΝ 
ον γοὰ ουρῃὺ ἰο οο- 
ἀποὺ ψοΟῦΓΒΘΙΣ ἴῃ αοακ 
ΒΟΌΒΟΒΟΙα, ψΏΪΟ [15 
6 σοῃρτοραίύΐοη οἵ 
[{06] νίὴ Οαοῦ, 8 
ΟἾΔ δπα δυρρογὺ οἵ 
86 ἰτυΐῃ. 16 Τησορᾶ, 
726 5ϑογθᾷ βϑοσοῦ οὗ 
ἰηΐὶς βοῦν ἀδνοίίοῃ ἰδ 
δατηξυοαϊν ρτοαῦ: ἪΘ 
νγ5 τηϑᾶθρ τηϑηϊοϑὺ ἴΏ 
ΠΟΘ, ψ5 ἀδοϊασγθαᾶ 
τσ ὐθοιδ πῃ ϑρί τὺ, ἂρ - 
Ρθασϑᾶ ἴἰο δήρβιβ, 8 
ῬΓΣΘΔΟΠΘΩᾶῦ ἀρουΐ διηοηρ 
Ὠϑύϊοηϑ, 85 Ὀθηθνρά 
ὍΡΟΣ ἴῃ [ς{Π6] νου], 
5 τοοθὶνθα ΠΡ ἐπ 

ΒΊΟΣ. 
4 Ἡονθνοῦ, [6 ἴῃ - 

Βρίσοαὰ εὐὔογϑησα 
58. 05 ἀσοἤηλίον ὑμαὺ ἴἢ 
Ἰαῖοσ ρουϊοᾶβ οἵ {ΐτὴ86 
ΒΟΔΘ ΨΜΠμΠ 1841 διὐνᾶῦ 
ἔτόῦὰ ὑῃθ ζβδιίῃ, ρδγ- 
ἱὴρ εαὐνοηθίοη ἴο 
ταὶϑιθδαϊηρ ἰπϑρὶτοα 
αἰξοσϑσοβ δα ἰθ8οὴ- 
155 οὗ ἀοιλοηδ, 2 ὉΥ͂ 
ῃὴ6 ὨΥΡΟΟΓΙΒΥ ΟΥἨὨ πιὰ 
ΨΏΟ 5ΒΡΘΒΚ 1165, Δ ΙἸΚΘΩ͂ 
ἰὰ ΘΙ ΘΟΙΒΟΙΘΏΟΘ. 85 
αἰ 8. Ὀσϑηδίηρ Ἰσοη; 
9 Γοσ ἀαϊηρ ἰο ΠΊΘΙΎΥ, 

ΒΑΝΕ; βθοσοὲ οὗ ἔθαε. οἱ 



1 ΤΙΜΟΤΗΣ 4: 4---10 

ἀπέχεσθαι βρωμάτων ἃ ὁ θεὸς 
ἴο Ὀ6 ΒοΙάϊηξ 5οῖνεβ ἔτοσ Ζοοαξ ΜΈΏΙΘΒ 86 αοα 

ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας "τοῖς 
ογϑϑίθα ἱπίο Ῥδχίβ Ια Β, νυ ἐμϑακϑθίνιη ἰο [86 

πιστοῖς καὶ ᾿ ἐπεγνωκόσι 
ΦΑΙ 1} οὔθ 5 δηά ἴο (9.65) Ἀανὶηδ᾽ ΘΟσΌΣΘΊΘΙν Ἐδουνη 

τὴν ἀλήθειαν. 4 ΩΣ ὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ 
{ῃ68 ΙΒδοδαθβθ δνεσν ογοδίϊοη οὗ αοά 

καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον - μετὰ 
ΒΕη6, πα ποίη ἴο Ὀ6 ύογ ἀνὰ ὙΜ1Ώ 

εὐχαριστίας λαμβανόμενον, ὅ ἁγιάζεται 
τδηκβρίνίηβ. Ὀθιηδ τοςεϊναᾶ, 11 15 ὍΘΙΩ5 βδηοῦθθα 

γὰρ -διὰ. λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 
ῸΣ ᾿σχουρῃ ψοτᾶ. οὗ ασοα δῃᾶ ἱἰμῃίοτοθϑβίοῃ. 

6. Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς 
ΤΏ656 (155) ΡΠ 5 ἀηᾶον ἴο πῃ Ὀγοΐμουβ 

καλὸς ΄ ἔσῃ διάκονος . Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, 
Βης σου ΜΙ 6 Οβούνδῆς ΟΕ ΟὨγχίὶδ {65Ὲ5, 

ἐντρεφόμενος : τοῖς λόγοις τῆ ἊἋ πίστεως 
Ῥοὶμξ ποιχιβηθα οὐ ἴο 6 νοτστᾶβ οἵί τ ΚΑΙ 

καὶ πῆδτ καλῆς ΘΕ ΕΘΗ 
δυᾶ οξζίηρ.. ἰρδοῆϊη 

παρ ἘΞ Ν ο ἢ ποὺς δὲ 
το ἍΜ Ώ]οα. ψγοὺ μᾶνθ ἐο!ονγοὰ δοηβϑίᾶθ, {ῃ6 Ρυΐ 

βεβήλους .: καὶ γραώδει μύθους 
Ῥσοῦδηθ .- δα ΠΑ λννοτθς 58." ΤῊ [5 

παραιτοῦ. : γύμναζε 
μ6 ΘΒΚΙΠΡ ΟΕ ἔοσ γοῦγ56 1, Β6 ἐγϑίηϊηρ (85 στα 851) 

δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. 8 ἡ -γὰρ 
Ὅπῤλ γουγβοι ἰονασα στονοσὴρ 61]; ἴῇῆς. ἔοτ 

σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον 
Ῥοαΐν «ταϊπΐησ (845 σσταϑ) ἰτἰοννδτ͵ᾶ 1{116 

ἐστὶν ὠφέλιμος, ᾿ἡ. ᾿ δὲ εὐσέβεια πρὸς 
ΡΕῚ ῬΘΏΘΗΟΙΔΙ, ἰπ6. Ραξ τονοσηρ 611 ἰοννασὰ 

πάντα ᾿ ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα 
811 (155) ΑΝ ΑΜ οΥΣ5, ΤΌΘ αν] ηΒ 

ζωῆς τῆς" νῦν καὶ, τῆ 
οὗ 6. οΕτἢ6 (οΠ6) ΟΝ ἃ πα οὗ 188 ἴδπε) 

μελλούση 9 πιστὸς ΄ ὁ.. λόγος καὶ 
[1:}591:2 μαροαξ (ὰ Ὀομλ6). ᾿ ῬΑΙΕἑ αὶ 6 Ψοτά δῃᾶ 

πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, 10 εἰς τοῦτο γὰρ 
ΟΥ̓ 811 τϑοθρύοῃ Ὀδ8οϊτ᾿ πνοσίων, ἀηῖο ἐπΐῖϑ ὸσ 

κοπιῶμεν . καὶ ἀγωνιζόμεθα, ὅτι 
Ὑ6 816 ἸΒΡΟΣΪΩΒ. δα 6 816 ἀΕΙααιτίς; Ὀθοβαβα 

᾿ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ 
Ἅ6 αν Βορρᾶ Ὡροὰ Οαοά ᾿νίηρ, ὴο ἰ5 ΞΑΨΙΟΥ 

πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 
. ΟἿ 81} ΤΆΘΩ, Ἢ ΤΩ ΟΒΕΙσ Οὗ δΊ 1 (ΟΠ 65). 
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σοιητηϑηαίΐηρ ὁ 80- 
Βύϑὶη ΙΥ̓Ο ἔοοαξ. 
ψΈΙΟΩ αοᾶ οζϑοίθα ἰο 
Ρ6 ρμᾶγίδβκρθῃ οἵ  ψ 
ἐπδηκδοίνίηρ Ὁ. ἐποβὰ 
ΜΏΟ αν ζαϊ δα ἢ 
Θιοσυγδύθιν ΚΉΟΝ ἰῆθ 
ἐχυιῃ. 4 ἸΠ6 ὙΘΆΒΟΙ. 
ἴον ὑμῖ5. 15. ὑμπαῦ δνθυν' 
ογθδαύϊζοηι.. οὗὐ αοᾷ ἰς 
ἤπ6, δῃᾷ ποίῃϊηρ 5 ἰο 
ὯΘ6 τοϊθοῖθα 1 1 15. τϑ- 
οοἰνθᾶ πὶ ὑθβϑηκε- 
αἰνίηρ, δ 1οΙ [ἴὖ.-ἰκ 
Βοῃοῦϊ ρα. ὨΤΟΌΡῊ 
αοάβ ψογὰ δηᾶ ὈΓΆΥΘῚ: 
οΥοΣ [1]. 

ΘΒ κἱνίπς [Ώ 688 
ϑάνϊοθς ἴο ὑμ6 Ὀσοίῃ- 
ΘΓ5 γοὶ ψ|Π Ὀ6 8 ἥη6 
ταὶ ἰδίου οὐ ΟὨγὶδὺ σ6- 
55, ΟἿΘ ὨΟΌΣΙ ΘΠ Θα 
αἰ ὑῃ6 ψογαβ οἵ [6 
Ταλ δηᾶ οὐ 8 ὅπ 
ἰοδοηΐϊηρ ψῃΐοῇ γψοὰ 
βᾶνθ [Ὁ] οα οἰόβεὶν. 
Βυ0 σ ον (6 
ἴ4156 βἰογίθς ΟῚ νἱο- 
1αἴθ ψῇϑδὺ 15. ΠΟΙΡ δῃᾶ 
ΜΏΪΘΩ οἱ ψοχάθῃ {6]]. 
ΟἹ [86 οὔευ ὨϑῃηάΩ͂, Ὀ6. 
ὑτϑϊὶμρ γουγβοὶ πὶ ἢ 
ΒΟΩΙν ἀδνοίϊοη" 85 
γοῦ δἰσ. 8 ΕῸΣ ῬΟΩΣν 
ττοϊλπΐησρ ἰα Ὀθηρδοῖαιὶ 
ΤΟΥ ἃ τὐῦ16; Ῥαΐ σόαὶν 
ἀδνούίοην ἰ5 ῬΘηΘΒΟΙδΙ: 
ΤΟΥ͂ 811 ὑπίηρβ, 85. ἴὖ 
ὨοΙᾶς. Ῥσοιΐθο οὗ" ῃ8 
ἢ16.: ΠΟ δδῃηᾶ. - [δῦ 
ΜΏΪΟΏ ἰ5 ἴο σΟΙ6. 

..[9 ἘΔ ΓΙ δηὰ ἀέβόγνυ-" 
ἰηρ οὗ 1] δοσορύδῃοθ 
ἴβ ὑμαῦ βὐδαίθπιθῃξ. 
10ἘῸ ἴο ἰῃϊ5 δηᾶ 
6 816 σψογκίηρ Πδσὰ 
δα ΘΧΟΓ ρ ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ, 
Ῥϑοδιβα 6 Πᾶν τοϑίρα 
ΟἹ Ποῦ οὐ 84 ἢν- 
ἱῆὴσ αοᾶ, ψχῇῶο 5 ἃ 
ΘΑΥΟΥ οὗ 411 βογίβ. οὗ 
ΔΘ, ΘϑΘοΐϑν. οὗ 
Ταῦτ} ΟἿ. Στ Ὁ; 

1 ΜΙ. ρβοάϊν ἀσνοίϊίΐου, ΒΑΨΝΡ;. ἢ ρδγ. οὗ Φομονδῃ, {17.8, 
ἀονοίϊοι, ἔβαν; θα οὗ ΦΖθῃονδῃ, 01:8, 

"8" ΑΟΑΙΣ. 
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ταῦτα καὶ 11 Παράγγελλε 
ἐμεϑα ([81Π55) Δ ηα Ἐς γοὰ σμδυρὶη 5 

δίδασκε. 12 μηδείς σου τῆς νεότητος 
Ῥα ψοόοῖ ἰεδοῃίηρ, Νο οὔθ οἔὖνοι οὐ ῃε γνουίῃ. 

καταφρονείτω, τ ἀλλὰ τύπος 
τοῦ Εἴτα Ρ6 ἰἰκίηρ᾽ ἄοννῃ Οἢ, Ῥαξ ΔΝ 

γίνυ. τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν 
ΡῈ Ῥδοοζηῖκ οὔίμαε ζβιξηξα!. (ο 65) ἰὼ ψοχᾶ, ἴῃ 

ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν΄. ἁγνίᾳ. 
οοπάαμποὲ, ΤᾺ ἴονθ, ἰὰβ Ζαϊΐ, ἰὴ ομαϑίρηβϑβ. 

13 ἕως ἔρχομαι πρόσεχε 
ὉδΈΣ 1 δὰ σογαΐηβ 6 ψγοῖ Βανίῃρ [᾿1η6] ἰοπασὰ 

τῇ ἀναγνώσει, τῇ ᾿. παρακλήσει, τῇ 
ἴο 6 γσϑβάϊῃρ, ἰοἴ6 ΘὨΟΟΓΤΩΘΘΊΩΣ, ἴο 6 

διδασκαλίᾳ. 14 εὖ. ἀμέλει οὐ ὐτοῦ 
ἡονξμθις Νοῖ ῬὈὲ ψοῖϊ ΒΕ ΘΔ, 61655. οὗ ἴῃ 6 

ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη. σοι. 
πῃ γψόοὰ ρυδοῖοιβρι, ΣΟ ννᾶξβ ίνβσ ἢ ἰο γοῖ 

διὰ προφητείᾳς μετὰ ἐπιθέσεως τῶν 
[29 ψ6}} 329] Ῥτορῆθον. νὴ νυϊῃε ροῦ οὗ [δ 6 

χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 1. - ταῦτα. 
Βδμᾶβ οὗ ἴῆ8 Ῥγθϑ συ ίοσν. ὙΤΉ656 ([10 65} 

μελέτα, ᾿ ἐν τούτοις ἴσθι, 
ὈΘ τί α!ϊαξῖσισ ἢ, Ϊὰ ἔμ6βε ({π:55) 6 γοῦ, 

ἵνα ἡ προκοτγὴ φανε 
ἴα οσᾶας ἰμαὲ δέν τὰ 106 5ἰσικίηρ ξοσυναταὰ χδι δὴ 

᾿ς πᾶσιν: 16 ἔπεχε 
ΤῊΔΣ 6 ἴο 811} (ο; 65); Ὅφ γοὺ Βανῖὴξ [ἰὴ 4] Ὡροῖ 

σεαυτῷ καὶ τῇ ᾿διδαδσκαλίᾳ" 
ἴο γΟΌΧΞΘΙΕ δῃὰ ἴο ἴπ 6 δοίης; 

ἐπίμενε αὐτοῖς: τοῦτο γὰρ᾽ ποιῶν 
6 ψοῖι σουδιηΐϊηρ ὉΡΟῚ ἐο θα; ἰπὶβϑ ἔοσ ἀοϊηῃρ 

καὶ - σεαυτὸν σώσεις. καὶ τοὺς 
δὴὰ ψΟΌΤΓΒΕΙΕ ψοὺ 11 βᾶνα δῷ -ἴῆς (0165) 

ἀκούοντάς. σου. 
ΝΕ : 61:4 οὗ νου. 

Β Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς͵ 
Τὸ οΟΙάθυ θη ὯΟ σοῦ 5ῃοιΠα ἀσαῦ ΙΑ προῃ, 

ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους 
ας Ῥὲ ψγοὰ βοἰγθδίζβ 85 ΣδίΒου, σου βεκ (ο;65) 

ὡς ἀδελφούς, 2 πρεσβυτέρας ὡς . μητέρας, 
τ “Ὀχοίμευβ, ες ΟἹΑ͂ΘΥ [ϑΟ͵ΤΏ ΘῈ] 88 τοί 6 Υ5, 

᾿ ψεωτέρας ὡς ἀδελφὰς. ἐν πάσῃ 
σοῦ ΒΕΣ ἔνοΙ 68} 85. βἰβίθιβ χὰ 811 
ἀὐγυτά: : ἐὰν ᾿ 

ομαβέθῃθϑϑ. 

3 Χήρας τίμα τὰς ὄντω 
γιάο ῬΕα Βοποσῖπιβ τὰ 6 (οθ5) δϑϑθηΐὶ 

χήρας. 4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ 
ψ]άοννβ. ἃ : Βαὲ ΔΩ͂ ΟὙΔ ΟΥ̓ ΟΠ το ΠΟΥ 

11 Κορ οὐ οἱνίηρ 
[ῆθϑθθ δοχζησϑηᾶ 8π8 
᾿οϑοίηρ ἴμθη. 121,6 
ὯΟ ΙΔ ΘΟΥ̓ΘΙ ἸοΟΙς ἀν 
ΟἿ γΟῸΣ σου. ΟἿ ἐμ6 
ΟΟΣΥΣΑΙΥ, ὈΘΟοΘ 80 
ΘΧΘΙΏΡΙΘ ἴο (8 αὶνῃ- 
11 οὔδθβ ἰῇ ϑρθακίηρ, 
ἰὰ σοπμάαποὺ, 1 Ἰονθ, ἱὰ 
ζαϊῦῃ,. 'ἴΏ ομδούθιθεσ. 
13 16 1 δὴ σουΐηρ, 
σομύϊηιθ δρρισγίηρ 
ΙἸΣΟΌΓΣΒΘΙΣ ὅο ὈΌΡΙΪο 
τοϑαΐῃρσ, ἴο.. θχῃοῖίδ- 
ὑϊοῦ, ο ὑθδο;λῃρ. 
140)00 ποὺ Ὅ6 ποῤ]ϑοὺ- 
ἱπῃρ [δε οἱ 1 ψγοῖ 
ὑμδὰ. νγὰβ. ρίνθῃ ψοὰ 
[τοῦρ ἃ Ργραϊούίοι 
δια. ΜΏΘῈ ὕμ8 Ὀοάγ οὗ 
ΟἸάΘΓ τῃθὴ ἰδϊὰ ὑμοὶσ 
πη ὕρορ: γοὺ. 
1 ῬΟΩ͂ΘΙ ΟΥ̓ΘΙ {μι6β8 
ὑηρθ; 6 -ϑρβοσοα 
ἴῃ θαι, ὑμὺ χοῦ 
δανδησθηθηξ ΙΏΔΥ 6 
τηϑηϊΐεϑὶ ἰοὸ 81 [Ρϑγ- 
ΒΟΏ57]. 16 ῬΥ σοηβίδης 
δαὐϊοηὐίϊοη ᾿ἴο ΨΟΌΓΕΘΙΣ 
δα ἴο. ΤΟῸΣ ὑθδοηϊῃρ. 
ΞΔΥ ὉΥ ἴἤθϑθ. ὑμίηρ5, 
ΤΟΥ ΨΥ ἀοΐϊῃρ, ὑμΐς γοὰ 
011 κᾶν Ῥοίῶῃ γουχσβοιῖ 
δὰ ἴδοββ:. ΨΜΏΟ ἸἸβιθῃ 
ἰο γοιι.. 

ἔν Ὅσο. ποῦ ΒΘΥΘΓΘΙΥ 

οὐἰ οῖχα δὴ ΟἷΔῈΥ 

{τῆϑ. Τὸ ὑμ6 σουύγαυυ, 

οαὐτθαῦ Ὠἷπὶ ἃ5. ἃ [8- 

ὉΠ 6 Σ, χοροῦ ἼΩΘΙ ἃ 5 

Ὀγούμουβ, 2 οἱάθσ. ψοπι- 

ΘΏ 85 ἀΘΟΪΏΘΙΕ,, φουῃρ- 

ΕΓ ΨΟΙΏΘΩ 85 ἘΙΒΟΘΤΒ 

ΜΔ. 811. ομδϑίθῃθβα., 

ὃ ἩΟΠΟΥ ἀρεησνον:ς 
8ΔΙΘ6 ϑδοίύυδ!ν ψιάονϑ. 

4Βυῦὺ 17 δὴν νπσἱᾶ- 
ΟἿ -Βδὰ5 ΟὨΠαΥΘΏ ΟΥ̓ 



1 ἩΓΜΟΤΗΤΧΣ ὅ: ὅ--10 

μανθανέτωσαν 
5 αν ηδ, 1οὲ ἔβεια 6 ἸΘΘΓΏΆΪΠ 5 

ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν 
ΟὟ ΒουΞΟΠΟΙΩ͂ ἰο 6 σανϑυΐῃξβ νν 6} 

ἀποδιδόναι τοῖς 
δράα ΤΘΟΟΙΏΆΡΘΙ565 ἰο 6 είν πϑ Ῥδοὶ το 86 

προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον 
μα ἐπλρνμσ {πὶ5 Το 15 τοοοῖνϑΌ]6 80 Κ 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ" ὅ δὲ ὄντως χήρα 
ἴῃ βίσῃξς οἔίμε αοᾶ; ἐῃ6 Ραξ Θϑβθ τ ν ψιᾶονν 

καὶ ἐμονωμέν ἤλπικεν ἐπὶ τὸν 
δηᾶ μανιπς βὰς ες βοσιθ [85 Ββορεᾶ ὡροῦὰ ἰδ6 

θεὸν καὶ «προσμένει ταῖς 
αοά δορά ΒὮΘ ἰ5 τουηδί πη ἰοννατὰ ἴο ἴδ 8 

δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ 
ΒΌΡΡΙ σαι δα ἴο [86 ῬΓΙΆΨΣΘΟΙΒ ΟΥ ηἰσῃξ δῃὰ 

ἡμέρας: 6 ἡ δὲ σπαταλῶσα 
Οὔ δν; - ἰδ (066) Ῥὰξ Ρεβανίῃρ νοϊυρίπουϑ)ν 

ζῶσα τέθνηκεν. 7 καὶ ταῦτα 
Ἡνὴ8 586 885 αἰἱοᾶ. Αὐὰ π656 (195) 

παράγγελλε ᾿ ἵνα ἀνεπίλημπτοι 
6 δἰ νῇῃ αν ετίς ἰπ οσᾶοσ ἱπαΐ ἐστ ΘΠ Ώ51016 

ὦσιν’ 8 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων 
ἘΏΘΥ ΤΥ 6; 12 Ῥυξ δῶσγομε οὔίῃ οὟἜῈ (οΟΠ}65) 

καὶ μάλιστα οἰκείων . οὐ 
δηάᾶ ΤΑΟΒΌΙΝ ΟΥ̓ ΒΟ ΞΘὨΟΙα [ΤΩΘΙΏΒ6ΙΒ5] ποί 

προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ 
Ὧ6 15 ὑχγονϊαϊῃβ, ἰδθ Ζαιίῃ Ὡς Ὧ85 ἀφηϊθρᾶ δῃὰ 

ἔστιν ἀπίστου χείρων. 
Π6 15 Οὔ υθοιθνοσ ΟΥΒΘ (0Π6). 

9 Χήρα καταλεγέσθω. 
Ὕψαονν Ιοὲ "6 Ῥοίῃξ ραΐ οἡ 115σῖ τοί 

ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυΐα, 
ΟὟ γΘδΥΒ Βικῖν Βδνὶηρ ὈΘΟΟΤΏΘ, 

ἀνδρὸς γυνή, 10 ἐν ἔργοις 
ΤΆΔΙΘ ΡΟΥ5Ο ΝΟΙΆΔΏ, 1Ὰ ὙΟΣΚΞ 

αρτυρουμένη εἰ ἐτεκνοτρό 
μετα νυϊτηθββοα δοουϊ, 1 586 σϑᾶσϑᾶ 

ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων 
5868 τϑοοίνϑα βίσδηοσβ, [έ ΟΕ ΠΟΙ (οΟΏ}65) 

ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ᾿ 
586 νναβῃθάα, 1Ὲ ἴο (Ομ 65) Ῥοίῃρ Ρὰΐ ὑπᾶροχ ἐσ ιΠδίϊοι 

ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ 
886 ννδὰ5 βιυ ββοίοηξ ὩΡΟᾺ, 15 ἴο ἐνεσν ψνοσΚ βοοὰ 

ἐπηκολούθησεν. 
586 ΖοΟ!]Ποννοα Ὁροΐ. 

ἔκγονα ἔχει, 
ΒΥβἀσ Πάσχα 

πρῶτον τὸν 
Εγβὶ τὰ6 

καὶ ἀμοιβὰς 

μὴ ἔλαττον 
1655 

ἑνὸς 
οὗ οὔ δ 

καλοῖς 
πε 

σεν, εἰ 
ἰᾶάσο, ἱξ 

πόδας 
ξγ:.:}} 

986 

σιδηδοβιάσϑῃ, 
ἴπθϑθ ἰϑϑστ γεῦ 
Ῥγϑούϊοθα βοαϊὶν ἄδνο- 
ἐἰοὴ ἰῃ ὑπο ΟὟ 
ΒοΙΒΘΠΟΙά δηα ἴο Κοαρ 
Ῥδυίηρ 8 ἅἀθ σΟΠΡΘ.- 
βούζοι ὑο ὑοῦ Ῥϑσθηΐβ 
ΒΩ ρσυδηαρδσϑηῦβ, ἴῸΓ 
{5 ἰ5 δοοθρύβθιθ ἴῃ 
αοα5 βἰίσῦ. ὃ Νὸν [8 
ΜοΙΔη ΜῺΟ 15 δοίην 
8 ΜιᾶοΟΥΝ δμηᾶ Ιοζὺ ἀ65- 
αὐταί 85 ρὰᾳῦ ΔῸΣ 
ΒΟΡΘ ἰῃ αοᾶ δῃάᾶ Ῥεσ- 
δἰδίβ ἰθ ΒΡ" σδύϊοης 
Δα ὈΥΒΥΘΙΒ Ὠἰρὐ δὰ 
ἄδν. 6Βυῦ ἴζ6 ομβ 
ῃδ8ὺ φόοθθ ἰῇ Ι͂ῸΓ 5θῇ- 
5.81 ταύ ποδύϊΐοη [18 
ἀρδᾶά ἰπμουρ 506 15 
Ἰνίηρ. 150 Κοορ' οἡ 
σοἰνῖησ ὕΠπ 656 σοχὰ- 
τηϑηᾶβ, ὑπαὺ ὉΠΟΥ͂ ΤΥ 
Ὀ6 ἰγσου Θ ΘΏΒ1016. 
8 Οογίδιν 12 ϑήψοῦθ 
ἄοθ5 ποὺ ργονὶθ ἴοσ 
ποθ ψο 8ῖ6 Ὧϊδ8 
ΟὟ, 8δῃά δϑρϑοΐϑ!ν 
ἔογ ἰῇοδβθα ΧΟ 816 
ΤΩΘΙΏΡΘΙΒ Οὗ Ὠϊ5 ὨΟυ56- 
ὨοΙάᾶ, 6 [85 ἀϊδβονηρά 
[86 ζαϊΐῃ δηᾶ ἰ5 ΤΟΥ͂Θ 
{πδὴ ἃ ρϑύβοῃ ὙϊὩ- 
ουῦὺ ξαϊνῃ.Ὁ 

θΙιοὺ 8ἃ ψιαΟΝ 8 
Ῥυῦΐ οὐ δ [᾿ἰδῦ ψὯ0 

Ἰοὺ 
Ὁ 

85 Ὀθοοὴθ ποὺ 655 
8 5ἰχὶνῦ γϑδσβ Οοἱὰά, 
8, 116 οἵ οὔθ Βυϑρδαᾶ, 
10 αν ἃ ὙΊΏΘ55 
ῬΟΓΩΘ ἴο ΠΕΣ [ῖοΥ πὸ 

ὍΟΥΚΒ, 11 506 γχϑαγρὰ 

ΟΣ άτθῃ, 1ζ 5.6 φηΐογ- 

ἰδϊηθα δυυδροσ, 11 

5ὴ6 ψαβῆθα ἰμθ ζϑοὺ 

ΟΥὗἨ ΠΟΙ Οὔθ5, 1 518 
τον ἔμοβο ἴῃ ἰσὶρ- 
υἱαύϊου, ἐξ 5ῃὴ6 ἀ11}- 
ΒΘΏΟΥ το] ΟΥΟΙΥ 

δοοα σψοῖκ. 

4. ον ἀδνοίϊοι, ΒΑ; νι ιβάοτῃ ἀπ 1δ8γ ΟὗἨ Φϑβόνδῃ, 98. 80 ἃ ῬΈγξοῦ 

ψιπουῦ αι, ΚΑ Θυρῦστ; ἃ ῬΟΥΒΟ ΨΠῸ Πᾶ5 ἀϊβονπεᾶ Φομονδῆ, 1:5, 

93] 1 

11 δὲ 
Ὀυξ 

ὅταν 

νεωτέρας 
ὙΟΌΏΘΟΥ (Ο01|65) 

παραιτοῦ" 
6 δϑκίηξ ΟΕ ἔοσ 5612; Ν.}2ε Ἐπ} οῖτ :)κ 

καταστρηνιάσωσιν τοῦ χριστοῦ, 
186ν σταϊσξ 66] ΒΟ ΧΊΊΔ11ν ᾿τρυ]ϑῖνο ΟΥ̓ ἰῃ6 Γμσιβί, 

γαμεῖν θέλουσιν, 12 ἔχουσαι 
ἴο Ὀ6 ΤΥ ΠΟΥ δ: Ψ1ΠΊΉΚ, Βανίης 

κρίμα τὴν πρώτην πίστιν 
Ἰυάστηθῃξ 1π6 Βυϑί ξαϊὶῃ 

ἠθέτησαν᾽" ἅμα δὲ καὶ 
ἴλεν Ρυΐ ββίᾶβ; αἱ [Π6 β8116 ἐλ Ῥαΐ 8150 

ἀργαὶ μανθάνουσιν, περιερχόμεναι τὰς 
ἰποβθοῖνθο ΐΟΥ 816 ἸΘΑΥΏΪ 5, Βοῖϊηξ δροπὲ τῃ6 

οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ 
ποῦδεβ, ποῦ οὴἱν αΐ ἱποξροϊζνα Ῥὰξ 8150 

φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι 
δοβϑῖρεσβ ΕΤοτοὶ ὝΟΙΚΟΥΒ δτοσπηά, ΒΌΘΑΚΙΩΣΚ 

τὰ δέοντα. 14 βούλομαι 
ἐπα (ἰμ: 55) Ὀιπάϊησ. Ι δὰ νυν 5 

οὖν νεωτέρας γαμεῖν, 
ἐμοσθζοσθ σουηδοχ [νοΟΠΊ6}} ἴο Ὀ6 χλϑυυν δ, 

τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, 
ἰο Ὀ6 Ὀφϑδχηρ ΟΠ] άτεπ, ἴο θ6 δ ΙΒ ΠΟΙΙΒΘΒΟΙΩ͂, 

μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ 
ποῦ ΟἿ ΟὨΣΌ ΒΗ ΟΕ ἴο Ὀ6 αἰνίη ἴο ἴδ 6 

ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν: 15 ἤδη 
(ο6) Ἰνηδ δϑαίμδε οὗ σον] ἰηΔΏΚο; δίσοδαν 

γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ. 
ΤῸ ϑδοὼθ Ψ6Ι͵Ὲ ἰυσηδα οὧὖὐδ ΘΒ α 6 ϑϑαΐδῃ. 

χήρας 
ψυλᾶονν5 

ὰ 
ὯὰΡ 

ὅτι 
Ῥδοδαα 

13 

ποῖ 

16 εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας, 
Ι1Ὲ δῆψνοῃβ ΖδΙ 1 [ννουϑ} 1:5 ανὶηρ σνἱάοννβ, 

ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ 
1οΐ Πϑσ Ὀ6 βοὴ ΠΡΟΙ ἴο ἐμθχ, δοᾶ Ὡοΐ 

βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα 
Ιοὲ Ὀ6 ννεϊβ;! θα ἄονσῃ ἰἴῃθ δοοῖθϑῖα, ἴῃ ογάδὺ ἰδὲ 

ταῖς ὄντως χήραις 
ἴο ἔμ 6 (οῃ 65) Εϑϑϑητϑ!ν ννιάοννβ 

ἐπαρκέσῃ. 
1 σαϊρμξ 5 ῆσο ΡΟ. 

11 Οἱ καλῶς προεστῶτε 
Τμ6 (9165) ἘΠΘῚΥ Βανὶὴξ βἰοοᾶ Ροξοχα 

πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς 
ΟἸΔΟΣ ΤΟ Ὲ οΟΥ ἀοιθ 6 ΒΟΠΟΥ 

ἀξιούσθωσαν, μάλιστα 
1οῖ βοὴ 6 Ῥοίῃρ γτϑοοκοπραᾶ νοσίην, ΤΑΟΒΏΨ 

οἷ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ" 
18 (οὔ65) Ἰδροσῖϊο ἰὰ ψοτὰ δῃ ἐθϑοβῖηῃϑ; 

ΤΙΜΟΤΗΥ δ: 11---ῇ 

11 Οὴ ὑπ οὐχ 
Ἀδϑηᾶ, ὑυση ον 
ΟΡ συἱάονγϑ, ΙῸΣ 
ΜΏΘΩ [ΠΟΙ ΒΟΧΌΔΙ ἐτη- 
ΡῬΌ]565 ἤδνθ σοχηθ Ὀ6- 
ὑνθθ ὑπο 84 ἐδ 
ΟἸγ δῦ, ὑπῃὸν ψϑηὺ ἴο 
ΤὭΔΥΥΨ, 12 ηδυΐηρ 8 
Ταάρταθηΐ Ὀθοδδο [6 γ᾽ 
δυύα αἰδεοσαγᾶρθα ἐμοὶ Υ 
Ἐγϑὺ ΓΟΧργθδϑίοη ΟἹ] 
ξολΐῃ. 13 Αὖ 86 βϑδῃιθ 
ὕλχηθ 6 8150 ΘΙ 
ἴο Ὅ6 πποσοιρίθα, 
ϑααάαϊηρ δρουδ ἴο ὑπ 

ΒοΙ565; γ65, οῦ ΟἿ] 
ὉΠποσουρἰδα, Ῥυδ 8150 
ΒΟΞΒΙΡΘΙΒ Δηα ΤΧΘΔΙ]ΘΥ 5 
ἰῇ ΟΥΘΙ ῬΘΟΌΙΘ 5 δἵ- 
ἔαῖγδ, ὑδικίὴρ οἵ 
Φϊησ5 6 Υ οὐρῃὺ ποῦ. 
14 ΤὨΘΙΘΙΟΣΥΘ 1 αδϑῖτα 
{16 γοΌΠΡΟΥ σψϊᾶονν5 ἴο 

ΤΆΔΙΥΥ, ο ὈΘΔΣ Ο}}}]- 

ἄτθ, ἴο τϑῆδρο ἃ 
ΒουβθὨΟΙα, ο ρίνγθ πὸ 
᾿μαπορηχθηῦ ἴο ὑμ6 οἢ - 

ῬΟΒΟΥ ἴο ΓΟΥΣ6. 15 ΑἹ- 

Τραᾶν, ἴῃ ἔδοῖ, βοῃλθ 
αν Ὀθθὴ ὑυγηθᾶ 
δι5ῖαθ ἴο ξοϊϊονν ϑϑύβῃ. 

161} ΔῺΥ ὈΘΙΙονίηνσ 
ὙΟΙΔΔ 1] Ὧδ5 ψὶάοτϑ, 1οὺ 
ὯΙ σοιονο ὑμθηῖ, δηᾶ 
Ἰοὺ 6 οοῃστθσαύϊοῃ 
ηοῦ Ὀ6 υπᾶοσ {ῃ)6 Ὀι1- 

ἄδθῃ. ἸΏΘΩ ἐὖ σδὴ χθ- 

ον ὕποδβα ψὯΟ 8:6 
δοῦυδ}}ν τψίάον. 

17 τοῦ [Π6 οἹάοσ θἢ 

ἍὝὮΏΟ Ὀγϑϑῖᾶθ ἴῃ ἃ ἢπθ 

ὙΆΥ Ὀδ6 τϑοκοηθᾶ ψοσ- 

Δ οὗ ἀοι]θ ὨΟΠΟΥ, 
ΘΘΌΘΟΙΔΙν ἔμοβα ΨΜἘὮΟ 
ἍΟΙΚ Πα ἴῃ βρϑδκ- 

ἴἸὴ5 δηᾶ ὑθδοβίηρ. 



1 ΤΙΜΟΤΗ͂ΤΣΥ ὅ: 18---ὁὅ 

ὰ γραφή Βοῦν ἀλοῶντα 
ὑϑτα τς βοχιρίασχε Β11 ἐμσοβληδ οὐἱ 

καί ἌἌξιος ὁ ἐργάτης 
Δ. ΜΟΥ με ουΚΤΆΘΩ 

κατὰ πρεσβυτέρου 
Θοννα Οα ΟἹΑΘΥ τ 

παραδέχου, ἐκτὸς 
ῬῈ νοι τϑοεῖνταβ διοηρδίας,. ἐπόλῤεινν 

δύο ἢ τριῶν μαρτύρων' 
ἵνο ΟΥ 1 525.-.:} Υ]Ώ65565; 

δὲ ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον 
Ῥαΐ ΒΙΩΙΩ ἴῃ β'δῃί 

-  ἔλεγχ ἵνα καὶ οἱ 
Ῥο γοι τα βεοντος, ἴῃ οτᾶδσ ἰῃαξ δἷδοὸ ἐπα 

λοιποὶ φόβον ᾿ς ἔχωσιν. 
Ἰρέζονου (Ομ 65) ἜΘΔΡ ΤῊΣ Ὀ6 Βαντηδ. 

21 Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον. τοῦ 
ΙδτᾺ ἐοααῖμρ ΜΙ Π 688 σοι θη. ἰπ βίσς οὗ ἴᾷς 

θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν 
αοᾶ εμᾶ οὔ σμῃσίοὶ ὅεβθὰβ δῃᾶὰ οὔίῃε σδόβει 

ἀγγέλων ᾿ ἵνα ταῦτα 
ὙΣΧΕΙΩ ᾿ ἴῃ οστᾶοσν ἰμδῇ ἴμοβ5ο (165) 

υλάξι χωρὶς προκρίματος δὲν 
νου δαϊμαὶ ἔθοτα, δρδτί τόσα Ῥτοϊασαρταθηΐ, ᾿ τἰοίαίπα 

ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. 
ἀοίηῃρ ϑδοοοχάϊῃσ ἰο ᾿ποϊμλαίοι ἑἰοννατγά. 

22 Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, 
ἘΡΡακ᾽ τον ως ἴο ἢο οὔ Ῥεσοῖῦ ρα Ωξ ΡΟ, 

18 λέγει 
15 ΒΑ ΙΩΒ 

οὐ φιμώσεις" 
ποῖ χοῦ 5881] ΣΧΔ2216; ̓ 

τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 19 
οὐ νϑέθβ οὗ Εἴτ. 

κατηγορίαν. μὴ 
δοουβαίίου ποῖ 

εἰ μὴ ἐπὶ 
Δ ποὺ ὑροῇ 

209 τοὺς 
τς ἈΠ6 (0168) 

πάντων 
ΟΣ 811. 

μηδὲ κοινώνει͵ ἁμαρτίαις 
ποῆμον Ὀ6 νοῦ βασι - ἴο 5105 

ἀλλοτρίαις. σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. 
ῬοΘΙοσίηΒ ἐδ οἴμουβ; σουχβοιξ οδαβδίθ ἢ ψγοῖ θη, 

23 Μηκέτι - ὑδροπότει, ἀλλὰ 
Νοῖ γεῖ Ὅ6 ψγοόοὺ ἀσιηκίτε γδίου, Βαΐ 

οἴνῳ ὀλίγῳ. χρῶ διὰ τὸν στόμαχον 
ἰὸ ννίθθ 1116 Ὅ6 σοι υδηρ ἰγουθ [86 δίοσαδοῃ 

καὶ τὰς πυκνάς σου. ἀσθενείας. 
δα ἰῆς. ᾿γτοαυθηῖ οὔ οι β᾽ ΚΠ 65568. 

24 Τινῶν ἀνθρώπων αἵ ἁμαρτίαι 
: ΟΥ̓ Ξξοχὴβ ΖΏΘΙ 1τὴ6 51.5 

πρόδηλοί εἶσιν, προάγουσαι εἰς 
Βοϑξοτθ [811] ον ᾶθηῦ. - δζβ, Εοϊμει Ῥεξοσβ ἀῖο 

κρίσιν, εἰν τισὶν τε τς δὲ καὶ 
Ταάρστηφηΐ, ἴο βοῖὴβ (0165} εἰ Βαΐ 8150 

ἐπακολουθοῦσιν’ : 25. ὡσαύτως καὶ “τὰ 
ἴδ 8. 816 ξοπουν δ ὌΡΟΣ; - - - 85-ἰ|.δ5 8150 - {86 

ἔῤγα᾽ τὰ καλὰς Ἠ πρόδηλα, καὶ τὰ 
ΟΣ 5 ἐᾷ6 πο. Ὅρξογα. ἴω ανίαφηΐ, δᾶ 86 (ΟΠ 65) 

ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ. δύνανται: 
οἰβασννῖδα - Βανί δ. ἰο Ὀ6] πὴ 'βοὺ ἐμὸν τα 8016. 
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18 ἘῸΣ 86 βουῦϊρίυσα 
56.025: “Ὑοὰ τοῦδ Ὡοὺ 

ΤΩΙΖ 216 8 ὈῈ1Μ1Ὶ ψΏΘη 
1 ὑῆσοϑμος οὐδ {8 

ΒΥΘΙΩἢ; 8150: “Ἐδ6 
ΨΟΥΚΙηδ 15 ΜΟΥ Ων οὗ 
ἰς ψαρ65." 190) 0 πο 
δάταϊν δὴ ϑδοουβδίίζοῃ 
δρϑιιδῦ δῇ ΟἹΑ͂ΘΣ Τ8}, 
χοῦ ΟἿἹΥ͂ ΟἹ [8 
ονίάθηοθ οὗὐ ὑψο Οὗ 

ἕστο ψἰθθϑϑθϑ. 20 Ἐ}6- 
Ῥτονθ Ῥϑίοσ 81} οῃ- 
Ἰοοκοῖβ Ῥεύβϑοῃβ ψὍο 
Ῥγϑδούϊοα βῖη, ὑμαῦ ἰῃ6 
γτοσὺ 8150 δ") Ὦδνδ 
ἔξδσ. 211 οι θυ 1Υ 
οὔαγρο νοῦ Ὀϑέοσο αοά 
δᾶ. Ομ σίϑὺ 9655 διὰ 
π6 ομόϑθὰ δηρθὶβ ἴὸ 
Κορ ῆθϑ8θ6. ὑπιὴρ8 
σπἰμουῦ Ρτοϊααρτηθηΐ, 
ἀοϊῃρ ποὐμίηρ δοοοζᾶ- 
ἱπρ ἴο 8 Ὀἱαϑβθᾶ 1ϑδῃ- 
ἴηρ. ᾿ 

22 ΝΟΥΟΥ ΙΔ γοὺ 
Ὠδηᾶκ ὨΔΘΟΌΣΥ ὌΡΟΣ 
ΘῺΥ τῆϑ; ὨΘΙΏΘΕ. Ὀ6 
8. ΒΏΔΙΕΥ ἰῃ [Π6. 5105 
οὗ οὐθυδ; ὈΧΥΓΘΒΘΙ͂νΘ 
ψΟΌΓΞΘΙΕ ομδδῖίβ. 

2 0 ποὺ ασὶῃκ 
ΔΊΟΥ Δ ΙΟΏΡΟΥ, αὐ 
1586. ἃ 6 τψίηθ ἴοσ 
[6 58Κ86 οὗ γΟῸΪ ϑίοχῃ- 
8ΟῺ δηα γουσ ἔγοαπθηῦ 
Οδ565 οΟὗἨ δἰσκηθδβ. ..: 

24 ΤῺΘ 51}58 Οὗ 50.186 
ΙΤΏΆΘῺ 816 ΡΌΔΙΟΙΝ τδῃ- 
ἱξοϑ, ἰϑαᾶϊῃρ αἰ σθοῦῦ 
ἴο υᾶρτηθηῦ, Ὀυΐὺ. 85 
Του οὐμοσ θη [ὑπο ῖῦ 
ΒΙῺᾺ51 8150 Ὀθοοσθ 
᾿χηϑηΐϊζοοῦ Ἰᾶΐοσ. 251} 

ἴῃ 6 581Π|6.. ΨᾺΥ 8150 

1ὴ 6 ὴθ ὑΟΥΚΒ 816 

ῬΌΡΙΙΟΙΥ ταϑηϊξοϑσῦ δπά 

ἔδοβο -δὺ δῖ οὐμοσ- 

ΒΘ. σϑημοῦ ἰὼ ΚεΡὲ 
μἰάᾷ. Ὲ 

᾿ 
͵ 
{ 

939 

- Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς 
ἈΒΤΏΔΩν 85. 86 ὉΠΟΟΣ  ψΟΚΘ ᾿ 5δἴαενεβϑ, ἐπ 

ἰδίους - δεσπότας πάσης: τιμῆς ἀξίους 
οΝΏ τ δδίουβ ΟΥ 811 ΠΟΙῸΣ ψνοσίν 

ἡγείσθωσαν, ἵνα ὴ τὸ 
1εἱ ΎΑ Β6 οουΒ ἀοτίηρ, ἴὰ οσᾶρσ ἐμαὶ ποῖ ἐμ6 

ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία 
ὭΘΙ6 ΟΥ ἴῃς αοᾶ δ ἰδ ἐθδοηΐη 

βλασφημῆται. 2 οἱ δὲ πιστοὺς 
ΠΩΣ 6 ὈΙΔΒΌΠοζηθϑᾶ. ΤῊ (ομ 65) Ρυλ᾽ ΖΑ] ξὰ] 

ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, 
Βανῖηδ Τηϑϑίοβ ποῖ 16εἰ ἴβοῖὴ Ὀ6 ἱπιπκΚίηρ ἄοννῃ, 

ὅτι ἀδελφοί εἰσιν" ἀλλὰ μᾶλλον 
Ῥϑοδβα Ῥχοΐῆουβ ἔπον ἃτο; ρῬυξῤ᾿ χαίθοχ 

δουλευέτωσαν, ᾿ ὅτι πιστοί ο-οεἶἰσιν καὶ 
1εἴ ἐἤθσα Ρ6 βιανίηδ, ὍῬθοδθο ζαιἐ με} ἔπὸν ἀτο δηᾶ 

ἀγαπητοὶ οἱ τῆς͵ εὐεργεσίας 
Ἰονοὰ 1π6 (ΟΠ 65) (ΟΣ [6 ΨΟΣΚΙΩδ ΜΝ 6}} 

ἀντιλαμβανόμενοι. ; 
τϑοθίνιης ἴὰ τοίυσῃ. 

Ταῦτα δίδασκε: καὶ 
ΤΏΕβα ([81}65) Ῥὸ γοὰ ἰθϑδοῃίη δ ̓ δηῃᾶ 

παρακάλει. 38. εἴ τις 
Ῥε σοὺ δῃοουσθρίηθ.,. ει ΤῈ ΘΏΣΟΠΘ 

ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ΞΡ 
ἰ5 ἰβαοῃὶηρ αἰ ἔουθ ν δῃα ποΐ ἢ 15 σοχχὶηῃρ ἰοννδσζα 

ὑγιαίνουσι λόγοις, τοῖς 
ἰο (ΟΠ 65) δίῃ μΘα 28] ννοτάς, ἴο ἐπμ6 οθε5) 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ 
οζίῃε [Γογά οξικ.. “6ξι5 Ομστιϑέ, δηᾷᾶ ἴο τῇς 

κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, 
δοοογαάϊηρ ἰο ΓΘνΝΘΣΙῺΒ Μν611 "10 ἴθ δο ηᾷ, 

4 τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, 
Ὧδ 85 Ῥθεῇ σχηδᾶθρ ἰοὺ βίώοκ, ποίη Καοννὶηδβ νν6]], 

ἀλλὰ- νοσῶν ζητήσεις 
ναΐ Ῥοίηρ ἀἰδεαϑοα βοοκίηρβ ᾿ 

λογομαχίας, ἐξ γίνεται 
ψοχά Ερηΐβ, οἱ οἔ ΠΟΥ 65 ἴο 6 

φθόνος, βλασφημίαι, 
δῆνν, Ὀ]ΒΡΘΙΐ65, 

ὑπόνοιαι διαπαρατριβαὶ 
ΒΌΞΡΣΟΙΟΏΒ ΕΧ}}9}.}}1: 1 ΒΟ, 5518 ἰΒηοῦεα 

περὶ καὶ 
δροιΐ 

ει ὧν 
νυ ἢ (ἰὨϊη55) 

ἔρις, 
᾿ϑέσίξο, 

“πονηραί, ὅ 
- ΜιοΚοά, 

διεῷφ φθαρμένων ἐστε 
οὗ (ὑπ68) Βᾶν τις [1 5.. ΟΡΟΘΒΆΙΣ ςοχταρίεα 

ἀνθρώπων. τὸν νοῦν καὶ ᾿πἄπεστερη ένων 
τ ΧΏΘΙ 6 ταϊηᾶ δῃᾶ δανίπα Ῥδρὴ θϑροῖοα 

δηᾶ' 

οὴ ὕπ6. ρΡατὺ 

Ἵ ΤΙΜΟΤΗΣ. 6:1---ὃ 

θ ΙΘὺ 85 ΣΊΒΏΥ 885 
ΔΓΘ 550 65 ὈΠΩ͂ΟΣ 8 

γοΟΚΘ Κρορ ο΄ οομ- 
Β᾽ θυ ηρ ὑμοὶγ:. ΟΨΏΘΥΗ 
ὍΟΓΟΝΨ. ΟΥἨ 01] ΠΟΙΟΥ͂, 
{πῃ 6 πϑθ οὗ 
αοᾶ δῃὰ (δ6 ἰδδοῃΐησ 
ΤΘΒΥ ὭΘΥΘΙΓ 6 ΒΌΟΚΘΩ 
ΟΥ 1] ΣΟΊ ΒΙν, 2 Μοσο- 
ΟΥ̓́ΘΣ, Ιοὺ ἐῆοϑθ δυὶηρ' 
ὈΘΙθυὴρ οΟὝο5 Ὡοῦὺ 
Ιοοκ ἄοψῃ ΟἹ 61), 
ῬΘοδῖι56  ὉΏΘΥ͂ 816 
Ῥτούμοσβ. Οἱ [πμ6 οοῃ- 
ὑγασν, Ιοῦ ἴθ 6 
ΤΏΟΓΘ ΓΘΘΑ͂ΙΥ 6 5΄ανθδ, 
Ῥϑοδιθα ὑμοδα σϑοαὶν- 
ἵἴῃρ 6 ῬϑηδῆῤΨ. οἵ 

ες ΠΏΘΙΪΙ βοοᾶά βουνὶορ" 
ΔΥῸ ΘΙ ον δηᾶ Ρ6- 
Ἰογϑά. 

Κοορ᾽. οἡ ξοδομίηρ 
{658 ὑἱηρβ δῃα ρἷν- 
1Ὡρ᾽ ὑΠ656. ΘΧῃμογύδ 5: 
ΔΙῚ ΔΩΥ τὰδῃ ἰθϑοῦθ5 
ΟΥ̓ΏΘΣΥ ἀοοσύγίίηθ δῃηᾶ 
ἄοθ ποῦ. ϑϑϑθηῦ ἰο 
ὨΘΘΙΏΪᾺΙ ψοχᾶβ, ὑποδα 
οὗ οὔῦ. Τοσὰ ὕθθὰδ 
ΟὨγχ δῦ, ΠΟΥ .ἴο. [86 
ἰοδορίηρ ὑμαῦ ϑοοοχαϑβ 
ΜῊ. ροαϊν ἀδνούοῃ» 
4)6 ἰβΒ ρΡυτρα ἃρ 
Γ[] Ρῥυϊα61, ποῦ τπ- 
ἀογβίϑηίηρ δηγύμίηρ, 
θα Ῥοΐῃρ τ ϑῦθϑ!ν 
αϊδθδϑϑα ὍΥΟΥ α165- 
οιΐρ5 δηᾷ ᾿ ἀθρϑίθα 
δου ψοτᾶβ. ἘΤΟΙΆ 
658. ἐπϊη55. ΒΤ Πσ 
Θῆνν, δ0116,. δρουδῖνθ 

ΒΡΘΘΟΏ ΘΚ, ΟἹ] ΟΚοα 5115- 
Ῥἱοϊοῃϑ, ὅ νϊἱοΙος αἷ5- 

ῬΡαΐοβ δρουῦ ὑγιῖϊδ5 

οὗ 

6 ὀογταρίδα τἋῺῊ 
τηϊηᾶ ᾿8ηα ἀθϑρολοᾶ 

3. Βοοδβθο ἰμβοβο ραγίακίπρ οὗὐ ἴῃ ροοᾶ οὗ γεπόναῃ: ΟἹ φδγίῃ,. 45. 
3» ΕΓ βοάν ἀσνοίζου, ΑΒΕ; ΙΓ Υδδσ οὗ σοπονδῇ, 71:8, 



1 ΤΙΜΟΤΗΥ 6:6--12 

πορισμὸν εἶναι 
βοαυϊδίτίοη ἴο Ρ6 

πορισμὸς μέγας 

τῆς ἀληθείας, νομιζόντων 
ΟΥ ἴλ 6 ἰσυΐῃ, 1 ξουυϊ 

τὴν εὐσέβειαν. 6 ἔστιν δὲ 
τὰς γτονουΐηδ 61]. γὙξὶ5 μα δοαυϊδίίοθ στοαΐ 

ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας" 
τὴ6 ΤΟΥΝΟΥΪΏΣΖ 611 δ 21} ΕΣ ΘΕ τε εγώ ζ-} εἴτα, δὴ 

εἰς τὸν κόσμον, Ἴ οὐδὲ ὰρ εἰσηνέγκαμεν 
οὐδὲν ὙὰΡ εἰσ ας ἰπηῖΐο ἰῇ ννοτ]ά, ποίμίηθ ΤῸ ΨψεὈοχα νἱ τ τ 

ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα" 
Ῥδϑοβϑο τοῖμοσ ἰὸ βεδσ οὖὰ δυσί ΜΜὙἘῈ 8.6 8016; 

8 ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ 
Βανηδ νμαΐ πουχίπῃχαθῃ β ἰὨΤΟΌΡὮ δα 

σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. 
ἐπιδοῦναι ᾿ ἰο ἰπ686 (ἐπί ρ9) ννῈ 5.81 6 5ϑιβαθά. 

9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν 
Ἴμδ (065) Ῥαΐ τυ 5 ἐο Ρ6 τὶ οἢ 

ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ 
816 Ζ Πἶὴ5  ἱπίο ἰοιαρίδιοη δῃηᾶὰ 586 

ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, 
τ ἐδοῖτος ᾿ διλυ ον 5ΘΏ56165 δῃᾶ Βυχίξα, 

αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους 
ὙΏ1Οὴ Ὅ8τὸ ἀταρδὶπε ἴο Ροϊΐοα 8 ΤΙΏΘΩ 

καὶ ἀπώλειαν: 10 ῥίζα γὰρ 
δηα τυ; τοοῦὺ :ῸΥ 

κακῶν ἐστὶν ἡ 
Ῥ8ᾷ (1155) 15 1τὴ6 

τινὲς ὀρεγόμενοι 
ΞΟΙᾺΘ τϑαοβίηξ ουὐἱ 

πίστεως καὶ 
ἕῆς Τα1 1 δηὰᾶ 

ὀδύναις πολλαῖς. 
ΤΑΘΏΥ. 

θεοῦ, 
οὗ (οᾶ, 

δίωκε δὲ 
δ γοόοι Ρυτγϑυϊηϑ 9}: 

πίστιν, ἀγάπην, 
δια, Ἰονϑ, 

ἀγωνίζου͵ 
Βο χοῦ βἰ συ ΘΙ ΩΝ 

τῆς πίστεως, 
οὗ ἴῇ 6 ξαϊῖα, 

αἰωνίου ζωῆς, 
[2 ΣΕ 5941: Προ, 

τὴν 
τε 

ὄλεθρον 
ἀεπίσασίοι 

πάντων τῶν 
ΟΕ Δ τὰ 6 

φιλαργυρία, 
ΤΟ Π655 ΟΥ̓ ΒΙΙΝΘΙ, 

ἀπετλανήθησαν 
ὝΝΟΙΟ 16 ΟΕ 1πἴο ουσοσ 

ἑαυτοὺς περιέπειραν χ 
Ἐμοχηβοῖνεα ΤΟΥ Ρἱεσοεᾶ δου ἴο ὑϑ]ὴ5 

11. Σὺ δέ, ὦ 
Υου Ῥαΐ, οΟ 

ταῦτα φεῦγε: 
ἐμθϑθ (155) ΄. 6 Βοϑίηβ; 

δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, 
τἰσαϊθοῦξηθσθ, σονοσίηδ Μ6]]1, 

ὑπομονήν, προαῦΐπαθίαν. 
Θἀχϑῃοθ, ΤΣ] 655 ΟΣ ΘΙΏΡΟΣ. 

καλὸν ἀγῶνα 
᾿Ὧπ6΄. ΕἸΛ ΟῚ 

ἐπιλαβοῦ ᾿ τῆς 
ἰδῖκα γοὺ Ζου 5615 ὑρορ ΟΥ̓ ἢ 

εἰς ἣν [ἢ καὶ ὡμολόγησα 
ἑπῖο ψΏϊσμ γοὺ οῖα οϑΠθα δα γψοῦ σορξβββα 

εἰ 
ἑηΐο 

οὗ ὨϊΟΒ 

ἀπὸ 
ἔτοτὰ 

ἄνθρωττε 
ΤΆΔ 

12 

τὸν 
τ6 

940 

οὗ ἔμ ὑγαίῃ, ὑἰηκίηρ 

ἰδὲ φοᾶϊν ἀσνούοῃ ἐς 

ἃ ταθϑῇ5 οὗ σϑίῃ. 6 Τὸ 
Ρ6 16, 10 15. ἃ ΣΘΔη5 

οἵ στοαῦ δβϑῖῃ, [815] 

ΒΟΑ͂Ι ἀδνούίου" δὶοὴν 
νι 5611- 5 ΠΟ Ἔηον, 
ΠΈΟΓΙ ψὸ μᾶνε Ὀσουρηὶ 

ποΐμὶης ἰπῦο [8 

ΜΟΙ, δᾶ ποῖῦμοσ 

8 Ὅοα ΟΔΕΙΥ ϑ8ῃγ- 

«εἰς ουὐ. 8 50, Ὠδυνΐηρ 

βαδίθηϑηοθ δῃηᾶ οονυ- 

οὐίηρ, γὰ 5ὴ2811 Ὀ6 Θοη- 

τοὺ τὶ (656 ὑπ ἰηρβ. 

ΟΘΉΗΟΜΘΥΘΙ, ὑμοβα 

ἍΏΟ δύο ἀοίοσυηϊ θα ἴὸ 

Ὅ6 ΓΘ 1411 ἰηῦο ὑθιηρ- 

ἰαϊΐοηῃ δὴ ἃ ΞΏϑ78 

ΔΩ ΠΊΔΩΥ͂ 5ΘΏΒΘΙΘ55 

δᾶ Ὠυγύξα!. ἀθβῖτοβ, 
ΜΏΪΘῺ Ρυηρο ΤΊΘῺ ἰῃ- 

ἰὸ ἀἀεοοίγχαούϊοη 88 

τυαΐῃ. 10 ἘῸΓ ἰδ Ιογὲ 
Οἱ ΠΟΏΘΥ 5. 8 τοοῦ οἵ 

811 βοτίβ οὗ 1 ]υΓΙΟΙ5 

ἑΐησθ, δηα Ὁ ΤΥ δ ἢ- 

ἴῃ ουὐ ΙῖοΥΓ 15. ΙογῈ 

ΒΟΙὴΘ6 πᾶν Ὅδθῃ Ἰρὰ 

ΔΕΙΤΑΥ ἴτοπι ἰῃθ ἴδῃ 

δι ἤδᾶνθ βὑβορϑα 

μου βοῖνο 811 ΟΥΟΥ 

αἰ ΘΩ͂ Ὀδίῃδ. 

11 Ἡοσνονοσ, γοῦ, Ὁ 

τῇ οὗ αοάᾶ, 66 ἴΤΌΙ 

{μ656 ὑηΐηρ5. Βα ρὺ- 

5.16 τἱσ θοῦ 658, 

σοΟαΙν ἀενούίοῃ," ζαὶῃ, 

Ἰονθ, δῃσαῃσθ, τὐἀ- 

ὯΘ655 Οὗ ὑδροθτ. 

12 ἘἸἰσὴῦ ὑπ ἔϊπ8 

Βρδὺ οὗ ὑμ6 ξαϊίῃ, βοὶ 

8Δ, ἔτη ΠΟΙάᾶ οἡ ἰδ 

ανουϊαδύϊηρ 1116 ΤΟΥ 

ψὨΪΟῺ γοὺ ΜΈΓ οδ θὰ 

ϑῃᾶ γοὰ οβεγβᾶ. [6 

“πΠΠπῆ“ΠπΠρππῤἷ᾿᾿ῤῤῤ᾿'Ἕ-Ἕ...-.....  --  -------- 

68. Τῆῖβ βοάν ἀσδνοίϊοα, ἔΒΑΝΕ; ἴθαγ οὗ ΦΖομονδη, 57.3. 110 ΟΟαΙν ἅθ- 

νοϊϊου, ΒΑνρῦνρ; θα οἵ σθῆονδῃ, 1.8, 

τ αακοκτυνανλκαβῳ 

μον δουδαθωοθνϑη ω. ὀσσσνοιβαο ἐθέγθν σον ϑμν ἀριτσον 

σα ΝΎ ΨΌΡΙ 

πριν ιν ως 
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καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 
πα ΟΠ θαϑίου [ἷἢ Β5μξ οὔτχδϑον νὶίοββοβ. 

13 παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ 
1 ΔΙᾺ ἸΏΒ ματα ἴἰοσοῦ ἴῃ 5'ίσῃ οἕίῃθ 

θεοῦ τοῦ ζωογονοῦντος τὰ πάντα 
αοᾶὰ μ6 (ομθ) βϑηθσϑηρ ανα ἰῃ6 81} (ἰἰ 65) 

καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος 
δορὰ οἔ (ῃχιβέ 9655 ἐδμα (ο 6) δδνίηβ θοστθ 1] 655 

ἐπὶ Ποντίου Πειλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 
ὭΡΟΒ Ῥοπέξιβ Ῥιδὲδ ἴ΄ἴς ἔῃ. οοῃ ξοβ5οη, 

14 τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον 
ἴο Οὔβοσνθ σγοῖ ἴδε ὄδοσαχηδησιηθηλ δβροί 688 

ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ 
ΥΘΡΥΘΒΘΏΒΙΌΙΘ. 5 {86 χηδηϊέοϑδίβιου ΟΣ [86 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 15 ἣν 
ΙΤοτὰ οὔιβ οἵ ὅ6βιι5 ΟΠ στιδί, δ 200) 1 

καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος 
ἰο δρροϊηϊθα ἐϊζηθϑ οὐὰ Μ15Πονν 6 ΒΔΡΌΝ 

καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν 
δηἃ ΟἿ] Ῥοίεηϊαίθ, {86 Κιημδ οὗ ἴῃς (οΠ}65) 

βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν 
ΤΌΠΠΕ 85 Κη ΡΒ 8δηα Τοτὰ οὗ ἴμ6 (ὁπ 65) 

κυριευόντων, 16 ὁ μόνος ἔχων 
ΤΌΠΩΒ 85 Ἰοχᾶϑ, ἴῃ 6 ΟὨ]Υ (ΟΣ; 6) Βανίηϑ 

ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, 
᾿τατηοσίδισ, πρηξ ἀννο!ἔηρ ἢ ᾿ΠΘΡΡΡΣΟΘΟΏΔΌΙΘ, 

ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν 
ΨΜΒΟΣΩ 56 ὯΟ οὔθ ΟὟ Τ6 ἢ ὯΟΙ ἴο 566 

δύνατα:. ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον" 
ὮΘ 5 ΔΌ16;. ἴἰο τη Ποῆοσ 8η4Δ σηΐϊβσῃΐς δνου δ ϑίη5; 

ἀμήν. 
ΔΙΏΘΗ. 

11 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι 
Το ἰῇς. το (οη65.) ἃ ἴδ6 δον δϑέθ 

παράγγελλε ὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ 
1: τὸ αὶ δέ α ἐὸ ἴο ἊΝ ἐρμα να ΎΝῚ αδίραὶ 

ἠλπικέναι ἐπὶ . πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ 
ἴο βανθ ρΡυϊ Βορα Προ Οὗ ΓΟ Π65 πομ-Εν] ἄθηςα, νιυΐ 

ἐπὶ θεῷ τῷ παρέχοντι ἡμῖν 
ὭρΡοΩ οὐ δδ6 (οῃθ) Ἀν] δου σ 56 ἴο ἃ5 

πάντα. πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν, 
811. (55) ΣΊΟΩΙν ἰπΐο Θη]οστηρθῃΐ, 

18 αθοεργεῖν πλουτεῖν ἐν ἔργοι 
ἰο ἔν δ ολλλο δὶ ξοοά, ἰο 6 χοβδ.͵. ἰὴ ΑΑοΝ 

καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, 
Ξπε, τὸ Π-αἰβισι υ τη Ρ (0565) ἕο Ἀθ6, 

κοινωνικούς, 19 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς 
Σϑϑαν ἴο 5ῆδσε, ἐγ ΘΌΣΣΩΒ ΟΣ ἴο ἐμβοιβοῖνο5 

1 ΤΙΜΟΤΗΥ 6: 13---19 

Ἔη6 ῬΏΡΙΟ ἀθοϊασυϑύοῃ 
ἴπ ἴἔτοηῦ οὔ ΧΏΒΘΩΨ 
τλίηθϑβθϑ. 

131ὴ ἰῃὴ6 5ἱρῃξ οἵ 
αοά, ΏΟ ὈΓΘΒΘΥΥΟΝ 811 
ἐῖησα δἰῖνα, δῃηᾶ οἵ 
ΟὨχδὺ σ 655, ΤΟ 85 ἃ 
Ί655 δα [6 δη6 
ῬΌΡΙο ἀδοϊαγϑύζοῃ Ὀ6- 
ἴοσγα Ῥοιίϊι5 ῬΙδίθ, 1 
δἶνθ γοῖ ογᾶοσ 14 (μα 
γοῖι οὐδοῦ (8 σοῃλ- 
Ταδηδζηθηΐῦ ἴῃ 8. βροῦ- 
1655 δῃᾷ ᾿ἱσσορσθῆθῃ- 
5016. ΜᾺΥ ὉΠΠῚ {μ6 
πὐδοϊξορίαϊίοη. οΥὗἨἁ ΟἿ 
Ποτὰ σόσθὰ Ομ υιϑὺ. 
15 Τΐϊβ [πλϑδηϊ}65ὕδ- 
100} πῃ ΔΡΌΥ δῃᾶ 
ΟἿἹΥ Ῥοίθοηῃϊαϊα ψ1}} 
Β50ΟΥ ἴῃ 15 ΟὟ 80- 
Ροϊῃηίθα ἰΐπιθθ, [6] 
[86 Κίηρ οὗ ἐοϑθ ΏΟ 
τι16 8ἃ5 ΚΙηΡρ5 δῃηα Γοχὰ 
οὗ ἴμποβαο ψὯΟ στὰ] ἃ 5 
Ιογᾶβ, 16 πὸ οῃδ 8Δ]οῇθ 
Βδνίηρ ἐπχηου δ], 
ΜΏΟ ἀν 115 ἰῷ ὑπϑ8ρ0- 
ῬΙΟΘΟΏΔΌΙΘ Ἰιρῦ, 
ψΏΟΙλ ποὺ ΟἿΘ Οὗ Π]6Ὼ 
Ὧδ5 5660 ΟΥ̓ δὴ - 566. 
Ἴο δίγχη Ὅ6 Ποῦοσ δῃᾶ 
ταὶ ονογϊδϑύϊηρ. 
ΑΙΏΘΏ. 

11 αἰἷν ογτάθυβ ὑὸ 
[οβα ΏΟ 86 τ᾽ ἢ ἰῇ 
86 Ῥχθϑϑθηῦ βυϑίθῃι οὗ 
ὉρΒ ποὺ ἴο 6 ὶρἢ- 
ταϊπαθᾶ,: δηᾶ ἰο τοϑῦ 
ὑπθὶ τ Ὦορθ, ποῦ ΟἹ 
ἀὐροοσχίδίη Υἱοῆθα, Ὀπαὺ 
ΟἹ ΟΟοῦ, ψο ἔυτ- 
ὨΙΒΏΘΚ Ὁ5 81 ἰπΐηρβ 
ΤΊΟΩΙΨ 10 ΟΣ 6ῃ- 
ἠογνιηθηῦ; 180 ΨΥ 
αὖ δοοᾶ, ἰο Ὀ6 τῇοδ 
ἰη ἢμὴ6 ψόσῖκθ, ἴο 6 
ΠΡΟΤΆΙ, τοϑαν ἴο 5,87, 
19 5 ΤΟΙ ΓΑΒ Σὴθ 
ἋΡ 017 ὑπο 8 
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θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ 
Τουπάδιίοι, Ἐπ ἰηΐο {86 (158) 

μέλλον, ἵνα 
Ῥοίηρ αρουΐ (ἴο οοπιθ)ς ἴῃ οτάϑσ ἐμδὲ 

ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως 
μον τηϊρμξ ἰδῖκο ἔον [λθυάβοῖνεβ ΡΟΩ Οὗ ἴῃ6 ΞΘ 8 }ν 

ζωῆς. 
Ἠξδ. 

20 Ὦ Τιμόθεε, ὴν παραθήκην 
τ Ὁ τί πτοίην, τῆς Εν μοὶ Ὀαϑίαθ 

φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους 
Βυδτᾶ χοῦ, -αχαῖαβ 5618 οὐ οὗ ἐμ6 Ῥχοῦϑδῃβ 

κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου 
δυοῖν νοϊοϊηρβ᾽ Δπα δ θϑοθ οὗ [26 Φδ15οὶν παταθα 

γνώσεως, 2. ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι 
Κηονραᾶρο, ΜὮΏΪΟΣ ΒΟΙῺΘ Ῥ͵χΟΤΩ ΒΩ 5 

περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. ᾿ 
δροὰΐ ἴμ6 ξαϊΐ πον ἀρν]αΐεα. 

᾿ς Ἢ τ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 
ΤΏΘ υπάεεεσνϑά Κἰηάηαββ ὙΠ Ὑοῦ. 
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8 βμθ ξουπμάδίΐζοῃ ἔον 
Ὁμ6 ξαῦ76, ἴῃ ον 
ἰμαῦ 8) ΙΔ μοὶ 
δ ἤτῃι ὨΟΙά οὔἡ᾽ ἴῃ 
ΤΟ 81 1176. 

20 Ο τίιἰπιοίην, συιδτὰ 

πδὺ 5. δα ρ΄ ἴῃ 
ἐχαπὺ πιὰ γοῦ, ἴυχας 
ἰῇ δῶν ἴσου ἰδ 

ουρὺν 5ρθθοθ5 ὑπαὶ 
νἱοιαΐθ ψῇδῦ 15. ὨΟΙΚ 
δὰ ἔσο ὕπ᾽ σοῃέγα- 

αἰούίϊοηβ οὗ ὑπ6 ἔδίβϑὶν 
σοῖο “Κπηομιθᾶρο." 
21 ἘῸΣ τ ΚΙΩΡ 8. 550} 
οὗὐ βσῃ [Κηοψ]θάρθ} 
5016 πᾶν ἀενίαϊοα 
Ζγοσὶ 6 ζαϊίῃ. - 
"ΜΑΣ [δ υπάἀδβουνρᾶ 
Κιίράποϑς. 6 ἢ τοῦ 
ὉΘΟΌΙΘ.᾿ τ πεν τ. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β 

ἸΤἬΌΟΥΝΑΕΡ ἸῚΜΟΤΗΥ 2 

1. Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ διὰ. 
Ῥδὰϊ ΔΡΟΒίΙα οἵ ΟὨσγίϑὲ θϑὰβ ἰπτοῦρῃ 

θελήματος ᾿θεοῦ κατ᾽ ἐπαγγελίαν 
Μ11 οξαοῦ. δοοοχαάϊηδ ἴο Ῥ͵ΟΙΏΪΘ6 

ζωῆς. τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 2 Τιμοθέῳ 
οξ ἫΝ ὯθΘ ἴῃ Ομχῖδὲ.. 7655 . ἴο Τπαοΐαν 

ἀγαπητῷ. τέκνῳ". ΠΝ 
᾿ Πονεὰ σα; . 

χάρις, ᾿ ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
. πλάρβοσνϑα Κιηάηθθθ, τοσοῦ, ρεθοθ ἔγοτλ αοὰ 

πατρὸς καὶ .- Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ.. τοῦ κυρίου 
Ἐδίμεσ. διὰ οξομγιθσὲ ἡ" Ζεβαβ᾽ ΟΣ [86 Τιοτγὰ 

ἡμῶν. 
οὔ. ᾿ ον, 

ὥ Χάριν ἔχω τῷ θεῷ, ᾧ 
τς ΒΩΚΒ [81 ανίηβ ἰοίβεο Ὑαοα, ἴον ΟΓᾺ 

᾿λατρεύω ἔς τε ἀπὸ προγόνων 
Ιδῃὰ σο ἀθυῖηρ Βαοσθα βεσνὶςσθ.: - ἔγΌΤΩ ῬΙΟΒΘΏΣΓΟΥΒ 

ἐν΄ καθαρᾷ συνειδήσει, : ὡς ἀδιάλειπτον. 
ἴη .: αφδῃ.: οοπβοίθησθ,. .:-85. -- ὈΠσΘαϑΙΩσ. 

ῬϑᾺΙ, 8ὴ 800 ϑίϊθ 
οὗ Ομ σδθθὺ 

Φσχοῦρσῃ αοα᾽ 5 ΨΠΠ1πὶ1 δὸ- 
οοτάϊηρ ἴο ὑΐ6 Ῥτζοζῃ- 

δ6ο οὔ {πθ΄ Πὲῖ6 ὑμδὺ 
15 ἴῃ αηΐοῃ ἢ ΟὨτὶβὺ 
Φεβι5, 20 : ΤΊ ΠΔΟΙΩΥ, 
δι ὈεΙονεᾶ ομπΠά: ὁ 
ΜΑΥ ἴμοῖδ Ὅ6. ὑη- 

ἀρβογσνθὰᾶ Κι 6885, 
ΤΏΘΓΟΥ, θα ἔγοπι 

αοά [{Π6] ἘΒίμδΥ δηά 
ΟἸγΙδὺ σοϑαβ οὐ Τιογά, 
ΦΒῚ δὰ ᾿δγδίθσῃ 

ἰο - αοά,.ἰο ΠΟΙ, 
Ἵ δ “ΤΟ ου δ " 58- 
οθα δουνίσθ 88. [Ὦ 
ξογοζδίμει αἱά δπά 

ἍΜ 8. οἴδδα. ὁρῶ 
᾿ βοΐθῃσο, ἐπαῦ 1- πϑυοῦ 
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ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν 
1 Ὅτ Ἀδυϊθε, ἐμῇ δροὰΐδ σγοῖ τϑιθυ σϑῆσα ἴὰ ἔμ 

δεήσεσίν μου, νυκτὸς καὶ ἡμέρας 
ΒΡ σϑ 05 ΟΣ τὴ, ΟΣ ἰρὴξ δᾶ (ΟἿ (δ. 

4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος -- 
Ἰοηδίηθ ψοῦ ἴοϑεβθ, δνὶβ ὈΘΘῇ σοι ρα 

σοῦ τῶν δακρύων, ., ἵνα χαρᾶς 
οὗγοῦ οξίῃα ἴθϑσβ,. ἧπ οτσάοσχ ἱμαὶ οὔ ον 

πληρωθῶ ὅ ὑπόμνησιν λαβὼν 
1 ταὶθϊ Ὀ6 ΒΠ1οα ὑπαᾶροτ- 6} ανίῃε ἰδκθα. 

τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις 
οὐῖβεαο ἴθ γψγοόοὺῦ σροοσίθο]. ἔξαϊΐῃ, δ} 1 οἵ 

ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ .. σου 
ἄννεῖ ἴα Βτϑὶ ἴῃ ἐπθ βυδῃσιηοῖμεσ οὗ γοῦ 

Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, 
Τιοἱ5 δὰ ἰοΐβαο τοῖος οἶνοιυ Ἑπῃΐςορ, 

πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. 
να θεϑ σοιρβάρῃξ θὰ ἰμαὶ δἷϑξὸ ἴὶὰ σοῦ. 

6 δι’ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω 
ἘΒΧΟΣη ψὩΐσΝ σαῦθα [ὅτ σου αϊηρ Ὁ 

σε ἀναζωπυρεῖν τὸ: χάρισμα 
στοῦ ἰο "6 τοδί να (85) ὅσα δϑδΐῃ ἴδ6 βτδοϊουβ δ εὶ 

τοῦ θεοῦ. ὅ ἐστιν ἐν σοὺ διὰ τῆς 
οὐίῃο αοᾶ, ψὩΐϊὰ 15. ἰῃ σψόο ἰπτουρῃ ἰδ 

ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου 7 οὐ γὰρ 
Ρυξείπα ροὰθ οὔθ δηᾶβ οξχδ; πος ἴοι 

ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας, 
8ανϑ ἰοῦ ἴἢ 6 Οοὰ δρὶσιδ - οδοονδζάϊςο, 

ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης. καὶ 
Ῥμυΐ ΟΥ ροῦν σ 86 ΄᾿ οὔ ϊονθ . 8Παά, 

σωφρονισμοῦ. 8 μὴ. οὖν 
οὗ βου αχι6855 ΟΥ̓ τηϊπᾶ, Νοῖῦ᾿ . Ἰοσοξοσο 

ἐπαισχυνθῇς ᾿ τὸ μαρτύριον 
5ῃου!ᾶ γοῦ ΡῈ τηϑᾶβ ΔΘΒΘΙ,ΕΩα6ῦ ροῦ ἴθ ψυτίη655 

τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον 
οὗίῃο. ἸΤοζτᾶάᾶ οὖυβ ὕθζ 8 ἴδε Ῥουπᾶοῃο 

αὐτοῦ, ἀλλὰ συνκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ 
οὗ δίτω, Ὀπὺΐ ΒΌΡΕΟΣ δᾶ νι ἴο 6 δβοοῦ Ὡθνν 

κατὰ - δύναμιν θεοῦ, 98 τοῦ 
ϑοοοτάϊηρ ἴο Ῥονερ. ΟΣ αοά, ΟΥ [86 (ο:6) 

σώσαντος ἡμᾶς. καὶ καλέσαντος . κλήσει. 
Βανῖηρ βανεᾶ ᾧὉ5 δηά παδνΐπρβ σ816ὰ ἰο σις 

ἁγίᾳ, οὐ. κατὰ τὰ - ἔργα οἡμῶν 
ὯΟ]ν, ποῖ δοςοοσάϊῃ ἴο : 26 ἍΜ ΟΥΚΒ οὔὰαβ 

ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ 
Ῥυξ δϑβεοοσάϊῃξ ἴο ονπ ῬΌΣΤΡΟΒα δηὰ 

χάριν, ὴν δοθεῖσαν 
Ὀμάοξοσνεα Κἰηάηθσβ, ἐδ (06) Ἐδνὶηξ 6 Θὰ είν οι 

ἐν ταῖς 

3 ΤΊΜΟΤΗΣ 1: 4---9 

Ιθᾶνθ... ΟΥ̓ τοι 6: - 
ΪὰῺ5 γοχ ἰπ ΙὨΥ̓ 50- 
ῬΙοαὐϊοηϑ, ἰσηῦ δρᾶ 
ὧδν Δ]οηρίηρ ἴο. ξΞ66 
γο, 85. 1 σϑθη- 
ΘΓ γΟυΓ ὕβϑδυβ, ὑμδὺ 
1 ΤΔΔΥ σοὺ Πρ υἱΐα 
1ογ.. ὅ ΕΌΣ 1 1600]- 
Ιδοὺ μα ἔαϊῃ σοῦ 
Ϊ.. ἴθ γοὰ σὶϊμουῦ 
ΔῺΝ ΡΟΥΘ, ῃᾶ 
ΜΈΣΟΣ ἀσθὶὺ. ἢγδὺ ἴῃ 
σοῦ δυο Ὁ. Το’ - 
ἰβ δια γοὰΣ τηούμοσ 
ΒιὩΐοθ, ρα ΜΏΪΘΗ 1 
δῖι σομῆάρηῦ 5 8150 
ἷὰ γοι. 

6 ΕΌΣ 815 ὙΟΣΥ͂ Οδ1158 
Ὶ τοι ψόοῦ ἴο 
δ ἃρ {κὸ ἃ ἢσβ 
μ6 οἰ οἵ αοα νψὩΪΟᾺ 
5 ἴἰὰ γοὰ ἰὩτουΡἢ 
016 Ιανὶῆρ ΟΥἨ ΙὩΚ 

᾿ μδηα5 ἀρΟΠ γοι,. 7 ἘῸΣ 
αοά ρᾷᾶνθ 5 τοῦ ἃ 
Βρϊσῦ. οὗἨὁ ἁ σοΟΝΔΙΩ͂ΙΟΘ, 
μΡαῦὺ ὑμαῦ οὗ ρῬοχεοσ 

δὴ οὗ Ιἰοῦγὰὶ. μὰ 
ΟΥὗἩἨ ΒΟ Ἴ655 οὗ τηϊηᾶ. 
8 ἸΒδγοῖοσθ ὁ ποῦ 
Ὀδοοηθ διϑμδιηθὰ οὗἉ 
16 τυιῦθθ5 δροῦῦ 
ΟἿ Τιοχά,. πο μοσ οὗ 

ΙΏΘ8. ἃ ὈΓΙΒΟΩΘΙ 2ῸΓ 

ἨΪ 5816, Ῥὰᾳῦ ἕδκθ 
γο ρα ἷἴἢ κϊ- 

ἔοσίηρ οΥἹ Το {16 
δοοᾶ ΘΒ ΘΟσοΙΓ 

[ὁ μ8 «ΡΟ ΕΥ οἵ 
αο, 981 Βεαγβᾶ 115 
δὴ οδ]θα 8 ὙΠῈ 
8. ὯΟΙΥ σδηϊηρσ, ποῦ 
ὉΨΡ Τϑᾶβοὴ οὗ οὔ 
ψοΥΚδ, πα Ὁ ΣΘΆΒΟΣ 
οὗ ὶβ οὐ ῬυΡΟΙΘ 

δα υπαοβογυθα κιηα- 

Ἴ655. ΤῊΐϊ 85 οἴνθῃ 
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ἢ Ω Ἰησοῦ πρὸ ρόνων [8 ἰῃ οοπηθδούίοη πῃ 
ἐν δι ἄθιστο σὰς Ἀρλ μα Χ ας ΟἸχὶδὺ σοβθὰβ Ὀοδἔοσχρ ἰουῦϑ ἴῃ ᾽ 

ἰωνί 10 ανερωθεῖσαν δὲ νῦν [ὑΐπαθ5 ἸΟῺΡ Ιαβέϊηρ, 
νεσϊησίνος, [1] Ππ ομρὸ πυλας ταδαϊξοβίεα Ρὰΐ πον [θυ ΠῸ ἰδ 885. 

Ἃ - . ΄ » -“ ἄθ ΟΙ]Θ Δ] 

ἐπιφανεία. τοῦ σωτῆρος ΙἸῬΘΘΒ τᾶ γ 
ΠΝ ἴῃς ἐοΣ λύττα οὗ 6 ϑανίοσ |φνἀθηΐ ὑτουθἢ {ῆ8 

ἡμῶν Χριστοῦ ᾿[Ιησοῦ, καταργήσαντος τηϑι τ οϑύδυϊοη ΟὐἠἨἠ οὔ 
Βανίηρ τϑᾶ8 Ἰοοθδοῖίνε ϑεὰβο Ἢ ὐρϑυος τε νε 

ἥ ὲ 8ΌΟΙ 15 
ἐπᾶθρᾶ ἰδ ἀοδία μανιῆᾷ ἴωσαισά Ἡβδι οΩ Ῥαὶ ἄσα!ῃ αι νὰ ἀρ 

ἔμ «πὰ ἀδοπαρθσο αὔναεν, ἴδ αρυθ δονο,, ἱποοτταραοα, ἱδγουξῃ 
Ἡ Ἐν ι τ σ κι ῳρουσσς 

δ: τ ΗΑ " ρα 84. ὈΥΘΔΟΊΘΙ δηᾶ 
ππτοστολος Καὶ διδασκαλθς. ϑιῃοβδῦὶθ δῃά ὕβδοῆρυ, 

8 ἫΝ ἢ ᾿ 12 ἘΟΥ ὑπὶβδ σνϑῖν 12 δι᾽ ν αἰτίαν καὶ ταῦτα ͵ 
ΤΏΧΟΌΡΗ ΙΝ σαβθ δἷβϑο ἐδμαβα (μ᾽ 55) οδ 58 1 δηλ ἡνῖν 581- 

πάσχω, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι, [ογῖηρ ὑπθβὲθ ὑδίηρβ, 
Ι δὴ βυυοτίηρ, ῬὰξΣ ποῖ 1 δῃὶτῆδαθ δϑμδχηςα ὑρορ, ὈΒΕΌΙ τε Ἡναπάρνος 

ΗΑ ΄ ἹΓΕΌΓ 1 ΟὟ 6. ΟἿὯΒ οἷδ ὰ ᾧ πεπίστευκα, καὶ 
1 αν6 Ἰπονα γὰρ ἴο ΠΕΣ Ζ Βᾶνα ῬθΠδνϑά, δηᾶ ο ΖὮ Ὦδνε δ6- 

οὖυβ οὗ (μγῖβί σεβυβ, 

μὲν τὸν θάνατον 

Φ“ δ ἣν [θνθᾶ, δῃηα ἋΣ πὶ ἔπεισ ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν ᾿ 
ἐβδνεμτας ροντι ἀξὰ ἰδὲ 8016 5 δε {μος} σοηδαάρθηῦ 6 15 8016 

παραθήκην μου υλάξαι εἰς [ο βυατὰ ψηδὺ 1 Πᾶνθ 
δ ἰβ Ραΐ διοπ βία οἴ τας ο βυδτα ἰπῖο Ιαϊὰ ἌΡ " τος γάζα 

ἐκεί ὴ ἡμέραν. 18 ὑποτύπωσιν ἴα ἀῃ 18. Υ. 
τον Υ ἴδα ἼΡΕΡΟ τμάοτοίνρε [18 Κορ ποιᾶϊησ ἐμ 

5 ᾿ δ δ ἰο οὐ ὨΘδΙΏΣα] ε ιαινόντων λόγων |Ρᾶ 
ΌὈ6 ψοβανίῆε οἵ ἵν ῖς Ῥϑίηξ ὨΘΑΙ ΒΦ] ψνοτάβς 1 ψοσαβ ὑμαῦὺ σοὺ οαστὰ 

Ὡ ΡΕ- Η ζ 1 σοῖὰ τὴ 6 ἢ ἴδ ζαϊῃ ὡ οὗ ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ᾿ 
οἵ θα ἌΣ ΤᾺ ΝΣ 20] τρὴ μεστὰ ἴχπ δι δδπηὰ᾿ δᾶ τς ἘΠ μὲ ἱῃ 

άπ ἢ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ' 14 τὴν ͵ οοπηθοίίοῃ ἢ ΟΕ τὶ βὺ 
ἄγῃ μ8 τῷ) ἴῃ ἘΝ πάσάθ, ἐμε ] ὅθθαβ. 14 ΤῊ ϊὴ8 

καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ Ιἰτυδῦ ρυᾶγά ἰῃγουθῃ 
ΒπΘ ϑ δ ἰδιρυΐ διοηρθίᾶθ ρυδτᾶ γοὰ ἐμχουρῃ [Π6 ΠΟΙΥ 5ρὶχὶῦ ψΏΪΘΩ 

΄ γί ῦ ῦ ἐν ἡμῖν. [15 ἀπο! ηρ ἱπ 8. πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. ᾿ 
ἐέρεξ : ἘΟΙν ἴ΄ῃ6 ἀννε!ηρ ῖχ ἢ ἃ. 15. οι Καπον {Πϊ18, 

τοῦ ὅ Ὧ6 6 ἴῃ {6 1ὅ ἴδ τοῦτο ὅτι | ὑμαῦ 8} ὑ : 
του ἐδλίον οῆοψα τῃϊς5 ἐμαὶ | [ἀϊδύγιοῦ 0] Αϑίϑ ἢᾶνα 

ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ζυστιθα ΔὟΆΡ ἔὙΟΙῚ ΠΊ6: 
{πεν ετα ΤυγΘα ΑΥΤΔΚ ἔγοσὴ τὴ 411 ἐμ8 (ο" 65) ῬΏΥ ΒΕ] 5 δπᾶ᾿ Ἐδτ- 

ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὧν ἐστὶν Φύγελος καὶ ] γῃορ΄δ-πδ5 τα οὗ ἐμπδὺ 
χὰ ἰῃ8 Αϑίβ, οἔνβοο. [15 ῬΏγνθΕΙα5 δῃηά παροῦ. 16 ΜᾺΥ ἐδδ 

Ἑρμογένης. 1 δῴη ἔλεος ὁ κύριος [τ ογᾶς ρτδηξ χηθγοῦ. ἰο τὰ ἴθ Ιιοσά ἘΕΣΤΑΌΘΈΠΕΡ: Ἀκυλ τς οὐόδε ον δ δ τοι τ δε τι Βουβεμοϊα οὗὐἨ Οἱ: Ν β ᾿ - 
σι ου οτι : 

τὰ ξυησΦοΡ Ῥϑοδιιβο ͵ Θ΄ ΒΡ ΌΤΙ, ὈΘΟδΊ56 
οἴκῳ, 

ἴο [86 ΟΣ ΟἸΘΒΙΡῬΒΟΣῸΒ ἰο Ποιιβθῃ ο], 

160. Τὴ6 Ιογὰ, ΑΝ; Τομόνα, 01.8,13,14,10. 
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πολλάκις με ἀνέψυξεν, καὶ τὴν ἅλυσίν ΙΩΔῺΥ ἔἰϊτηθ5 τὴρ Β6 ᾿ςοοϊεοὰ δθαΐῃ, δῃηᾷὰ ἰῇ ομϑίῃ 
μου οὐκ ἐπαισχύνθη- 17 ἀλλὰ οὗγῶβθ ποΐ Β6 νῦ8ϑ τῆϑα6 ββϑῃδιηδα ὩΡΟΩ; Ῥυΐϊ 

γενόμενος ἐν Ῥώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν 
ΒΑΝΙΩΒ σοσὰθ ἴο Ρ6 ἰῇ Βοιὴδ ΞΡ θῖν 5 ἐρήτησεν 

ΝῚ Ό ΄ 3 ΄-“, με καὶ εὗρεν’ --- 18 δῴη αὐτῷ ὁ 6 δ8Ππ4α πο ξουῃᾶ; --- ΤᾺ Π6 σίνε ἴο ἯΝᾺ ΠῚ 
κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ Ποτᾶ ἴο Βῃάᾶ γτηθσγον μεβϑίάδ οἐ τ στὰ 1 ἸπδεΙ μὰ 
ἡμέρᾳ. ---- καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ 
ἅδγ; -- δῃᾷ πον χωϑὴν (ἐπΐησ5) ἴῃ ἘΡὮΏΘϑΙαΚ 

Ὧ6 οὔξοῃηῃ Ῥγοιρῃβ τὴθ 
τ τ ϑηχηθηῦ, δα Ὧδ 
ἀϊὰ πού ΡὈϑθοοχὴβ 
ΔΒ ΘΙΏ ΘΑ ΟὗὨἨ τὴν ομδίηῃϑ. 
17 [86 ΟΟὨΙΤΑΙΥ, 
ΘΗ 6 ὨΔΡΡΘΩΡΩ͂ ἴο 
6 ἴῃ Ἠοιηθ, Ὧ6 α1|- 
ΘΘΏΌν ἸοΟΙΚοαῦ, ἴοσ τὴθ 
δια Του τηὴ6. 18 Μὰ 
ἴῃ Τοῦ σγϑηῦ Ὠἰπλ 
ἰο πηᾶ ΠΊΘΙΟΥ Τ͵ΤΟΙΣ 
Φοβονδαῦ ἴῃ ἰῃδὺ ἀδΥ. 
ΑΠΩ 811 ῃ6 βοσνίοθϑ 
Ὧ6 τϑηῃδεσγθα ἰὴ ΕΠ ́- διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις. δ5α 

ὯΘ βεσνϑθᾶ, ΐ Ῥαίζε ὑψοῖ 816 Κπονίηξ, Ἀδρνρβ Δος Κῶν Ὑ76} 
Σὺ οὖν, τέκνον μου ἐνδυναμοῦ 

2 του ἰμοσοξόσε, “Πα οὗ τη, ῬῈ Ῥϑίῃ παδο ςὐβά 2 ζου, ῬΠΘΓΘΙΌΓΘ, ΤΥ 
ΟὨΣα, ΚΚθοὸρ οὐ 86- ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τὶ ἱ ἱπ {πε πράεβεγνεά ἱπάποθς 188 ἴῃ ητμι , 7έδυπ,' δὲ παρ ρ δα μον τ θὰ 

2 καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ ὑμαὺ ἰ5 ἴῃ σοπηθοίξίο Δ τνρδὲ ([μ10 85) σου μβθατά Ῥεβίάα οἔχηδ, ψιῃ ΟΠγὶδ Ζ26518, 
διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα 2δηᾶ ἴμθ ὑπίπρθ γοιὶ του ΤΩΔῺΝ υνιζηε 5565, ἴμ6β6 (55) ἡτδτα ἕν ἐῶν τὰ νι) ᾿ Ν ᾿ ς 6 ΒΌΡΡρογί οὗ τϑην παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες τἰζαθδβοβ, ἔμπδσθ [ηΐω ; β 

᾿ Β5 εἰνθ 98 ΒΕΣΙαΘ ἴο ἐβιξιξα! ᾿ ΧΏΘΏ, ᾿ ψῃο δοιητηϊδ ὕο ΤΑΙΓΗΤΩΙ 
ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους ΙΏΘΩ, ΨΜΏΟ, ἰῃὰ ἰυ1Ώ, Ξαββοιεπὶ (9565) 11] ιω αἰθϑὸ ἀϊβοσεηΐ (0865) [711] 86. ϑδάθαυδίειν 

διδάξαι. 8 συνκακοπάθησον ὡς καλὸς [αὐδ11116ὰ ἴο ἐδδοῖ το ἰδβο!. ΞΌΡΒΟΣ γοιῖ 88 υυλία 85 Βη6 Ὁ ΠΕΣ ἣν Α5 ἃ ἢπθ 
Ω ο ᾽ 5 ᾿ΞοΣ αΙἸοὺ οὗ ΟἸγσῖϑὺ ὅθϑιι στρατιώ Χριστοῦ Ιησοῦ. 4 οὐδεὶς | 89: ; ν βοΙάΐος δ οὗ ΟἸἈ τι βέ- τλόδᾳ Νο ΘΙ δ γοῦν Ῥατὺ ἴῃ βυΐ- ", ᾿ » . {1Ο ΠΡ ΟΥἹ]]. 4 ΝῸ χηδῃ στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς [βογνίηρ ἂβ 8 ϑοϊαΐοσ ἀοίπε ΤΑΣ  ἕασν Ξούνὶο θα ἱἰς Ἰμνοινίηβ ΠΤΏ5ΕΙΣ ἰο {ῃ6 ᾿γΟΙν 5 Εἰ Τη56ΙΣ ἴῃ {Π8 

του βίου πραγματιαῖις, ἵνα ΟΘΟΙΠΙΊΘΓΟΙΔΙ ὈΌΒΙΘΞΝΟΚ οὗ ἰῃς Ἡνὶη ἐπ 1η)55 ΒΟΥ ΟΥΤΩ θα, πὶ οχᾶθν {πδΐ [οὐ 116, ἴθ ογάᾶου ὑπαὶ 
τῷ στρατολογήσαντι ὯΘ ΙὩΔῪ ραίῃ [6 δρ- ἴο ἰῃς (οπ 6) ΒΑΝΊΩΕ, ΘὨΤΟΙΠΘα 85 ΒΟ]ΊΟΣ [ὈΤΟΥ͂ΔΙ] οὗἩ [Π6 οὴθ ΨΏΟ 
ἀρέσῃ; 5 ἐὰν δὲ καὶ [ ΘΏΓΟΙ]]ΟΘα Ὠΐμλ 85 8, 501- 

Β6 χηϊρῃηΐ ρίθαβθ; 1 ὄνοσ Ῥαΐ 150 [αἰθσύ. ὅ Μοσϑονϑσ, ἱἰξ 
ἀθλῇ τις, οὐ |ϑῆγσομθ οοηΐθηαθ ΘυΘ ἢ 

ΤῊΔΥ Ὀ6 δοίη 85 δἰῃ1οΐθ ΘΙ ΟΙΘ, ποῦ ἴὰ ὑπ ρϑγθθ, Ὧ6. 15 
στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως | Βοῦ ογΟΜΏΘα ὉΠ1655 Ὧ6 δ6 15 Ῥοίῃρ οσοινπθᾶ ΣῈ Ἔνοῦ ὯΟ ἸΔυν ΕᾺΠν [85 σοητοηαδα δοσοχά- 

᾿ ; 
6 τὸν κοπιῶντα γεωργὸν [ἴπθ ὕὑο 8 ΓΌ]165. αὐλησῃ" 

6 5Βουϊ]ὰ δοξ 85 δἰ πιοίδ; ἐῃθΘ Ἰδροχίῃσ ἔδυσαν [6 ΤῺΘ6 Ὠδυγᾶ-οσκίηρ 
δεῖ πρῶτον τῶν καρττῶν ] ΘΙΊΠΘΙ πλιδῦ 6. ὑπ 1Ὲ 15 Ὀἰπάϊηνσ Ετδίὶ οὗ ἐμὲ ἔσαϊβ [ἢγοῦ ἴο φῥδίαδκθο οὗ 

μεταλαμβάνειν. 7 νόει ὃ [188 ἔτυϊίθ. 1 αἰνὰ οοα- ἴο 6 Ρασχίαδκίῃν. Βε σγοῦ βθϑίπβ σαθηΐδν ταὶ βἰδηῦ ὑπουρῃῦ ἰὸ ψἢδὺ 

18: ἘΠῸ Τιοστᾶ, Αγ; Φομοναη, 4131. 1850 Φομονδὴ, 011.8,18,14,16-18. [ῃ6 
Τοτᾶ, Αν Ὲ. - ᾿ 



2 ΤΊΜΟΤΗΥ 3: 8--.ἰὅ 

λέγω: δώσει γάρ. σοι ὁ κύριος 
ΙῚ ἐν δ ορ, ΨἘ}1 να ἴοῦ ἰονοὰα 6 [[ιοτά 

σύνεσιν. ἐν πᾶσιν. . 
σου ϑηδίο ἴῃ 811 ([Ὠ 165). : 

8. νημόνευε ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
ΒΘ Προς αροσαθ 7Ζ65:5 [Φ) εὐ ν 1} 

. ἐγηγερμένον ἐκ - νεκρῶν, ἐκ 
ΕΘ ΔΙ βκα ρλθοσε ὉΡ ουδοξ ἀδδβὰ (ομθ5),ρ οπΐ οὐ 

σπέρματος Δαυείδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν 
βερᾶ οὐ αν, δοοοχάϊηρ ἰο ἰῇ δβοοά ΠΘΥ75. 

μου: 9ϑ ἐν. ᾧ κακοπαθῶ μέχρι 
οἔτας; πὰ ὙΈΔΟΒ 1 διὰ βυβξοσϊηρ "δά ὉᾺΊ1] 

δεσμῶν ὡς κακοῦργος. ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ 
Ῥοῃᾶς 865 ψοσκασ οὐρδα. Βα ἰβε ψοσᾶ οἱ ἱπ6 

θεοῦ οὐ δέδεται" 10 διὰ τοῦτο 
αοὰα Ὡοΐ διδ85 Ῥδθοὼ Ὀουῃᾶ; σοι [15 

πάντα ὑπομένω . διὰ τοὺς 
811 (155) Ι1 δὰ ΘΛΟΌΣΙΣΩΣ {πσοῦβῃ. Ὁ 6 

ἐκλεκτούς, - ἵνα. καὶ αὐτοὶ σωτηρίας 
Θμόβοα (οπ.65), ἴῃ οτᾶοσ ἰδὲ 8153 0 ἴπον οἱ βαϊνδίίοῃ 

᾿ ᾿΄ ᾿ ΝῚ Ν .“ῚΣ) - 

- τύχωσιν τῆς ᾿ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 
πον τοκος οὐαί ΟΥ ἴπ6 (οὔθ) ἴθ ΟἸὨἾσὶδί Ζοϑὺ5 

μετὰ δόξης αἰωνίου. 11 πιστὸς ὁ λόγος’ 
ἢ ρβΊΟΥν δνεχιαβίϊῃβ. ἜΔΙΒαΙ ἰῃ6 ψοτᾶ; 

εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συνζήσομεν: 
1 Ιου να ἀϊθά ἰορϑίῃεσ, δἷδὸ ννὲ 5841] να ἰορείμεσ; 

12 εἰ. ὑπομένομεν, καὶ συνβασιλεύσομεν" 
1 ψὸ αῖὅ ϑφϑῃδυσίηδ, 6150. Ψ͵ὲ 5181] ταῖξιηι ἰοβραίμου; 

εἰ ἀῤνησόμεθα, κἀκεῖνος. ἀρνήσεται ἡμᾶς" 
1Ὲ ψνὸ 5081] ἄθην, 8150 ἰῃδαΐξ (οὔ) 8 ἀθὴν 15; 

13 εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς 
1Ὲ 6 δῖα πέδη], ἰδδΐ (οὔθ) ξαιτ δα] 

΄ 2 ’΄ ψις μι} Ἃ 2. 

ἕένει ἀρνήσασθαι ἃὰρ ἑαυτὸν οὐ 
15 Ἔ μα ΤΣ ὰ ἄρρην. ΤΟΥ ὨϊτηξΟΙΣ ποῖ 

δύναται. ᾿ 
ἘΘ 15 8016. ᾿ 

14 Ταῦτα ὑπομίμνησκε, 
ΤΏ65ο (55) Ὅο γοι σου 1η5 ὉμαάΘΥ, 

διαμαρτυρόμενος  ἐνῴπιον τοῦ θεοῦ, μὴ 
Ῥρασίηρ ἐποσουδὰ τυιίαθϑββ ἴῃ βρὲ οξίμῃε αοά, ποῖ 

λογομαχεῖν, ἐπ᾿ οὐδὲν χρήσιμον, 
ἴο ΡῈ ρει αροαΐ νοχᾶβ, ΡΟ ποίη 56:1," 

ἐπὶ καταστροφῇ. τῶν ἀκουόντων. 
ὭρΡΟΩ  ονεῦὑτϊη 5 οὗ 86 (ο65) ὨΘϑυΏ 5. 

15 σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι 
Ξρϑεᾶ νοῦ ὉΡ ψουσβοιξ δρρτονθᾶ ἴο ρυΐ δοηρβᾶα 

τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, 
ἴο ἰδ. αοάᾶ, δ ΟΣ Φ: 442 ὈΠΑΞΘτηθα, 
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Ι. 811 ἤρα ἢ 18 
τοτὰ ΨΜἘ1Πὴ ΤΟΡΙΥ οἷνα 
γοῦ αἰβοογηχηθηῦ ἴῃ 81] 
165. ᾿ 
.8 ΒΘΙΔΘΙΔΌΘΥ ὑδαΐὶ 

Ζοβθὰ5 ΟἸμγχίδὺ 88 
Ταὶβδθοᾶ ὉΡ ἴτοῦθ ἰῃ8 
ἀρδὰ δῃὰ ψὰ5 οὗ Ὁ8- 
να 5 βοϑᾶ, ϑδοοοσαϊηρ 
ἰο 86 φοοᾶ πὰ ἢ 
ῬΓΘΒΟΏ; 91} ΟΘΟΠΏΘΟ- 
ἀΐοιῃ πιὰ ψὩΪΘΩ Σ 8. 
βυδέοσίηρ 6] ἴὸ ἴπ6 
Ῥοΐϊῃῦ οὗ Ῥσγίβο Ῥοηᾶβ 
85 8 ον] οοῦ. ΝΟΥΣ - 
{6 1655, ὑῃ6 μψοχᾶ- οὗ 
αοά [15 ποὺ Ῥομπῃᾶ. 
100 ἐπὶ δοσουὴῦ 1 
5ο ΟἹ εμάυσηρ 81] 
Τϊηρ5 ἴοσ 86. 58Κ8 
οὗ ἴθ οἤοϑσθῃ ΟἿΘ95, 
ὑμαῦ πο Ὺὺ ἴοο [[Ώ8Υ͂ 
ορίδίϊῃ μ6 ϑαϊνδίοῃ 
ἐμῃαῦὺῦ 5. ἴθ τὑπΐοη 
αἰ Ομτὶδὺ 6585 
δίοῃρ σι νου αβησ 
δίοσυ. 11 ῬΑΙΏΪᾺ] - 15 
ἴμα βασίηρ: Οοχύδίη!ν 
[1 ψὸ αἰρα τορείμοσ, 
ὙῸ6 5181] 8150 11ν6. ἰο- 
σούμεσ; 121 γα “βὸ 

ΟἹ Ομ αυσΙηρ, 6 508]} 
8150 στ] ὑορϑίμοῦ. 88 
κίηρϑ; 12 τὸ ἄθην, Ὧδ 

δ15ὺ ΜΙ ἄδην ᾿ 8; 
131} ψ ἃ υὐζαϊῃ- 

τὰ], Ὧ6 τουγδίηβ ζαὶ - 
1, ἴοσ Ὧ6 σϑῃμοῦ 

ΘῺΥ Ὠἰγηβοιῖ. ς΄ 

14 660 τοιιϊη αίησ 

ἔμοα οὗ ὑμθϑα ὑμίηρϑ5, 
ομαγσίηρ ὑποῖὶ Ὀδίοσα 

αοα" 85 συ ῦμθ55,. ποῦ 
ἰο Ξρῃῦ δροιυῦ σογάϑ, 

8. ᾿ῃϊπρ ΟΥὗἩ ΠοῸ υδοζυϊ- 
ὯΘΕΒ δὖ 811 Ὀδοδυβθ ἰὖ 

ΟΥ̓ΘΣΘΠΣῺΒ ὍΠΟΞΘ 1|5ἴθητ 
ἵἴπρ. 15 8)ὸ γοὰΓ αἰχηοϑῦ 
ἔο Ρῥχδϑϑθῃηῦ ψουσβϑιῖ 
δρρσονθαᾶ ἰο. αοά, ἃ 
ψογκσδὴ 1 πούμίηρ᾽ 

ἴ1ὸ 6 8ϑηϑδιηβα οἵ, 

14. αοα, Κα; ἴῃ Ιιοσᾶ, ΑΌνΕ; ομονδῇ, 07|8,18,1.,16. Ὁ ΠΥ. 

94) 2 

ὀρθοτομοῦντα 
βσδι ΕΠ ν οατέξσ 

16 τὰς δὲ 
ΤῈ6 Βὰξ 

περιίστασο" 
6 γοὰὺ 5ίβηληρ δτουπᾶ; 

πρροκόψουσιν 
1π 6. ν}11 βου α θα έοσα 

λόγος 
ψόοτα 

τῆς 
οὗ 18 ἰχαί. 

κενοφωνίας 

τὸν λόγον 
6 μοτᾶ 

βεβήλους 
Ῥτζοΐδῃθ 

ἐπὶ - 
Ὡροιῖ. 

ἀσεβείας, 
ΟΥ̓ ἱσγανθσϑῆςθ, 

αὐτῶν. ὡς γάγγραινα 
οὗ ϑσα 85 ΘΒΆΡΥΘΩΘ 

᾿ ἕξει" ὧν ἐστὶν 
1 ΜῺ1 6 Βανίπδ;, οὗ νοσπι 5 

Φίλητος, 18 οἴτιες περὶ τὴν 
Ῥῃλθδίαβ, δ 600) δρουΐξ.. μὰ 

ἠστόχησαν, λέγοντες ἀνάστασιν ἤδη 
ἴδον. ἀενίαίεα, ἘΞΑ ΤΟΥΣ ΓΕΒ στ ϑοίίοι. ΔΙσοααν 

γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν : . 
ἴο παν οσουχτρᾶ, πὰ τον δῖ ἰὑσΐησ Ὁ 

τινὼν ᾿ς πίστιν. 15 ὁ: μέντοι. ᾿ 
οὗ βοὴ (ΟΠ 65) Ζδῖ τη. ἸῺ ἱπάρϑα ἴο γοιι 

στερεὸς: θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, -ἔχων 
506 - ξουπάδίίοαυ οὗ ῇς αοαά 885 βἱοοα, Βανηδ᾽ 

τὴν σφραγῖδα ταύτην Ἔγνω Κύριος τοὺς 
1ῃη68 8681 1815 Κῆαὸν Τογᾶ {πθ (οὔ 65) 

ὄντας αὐτοῦ, καί ᾿Αποστήτω ἀπὸ 
οί - οξδίΐτη, δηἃ Τιεἴ βἰδηᾶ ΟΥ̓ ἔσοτα 

ἀδικίας ΄- πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ 
υπτὶσ θοῆς 55 Ἔνοσσοῦθ {Π6 (956)] Ὡϑδιηΐϊηδ [6 

ὄνομα Κυρίου. 
ὭΔΙΏΘ ΟΥ̓Τοτά. »-- ν Ὁ: 

20. ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ. ἔστιν. μόνον 
Ι΄ βτθῶῦ Ρυΐξ Βοῦβα πού - ἰ8 ̓  - ΟἿΪν 

σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ ξύλινα 

πλεῖον 
ΤΛΟΤΘ ἔοχ 

17. καὶ ὁ 
᾿ς 8Πᾶ 

νομὴν 

Ὑμέναιος καὶ 

γε 55615 βοϊᾶθπ δῃᾶ βῖνεν ρΡυξ. 8150 Ψοοάρῇ 

καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν 
8ῃ4 οὗ Ὀεακβὰ οἷδν, δπᾶ ψΜΈ ΘῈ (οΠ65)- ἱπάεθα 

εἰς τιμὴν 6Ἐ ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν“. 
ἴῖο- ποῦοσῦ ψΕΪΟΣ (ΟΠ65) Ῥυϊ. ἰαίο αἰββοπου; 

21 ἐὰν ᾿οὖὧδνδν. ΩὨΣτις ἐκκαθάρῃ" 
ξεν ασ οἰποεθέοσα ϑῆνοῃθ. οδβου]ά οἱδδὴ οἂζ 

ἑαυτὸν ἀπὸ - τούτων, ἔσται. σκεῦος 
ΕΙΤΉΞΘΙΣ το. ἴθ (Ὠ 165), -Βς ὙΠΡ6 νεββθὶ., 

εἰς: τιμήν; - ὁ ἡγιασμένον, - - εὔχρηστον. 
ἴηΐο -- ΒΟπΟσ,. ὡς ϑνίαβ Ῥεεπ βδηοῃΒεά, Ὑ7611 56 π] 

,-τῷ. -δεσπότῃ, εἷς... «πᾶν ᾿᾿- ἔργον 
ἰο 6 τοϑδίου, 1  δυϑὺν ψΟΥΚ 

ἀγαθὸν. ὀἀἡτοιμασμένον. 22 τὰς ΄. δὲ 
᾿ἕοοῦ Ὸ Βανίηρβ Ὀ6θ ργθραγθᾶ. Ττθ μα 

ἀληθείας. 

Εμν νο 55 

γὰρ 

18 

Ῥαβϑίασα 

Ἐντηθηδθὰβ ΔΠΩ͂, 

᾿ ἀλήθειαν 
ΠΣ  ἀγχαῃ 

ΙΗ: : 

παιηΐηρ 6 πῦρ οὗ 

ΟΨΏΘΓ, ΒΙῈ ; 
ΘΟΥΘΙΥ Βοοά ΜΟΥ: 22 5:0, 

ΤΙΜΌΤΗΥ 2:16---2 2 

᾿ϑπαπτρ ὑπὸ πογά: οἵ 
86 ὑταύῃ - αὶ σύ. 
16Βπυῦ0 5Βιππ οὐλοῦ 
ΒΡΘθοθς ὑπαὺ νἱοϊδῖα 
Μηδὺ 15 ὨΟΙΥ; ἴοῦ [6 Ὁ 
ΨΊΠ- αν ἴο χοτα 
ΒΩΑ ΠΟΤ ὩΠΡΟΘΙΣ 655, 
17 δηᾷ ὑμοὶν ψοσὰ ψ11}} 
ΒΡΤΟΔα 1 βσ'ϑΏΡΤΘΙΘ. 
ΗΝ ἸΔΘ ἢ86.15 πᾶ 
ῬΩΣΊΙΘα5 δῖ οὗ ἐμϑὶ 
ὨΠΣΏΒΟΙ, 18 ΤΏΘ5Θ ΨΟΥΥ͂ 
[6] δ αἀονϊαοα 
ἔσομαι ὑῃθ ὑσυῦῃ, βανίηρ 
ἰμδὺῦ ὑπ6 τϑυσσ ἢ 

185 δἰγοδαν οσουττσθᾶ; 
ΔΩΩ͂ [ΠΥ ἀχὸ βυργνοσχὶ- 
Ἴηρ ἴμ6 {οι ὉὈΐ βοσῆθ. 
Ἴ9ΈΟΥ ἃ ὑπαύ, [88 
5014. ἔουπάδύξοι. οὗ 
αοά" 5ίαγβ βιδμαϊπρ, 
Ὠδνίηρ ὑὨΪ5. 5681: “56- 
ον Κπονα ἰῇοβθ 
ΏΟ Ῥοίοῃρ ἰο Βἰτὰ," 

“Ἰοὺ ΘνΟΥΥΟΙΒ 

Φο ονδῃ ΓΘ ΟΊ Ο66 
ὉΏΤΙΡΘΟΌΞΏΘ655.᾽" 

20 Νον ἰπ 8 ᾿δυρὸ 

μου Β6. ἔμουθ δ16 υθ55815 
ποῦ ΟἿΙΪΥ͂ οὗ φο]ὰ δὰ 
δῖῖνοσ Ραὺ αἷδὸ οὗ ψοοᾶ 

δια οαυοΆνδγο, -8ηα 

ΒΟΙΏΘ ἔοσ δ ΠΟΠΟΓΘΌΪΘ 
ῬΌΤΡΟΒΘ Ῥαὺ οὐ Χ5 

{ΠΟΥ ἃ Ῥύσροβ 1ϑοϊκίηρ 
ΒΟΏΟΥ, 21 Τῇ, ὑπϑεθἔοτο, 
ΘΏΥΟΠΘ: ΚΟΘῸΒ ΟἾΘΑΡ οὗ 
ὐΠ6..- Ἰαὐδα, ΟἿΘ5,: 8 
ἍὝ1. ὍΘ. ἃ γόϑβοὶ ΓῸΣ 
8. ὨΟΠΟΥΘΌΪΘ: ῬΌΤΡΟΒΘ, 

βϑιλο ηθα, ἈΒΘΓᾺ] ἴο Ἠ15 
ὈΓΘΡΟΔΓ͵ΙΡΑ͂ : ἔοτ 

195 αοᾶ, Ανρβγνυῖτηθ, [ῃ6.- Τογά,. Κ. 195: Φεμόνδῃ, 59,8,18τεμόταρο, τῇ β 
Ποτᾶ, ΒΑν ὅν». 19: Τοπονδῇ, .[8.17,18. τὴς Τιογᾶ, άνε. 



2 ΤΙΜΟΤΗΥ 32: 298-38: ὃ 

φεῦγε, 
Ῥο γοῦ βϑϑίηρ, 

δικαιοσύνην, πίστιν, 
ΡῈ γοὺ ρΡυσχϑηδ ρμαὲ τἰὐἰσ ἰΘΟΌΞΩΘΞ5, Ζαῖτῃ, 

άπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων 
ὡρῶν ᾿ ἐπάν. 1 [86 (ΟΠ 65) σδΙΠ 5 Οἡ 

τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. 
6 Τοτά οὐδοῦ οἴθδα Βϑδατί. 

28 τὰςξ δὲ 
ἐν .3 μεΐ 

ζητήσεις 
ΒΘΟΚΙΩΩ5 

ὅτι γεννῶσι 

ἐπιθυμίας νεωτερικὰς 
ΤΏΦᾺ] [Ὁ ΈΡΎΞΕῚ χου 

δίωκε δὲ 

μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους 
ΣΟΟΊΞἢ διηᾶ υποαποεαίρα 

παραιτοῦ, εἰδὼς 
Ῥὸ δϑκίῃρ οδῇ ἔοσ γσγουσβξθ, πανίηβ Κῆονναι 

μάχας: 24 δοῦλον δὲ 
ἰδὲ (ῃφν ἃτὸ βοποσαίηρ Βρῃῖβ; ΒΙαν ρυϊ 

κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ 
ΟΣΤΙΙΟχὰ ποὲ 1 ἰ5 Ὀἱηαϊης ἰο 6 ΒΒ ΒΕΙΩΒ, μυὲ 

ἥπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, 
Βοιίθ ἴομβαο ἰονγασάᾶ 811 (ομθ5), αὐδηῆςδά ἴο ἰθαοὮ, 

ἀνεξίκακον, 25 ἐν πραὕὔτητι παιδεύοντα 
Βοϊάϊηρ ὡΡ υηᾶοσ 84, ἴῃ τολ]άηθθβ ἰμδίγι 5 

«τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μή 
{86 (οτ 65) Ρυϊίηξ βοῖνοβ ἐπβοσοῦ νῦν δϑαΐϊῃδί, ποὲ 

ποτε δῴη αὐτοῖς ὁ θεὸς 
Βουθισηθ ΤῊΔΥ ὯΘ κὶνε ἴο ἴθ πὶ 11.153 αοα 

μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, 
τοροηΐβησο ἱπίο δοουγδίο Καον]ϑᾶσο οὗ συΐῃ, 

26 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ 
δηἃ ἴδον χυρηΐ ΞΟΡΟ Ὁ οὐυἱΐ οἵ τὰς οξίδμα 

διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι . 
1) 6 ν1] ΒΏΔΙΘ, (οτι65) πανί 6θὴ οδυβῃΐ δῖνθ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ. εἰς τὸ ἐκείνου θέλη μα. 
[.}} Ὠΐτὰ ἰηΐο ἔῃ οὔ ἰμδῖ (ο6) Ψ}. 

8 Τοῦτο δὲ γίνωσκε ὅτι ἐν ἐσχάταις 
Τὴ ὑαξ Ὀὲ γοῖ Κπονηβ ὑπαὶ 1ἢ Ἰαδὶ 

ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ 
ἄδυ5 Ψ1 6 βίδηεμε ἴπ δρροϊηἰθα Εἰ 65 

χαλεποί. 2 ἔσονταιυι γὰρ οἱ ἄνθρωποι 
Βεοσος; 1] Ό6 ον [21 ΤΩΘᾺ 

φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, 
Σομᾶ οὗ Ξαϊνθ8, Ζοη ἃ Οὗ Β1Ινοσ, 5615 -δεβυσο 5, 

ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν 
ΒΆΡΘΙΥΣΟΙ -ΔΟΡΘΩΙΣΊΏΒ, ῬΙΘΒΡΏΘΙΏΘΥΒ, ἴο Ραγϑῃΐῖβ 

ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, 
ἀϊβορϑαϊθηΐ, ἐπ 1 9 ἘΠῚ ΦΟΗ ἀἸΒΊΟψ δ], 

948 

ἤθθ ἔγοῃ ἰῇ αδϑίσεβ 
ἐποίάθηΐαὶ ἴο γοῦΐῃ, 
Ρυὺῦ Ῥυγδαθ σὶρ ἰθουβ- 
Π655, ἔαϊθῃ, ἴοτγθϑ, 
Ῥθ686θ, δ]ϊοὴρ τὶς ἢ 
[0586 ὴΟ 6811 Ὡροὴ 
{π6 Τιογᾶλ οὐδ οὗ ἃ 
ΟἸθδ ἤϑασζί. 

2 ΈἘατ ΠΟΥ, ὕΓ 
ἄονψῃ ΤΟΟ 5 δηὰᾶ ἰρ- 
ποῖδηῦ απϑϑυϊοηἱηρ5, 
Κηονίηρ ΏΘΥ Ῥχγοάϊιοα 
Βρῃΐβ. 24Βυΐ 8. βἴαγθ 
ΟΥ̓ {86 Ιογανρ ἄοθ5 τοὶ 
ῃορᾶ ίἰο ἤρῃηύ, δὈυΐ 
πϑοᾶβ ἴο 6 φβϑῃίξὶα 
ἰογασὰ 411, αυδιὶῆρὰ 
ἴο ἴδδοῦ, Κοορίῃρ Ὠΐτη- 
5611 τοβϑίσαϊ θα ὑοῦ 
ΕΥΪ], 25 ᾿ϑυτπούϊηρ 
αἰ τ] ποθ ὑἤοβα 
ποὺ ΖΑΥΟΥΔΌΙΥ ἀϊ5- 
Ῥοβθᾶ; 85 ῬΡθῦ805 αοά 
ΤᾺΒΣ δἶνα ὑμθὰ ζχϑ- 
Ρϑηΐδποα ᾿ϑϑᾶϊηρ ἴο 
8Π ϑοῦσυχαΐθ Κηοδ]- 
βαρ οὗ ὑσυαΐῃ, 26 πὰ 
ΠΟΥ ΠΊΔΥ σΟΙ6 80Κ 
ἴο ὑοῦ ὈΓΌΡΘΘΙ ΞΘΏ565 
ουδ ἵἴτοηω [6 5η8786 
οὗὐ [86 Τ6ν], δβϑοὶησ 
ἰδ8ὺ {6 ὺ Ὦδνθ Ὀθοθῃ 
σδυσηῦ αἰΐνο ὉΡ ηἶτὴ 
ἴῸΣ ἐμ ψΠ1 οὗ ὑπαὶ 
ΟὨΒ. τς 

Βευὺ Κηον ὑ15, ἐμδῦ 
ἰὴ ἰῇ ᾿ϑϑὺ αδὺβ 

οὐ θϊσ81 ὑηθ5 ματα ἴὸ 

ἄθδὶ ψὶῦ 11 Ρ6 Ποσθ. 

2ΕῸΣ 65 ΜἘ}λΠΠῸ Ὀ6 

Ἰονθῦβ οὐ ὑπο βοιγοϑ, 

ἰογϑὺβ οὗ τ] ΟΏΘΥ, 58611- 

Δϑϑαταϊηρ, ΒΘΌΒΘΕΙ; 

ὈΙΔΕΡΠΘΙΊΘΙΒ, αἱδ- 

ορϑαϊθηξ ἰο ρδγϑηΐδ, 

ὉΠΙΏΔΏΚΖαΙ, αἰ 51ΌΟ 8], 

22. Ὑπὸ Τιογχᾷ, Α͂ΝνΕ; Φοπμονδῇ, 01:8, 
418,16. Σ 

245 μὲ Τιοσᾶ, ΑΕ; σομονδὶ, 

949 2 ΤΙΜΟΤΗΥ 8: 8-10 

3 ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, (3 πανίηρ πο πϑδίυγαϊ 
νυ τοιέ ἡδέιΧ81 διξθοίίοη, ἰἐγίορὶθϑβ, ἄφθν!5, βῇθοιίοη, τοῦ Ὄρθῃ ἴὸ 

ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, [ ΩΣ - Βρτεοιηθηΐ, 5181- 
ψἱτποὰὲ (561-) σοπέζοὶ, αὐίδιηθᾶ, [ἄθγοθ, ψιμοαῤ 561- 

ἀφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετεῖς, ἰ οομέτσοϊ, ἤθγοθ, ψίνπους 
οοί ξομα οὗ βοοάῃ655, Ῥεΐσασθχσβ, ξοχνατα- Πα, [Ἰονα οὗ ροοάῃρδϑ, 4 Ὀ6- 

τετυφωμένοι, φιλήδονοι ἔγασεῦβ, δδαβίσοηβ, 
Ὡδνὶμε; ῬΘ ΘῈ τηδᾶβ ἰο 5ΙΏΟΚΕε ὑρ, ἔοηα ΟΣ ΡΙΘαβαχεβ [θα 64 ἃρΡ [νι ἢ 
μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ὅ ἔχοντες μόρφωσιν | ὈΓ1461], Ἰονογβ οἵὗἨ Ρ]68- 
ταῖμοσ ἤδη 2οῃᾶ οὗ οᾶ, Βανίηβ ἔοστω ΒΌΧΘΘ ταῦρον ἤδη ἴον- 
εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς [6Γ5 οὗὐ αοά, ὅ Βανίηρ 

οὗ τενοσυίη σ᾽ ΜῈ] 186 Ῥαυΐ ῬΟΥΨΕΙ οὔτδ [8 ἴοστζη οὗ ροαν ἄδνο- 
ἠρνημένοι" καὶ τούτους οι ναί Ῥτγονίησ [156 

μανίην ἀδηϊθᾶ; 888 ἴμ686. [ἰο ἐδ Ροψ  ; 8ηα ἔσο 

ἀποτρέπου. 6. ἐκ τούτων | ὑμι688 ὕαχη ΑΥΤΆΥ. 6 ΕῸΓ 
6 ἕυχηΐης νοῦ 5615 αὐναν ἔσοσζω. Οαὲ οὗ ἐμεθθ ἰΥΓΌΤλ 656 8.Ϊδ6 ῃοβθ 

γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς ὩΘῺ ΨΏΟ 55} ψοτΚ 
ΤΟΥ ΕΥΣῚ 8 (οη65) ϑρρίῃηβ ἢ ἰπίο ἐπ6] ὑπ ὶσ ΜᾺ ἰηΐο Ὠοιι56- 

οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια ] ΒοΙ45 δπὰ 1684 δ5 ὑΠ6 17 
Βοίβθϑ δηᾶ 1οδαϊηρ οδρίϊνα ΕϊΕΠῸ ττοχαθῃ  σδρύϊνοα ΘΔ. ΤΟΙ 

σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα [198 ἀθ4 ἄοψῃ ΜΙ 
Βανίηθ Ῥθβὴ πεαρϑᾶ ἃρ νυ] ἢ ἴο 5ἴ:5, Ῥείη 16 | 5'ἴ5, Ι6ἃ ὮΣΥ νϑυΐοιϑ 

ἀθϑῖτθϑ, ΒΙΨΔΥ5 
Ιρασηΐϊηρ δῃᾶ γοῦ 
ΠΘΨΕΣΥ 8018 ἰο σοπιθ 
ἴο 8ῃ δοσυγαίβ ΚηΟν]- 

οαρθ οὗ ἰγυίῃ. 

ΒΝον ἰῇ ἐῃθὸ ΨᾺΓΡ 

ὑμαὺ 728 65 δῃὰᾶ 

ΦΑΥΛΌΓΕΣ τοϑἰδίοα Μο- 

ἐπιθυμίαις ποικίλαις, 7 πάντοτε μανθάνοντα 
1ἰο ἄφϑίσεβ ΨΔΙΪΟΊ5, ΔΙ. 5 ἸΘΑΙΏΪΏ 

καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
84 ὭδνΕΣ ἴἰῃπΐο δοσυγζαία Κπον]θᾶσθ οὗ ἐσ α 

ἐλθεῖν δυνάμενα. 
ἴο σογὰβ Ῥϑὶῃβ 8016. 

᾿Ιαννῆς. καὶ ᾿Ιαμβρῆς 8 ὃν τρόπον δὲ 
ὥδπῶθ 8δῃᾷ σδΙλΌΥα5 νγμαὶ τδηῆθσ Ὀαΐ 

ἀντέστησαν μβωυσεῖ οὕτως καὶ οὗτοι 565, 50. ὕμθ86. 8150 
βἰοοῦ δρδϊηβὺ ἰο Μοβϑϑ, τ δ15 0 ἐπ θβο 5Ὸ οἱ τερίβϑιΐϊπρ (8 

ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι ἰ| ἐγιαξ, τλθῃ οοΙΩΡ δ θῖν 
816 βίδῃαϊηδ δϑαϊησέ ἴἰο ἐπ ἐσ, ΤΩΘΏ οογταρίθα ἴῃ πιϊηὰᾶ 

΄ Η Ν Η 
κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, 1 αἱ ᾿ 

Βανίηρ θθϑῇ σοττυρίρα ἄοννη τῆς ταῖπα, πταυν ἩἸλρὰ τος νῦν 

ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. 9 ἀλλ᾽ οὐ Του τε 
αἰξαρρτονεᾶά δροὰξ ἰῆθ 241, Ἐὺπὲ ποι 1958, πεν ΜΠ τλθκθ 

οκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον, ἡ γὰρ Πρν; Ἡ ΎΒΕΙ, ΕΊΘΒΤΕῦε, πρ᾿ : ᾿ 
ΨῚΠ δον δίσκο ξουυνδσαάῦ ρο τῆοτα,, τΓ6 Φὸσ ἴογ [μθῖτ' τηϑάμθβθ 1] 

" ὅς ἿΕ " Ὀ6 ΜΟΙ Ρῥϊδὶπ ἴο 8]], 
ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ᾿ 

τα μα] Θ 55 η 655 οὗ ἰπϑῖὰ ουΐνναται!ν ενἸάρηὶ ΕΘ 85. 8 [πιδά- 

ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. ὭΘ55] οὗ ὑποβθ [ὕ{7ὸ 
ΤΏΘ1 Ὀθοϑίηθ. 19 Βυὺ 

ψγοὰ ἤᾶγα οἴόϑοὶν ἴ01- 

Ιοχψϑα Ὡ ὑθϑοὴ- 
ἴὴρ, ΤῺ σοῦ οὗ 

116, ὩΣ ΡΌΓΡΟΒΒΘ, 

ἍΙΠῸ6 ἴο 311 (ο 65), 85 8150 ἔπ6 οὐ ῆοβαο Ὀβδοδιηβ. 

10 Σὺ δὲ παρηκολούθησάς μου τῇ 
του Ὀαξ γοῖς ξο!Ποννεᾶ δοησβιάᾶθ οὔθ ἴο (ἢ 6 

διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, 
ἐθϑοῆ ηβ, ἴο 6 ᾿ϑαάξῃσ, ἰο [88 ῬύγΡροβα, 
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τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ 
ἴο ἴᾷς - ἔδει, ἴο ἴὯΘ6 ἸΙΟΏΡΊ655 οὗ βρὶ στ, ἴο τ 6 

άπῃ, τῇ ὑπομονῇ, Η τοῖς διωγμοῖς, 
ἶονθ, ἕο θ᾽ οπάυσζδησθ, ἴο ἰῇ Ῥοσβθουίοσϑβ, 

τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι. ἐγένετο 
ἰο 6 βυβουίηρθ, οὗ ψ δαί βοσὲ ἴοχπθ ἰἐ οσσυχγοα 

ἐν . ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν. ᾿Ικονίῳ, “ἐν Λύστροις, 
'ὰ, Δηίοςῃ, ἴῃ ᾿ Ισοηϊη, ἷπ Ι νϑίσα, 

οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα’ καὶ ἐκ 
ψηδὲ κου Οὗ ροχξϑουζίοηβ. ΌΟΣΘ ἀπᾶρυ; δηᾶ. ουΐοε 

πίστει, "τῇ 

πάντων μὲ ἐρύσατο ςὁ κύριος. 12 καὶ 
811 (ολ 65) τῇ ἄγονν ζΖοῦ 5615 πὸ [Τογά. - Δῃά 

πάντες δὲ οἷ" θέλοντες Ὧν 
811 Ῥαδ. {88 (ο. 65) τυ λ]ἶπ ἴο 6 ντη δ 

εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ. ᾿Ιησοῦ 
ΤΟΥ 411ν τ) 61} [0] [ΦΡΡ ΕΙΊΝ Ζε55 

διωχθήσονται- 13 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι 
188. ΨΊΗ ΡῈ ρΡουβεσαυξδᾶ;: ψΊοΚρα. Ρὰυΐ τΆΘα 

καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, 
8η6α Ῥδννϑεθυβ νν}1} ΒΈΓΙΚΟ Σου νδσάᾶ ὑροῦ ἰῃ6 ὝΨΌΟΥΙΒΘ, 

πλανῶντες ᾿καὶ πλανώμενοι. ᾿ 
ΤΔΚΙΩΡ ΕΥΥ Θηα Ὀοίηρ τηδᾶθ ἴο δσσ. 

οἷς 4 σὺ δὲ μένε ΄.ἐν᾿ : 
: Υοὰ Ῥὰξ Ὀδ6 χϑιγδί πη ἰὰ ναὶ ([Ὠ 165) 

ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, 
Ψοῦ ᾿Ιδραστιθα δηᾶ χγοῦ οσα ροσβυδᾶρα ἰο θθῖῖθνο, 

εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες, 
Βπανίηξ Κη Ῥεβιᾶθ οἵ ψΒοσα χοῦ Ἰδαγῃρᾶ, 

15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους ἱερὰ γράμματα 
δῃηὰ ἰμαΐ ἔγσγοχ ἰηΐαπὲὶ βΒβοσϑα ὙΡΟΡΜΣΣ 

. οἶδας, ες τὰ δυνάμενά σε 
σοὰ μάνα Καον, ἴδε (οἵ 65) ὍΘΙΩΒ 8016 σου 

σοφίσαι: εἰς, σωτηρίαν διὰ πίστεως 
ἴο τΏΔΚα ννῖβα. ἰο βδινδίίοῃ ἰῃσουρἢ ΖΑ ἢ 

τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ" 16 πᾶσα - γραφὴ 
τς. ἴῃ [6. τ ν 1 ᾿ ὕοβασ; 81 ΒΟ 

θεόπνευστος καὶ. ὠφέλιμός πρὸς διδασκαλίαν, 
αοὔ-Ὀτεδίμοα δηᾳα Ὀθῆθβοῖαὶ ἰοννατά ἰεϑοῃϊηρ, 

πρὸς ἐλεγμόν, . πρὸς ἐπανόρθωσιν, . 
ἰοννασά σορσονὶηρ, ἰοψαστα βίσαιρῃίθιϊηρ Ρ ΠΡΟΣ, 

πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 
ον σά αἰβορηηα, 6 ἴη  ὠγΙΘΒίδουΞη655, 

1 ἵνα ἄρτιος ἢ ὁ τοῦ ᾿θεοῦ 
ἴῃ οτᾶοσ ἐμαξ δὲ ΙΏΘ) 6 {86 οὐίδε Οαοά 

ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 
ΤΏΒΩ, ἰοννδτά ΘνΘΥν δ. 52:Ἅ ἕοοα 

- ἐξηρτισμένος. ὃ 8 
Βανίηρ Ῥθοθα δἰρᾶ οι. 
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ΤΑΥ͂. Το, ΤῺ Ιοηρ- 
ΒΟΥ ΤΡ, - ΤΊ ΙΟΥ 6, τὴν 
Θα8ΠΟ0Θ, 11 τὴν Ροὺ- 
δϑου ΟΏ 5, ΓῺ 5ΈΠΈΕΣ.- 
ἴΏρ5, [6 βοσῦ οὗ ᾿ῃΐηρς 
[δὺ Παρρθηθαᾶ ἴο τὴ 
ἴῃ Δηδίοος, ἴῃ Τ' σοἠϊ- 
ΠῚ, ἴθ Γὐδίχα, ἰἢθ 
βοεῦ οὗ ρουβθου οηβῖ 
Ὧδνθ ῬοσΏΘ; 8η8 σοὶ 
οαὺ οὗ θαι 811 ἐπ 
Ποτά ἀθηγογθα χηρ: 
121ὴ ἴδοί, 81 ἐῆοβα 
ἀρδίγϊηρ ἰο. ἴνϑ.: πῃ 
ΒοαΙΥ αἀδνούίίζοη ἴῃ 85- 
᾿βοοίαύϊνοαι. ἢ ΟὨἾχὶσὲ 
ὥοθαβ ΨΠΙ 8150 Ὀ6 ρΡεζ- 
βϑοιρα, 13 Βυὺ τψἱοκοα 
ΙΏΘη 8Πη4 ἱπηροβύουβ 
ΜΨἘΙ1 δάνδησθδι τόχη. Β8ᾶ 
ἰο ΜΌΓΞΘ, χα θϑαϊηρ 
δηα. Ὀοίηρ τηΐϊβιθα, 

14ἴου, ΒΟ ΟΨΟΙ; 
οοπύξῃαθ ἰπ [6 ἰὨϊηρ5 
ὑδαὺ γοι Ἰθατηβδᾶ δηὰᾶ 

Ἴνετθ ρεγβάδαθα ἴο μ6: 
ἤθνθ, Κηονίηρ ΖτΟΙΏ 
ΨΜηΘὺ ῬΟΥΒΟΙ5 γοὰ 
Ιοασηθὰ ὑμθῖχ 15 858 
ὑδαῦ ἔγοτῃ ΘΟ ψοὰ 
παν Κα πθ΄ ὨΟΪΥ 
νΥὶ ρα, ὙΒΙΘΗ. 816 
ΔΌΙΒ ἴο τ8κ6 γοιΐ 
156 ΤΟΥ βϑινδύϊοη 
ἀῃτουθ [86 ἔα [πὶ 
σοηπθούίοῃ ἢ ΟἸτβα 
Ζοβιβ. 16 Α11 Ξουίρθυτο 
15 ᾿ἱπβρίσθα οἵ " αοά 
δὴ ὈΘΩΘΕΙΟΙΔΙ ΙῸΓ 
ἰαϑοῃΐηρ, Ὁ τοργου- 

ἴηρ, Το βϑύθηρ ὑΠΔηρΡ5 
βυζοισμῦ, ον ἀἰβοὶρ!π- 
ἴὴβ ἴπ τἰρ θοῦ ΒΏ 685," 
11 80 6 ὥϑῃ οὗ 
αοᾶά τῶν 6. ΠΥ 
σοχηροίθηῦ, ΘΟ ἸΘ 6 ]Υ 

Θαυϊρρθα ἔοσ. ΘΥΘΣΥ. 

δοοῦ ψοχΐς. ἐρίων ΤΣ 

δὴν 
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4 Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ 
Ιϑτὰ Ῥθδχίηρ ἸΠΟΤΟΌ ΡΒ τυϊΐθβθ ἴῃ βίσρῃύ οὗἕμα 

θεοῦ καὶ Χριστοῦ [ησοῦ, τοῦ 
αοᾶ δηαᾶ οὗ Ομ σὶϑὲ “6 ϑὰ5, ΟΥ ἴῃ (οΠ6) 

μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ 
Ῥοίῃβ αροιΐ ἴο Ὀ6 1πᾶρὶπσ Ἡνὶὴ 5 (0665) δᾶ 

νεκρούς, καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ 
ΟΥ τι δῃηᾶ 

τὸν λόγον, 
Ἧς νοτᾶ, 

ἀεδᾷᾶ (ομ65), δῃᾶὰ ἴῃθ τηδη οϑίδ 

τὴν βασιλείαν αὐτοῦ: 2 κήρυξον 
16 Κιαιχράοσπιὶ οὗ Πϊτὰ; Ῥύϑδοῆ γοὺ 

ἐπίστηθι εὐκαίρως. ἀκαίρως, 
Ὀ6 ψοὰ δίδπαϊζησ ΡΟ  ψν611-ἰσαθα!ν πού Ὠἰχθαϊν, 

ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ 
τορτονε σοῦ, σευ γοῖ, . Θποοῖσαθσο σοῦ, ἢ 8481 

μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. 3 ἔσται 
ἸΟΠΞ 655 Οὗ βρίστς δῃηὰ (τί Οὁ7) ἐδβδοβίῃρ. Ψ1Π1ΡῸ 

ἀρ ᾿ καιρὸς - ὅτε τῆς. 
ὟΣ δρροϊηϊθα ξσηθ δυδτ ον ΟΣ ἴῃ 6 

ὑγιαινούσης" διδασκαλίας "οὐκ 
(οπ6). Ῥοίτηρ Βα] ἰρδορτηςξ . δοῖξ, 

ἀνέξονται," “ ἀλλὰ κατὰ τὰς 
ἐμὸν 11 ΠΟ] βοῖνεβ ὉΡ, ρα δοοοχάϊη ἴο ἐδ 

ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν 
οι ἄφθεῖσθοβο ἰο ἐπϑιηβϑεῖνοβ ἴδον 1 ΠΘαΡρ ὌΡΟΣ 

διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ 
δ τ) 61:.0} 5 ὌΔΗΝ ὉσκΙρᾶ. [ῃ68 ΒΘΑΣΙ ΠΕ, διηᾷᾶ 

ἀπὸ μὲν. τῆς ἀληθείας τὴν 
ἕτοω ἰηᾶθεοᾶ {πῈ ἰσαϊὰ 1πμ6 

ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς 
ἴδον ΜΠ] ΤΣ ἀνα, ἃροὸὰ βΡυΐ τὰ6 

ἐκτραπήσονται. ὅ σὺ “δὲ νῆφε ᾿ 
ἴδον 1] ΡῈ ἐπσηθα οἵ. Ὗου Ὀπὶ Ῥὲ βορου-στ θα 

ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον,᾽ ἔργον. ποίησον 

ἀκοὴν 
Πρᾶσϊη 

μύθους 

ἴχπ 411 (55), ϑυβέοσν σοὺ ᾿ϑδᾶ, ψοΥϊ ἅο ψοιῖ 

εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν “ ́ σου. 
Οὗ ον ΞΟ ΖΘ Σ, 186 ᾿ Βασνίοθ οὗ γοῦ 

πληροφόρησον: ἡ 
: Ζ8ΠῸν ὈΘδχ. ᾿ 

6 Ἐγὼ ὰ ἤδη 
δ ὯΡ δἰχοδαν 

ς σπένδομαι,. καὶ ὁ 
81Ὼ Ῥείη Ῥοιγοᾶ 85 ἀσίῃξκ οὔξοσίηθ, - δηα :. . δα 

καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου 
δρροϊῃίεα ἴγλθ ᾿ οί - -Ἰοοβίηϑ υρ ᾿ οὔ ταθ 

ἐ ἔστη κεν. 17. τὸν καλὸν ἀγῶνα 
ἦδος, βίοοα Ὡροὰ. έν  Ηπα. βίσυΕ]6 

 ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν 
Ιδνο βίγυσθιθα, {μ6ὸ στυμηΐϊῃρ Γδνα επᾶεά, ἴδε 

ΤΑΣ Ώ5᾽ ἶ 
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Δ 1 5ΟΙΘΙΏΙΨ ΟἾΔΙΡΟ 
γοι Ῥοΐοσα αοὰ 

δια ΟὨγὶδὺ “655, ὯΟ 
16 ἀοδμθα ἕο ἱπᾶρσϑ 
76 νὴ δὴ {ῃ6 
αἀρδαᾶ, δῃᾶ Ὁν Ἠΐβ Ώ8}- 
1ξοβδίδυϊοη δηα Ὧϊ5 
Κιηρᾶομι, 2 Ῥσθδο [86 
ψογά, 6 δὖὺ 1 ὈΣΡΘΩΟΙΨ 
΄Ϊῃ ΤἈΥΟΥΔΌΙΘ πΘΆΘΟΩ, 
1 ὑΓΟΌ ΘΙ ϑοσθ βθϑβος, 
ΤΘΌΓΟΥΘ, ΥΘΟΓΙΙΔΩΩ͂, 

Θχμοσύ, νι. 811 Ἰοῃρ- 

5} ΟΥηρ δηα [τὺ 

ΟἿ] ὑθδοῃΐηρ. ὃ ΕὟῸΓΣ 
ἴοσθ ΨἹ1.- ὍΘ ἃ ρΡο- 

τοῦ οὗ. ἴθ ΜΉΘ 

ἸΏΟΥ ΜἘ}1Μ ποὺ ναυὺ 
ὉΡ σὰ (μὸ ρα - 
ΓᾺ1 δοίην, δΡαὺ, 
ἴχ δοοοὰ σι μον 
ΟὟ ἀθϑίσ 5, μὸν -Ψ11 

Θοσαπιαϊδῦθ. ὑθδΟΘ 5 
ΣΟΥ ὑμοβοινοα ὧὸ 

Ὦδνθ ὑπ ὶ θαῦβ ὑἱο]κ- 

Ἴδα; 4δηἃ ὑῃθὺ ψ}} 
ἔασιν ὑπο ΘαΥ5 ΔΘ 
του [6 ὑγζαύῃ, ΨΏΘ6.6- 

85 πον Μ1]1 6 ὑυτηδα 
διδᾶθ ἤο ἔδιβθ βίοσίθβ. 
δου, ὑπουρῃ, Καϑθρ 

ὙΟΌΓ 56.565 ἰῇ 811 
ΡΒ, ΒΌΪΙΘΙ 6ΥἹ], 

Ὧἄο [161]: ψουκΚ οὗ 
8 δνδροιζοσ, 101} 

᾿ΘΟσΟΙΏΡ 50. γΟΌΓ.: τα" 
ἰδίαν. ΕΕΤῚ 

ΠῚ ΕΌΓ 1 81 δισθθᾶν 
Ῥοίῃρ Ῥοιτγβᾶ ουῦ 

ΜΚ ἃ. ἀτίηκ οἴδγ- 
ἴηρ,. ᾽διᾶ- 8 ἀπ 
ὑηθ ΖΌΓ.. ΤὨΥ̓ - τ ]685- 

ἰὰρσ ἰδ πτηϊηθηῦ. ΤΙ 

δύο ἔουρῦ 6 ἢπθ 

Ἡραῦ, 1 Ὥδγα στὰ [6 

ΘσΟΌΣΒα ἴο μ6.. δ: 5Ὦ, 
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λοιπὸν 1 δῦ οὈϑβοσνθᾶ ἴῃ 
ἘΟΥΤΙο 1 μανα ορβοσνϑᾶ; Ἰοξίονοσ (15) | ἔα ὶ τ. 8 ΕΤΟΤᾺ 5 {ἰπιθ 

ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης [οὐ ὑποζθ ἰ5 τϑβασυθᾶ 
15 Ἰνίπθ ἄονα οΥἕ ἰοτὰβ ἐῃῇε οξίῃμθ σἱβι θοῦ ϑη 655 τε τε 1: ἄρρως Ἐὰν 

έ ὃ ὰ ὥσει οι ὁ τγἱρῃ θοῦϑη655, Μ ΐϊο 
ἀὐξυλναις ΡΝ π ρυλ εἰ 6. τὰ6 τῃ6 11: ἴμ8 ΤἰΘᾺ- 

ύ ᾿ ΐ ἢ ἡμέ ὁ δίκαιος |ὕβθουβ ἱπᾶρβ, ὙΨ11 ρἷνβ 
κύρια. Ἂ πε ΝΗ ἡ σρϑωι ἴῇ8 σχὶρῃίεουβ [6 85 8 σου δα ἰη 

κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν μαϑω ὑφ μὴν ποῦ ΤΗΝ 
Ἶπάξθ,. ὯοΣ ΟἿἹΥ μι ἴος μὰ 8150 Ὅ55 αὖ τρτὰς ὑπ δος 

ῖ ἠ σι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. ἷ 
ἔπ8 (65) ἀης ἤθτ ἴης πυλδλο κολ πον ϑε οὗ έτη. [Ἰουθὰ ἢ σαϑηΐζοβίδ- 

5.26. ] 10}, : ύδα ἐλθεῖν πρό ε ταχέως 
᾿ Τ ποὺ ὑόν Ἐν θεῖν, ΤΡΩΤᾺ ἐς αὐΐοκιν; 9 0ο γοῦγ εὐχλοϑῦ ἰο 

τγαπή ἴο ΙῈ6 5ΠΟΤΕΙΣ, Ξ Σ ἐχίητεν σας |ογθ 
Ἢ Δημᾶς ὙΡ πὐθὲ ἐγκα ὙΕΛΙΤΕΥ Ὑλόμα Ιονεᾶ "Ὁ ἘῸΓ μδρ πριοῦ το ὩΣ 

τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς ᾿ ἊΝ ἔφα ἐρίπεὶ τὸ 
΄τὴ6 ῃἤονν 856, ὶ δηἃ 6 νηΐ βὰν ἰἱπίο ἸΣ ἐν τον μη 

Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος μὸ Ἤβη ἄσηρ τὸ ΤΉδος 
Το ϑϑδιοηΐσδ, ᾿ Οτοϑορηβ ἰηΐο (δἹαίίβ, ἘΠ. τὰ 1 οΡ τα: ἐπρβδενν 

εἰς Δαλματίαν 11 Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ ἴο δ Ἰα ἴα, Τῆδαα [ὸ 

Ἰαῖος ὩΟΘΙΑΒΌΟΣ ἄν ἀπ Ξ ἄγε μετὰ δ] ταϑϊα. 111 |Κ6 
ἐμοῦ, Μάρκον ΟΡΟΥ, τ τὰ [810 ὴ6 ἰδ 1 τηβ. μαϑ Μακ Ὦδνίηρ ἴδιο ΠΡ 6 Ἰοδάϊῃσ ψυλΐὰ ΤΆΚΟ Ματῖς απὰ Ὀγίπε 

ῦ, ἔ ά οἱ εὔχρηστος εἰς : 
ξύν άννν ΣῊΝ ὙΡ εἰ τὴ Ψ6Ὶ ὑβοξαΐ ἴα  Ὠὰ ἢ γοὰ, ἴοσ 

᾿ , ᾿ς, [86 5 υϑοί} ἴο χὴδ διακονίαν, 12 Τύχικον δὲ ἀπέστειλα εἰς ἔοῦ ταϊηϊδίθγιῃρ. 12 Βυὲ 

πίστιν τετήρηκα" 8 

56 ν]ο 6, ῚΞ ἄγεν ἄθεος ἐδ νον 1 Ὥδνδ βοπὺ ὙΨΟΒΊουΝ ᾿ : ὃν όνην ὃν ἀπέλι 3 ἘΡῺ6:511.5. εὐ εσον: ἴπὸ Φεοη “νου. ΙΠἸΘΟΩ ἰὼ [Οὐ ὅο ΕΡ 
13 ΘΗ γοὺ ΟΘΟΠ16, 
Ὀχίὴρ Ὧ6 οἱοόοδκ 1 ἰοῦ 
αὖ το ἢ ΟϑΡυ5, 
8ηα [6 5Ο7Ὸ]15, 6506- 
ΟἽΔΙΠν [6 Ῥδιοχηθηΐβ. 

14 ΑἸΟχδθᾶοθσ ὑμα 

άδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, 
Ἰρῦοι βεσίάς ἀδεέρμεν ΠΟΥ δυο ὈΘδυΐηρ, 

ὶ τὰ ιβλία άλιστα τὰς μεμβράνας. 
ἐπα 16 Ἐπ Ῥοοΐκα, χοϑυ ας 6 ρῬδυοδιωθῃΐβ. 

14 ᾿Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι 
ΑἸοχδηᾶοσ ἴδ σΟρΡϑύβσω τ τΔΩν τ ΤΩΒ σΟρΡΡοσϑηῃ αἸᾶ τὴδ 

κακὰ ἐνεδείξατο" ---ὀ ἀποδώσει αὐτῷ ἸΏΔΩΥ ἰηἑυγίθϑ- --σθῃο- δᾶ (ἰμϊη55) βμονεᾶ ἴω; --- ὀ Ψ011 σῖνβ Ῥδοῖκ ἴο ΑἰταΑΏΛ ΜΠ ΤΟΡΘΥ͂ Ὠἰπὶ ᾿ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ" --- ἴὴρ' ἴο Ὠΐ5 ἀδβεᾶβ ἐς: ΡιαὉ ϑοροσαϊπε ἰο τῃ8 ΜΌΣκκα οἔ Ὅσα; ἘΞ βετοτς ΠΣ γοὰ ἴοο 8 15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν ΟἹ ρυδια δρϑίησὺ Ὠΐτα, ΟΣ 8150 σοῦ 6 Ξυδτα ]ῃΒ 5ε]Ὲ, ποτε ΤῸΣ [86 τεοϊδὲθα ΟἿΣ 

ὰ ἀντέσ τοῖς ἡμετέροις λόγοις. οΥᾶς ἔο 8Ώ δχοδαϑῖνο 
ὙῸΡ Βα βἰοοᾶ νπαϊησὶ ἰο ἐδ8 ΟἿΣ ψνοσαβ. ἀέρέεα, 

16 Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς 1ΘῚΠ τῶν ἢτθὺ ἀ6- 
ΙΖχα ἴδα δ ἀεοέθηβο ὯΟ οὔ 8 

κὸν " ᾿Αλλὰ πάντες με] ἴθΏ88 20 Ο16 σϑτηθ ἴο νετ' ᾿ ἐξ ῶιο,, κρατῖο ἴό [5 Ἐξεῖδε, ὍΣΣ Π ᾿ τὴθ [ΤΩΡ 5ἰάθ, Ῥαδ ἘΠ 6 Ὁ 81} 
14" Τοπονϑῃ, 117:8)18,.16-αϑ,. τῃ6 Τιοτᾶ, ΚΑΨΕ. 

958 2 ΤΊΙΜΟΤΗΥ 4: 1"--.29 

ἐγκατέλιπον’ .-ς-- μὴ αὐτοῖς [Ῥτορεδαβᾷ ἔο ἔοχβαϊκα {μ6ν 1ϑ εξ ον ἰη; -- ὯΟ ἴο Ἰβϑὰ | τη6---Ἰὴαν ποῦ 6 λογισθείη: -- 17 ὁ δὲ κύριό οι [Ῥαὺ ὕο ἐμοὶ δοοοιηῦ--. ταῖν ἰξ ΛΑ ποςευηρά: - 16 Ρυΐ ΤΟάὉ εἰ τὴς [17 Ραὺ [Π6 Τιογὰ βίοοα ΠΟᾺῚ Τὴ δΔηα ἰὨ δι 5ρά 
ῬΟΜΘΙ ἰηΐο 16, ἐπϑὲ 
ΏΣΟΌΡΗ 6 8 
ΡΓΘδΟμΐηρ τηϊρηῃξ Ὁ 
ἘᾺΙΠῚΥῪ ΔΟσοΙΔΡΙ 564 
ΒΩ 811 ἐπ πϑίϊοοϑ 

παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα βίοοα θαβϑίαθ δῃηᾷ δ δχωηροιχζευρα ΤΙᾺΘ, ἰῃ οχᾶοσ ἐμαὶ 
δι᾽ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα ττληροφορηθῇ ΤΟ τὴῶθ ἐμ ἤσϑβο 8 ταὐσμὶ τς ἀηθη.ς 

καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ δ τχηΐϊρμέ θδγ 81 ἴῃς πρίϊοηβ, βδῃᾶ ΠῚ ΠῈΣ 1; 8δ})4 1 ἐρύσθην ες ἐκ στόματο λέοντος. [ ὕ)ἷ85 ἀοΙνοτθά ἔτοσα ὑπὸ Ι[ννὰ5 τ ΝῊ ουξ οὗ μαι οντὴ ὴ οὗ Ἰοαν ΠΟΙ 5 τλοαΐῃ, 18 ΤῺΘ 18 ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ᾿ ΓΟΥα ΜῈΠΙ ἀδιναν τὴθ ὙΙ ἀγανν ξου 5618 τὴϑ ἐπα Τιοχά ἔγοχω ΟνΟῚν [ΓΟΙῚ ΘΥΘΙΥ σίοκοά : Ὄ μ ᾽ ἣν] ΟΙΚ δῃηαά ὙΠπΠ ϑανθ 
ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰ ν ᾿ ὌΎΩΝ ἀνα τα ὉΠ Π6 11] βάν ἰαὶὸ ἴῃς [Π16] ἔοσ ὩΪ5 ἈΘΘΥΘΩΙΥ 

Κιηράοτῃη. Τὸ Ὠΐτπη 6 
[8 ΒΊΟΥ ἴοσδνεσ δῃὰ 
ΘΥΘΓ. ΑἸρῃ. 
. 19 αἷνθ τὴν ρτϑοηρϑ 
ὧο ῬΓΙΒ δ, δα Α41:18 
ΔΩ [6 ὨοιβοΠοΟΙα οὗ 
ΟἿ “6. Β'ΡΗΏΌ᾽ ΤΟ. 

20 Ε' .ταβ ἐπι βίανθα 
ἰὰ Οουίηνῃ, θα 1 Ἰδὲ 
ὙΤΟΡΠΊ ἸΩῸ5 δος δὲ 
ΜΕΘ 5. 21 )ο γουτ 

βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον": Κιησράογη οἱ έτη ἐδ6 (ο6) ΒΘαν Ωγ; ἰο ΨΒΟΧΩ 
ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 88 δίοῦν ἰπίο ἐπὸ 8865 οξίῃθ δρεβ, δ.θῃ, 

19 "Ασπασαι Πρίσκαν καὶ ᾿Ακύλαν καὶ τὸν ατοοϑῖ γοὰ Ἴ5δοϑ δῃηὰ Ααυλα δπᾶ {πὸ Ἂ 2 Ὀνησιφόρου οἶκον. 
οἵ ἐκ ρέδενπονὰ Βοιβομοϊά. 

20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κο ίνθῳ, Τρόφιμον τροστεις 5 παρ Αι πὰ ἀύμαν" τῶν ΡΩΝ 
δὲ ἀπέλιττον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. αἰχηοδῦ ἴο δυτίνθ θ6- μαξ 1Ἰοε οὗ ΠῚ Μπηρῖαβ ῬΘΙΠς βίο. ἔογθ τίμζογ. 
21 Σπούδασον πρὸ χει μῶνος ἐλθεῖν. ἘΠ᾿ ΒαΊα5 5θμᾶβ γοὰ ϑΞΡρθϑὰᾶ ὺὉΡ Ῥεέοτθ δ δον ύ της ἴο σοτὴβ. 

Ὠΐ5 ᾿στϑϑίϊηρβ, δῃᾶὰ [50 ᾿Ασπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ 40] Ῥυᾶδης δᾶ 1ὐ΄- 15 Βυβοηβ γοὰ ἘΘΡ5. 8δη6 ῬἩπάθηβ 8ηα [ 5 8Δη6 ΟἸδ 1. ἃ ΒΩ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 811 ἔθ ὈγΟΙΉΘΙΒ. Ιὰβ δῃὰ ΟἹδαπάϊα βδῃᾶ ἐπὸ Ῥγοίμουβ 811. 22 ΤἸῺ6 Τιογὰ [Ὁ61] 
22 ὋὉ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ᾿ Μιὰ ἐπ βρίστὶῦ γοὰ : Ἰὴ6 Τιοχά τὴ ἐδ ΒΌΙΣῚΣ οἔ γοῦ, [5ῆονψ. Ηΐ υπαρβοσυθα άρις ᾿ μεθ᾽ ὑμῶν. ΚΙπάμθδβ [06] ἢ Τῆς. υπάκσεβοσνεᾶ κΚιηᾶηθθ ἢ τοῦ. χοῦ ῬΘΟΡΙΘ. 



ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 

ΤοΟνΝΑΒΕΡ ΤῚΤτὺϑ 

1 Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ 
- ΡῬ Θὰ] Βιδν οὗ αοά, δδροβϑῦϊθ ρῬυΐ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν 
οὗ ὅθϑὰβ δεὸν ΕἸ δοοογαϊῃρ ἴο ᾿ ΖΑ 

ἐκλεκτῶν ᾿ θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν 
Οὗ σβόοβεῃ (οὯ65) οἕξαοᾶ δηᾶὰ δοουγαία Καον]εᾶθσα 

ἀληθείας τῆς κατ᾽ ᾿ς εὐσέβειαν 
οὗ τσυΐὰ τ)6. (Ομ 6) δοσοσάιτϊηβ ἴο ΥΟΥΘΥΩΒ ΜΨ6Ὲ 

2 ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς. αἰωνίου, ἣν 
ὍὌΡΟΩ . -ΟΡ6 ΟΥ 1186. φδνοσϊαϑίηθ, ΏΪΟΣ 

ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων 
᾿ Ῥχοχηϊερᾶ. {δ6 ποῖ Ἰσίὴ αοἂ ῬῬοίογαῪ:α Ὥτῃρβ 

αἰωνίων 383. ἐφανέρωσεν δὲ ᾿ καιροῖς 
δν σι ϑῦσ Πὸτηδηϊοβίθα Ῥαὰϊ ἰο δρροϊηϊθα ἐἰτηθϑ 

ἰδίοις," τὸν λόγον αὐτόῦ ἐν κηρύγματι ὃ 
ονα, ἴῃ ννοχά οξῃῖα ἴθ Ῥγθϑοβίηβ ΨΏΙΘΒ 

ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν 
νν 85 δαἰχυβίθα νὰ δοσογάϊησ ᾽ο φθη͵οϊμαᾶθυ 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, 4 Τίτῳ γνησίῳ 
οΥ ἰδ 6 ϑδνίοσ,, ΟΕ 5. ΟΣ αοά, το Τιὰ5 πολυ 8 

τέκυΗῳῳ κατὰ κοινὴν. πίστιν" 
ΟἸΠ]ΠΔ δοσοσγάϊπρίο σοχασῶοῦθ ζβϑιίῃ; 

χάρις . καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
υπάσεοτνεα Κιηᾶμθθα ἃ θῶθθ ἔχοιθἨἘἩ ἀοᾶ 

πατρὸς καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 
Ἐδίῃοσ δῃᾶ οἕ Ομχίϑὲ ζθϑὰβ οὐ τῇς Ξϑνο ΟΕ 5. 

ὅ Τούτου. χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ 
ΟΥ̓ μ15. ἰῆδηκβ Ἰδέ ΟΣ νοὰ 'ἱπ Οτεία 

απ νς αν λείποντα 
Ῥοίηρ νδυιίηβ 

καὶ 
δῃὰ 

πόλιν 
εἰΐν 

διεταξάμην 
Ι ἐδ δου τι ̓ 

“ἵνα ἯΙ τ τὰς 
ἐῃ οστάᾶθσ ἴα  ὅε (1165) 

' ἐπιδιορθώσῃ, 
ψοῦ ταὶ ποσοῦ ΙΝ βίσδιση θη ΠΡΟΣ, 

καταστήσῃ ς κατὰ 
νοῦ χταϊρϊ κοί ἄοννῃ διοςογαϊὶηξδ ἴο 

πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι 
ΟἹΑ͂ΘΥ ΤΩΘΙ, Δ5 Ι ἴο γοὰ 

6 εἴ τίς μιᾷς γυναικὸς 
Ἧ δου θ 15 ὈΠΘΔΟΘΌΞΘΌΙΒ, οὗ οῦθθ ΨΌΓΩΔΙΙ 

ή τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν 
ΤΩΒΙΘ ρϑύβοῦ, ομ!πᾶτθοη πανΐηρ Ζαϊ[π)], τοῦ ἱπ 

κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἀνυπότακτα. 
δοσυϑδοη ΟΥ̓ ὩΞΑνΠ 5 σΟΌΣΒΘ ΟΥ ποὶ 561-Ὲ ] ΘΟ 5. 

954 

ἐστιν ἀνέγκλητος, 

Ι 

δα, 8 δῖαν οἵ 
αοά 8ῃηὰ δὴ 8ρος- 

16 οὗὐ “ε5θ5 ΟὨγίϑὲ 
δοοογταϊηρ ἴο 86 ἔαϊζῃ 
οὗ αοὐ᾽β ὁἤοβθῃ οὔθα 
ϑδϑηα ἰὴ ϑδοουζγϑίβ 
Κηομνιοᾶρα οὗ δε 
ὑχαϊθ ΜΏΙΟΩ ϑδοοοσὰβ 
νι βροῦν ἁδγνούίίϊοῃ 
ΖΌΡΟΣ 86 Ῥαϑὶβ οὗ 8 
ὩΟΌΘ οὗ ἴῃ δνογϊδϑὶ- 
ἴὴρ 1116 ψῃῖο Αοᾶ, 
ΨΜΏΟ οϑημοῦ 116, Ὀγοχὰ- 
ἰβθὰ Ῥϑίογθ {ϊχ65 10) 
Ιαϑηρ, ὃ ΨΏΘΥΘα. ἴῃ 
ἰδ ον ἀπ6 ὑἰπηθβ ἢθ 
χταδᾶβ πἰὶς ψοσχᾶ τηϑδηλ- 
ἔδδῦ ἴθ ὍΠ6 Ῥγθϑοῃίηρ 
αἰ ΨΠΙΘΟ 1 ψ85 
οηὐγαβίθα, πῃ θσ οοτ- 
τηϑδῃᾶ οἵ. οὖ ϑδνίου, 
αοᾶ; ἀϊο τῖΐαπ,. 8 
δοίη θ ΟἸΠ]ᾶ βδοσοτά- 
ἴῃρ ἴο ἃ ἔτ βῃδγθά 
ἴὰ ΟΟΠΟῺ: - ΓΑ 

ΜΑΥ ὑβοῦθ Ὅ6 ἐδ" 
ἀοδοσνοα Κη ηθδ5 δηᾶ 
Ῥδδοθ ἔγσοῃι αοα [186] 
ἘΘΏΘΙ 8ῃᾶα ΟἸμεἰδί 
Φο5ὰ5 οὐὐ ϑδνίοσ. 

δ ΕΌτ. 15 ΥΘΘ ΒΟ Σ 
Ἰοζὺ γοὰ ἴπ σγοίο, ὑπαὶ 
τοῦ ταϊρῦ οογτϑοῦ 6 
τσ ὑμδὺ ψΟΥΟ ἅ6- 
ἐθούΐνθ δῃηὰ τχηϊρδὺ 
τάβΚὸ δρροϊηίχηθηῦΐς οὗ 
ΟΙΩ͂ΘΙ δ ἷῃ οἷ 
αἴΐου οἷν, 85 1 ρᾶνβ 
γοὰ ογάρσϑ; 61 ὑμοῖθ 
15 ΘῺΝ ΤΏ8Ὼ Ζγϑθ Ζσομι 
δοσυβαύίοι, ἃ Βυϑραπὰ 
οὗ οὔθ νίζο, μᾶγ- 
15 ὈΟΙΙΘνρ ΟὨΠ]ΠάτΘα 
ἐπαῦὺ μοῖρ ποῦ τ8- 
ΔΟΥ ἃ ΟἤδΥρα οὗ ἀ6- 

ὈΘΌΘΏΘΙΥ ΟΣ ὈΠΓ͵ΏΪ. 

ἰὰ οσᾶδχ ἰδὲ ἘμῸν τῆϑν 6 Βοαιίῆν πὰ τῇ6 ἔβίϊῃ, 

95ὅ - ΤΤ]ΤΤΙΝ 1: 7...-13 

ἡ πες δἔδαιος γὰρ ἴδν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον [7 Βὸτ ΟΡ οὐλυν οὐ κα 
ἊΣ : ἼΣ ει Ὁμη. ᾿πδεερος ἘΡΕΙ͂ μη αὐθδελ οτυ πρὸ Ῥλενο 

εἰδοιδαιο,, δὴ οιαρ λον, ,, μὴ πέϊοά, ῶος τοῦδ᾽ το ΄ " ΄ 
Ν 

συ Ῥαδίαο ρίης, ποῖ Πκρ ἀν ΔῈ μὴ Αὐρ κου ειλοῖς ἐἠόκου 

σεεοαν οὐδιξεταοῖμι ἰ Ν ἀνα ν δ ων ΗΝ ψΌΣ σοι ἥν τιν Ἔσο μν οδθλόγοῦροςς, ωϑώρρονα,, δίκσιον, ὅσιον, ξοοαεο᾽ οῆτ ἧς οἐχορασῆς., ὃ νοὐησεχόμειν,, ς᾽ Τοῦ, μοιτοραιτοιδα, ὁ κοι μεὐπίδι., τὰ διδαχήν οηστοῦ, λόχου, ρα τνδια τως δεν 
ὑπ οτάος ἐπδὲ Ἔ κὸν ΒΘ πιᾶν ΡῈ τοὶ ἘΡΤΠ ΠΝ, ἐππὶ ̓ ξ ΩΣ 

οἷο ξαισακεοο, ἐν ἀὲ ὅιδασκαλία, τῆς, Βοτὲ Ὁν ἔδο υραρμίης ἐἰκοιούσθ,, ταῖς τϑα,, ἀχελέγοντας το Ἔρτονς ὕδοιο Αχο 
πρός εν 10 ἘῸΣ ΠῚ ΔΙΘ. 

2. ν » : ΕΥ [ὰ Δ ᾿ ᾿ "πον τὸρ, τοδϑὶυς ὀνυγόσεοντον, ἐιαπῆτος Ἰαῖκοις, απὸ 
παρ οἰχῦφι δὰ μαϑρενοῦ ἄτσαης,, μάλιστα δεροοῖα ΠΥ ἐποκὸ τῶου 
ἘΠ τ τ με τ 
115 δε τὰ ἴο Β6 Ἐρτρ ἐν Ἧ Ἢ ᾿ ὅπ} 5. τρουϊης οἱἨἁ ἔμποβο, ας ὕμθϑθ "ΘΙ τπθὴ ΚΘΘῸ 

ΟἹ ΒΌΡνου προ - ΘἶΤ6 
ΒΟ ΞΘΏΟΙας ΌΥ ἰθδοῃ- 
ἴπρ᾽ ὑμίηρα ἴον ουρὩὺ 
ποῦ ΤῸ [06 986 οἵ 

οἴκου: ἀνατρέπουσιν. 
Βουπομῃοΐαᾶς Ρ ἴδεν 81:6 υγλ Ρ 

διδάσκοντες : ἃ μὴ δεῖ 
(οῃ 65) ἐθδομ τι ᾿“νΐοἢ (ΠῚ ἢ55) ποὲ ἱἐξὶβ Ὀἱηαίηρ 

ὅλους 
ΨΜΏΟΙΘ 

΄ αἰσχροῦ “κέρδους χάριν. 12 εἶπέν. 
οὗ ἀἸβρσυδοθῦα.  κϑίῃ. 5 ἄαρμς Θεά, βὸν τόμος ἐκινη ς θδῦ.. ἘΡΠΝΣ 12 Δ, 
ἐξ - αὐτῶν ἴδιο αὐτῶν προφή ἘΣ ΣΟ ΟΣς δΠοτα; οαΐοξ ΠΝ ον χω ΟΥ̓ Τῇδχα μα ΛΔ ας ΄ ὑΒεὶσὶ ΟΥ̓ ̓  Ῥχορμθῦ, 

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, βακας τς ἐβΉΒΒΡΕ τοῖΐϑηϑ ΟΘΥΘΥ ἼΠΔΥΒ, με - ψ1Α Ὀεαβίβ, Ξ ΑΒ 815, ΤᾺ ΌΤΊΟΤΙΒ γαστέρες ἀργαί. Πα Ὀθασϑῦβ, Ὁπρι- 
Ὀ6Ι1Η65 ἱποξέθοξινο. ΡΙογθᾶ βιἀϊίομβ." 

113 ἡ -μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής... ᾿ δι᾽ . 18 ὙΠΙ5 Ὑλίμοθβ 15 ὙΠῸ Ἡϊθοββ ἐπὶ ἰβ ἐγιθ. ΤΉτουρα ὑ{16. ΒΌΣΓ [8 ΘΙ 
ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ] “8158 ΚΕΘΡ ὁπ. τθργου- ΜΈΙΓΘΕ σϑξα ῬΘχορσονης ποῖα ᾿ Ἀλλ αι Ξ ἶὴρ ὕμποαλ ἢ 5Έψ ΕΣ - 

“ ἴγ, ὑμαῦ ὑπὸ} τηδῦ. Ὀ6 ὑγιαίνωσιν ἐν : πίστει, 3 ἀν 
ΐ Προν ἴῃ 6 ἔαιῃ, 

ν 



ΤΙΤΌΞ 1:14--3: ὅ 956 967 ΤΙΤΌΒ 2:6--18 
Ἔ ΙΣ ᾿Ξ Ν ΝῚ ᾿ ε ; 3 

ὴ ἰουδαϊκοῖς μύθοις [14 ΡῬΡαγίηρ πὸ ϑδὐΐβθῃ- ἿὩ 6 τοὺς νεωτέρους ες ὡσαύτως ΘΙ Κα δ6 ΚΘαΡ οἢ 
᾿ ἐῃ πρὶ τροσ χον το ἰο σον βὮ : ᾿ νῦν ὑΐοη ἰο Το βῃ {8 0165. ἔνε σψουηβεσ [ΤᾺ6}] βία. [Θχμουύηρ ἐμ γοχηβθ- 

ὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ] δ:ᾶ οοταχθηἀτηθηΐβ οὐ, παρακάλει σωφρονεῖν’ Ἴ περὶ [6Γ ταθὴ ἰο 86 βξουῃά 
Καὶ δε τοις ἐοες οἰ ταεὰ ἐοο Ἀγόυδον κου ιοὺ : Ῥϑοῦ δῃοουτασίηο ἰο Ὀ6 βουπά ἴῃ ταϊπᾶ; δβροιὲ ἰῇ τηϊπῆ, 7ΐ 81] 

ΤΩΓΏ: Ξι Θ ᾿΄ ᾿ ΄ ’ 2. ᾿ Η . ᾿ Ε , ΤΠϊηρ5 βῃμοσνίηρ ψουγ- ἐστρεφομενων τὴν ἀλήθειαν. [τη 1541] ἰπΐηρε πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον δι 
ΠΕΡ αὐ πρβν τρνλὴ κτλ Ζτότα [1.0 τίς 16 οἷθδῃ ἰο οἰοὰῃ : χὴν ϑνασναι ̓  δ χλλνν τὴ ᾿ Ἀδν 5 561: ἐδ: δ νν 1": 8 ἀπ Θ ΡΟ οἵ 

: παἀδαρὰ τοῖς καθαροῖς" 1 ΓΡΘΙΒΟΠ5]1. Βα. ἰὸ. καλῶν ἔργων, ἐν τῇ ἰδασκαλίᾳ. Βπθ ψοτκβ; δῃμονίηρ 
᾿: αὐ ἀμακο)ης, οἰδαθ. ἰο [86 (θπ68) ἸΘΔΩ; ΓΡΟΙΘΟΣΕῚ ΠΡΕΙΡα ἘΝ ΘΕ ΒθΘν ᾿ ἪΥΜΟΤΚΒ, τεπ;. ἐὙἼΠ6 ἰθδοβίπια ᾿ 1 υποοτττιρίποδα ἴῃ ψοΣ Ἂ ᾿ ἔνδι καὶ ἀπίστοις | ζϑ8:} 1655 πούμ!ηρ ἐ5 ἀφθορίαν σεμνότητα, 8 λόγον ὑγιῆ δ Ρ, ΒΘΓΪΟΙΞΏΘΒ5, 
θῖς δὲ μα μι αμμΣ γοισ ον δὴ ἀ[261 1685 καλὰ μμυερ Πἰηβε; κῶΣ ἦς μΩρΘΟΙτΙρίηθθβ, βουουβηθαδι ψοτὰ ΒΘΑΜΗ Ὁ] 8 Ἡ ΠΟΙ ΘΒΟχαΘ ΒΌΘΘΟΒ νῈΘ : Ν ; "διὸ, ἢ ΧᾺ 8 δἱγ σοη- ᾿ ΄ ΄ ἐ4 5}. ε ὁ Ὁ - καθαρόν, ἀλλὰ ἐμίανται αὐτῶν : ἀκατάγνωστον ἵνα ὁ ΌΊΟΣ οδηηοῦ Ὀ6. 00 
ἐνασα Ρ ἜΡΡν “ Βαΐὲ μαξ᾽ Ῥδθὴ ἀββὶθα οἱ ἔμοὰ 1 5ΟΊΘΏΟΕ5 αὐ πθδικα. ποῖ ἴο ΡΒ Κονῃ ἄοννη, ἰῃοσάοσς ἰδὲ ἐπ (οη6) ] ἀδιπηθᾶ; 80 ἐπαὺ [6 

καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. 16 θεὸν αρόθῳ ἈΝΑ ἀρήνοο Ἐν ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν [δ οα ἐμ ὀρροδβίῃρ 
8ῃη4 ἰπεὸ τοϊθὰ δῃᾶά ἰῃθ6 σομβοϊεῃςθ. 506 ο ἘΝ δ ἀϊϑο ἜΠ οὐΐοῦ οοῃίγατϊμεββθ τηϊβαΐ ΡῈ ἰυχηθᾶ 'ὰ ποίπιηρ 5166 ΤΔΔῪ ρα ὺ ἀϑμΔΙηΒΩ͂, 

ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ΝΣ ἦν ει λλὸς Β6- ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον. Ὀλγσες ΟΌΜΕΒ. ΜΒ 
ἘΠΘΥ͂ δἴῈ οοπξοβδίηρ ἰο βανα Κἤονγῃ, ἰοΐίμβε Ῥαΐ! Ὁ ᾿ μϑνίηρ ἰο θα βϑασηρ δου ἃβ νῇε (μίηρ). [Ὁ 56} δροιΐ ι18. 91οὐ ᾿ ἘΠΕ τος : ὦ καὶ [ οαι1586 ὕπο ἅτ ἀδίβϑι- ὰ τ ΣΝ Η : , 51δνδϑ ]66- ἔργοις ἀρνοῦνται, Ρδελυκτοὶ ΛΟ ΙΤΣ τα 8Ὸ16 μὰ ἀϊβορβάϊθηϊ ϑ δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι Εἰοπα πα τν ἀρλ δε 
ΟΥ ΚΘ [δὲν 816 ἀθησίηρ, ς ΒΙανεβ ἰόν πιδδίοσ ἰο 6 5 7] οί βοῖνοβ 
ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ναῖε ρον τὸ ϑόνῥες ἴοι ὲ 5 μη ἼΘουΑβ, Β6Ι 65 ἢ) 8} ἐμΐηρθ, 8πὰ 

αἰβορβάϊεης δηᾷ ἰονασά Ἂβνεν ὙΌΣ ξοοὰ ΕΠ ΜΌΓ 8. ἐν ΑΗ ηρεστους Εἴναι; μὴ ΡὈΙΘα56 ὑπθτλ ΨΜ6]1, ποῦ 
"52 - ἘΠῚ Ἡ ᾿ ᾿ ὑϑκίησ Ὅδοκ, 10 ποὺ ιμοι.. ͵ ᾿ ξ ᾿ » 

ΕῸν αἰκεμοξονεᾶ, 2). Υου, μοψενοζ, Ἐθερ ἀντιλέγοντας, 1 μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ | οοτητηἰὐϊπρ ὑποῖν, θὰϊ 
Σὺ ὃ λάλ ἃ πρέπει οἱ βρβδκίῃρ ψῇηδὺ ςοπέγααιοιη δ, ποὺ βοίεπρ Δρατέ ον βεῖνεβ, Ῥὰΐ [φχῃ]ρ  ηρ ρβοοά Βα6]- 
ὺ δὲ άλει α Ἐν] ἑΐη Βυϊίηρ δ ί ἔ ή : : : ἰς ϑοδτχις 85 ἅ16 8 ΤΟΥ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένου ἀγαθήν, [ν ἴο [86 11, 80 

Ν Εὐν δ ὃε ἘΡΘΒΚΙΩΕ ὙΡΕΥ ΠΝ Εν εσβύτας ποδὶ} ὑδϑοηΐηρ, 81 ἢ 5Βμον 5 ἔοὸσ ἐεῃίρθς σλεπία ἀνθ Ἷ ἐμδαῦὺ ΠΟΥ ΙΔΥ ΒΟΟΓΏ 

οἶα ποτα ἈΞΑΗ ται ϑιδασκα ιᾳ: ΘΙὰ παρα  2ΙΙΟῦ ἐπ δβθα πίβῃ ἵα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ [ὑμ8 ἰδϑοῃΐῃρ οὐὗὁἨ ἁ ΟἿΓ ᾿ Σ σώφρονας Ὀ6 τιοάογαΐθ ἰῇ ὯδὈ- ἴῃ οσᾶδυ ἔμδὲ ἰδ6 ἐβδοβίηδ ἴμε (98) οξίμε βανίοσ, αοᾶ, ἴῃ 81 

νήφαλιο υς δ νδ ̓ ἐὐξυσαμῆον τουμα ἐεχαίθα, [105, ΒΘΙΙΟΙΙΒ, Ὶ Βοῦμὰ μωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ὉΠ ηρ5. 
τ το Ὄ ΣΑΣ Στ . , ἴὰ τηϊῃά, θαυ ἰῃ ΘΑνῚ ἔι58 οξαοά 1ἢ Ρε δάοσγηϊ ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀ ἀπῇ, ρα Ώ, ἴῃ Ιονθ, ἰῃ δῃ- ἡ ἀυο ν ΜΕ ΑΝ τα δ Το Ἔν τῦδν Ὁ6 ϑάοτηπιβ} ΤἸΡῸΣ ὑπ ὑπᾶθ- 

Ῥαίηρ Βϑαιίμσα! ἰοϊῆθ ἔδῃ, ἰοῖῃ8 ονΘ, ἐν παᾶσιν. βουνὰ Κιἰημάηθθα οἵ 
ἄμγδμςσο. 3 ἰκον 56 Ἰοὺ ΟΠ ἰπ ΑἹ ([πῖπρ5). 

τῇ ὑπομονῇ. 8 πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν ἐπα. παρὰ ποιεῖ. δὲ αοά ψΏΙΟΩ Ὀτίηρδ 581- 
-ἢ 1ῃ ᾿ 3 ΄ » Ἢ ἴο ἴθ ϑπάυσβπος. οΙᾷ ὙΟΤΉΕΠΣ .ς ΘΆΓΛΟΝ μὴ τουογθης ἐμ Ῥϑδδυίοσ, ἡ 11 τ Επεφάνη. γὰρ ἡ ᾿ναϊϊοῃ ἴο 811 βογίβ οὗ 

καταστήματι, ον, ρς, τΡοπρεπεῖς, τς. Μὲ ποῖ βιδηδατους, πο ἐε πιρὰρ ἰοάρροο ΘΟ ἴδ Ἥῥῴἕωφ τῃρῃ π5 Ὠρδὴ τηδηὶ- 
διαβόλ δὲ οἴνῳ πολλῷ ὕπϑτ Θηδίανθά ὧο ἃ 1 6Ὸ0ς.ςς Χάρις ς τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἔεξῥοά, 12 Ἰῃκίτιοίϊηρ 
αβόλους εὐ γᾷ, ἠὠΤωμ οΥ πῦμο, ἐϑβοβοα οὐ  ιδορονοα κιμάπεο οζίμο αοὰ [] ανϊαᾷ ἐο αὐ ὡς 10 τορμαϊαίο ὑπ΄ Π ΄ ψϑὺ ἰ5. ροοῦ; ρῶώποις παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ΟΟΠ 55 814 ΜΟΥ] 

πὸ: ΛΟ ΑῊΝ τ λοι σύ οὐδ ΘΥ͂ ΤὭΒΥ ΓΘΟΔ]]. [16 τῆθῦ, ἢ [1] Ἰηδίτασας ὑ5, ἐπ ογάοτ ἐπαὶ εἰλϑμὴ ΕἾΟ ἡμῃ "πὸ 

΄ ᾿ ΐ γουστρ Μοσλθα ὕο ἐπεὶ ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς | το; σὼ νίζωσι ᾿ Ξ : ΙΗ ϑδουηᾶηθθ5 οὗ 4 πςΝ τὲ ἰιονοξ φὴς ὭΡβον ΟῚ τῶν ξου ἃ βδῆξο Νἃ ἴογς ἐν ᾿ Βανὶπε ἀθηϊδᾶ με ἵστανθσθηοα δῃᾶ {πθ ΨΟΣΙΑΙΥ τα. ἀρ ες: 
, ο 2 ᾽ ΄ ΝΥ γ΄ ᾿ ͵ ἱλάνδρου εἶναι, Πα ΒΌΘΠΑΡ, . ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως ᾿ 

ες πα τ τ ΟΡΑΣΗ τοπᾶ, οΥ πεῖς δ πρϑρὰ ἴο 6, [ὑμὶν στῇ, πἰρν . ἄεϑῖτεβ ὑ  βοσμάπεββ ΟΣ τη δπᾶ σσμ θοιϑὶν ἡβοι ΡΥ ον ἄενο- 
᾿ ᾿ ες κνς ΡθΡ6 βουμὰ ἴῃ πιἱμᾶ, ᾿ » κ᾿ το τς Α ΟἿ" 8ΙῺΪ 15 ὈΥΘ5- Χοτέξνο 5 σώφρονας ἁγνάς ; καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν 

ΚΉΛΟΣ ΑὝΡΩΤΩΙ βουῃ ΑΔΕ ἢ οδαβίθ,  ομδϑβύθ, δυό κα ο ΝΣ δ ΕΠ Τον σι Εν ΜῈ Βπου]α να ἴθ ἐπ τον Θπὖ δυϑύθσῃ οὐ ὑμ|ηρ 5, 
᾽ ΄ « ξ ΠΟΙΏΘ, βοοῦ, 5.016 Δ : ᾿ ἢ ͵ 13 16 ψ μναῖ 

οἰκουργού ἀγαθάς ὑποτασσομέενας ἥ αἰῶνι, 13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα 
ΕΣ ΕΝ Ἐσεβα: Βοοᾶ, “ρα Β)θοιπα ἐμουλβοῖψεβ ἀρ τἀ αλεα τὰ Αρτλὴ 886," ΡΟ αἰὐσαϊτησ Ἔπε ΕΈΣΡΟΥ Βορα [ἴοσ 8 ὨΒΡῸΥ ΠΟΡ6 

- ῪΣ 2 ΄ ΄ Ἂ ΟΜ ᾽ ὍΘ ᾧ ΄ ἮΝ ΄ Ν ΄ τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ ἀοά πιβῦ καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου [8πἃ ΒΙογίουδ. Π18}1- 
το ἐδ ονῶ τῆβ18 ρϑιβοῦβ, ἰῷ ογᾶεν ἱπαὲ ποῖ {86 [88 Μογὰ οὗ πα τηδηϊξοβίδιίου οὐἐδθ δον οὐαὶ φυθαΐ ἰ Ὺ}6 οὐδ οἵ ἴΠ6 ρστοαῦ , ᾿ : 5 ἐ 6 βροόκϑθ οὗ 
λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται. ΒΟΌΣ. ἐϑι ΧΡὴΣ 
ἐλ άμς οξίῃε. αοα τοῶϑν Ὀ6 ὈΙδβρ λθυιθᾶ. ΔΙΌ ΒΙΨΕΙΣ. Ἢ 12. οαϊν ἀονοίίομι, ΑΝ; ΤΟΣ οὗ σομοόνδῃ, 91:8, 



ΤΙΓΌΝ 2:14---8: 9ῦ8 

θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ᾿ἰησοῦ, αοά δρᾶ οὗ -[ἐῃρῚ] 
σαοὰαὰ ,δδᾶ οἵ ΑΘ ΗΝ οἔυκ οὗ (Ὠτὶβὲ Ζεβαβ, ἰ ϑανίοσῦ οὗ 5, ΟἸγίεὲ 

14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα Φεϑυπ,, 14 ὴῸ βᾶγβ 
Ἵ ἘΣ αν ᾿ὨΪΤΆΒΟΙ ᾿Ξ ΟΥΘΥ 15. ἴῃ ογᾶοσ (δὲ | ὨΪΠ15617 ΤΟΥ Ἐπ5 δῦ. ὯΘ 

- λυτρώσηται. ἡμᾶς ἀπὸ πάσης μϊθμὺ ἀΘΙ ΕΓ τι5 ἔγοχη 
ἢ πυϊρμέ Ιουδα ὉΣ σϑβοτῃ Ἂ5 ἔτοτσω 811 ΕΟΥΘΙΥ βού οὗὐ ἰδχ- 

Ἂν: ζ: δ. ΝΥ . , [ μος ἸΘΘΏ 56 

ἀνομία καὶ -᾿ καθαρίσῃ ἑαυτῷ ἰἰΘ55Ώ6585.. ἃ Ο 
ἜΡΗΜΟΝ οὐ δ ἘΘ τσ ὺ ΟἸΘθηβα ἴο ὨΪΤΏΒ561Ε [0 ὨΐΒ6Ι ἃ ὈΘΟΌΪα 

- λαὸν περιόύσιον; ᾿ ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. [ῬΘΟυΑΙΙΥ Βῖ5. Ὄσῃ, 
οἵ ἔπε ΨΌσΚΒ. [ Ζ6810Ὲ5 ἴῸΓ 6 ΨοΙΚς. Ῥθορῖθ θη ΟΥ̓ΘΥῚΣ τ οἢ,. ΖΘΔΙΟᾺΚ 

ι.. 18 . Ταῦτα. ᾿ λάλει καὶ 15 Κδερ οὔ βΞρϑαῖ- 
τς 656 (1255) ᾿. 6 νοῦ Βρεδκίῃξ ΒΑ τὴς ἔπε86 ὑῃμίηρβ δηὰ 

τ παρακάλει Ξ καὶ . ἔλεγχε μετὰ | οχῃμογύϊηρ δηᾶ σορτου- 
6 γοῖ δῃσσυσαρίηθ δπᾶ. Ὅ6 σοὺ τρσονῖπὲ ΠΏ ἰὴ πιὰ 1} δαΐμου- 

πάσης ᾿ ἐπιταγῆς. μηδείς σου [γ ἴα οοτητηθηά,. [δὲ 
811} οαοΐμαθσ, Νο οὔθ ΟΥ̓ γΟᾺ 0 Τγ8. ΘΥΘΕ ἀδϑθῖβθ 

ες τ περιφῥονείτω. . ἘΣ ψοι. . . ΝΕ 
1εἴ Ὀ6 χαϊμαξηρ ἀγοπηᾶς ὙΠ 5: : ΑΙ ΕΣ Τὰ αὶ 

᾿ “" . ᾿; ᾿ Οοπύϊηυθ σοχηξηᾶ- 
3 Ὑπομίμνησκε. αὐτοὺς ἀρχαῖς ἱπρ ὑμοὰ ἰο Ὀ6 ἰῃ 

Βε γοὺ Ὑϑυλλάϊη; ποτα . ἴο βονεγηχηθῃΐϑ. ο ἢ ]δοῦο 8δη8 Β6 

ἐξουσίαις. ᾿ ὑποτάσσεσθαι || οδοάϊεμῦ . ἰο, ρονθσῃ- 
ἴο δυϊμοχη 65 ᾿ ἰο Ὅα Βα  : οἰ β᾽ Εν 65) γγρηΐβ δπα: δου ἐθβ 

ο πτειθαρχεῖν, "πρὸς πᾶν ἔργον] 85 τυϊ]ογβ, ἴο Ὀ6 στϑϑᾶν 
ἴο Ῥ6 ορϑάϊθηϊ 85 ἴο χΌ]ουβ, ἰοννατά Ἂναῖν ὙΟΙΚ δον βυβσν ρβοοᾶ ΜΟΙ, 

ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, 2. μηδένα  δΣίο 5ροαῖκ ἱῃ)ατουΞΙΥ 
ξΕοοά τϑδαν (0165) ἴο Ὀ6, ὯΟ ΟΘ᾽ ΟΥἹ 0 ΟΠ6, ποῦ ἴο (88 

βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, [Βεο11Πἰροτοηὐ, ἕο, θ6 
ἴο 6 ὈΙΔΒρ οχη δ, ποί ἀἰβροβϑὰ το βρβδί ο 10 Ῥε," ὙΘΘΒΟΏΘΡΙΒ, ΧΕΙ  ὑΐησ 

ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραὔτητα [411 πτλ]ἄηθοβ.. ἰοψαγὰ 
ψιοΙϊηθ, -81 5βονὶηρ ἔοχ 56 ῖνεβ νυ ΥΩ] 6555 41 θῇ. 3 ἘΌΣ δνδῃ 

πρὸς πάντας ἀνθρώπους. 3 ὙΠΡΕΝ Ὑάρ᾽ γ᾿ ΨΈτθ Ὁῃσ8 5818" 
ἸΟΑΣα 81. ἜΜ ἐὐιΐ " ,ν ὦ 9 ΔῸΣ [ρ55, ἀϊϑορθαϊοηῦ, θείης 
ποτε. καὶ εἴ νόητοι εἰθεῖς, Ἑ ᾿ 

βοχχθῦηθ 8150 ἼΩ ΞΘΏΞΘΙαβ5, ἀϊβορεαϊθηΐ,: ἐηρυα ἐγητε [ ἡραῶν 

πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ | Ὁ. ὑΒΙΙΟᾺΒ ΘΟ 5. 8ΠῸ 
Ῥείῃβ γηϑαάθ ἰο Θσν, Βιδανίηβ. ἴο ἀρϑίσεβι ϑδηᾶ ΡΙΘΑΒΌΓΕΒ,: ΟΔΣΤΥΊΩΒ, Οἵ 

ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ [ἰῃ πιϑιοἰουβηθ85. ᾿δηά 
ἴο ῬΙΘΑβΘΌΣΟΒ ᾿΄ ναγΐουβ,. ἰὰ Ὀϑᾶάημεββ δηᾷ εν 

διάγοντες, ᾿ στυγητοί, μισοῦντες «ἀλλήλους. 
ΕοΙὴ5 σου βῇ, δρμοσυθηΐ, ᾿ Βδίζηρ ΟΩ6 δηούμασ. 

εἴ 4 ὅτε: δὲς 1: ἡ: χρηστότης. καὶ. ἥἧ;- 
ποῦς θη - Ῥαὰΐ ΙΝ ᾿ Ἐπιασσες δηὰ ἰῆ6. 

φιλανθρωπία - ἐπεφάνη, τοῦ. σωτῆρος 

ΘΏΥΥ, ϑῃοχτθηῦ, Βαὺς- 

ἴῃ. ὁμ8 ϑηθύμοσι. 
᾿ς ΔΈ ον νοσ, θη [86 

Κἰπάμϑος δρᾶ {86 1ῦγ6 

ΤΟΥ ταϑ ΟΣ 6 ματί 

ὋΣ οὐσ ϑανίοσ, αὐσά, ῬἈΠΔΩΉσορν τγδβ τηϑᾶθ ἴο αρρεὰσ οξις ϑανίοσ. ἃ κού 

ἡμῶν. θεοῦ, ὅ. οὐκ ἐξ ᾿ ἔργων τῶν ἐν] 88 τηϑαλξοβίεά,. Αὐ 
᾿ἰαοξ οαὐοῦ ψοσκΒ με ἱπ͵ΐηρ Ὁ ὯῸ0 ΨΟΓΚΒῚ ΟἿ οξασᾶ, 

135 ΤΟ ταδυρίη οἵ ἴπ6 Ὑγεβίοοί Ποτὲ ΟΥΘΘ ἰοχὲ τοπᾶθυβ {πῖβ: “Ἰη8πρ 
ρθη ΟΥ ΟΣ Βεέραΐ (οᾶ δηῃᾶᾷ ϑανίοσ, “96580.5 - ὉΒσ βὲ.᾽ “ον ἑν ον, πβ66 
ΤῸ 1:4 δῃᾷ 2 Ῥεῖοσ 1:1. ΑἸδο 560 Αρροησϊκ ὑμᾶσ ΤΙ 2:13... 

οὐδ λρρβουεμουω ον 

ἍΟΥΚΒ 

ἱ μίαν 

989 ΤΊΤΟΣ. 8: θ--11 

δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς | τἰρηοοιβηθοβ ἐμαὶ τα 
τ ἰθουβηθθ ὙΏΙΟΏ (ολ65) νε αἱὰ 6 δὰ Ῥουὶοστηθᾶ, θαΐ 

ἀλλὰ“ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν [δοσοταϊηρ ἰο πὲβ 
Ῥυΐ - δοοοχσάϊηρ ἴο ἐπα οὗ ίγαηα ΤΟΥ Ὧ6 ξανεα 

ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας καὶ 
ὼ5 [5 “Ἐν 6}} 161 Ῥαΐίᾷ ΟΥ τορθῃθσζδίίοῃ δρᾶ 

ΙΆΘΙΟΥ 6 Ββανρᾶ ἃ5 
[ὨΣΟΏΡΗ. ὑπ6 δία ὑμδὺ 
Ῥχουῦρῃηῦ ΔΛ ἰο 176 

ἀνακαινώσεως. πνεύματος ἁγίου, 6 οὗ διηα σουρ ὑπ σ8Κ- 
οὗ τερονδίίοιι ΟΣ βρίσες ΒοΟΙ͂ν, ΟΕ ΨΏΙΟΒ {1ὴρ᾽ ΟΥ̓ 15 Ὧ6 ὉΥ͂ ΠΟΙ͂Υ 

ἐξέχεεν ἐφ’ ἡμᾶς πλουσίως διὰ |ϑρ]γ]ῦ, 6 ὙὩὶ [5 ὲγ}0} 
Βα ρουσθα οὐέύῦΌσ ὑὡροῖ ω5 ΤΊΟΒΙΥ τὰγουθῃ [Ὧ6 ρΡουτρᾶ ουαὲ ΤΊΟΗΙν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν͵, ὩΡρομ. 5 ὑμτουρῃ 96- 
ΒΙΟΕΙ [6. Ὑ Σ ΕῚῚ 8 ϑανιου : ΟΕ 5, 55 ΟἾγὶδὲ οὐ Ξδνοῦ, 

Ἷ ἵνα δικαιωθέντες τῇ [Τὐμδῦ, αὖϑοσ Ῥοΐῃρ 
1ἿῺ. οσᾶοχ ἐμαῖ Βανίπε θθθ 705 ἐἰβεα ἴο ἴδ [ ἀροΙαγοα τὶρηΐθοιι5 ὉΥ 
ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι | νἰγῖαθ οὗ ἐπδ ππᾶ8- 

οὗ ἰμδῇ (οὩ 6) υπάεβοσνεα Κἰπάμθεβ "Ὁ: 6} βούνοᾶ Κιίπάηρθοθ οἵ 

γενηθῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς |[δαῦ οπθ, νθ΄. τοϊὶρῃὺ 
ΨΜ6 γϊσῦ ῬΘΟοσΩ 6 δοσοχαάϊηδ ἴο μορ6 ΟΣ 1116 ᾿ Ὀθσοῖθ οί δοοογα- 

αἰωνίου. ἴὴὼρ ἴὁ ἃ Βορα οἵ 
δνουϊδϑίϊη δ. δνουϊαδίύζησ 76. 

8 Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων ᾿ 8 Ε'ΔΙ ΤᾺ] 15. ὑμ8 
. ἘΔΙΊΒΕᾺΙ 6 ποτὰ, δῃᾶ δροὰλ μ68θ6 (155) 

βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, 
[81 νν]5 15 γου ἴο 5 Ὀ111Ζα ἐμοσουβὮιν, 

ἵνα. φροντίζωσιν καλῶν 
ἴῃ ογάοσ ἰδὲ ἴπον τῇδ Ὀ6 ταὶ 8] ΟΥ̓ ἤμῃθ 

ἔργων προΐστασθαι οἱ 
ἴο ΡῈ βἰδπαϊη δ ὈΘξοσα 106 (ο΄. 65) 

πετιστευκότες θεῷ. Ταῦτά ἐστιν 
δανὶπϑ ὈοΙονοα ἴο ἄοα. Τῆεβα (1155) 15 

καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις: 
δηᾶὰ Ῥϑπθῆοὶαὶ ἴο ἰῃ 6 ΤΆΘΩ; 

9 μωρὰς δὲ ἔζητήσεις 
Φοο 5 Ὀᾳὰς ϑϑθοκίηρβ 

ἔριν καὶ μάχας 
ΒΌΓΠΕ6 δὰ Ἐρμῖβ 

περιίστασο, εἰσὶν 
Ὀ6 γοῦ βίδμαϊῃρ δτοαπμα, ἰδ ν ἅτ ΖῸΣ 

καὶ μάταιοι. 19 αἱρετικὸν ἄνθρωπον 
δῃηὰ νϑΐῃ. ϑϑοίαγίδῃ ΤΏΘΕ 

ΒΆΣΊΏΡ, 84 ΘΟΠΘΘΙῺ- 
ἴὴρ [6586 τῃΐϊηρα Τὶ 
ἀθϑῖσθ σοὺ ἴο χῇβκθο 
ἢγλ Δ ΒΟΥ ΠΟ 5 σοῊ- 
δ γ, ἴῃ οτγάδσ ἰμδαῦ 
ὕῆοβθ. ο πᾶν Ὀ6- 
Ἰονθά αοᾶ τῃδν Κθδθρ 
[ΘΙ χης Οἡ πιδὶῃ- 
ὑοϊηϊηρ {ἰὴ6 ψΟΣΚ5. 
ἼΏ656. ὑπΐηρβ δῖ ἣπθ 
διηα ὈΘΠΘΠοΙΔ] ἰο πλθῃ. 

9Βυῦ β5ῇμπμπῃ Φοο 5 ἢ 

ααθϑυϊοιϊηρβ δηᾶ ρ6- 
ὭΘΔΙΟΡΙΘ5 8 )4ἪΔ 5176 

δηρά ἤρηΐβ ΟΥ̓ [86 

ΤῸ, Του ΠΟΥ 8ῖ6 υῇ- 
ὈσΟπύαθθ δῃα ἔπ 116. 

1045 ἴογ ἃ ζϑῃ ἰμδὺ 
Ῥχγοζηοίοθ ἃ βθοῦ, σϑ- 

θοῦ Ὠἷτπὶ αἰΐουῦ 4 Ῥσχϑὺ 

διῃηα 8. Βεοομᾶ βαχηοῃΐ- 

λοι; 11 Κηονίηρ δῦ 
ΒΌΟΘΩ ἃ 8 85 ὈΘ66Ὲ 

ὑυσηθα οἂὖὖ οὗ ὑῃ6 8. 
Θὰ ἰ5 5ἰῃηΐηρ, Ἠ6 

Ῥοΐῃς 561] -σομ ἀϑυηθᾶ. 

καλὰ 
η6 (1055) 

γενεαλογίας 
ἘΘΏΘΘΙΟΒΊΘ5 

νομικὰς 
ῬΘΙΟΏΡΊΩΒ ἴο ἰᾶνν 

γὰρ ἀνωφελεῖς 
112 191-21 201: 8] 

μετὰ 
ΔΕΙΟΣ 

νουθεσίαν 
Ρυϊηδ ταλπα νυ τ 1 

εἰδὼς ὅτι 
Βανὶὴβ Κη τ δὲ 

τοιοῦτος καὶ 
ΒΌΘΗ (ΟΠ 6) δᾶ 

καὶ 
δπᾶ 

Ἃ 

και 

δηὰ 

καὶ 
δᾶ 

παραιτοῦ, 1 
6 γοῖι 85 ΚῚ:5 ΟΥ̓ ΖΟΥ 5518, 

ἐξέστραπται ὁ 
85 Ῥθϑ ἐυσηρα ἰμϑίάθ οαὐ ἐπ 

ἁμαρτάνει, ὧν αὐτοκατάκριτος. 
Θ 15 ΒΠ ἸΏ 5, Ὀοδΐησ 56} -οοπαρχημρα. 

δευτέραν 
ομΘ βεςομα 



ΤΙΤΌΒ 38:12--1 

ὑνατα 
ἐλθεῖν πρός 
ἴο σογχθωθ ἐονγαχα 

γὰρ κέκρικα 
Ὸ Ιδᾶνο6 7} υρεα 

τὸν νομικὸν καὶ 
[8 ἸΔΎΨΕΣ δηᾶ 

πρόπεμψον, 
5οῃα γοὰ Ἰοσψατά, 

λείττῃ. 

᾿Αρτεμᾶν 
Ατίθιηδϑ 

12 ἝὍσταν 
ὙΜΏρΡΆΘνοΟΣ 

σὲ ἢ Τύχικον, 
ψγοὰ οὕ Ἐνοδίσαβ, βΒρεεᾶ ὺὕὃρ 

με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ 
6 ἱπίῖο Νίσοροιθ, ἔμοσα 

παραχειμάσαι. 13 Ζηνᾶν 
ἴο ψίμλίοτ, ΖΘλδ5 

᾿Απολλὼν σπουδαίως 
ἌἈΡΟΙ1ο5 5ΌΘΟΘαΙΣΙν 

ἵνα μηδὲν αὐτοῖς 
1ὰ οχᾶδσ ἰῆαέξ ποίμίηῃρ ἰο μοὶ ΤῺΔΥ Ρ6 Ἰδοκίῃρ. 

14 Μμανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι 
1εἴ ἰμοσὼ Ὀ6 Ιϑαυτηβ Ὀυΐ 815ὸ ἰμ6 ΟἿΣ (ΟΠ 68) 

πέμψω 
1 5841} Ξοῃα 

σπούδασον 

καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς 
οὔ ῃβ ὍΟΣΚ5Β ἰο Ὀ6 βίδηάϊίης Ρεΐοσα ἰΐο [6 

ἀναγκαίας χρείας ἵνα ὴ ὦσιν 
βῤυνον κοῖς ΧΕ τον ἴῃ οτᾶοϑυ πὲ ποῖ ἔμπὸν τὴν Ὀ6 

ἄκαρποι. 
ἘΒΙΓΟΙ Ὁ]. 

15 ᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ 
Ατὸ στοοίίϊηρ σοὺ ἐῃε (οη65.) ἢ τὴ 

πάντες. ἌἌσπασαι τοὺς φιλοῦντας 
811. ατοοῖ σοὺ ἴδε (ομ68) δανίηδ δῆξβοίϊίοη ἔοσ 

ἡμᾶς ἐν πίστει. 
Β ἴῃ Ζδιῃ. 

: χάρις μετὰ πάντων ὃ ὧν. 
8} γχου. ὙΠῸ υπῃάϑοβοσνοα κΚἰπἄηοϑα υὐἱτα 

9600 

12 ΜΏΘΕ ΣΙ 5οῃᾶ Αγ'. 
8 ἸὯΔ5 ΟΥ̓ ἸΤΥΟΠΊΟυΚ 
ἴο γοὺ, (Ὁ γοὺ ιἰ- 
μλοδὺ ἴο σοὴθ ἴο ζὴ6 
αὖ ΝῚ σΟΡΌ 115, ἴον 
[Ώ6ΓΘ 15 ΨΏΘΙΘ Ι Πϑγα 
ἀοοίαραά ο νίπίοι. 
18 ΟΔΥ ΓΙ ΒΌΡΡΙΥ 
ΖΘΔ45, ΜῺΟ 5 νοχϑρά 
ἷχὰ [86 87, πὰ 
Α'ΡΟΙΊΟΞ Ι͂οσ ὑῃοὶγ 
ἐρ, ὑμαῦ ὑπον τδν 
Ὠοῦ 180Κ ϑδηγίῃϊηρ, 
14 Βευὺ Ιοδὺ ΟἿ ῬΘΟΌΪῈ 
8150 ᾿Ιθαῦσι ἰο ;ζηβϑίῃ- 
ἰβῖῃ Βπμθ6 ΨΟΥΚΘ 50 85 
ἰο τηδϑὺ ὑωρὶσγ Ὀγθῆθ- 

ἱῃὴσ Ὡθθᾶβ, ὑμαῦ (δον 
ΙΔ. ποὺ 6 πηξγυϊίίυ, 

15 ΑἸ: μοβθ σἱΐῃ 
6 ϑ86η4α γοῖ. ὑῃοὶν 
ϑτοοίϊηρβ. αν τὰν 
ϑτοούξζηρβ ἴο ὕμοβθ σὯΟ 
Βᾶαγ δήδοοϊὭοη 2ῖοσ 1τ.5 
ἴῃ ὑῃ6 [Αἰ ἢ. 

ΜδϑΥ 6 υπᾶοϑοχνθα 
ἰπᾶηθαβ 6 1 8] 
οὗ τοῦ Ρθορῖδβ. 

: ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ 

ΠΡΟΣ. ΦΙΛΗΜΟΝΑ 

ΤΟΥΨΔΑΕΡ ῬΡΗΠΈΜΟΝ 

1 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ 
ῬΔΏΙΪΙ -Ῥουημάοῦθ οὗ Ο; χίβε 

Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ 
τιταοίΐην ἔμ ῬὈχοίμοσ ἰο ΡΒ} θσοοα ἐπα ἴονοα 

καὶ συνεργῷ ἡμῶν 2 καὶ ᾿Απφίᾳ ᾿ 
δῃηὰ 6 ]ονν ΟΥΚΟΣ ΟΥτ5 διὰ ἴο Αρρῆϊθ: 188 

ἀδελφῇ καὶ ᾿Αρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ 
βἰβίθσ δι ἴο Αγοῃῖρρῃβ. ἰῇθ Φοϊονν 50] θυ 

ἡμῶν καὶ τῇῷὟ ς- κα οἶκόν σου 
οἷιβ δὰ ἰοίΐῃθ δοοοσχαϊηρίο ἤουβθο οὔ οι 

ἐκκλησίᾳ" 
ἰοὸ Θοσϊᾳδίᾷ; το 

3. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη 
πᾶρεοσνϑα Κι μλθ55 ἴογοῦ δδπηᾶ Ῥϑδᾶςα 

ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ 
ἥτοῶ αοὐ ἘΕδίηῆοσσ οὔιι διὰ οὐἹιοσᾶὰ {6515 

Χριστοῦ. 
ΟὨσίβί. : 

4 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου 
1 ὅτὴ εἰνῖηξ ἔβαμκθ ἰοΐὶδ6 αοὰα ΟΣ Φ 2.0) 

πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν 
δια 5 τηρηζίοη οὖ νοιυ ΠΟ ἘῚ 4021: Ὸ ᾿ὥροῦ 186 

προσευχῶν μου, ὅ ἀκούων σου τὴν ἀγάπην 
ῬΤΙΆΣΥΘΥΒ ᾿ΟΥΤΙΏΘ, ἈΘΑΣΩ5 Οὗ γοῖ ἔπο. Ἰονα 

καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις εἰς τὸν 
διὰ ἴἢ6ς ἔδιπ ΟΣ γοὰ 8γῸ αν ἰηΐο ̓  ἴῃ 

κύριον ᾿Ιησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 
Ιοτὰ ψεβϑὰ8β πὰ ἰπῖο 811 ἴῇ8 ΒΟΙΥ (ο. 65), 

6 ὅπως ἧ. κοινωνία πίστεώς 
50 ἰδὲ ἴθ. Βῃασίη  οξίδο ΖΔ 118. 

σου ἐνεργὴ γένηται᾽ ἐν 
οἔ νοι οροσγαῖν ΨΝ σαὶ βμὶ Ὀδοοσο - - 1 

ἐπιγνώσει. παντὸς ἀγαθοῦ ᾿᾿ τοῦ 
δοουχαῖα Κηουν]θᾶρα οἔδνεν σοοᾶ (8:5) τδ6 

ἐν ἡμῖν. εἰς Χριστόν’ Ἰ χαρὰν γὰρ πολλὴν 
ἸΏΌΘΒ ἰ'ὰ ὮΒ . ηΐο τι; ἦογν - ἔοσ.. 

τῇ ἀγάπῃ 
ρου ἴῃς ἴονε 

τῶν ἁγίων 
Ὀδσαὰβα ἰδ6 ΟΡοννοῖβ ᾿ ΟΣ 6 - ΒΟΙν (οὐ 65) 

ἀναπέπαυται διὰ - σοῦ, ἀδελφέ. - 
Ἀδ5 Ῥθϑῃ ζεέγεξμεά ἀιπουξα. σου, - Ῥχοίποσ: - 

961 

σου; 
- σοχηζοτί 

σπλάγχνα. 

Ι8ὰ δυὰ 

ὅτι. ᾿ τὰ 

"Ἰησοῦ καὶ 
7Ζεβὰβ δῃά 

Ὅ γουῦ,. 

᾿1 ῬαᾺΙ, 6 ὑγΐβοι - 
ΕΓ ἴοῦ [28 βδῖκα οἵ 
ΟὨγὶδὺ ὅοδαθ, πᾶ 
Τιμιοίδν, [οὐ] Ῥτοίῃ- 
ΘΓ, ὑο ῬὨΣ 16 πλοῦ, οὐ 
Ῥϑὶονθα οὔθ δῃᾷ ζ61- 
ΙΟ ΜΌΓΚΟΙ, 2 δηα ἰὸ 
ΑΡῬΩΣ: 8, ΟἿΣ 5 βίδ, 
δηᾶ . ἰο ΑΥ΄ΠΠΪΡΊ ῬΌΒ, 
ΟἿΣ 16]]ον- οι ἰθσ, δᾶ 
ἴο ἴπθ. σοῃρσζορσϑίζοῃ 
ἰμδὺ 15 ἴῃ ψοῖτ Ὠοιι56: 

ο ΜᾺ ὙΟσ ῬΘΟΡΙΘ 
Βανδ. υπαἀοβοσνοὰ κΚἰηά- 
655 8Πη4 δᾶοθ ΖΥΌΣΙ 
Οοα οὔγ ῬδίμοΥ δηᾶ 
[086] Τοχάᾶ 6515 
ΟὨ τ ϑυ.. ᾿ 

41 αἰγαυϑ ΔΚ ΤΥ 
αοὰά ὙἼΘη 1 χδῖθ 
τηθηθοηθ οὐ γοὰ ἰπ 
ΤΥ ὈΓΆΥΟΙΒ, 585 1 
Κορ ποαγίηρ οἵ γοιτ 
Ἰογθ δῃᾶ ζἔδϊΐῃ. ψὩΐο ἢ 
'γοὰ πᾶνθ ἰοψατγα: [86 
ΤΟΥ ὅοθυ5 δῃᾷᾶ ᾿ἰο- 

ψατὰ 481 πμ6 ΠΟΙ 
ΟἾΘΘ; δίῃ ογᾶοσ ἐμδὺ 
ἐμ βῃβχίηρ οἵ γψοῦτγ 
1] τῆδὺ - βΡὸ ἰηΐο 

δοοη ὉΥ͂ γόοὺ 86- 
Κηομψιδαρίης οὗὐ δνοσν 
βοοά (μίηρ; ϑιμοηρ Ὁ 
85 τοϊαϊθα ἴὸ ΟὨγίϑί. 
ἸΈΟΣΥΣ ΥΤ' βοΐ ΤΩΌΘΗ 

ον δρᾷ ὀοχηζοσὶ ΟΥ̓́ΕΣ 
ΨγΟΌΓΣ. Ιονϑ,, Ῥθοϑεβθ 

886 ἰθηάᾶοσ 8 θοῦ 5 
Οὗ ἴ86. ΔΟΙΡ Ομ 65 

Βαῦθ Ὅδθθῃ τϑίγεβῃϑα 

Π  σοῦρ, γοὰ,. Ὀτ οί Υ, 



ῬΗΠΙΌΜΟΝ 8--1} 9609 

8 Διό ο΄ πολλὴν ἐν Χριστῷ} 8 ΕΓ [18 ΨΕΙΥ͂ τϑᾶ- 

τατουρῃ μοι (ἰμ 5}, τοῦθ. ἰμ δέτε. ἘΣ σε. ἀτός 

παρρησίαν ἔχων. .,. ἐπιτάσσειν .. σοὶ ΟΕ ΙΞΡΘΘΟΏ ἰῃ σοηπεοίίοῃ 
ἜΡΡΜΕΝ Βανϊηρ- 0:08 δηϊοϊηληρ -- -ἴο γοὰ ΒΕ Ρι ΟἸγίσὶ ἐο ογάδυ 

ἀνῆκον, 9 διὰ τὴν ἀγάπην νοῦ ἰο ἄο ψμαὶ ἰ5 
86. (διμε). ῬΘΟοοχΆΪΠ ,, , χορ 1τὴ6 Ιον8 ῬΓΌΡΕΓ, 3 Ἐ 8δι ὩῸνς 

ἄλλον παρακαλῶ τοιοῦτος . ὧν. ὡς [ἰπρ γοὺ ταῦμπογ οἱ ὑῃθ 

ἰδλλονς 1 8τὰ ἐδ ακϑαίπε; Βα ἢ ΕΣ Ῥείη 88 85:15 Ἔλϑ Ιονο, ἘΝῈ 
Ἢ ν᾿ 8 δῖ ΒΌΟΣ 85 

νὶ “δὲ “καὶ. δέσμιος 
Παῦλος. πῚ Ρύτης ἡ ̓. Ῥαξ 8150 Ῥουπα οὯ6 βμὰὶ ἘΠῚ ἐντ ὅθῸς Ἀνσαν 

χρυ ως “"Πησοῦ, --- 10΄. παρακαλῶ σε [Ὅπεν. του. ἐμ 'ββικ οὗ 
οἵ Ομτῖβί, εϑαδ, ΠῚ Ἴνα Θποουχδρίηβ εἰ ΟἸχδὺ σοθαξ; 1ῈῚ 

τοῦ ἐμοῦ τέκνου; ὃν. ἐγέννησα Ἐχμογύϊηρ γχγου ὁδη- 
ἩΡΩΣ 18 ἰξωὶ ΕΠὰ, ἥ ΩΣ ᾿Ι χεποσδίοα δι ρα ἢ τανε οὨΠα, »"χίθ 

ν᾽. 4410)4ε8 ΘΟΘ 16 8. 5: 
τοῖς δεσμοῖς ᾿Ὀνήσιμον, . 11 τόν ποτέ, σοὶ Ν ΠΗ ἐδε 

εἰπχδ ἰο γόὺ | ὑΠ6Γ ἩΠῚ16 ἱπ΄ ΤΥ Ρ 186 Ῥομᾶβ ᾿ Οηϑϑίσηιϑβ, ἐδ βοσωδίϊηθ ἴοὸ Κ΄ οῺ Ῥοπᾶσ, Ο’ ΠΕΒῚ Ἰπας, 

ἄχρηστον νυνὶ ᾿δὲ.. σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, | 11 ξΟΥΙΠΕΓΙΥ Ὁ561655:. ἐσ 
ἀιβῈ 1685. “ΠΟΥ Ῥαϊ ἴἰο γοι δῃᾶ ἴο τ 6 ψν 61} αβϑῖα], γοι Ῥαῦ ΠΟᾺ 560} ἰο 

12. ὃν ᾿ ᾿ἀνέπεμψά σὸόι αὐτόν, τόοῦτ᾽ ΞΨ γοι δπᾶ ἴο τη6. 12 ΤῊ 
ἢ Βοα., Ιβεηΐ ΕΡ ἷο γου Ἠΐ, ᾿᾿ἐπαὶ [ὙΘΣΥΥ ΟἿ Τὶ 811 Ξϑῃαϊηρ 

Ὁ8οῖκ ἴο γοιῦ; γ65, Ὠΐτη, 
ὐαῦ 15, ΤΥ Ο ἴδῃ" 
οσ δἰξοοίίοηβ. - 

1321 ποι! ΝΚδ -ἴο 
ΒΟΙΑ͂ μἰπὶ Ὀ8ΟΚ. ἴοΥ' τὴγ- 
561-88 “ἴῃ ῬΙΔΟΘδ᾽ οὗ 
γοὰ δ τιϊσαῦ ΚΘΘΡ οἱ 
ΤΑΪ ἸΒύ σΙΏρ:: ἴο.. τὰθ.: ἐπ 

ἔστιν. 'τὰ ἐμὰ ᾿σπλάγχνα. ἀΣῸ 
15. οἴδ6΄ ἸΌΣ Ὁ Ῥονψεὶβ. 

13 ὃν ἐγὼ. ̓ ἐβουλόμην 
ΨΒοτα 1 5 νΙβμ ΩΡ 

“ς κατέχειν, . -ἷἵνα. - 
ἴο ΡῈ οϊάϊπξ ἄνα, ἴῃ οτάᾶοσ ἐμὲ, ονδῦ 

πρὸς ἐμαυτὸν 
ἰοννασᾶ ΤΏ 561Ὲ 

ὑπὲρ σοῦ - μοι 
σγου ἴο ξφ 21] 

διακονῇ ἐν τοῖ δεσμοῖς. τοῦ εὐαγγελίου,: ἐδθ8 ὑυίβου: Ὀοῃᾶβ 1 

ἈΦ ΤΩΔΥ ας: 'ὰ ἐν Ῥομάᾶβ οἕ ἴῃ. ξοοὰ ΘΒ, Ῥ6 8. ἴοσς {Π8. 58 Κ6 οἵ 

14- χωρὶς “- δὲ τ τῆς σῆς γνώμης - οὐδὲν [π ροοᾶ μϑῦϑ. :14 Βὰϊ 

οϑρᾶτὲ ΠΝ Ῥαΐ ΟΕ ’γουΓ' ζ9)9}} 212 0}. ποίμῖηβ ἰοῦ γοὺ σοπβθης 

ὡς [1 ἀο Ὠοῦ. ψαῃῦ ἴο :α 
σα -:ποιῆσάι,.  - ἵνα ῃ 

ἠθέλησα - ὭΡΊ η τ ἐλευ ἴὰδὲ εἰ αιοῦς ο ΕΒ. ΔῈ ὈὨΪΏΡ, 80 τηϑὺ χοῦν 

“κατὰ, -, ιἀνάγκην-. ἀγαθόν σου |8004 ἐρβὲ ἄλδνς Ὀ6,:: τοὶ 
ϑοροτάϊησ ἴο,.. ΘΟΘΒΒΙΣ,. ὧς, βορὰ (Ἰπε). οὔ οι, πὲ οὗ κε ἐ ΟΣ τοὺ 

᾿ " ἀλλὰ, τ :κατὰ-: ἑκούσιον. .-:} Μ11]- 

ἴΔΟΥ 6. ἡ ο Βαξ, ᾿ Ἀρςογάϊῃβ ἴθ ΔῈ 15 νοϊυηίδτν. μέπι ἀν ἐς ἀρνι ἀντ 

15. πάχα ᾿ γὰρ "τὰ διὰ" ἘΖῴστοῦτο: ἐχωρίσθη τ Ῥεκό ᾿ἀνανῦ ἰοῦ ἊΝ 
᾿ΡῬειμαρβ᾽ ὴ ΤΣΦΗ͂Σ ἐχθοατ ἀπις - Β6 ν᾿ ὙΜᾺ5 (5 Ῥεχιβὰ ὥδασ, ἴ8ὲ΄ γοῦ" ΣΎΡΙ 

πρὸς. ὥραν. ᾿ φὴς αἰώνιον. ; αὐτὸν} τὰν τ Ῥ80 1 ΤΟΤΕ" 
τοὐπὶ Βουτ᾽" μαι ὅξάεε: δαὶ Ἀδυετ δία Ὁ}. ΔΘ ῚΟ Δοηροτ-: ΡΝ ᾧ 

"δ ̓ οὐκέτι΄. ὡς ᾿ δοῦλον. νὴ ἐόν Βυΐ ἀ5 ταοτὸ Ἰμδῖς ἀπέχῃ 
σοῦ ἔλα ΠΟΣΊ ΤῊΣ ν: ἵτπιοὲ χεῖ, 83... βίαν, Ῥυξ 8 5ανθ, 85 “8: τοχομβ ἃ 

ὑπὲῤ΄ ̓̓ δοῦλού, ἡ ἀδέλφὸν "ἀγαπητόν, μάλιστα ΘΓ "Βοϊογεᾶ, ᾿ρθ ΒΗ 
ὄνου 55: βανθ,.- Ὀχοῖμασ. ,  «Ἰονεᾶ, τα βον. [50..:ἴο. χχ6,- γοὺ :ΒΟΥ͂ 

ἐμσί “πόσῳ: ᾽δὲ “ μᾶλλον." σοὶ: καὶ ἐν τα πιοῦθ᾽ 5ὸ ἰο: τοι 

ἐ ον, τὰ ον μς ̓ξ νύν δ -ἰογοῦ δᾶ. ἴῃ ᾿Ῥούῃ ἰῃ.- ΔΙΘΒΉΪΥ-. ΠΥ 

»ἀρκὶ--: κἀὶ “ ἐν κυρίῳ. 17 εἰ-.-. οὖν - εἰ οπβαῖρ δρᾶ ἐπι" 

ΡΗ, ὅπ ἊΝ Ῥεῖ 1 ν΄ “.ἀ δ. Τιογάᾶ, 17 1ἴ, ὑμογθῖοσθ, 

ὁ τ αιμμῃμαὶς ει ἀφανῶν. ο΄ αυνὰ ευνυλυν μα υδμρα δλρ τς τπσετ το πακεσνών μος 

968 ῬΗΠΈΜΟΝ 18---25 

γοὰ σολϑίαο π6 ἃ 
ΒΏΔΙΘΙ, τοσοῖνο Ὠἰπ 
Κιηάν 6 ΨΥ γοὰ 
ΜΟΙ τη6. 18 Μοζο- 

ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν 
γΟΙ 81’ ΠαΣΩΒ 5Β,δσεσ, τϑοαίνο νου ἰουνδζα 561. Ὠΐτη - 

ὡς ἐμέ. 18 εἰ δέ τι . . ἠδίκησέν.-- 
ΤῈ πὶ δησίηρ Ὧ6 ἀελιεὰ ὉΠΥ ΘΒ  ΘΟΌΒΙΥ 85 Τη6. 

; Ἄ 1 Ὧ6 αἰᾶ γοι σε ὀφείλει τοῦτο ἐμοὶ [ΟΥ̓ ΘΓ, Υ 
χοὰς Η . ἐτ οι ἴδ. ᾿ἰστηο τροιὰ ἀῤδυν ΕΝ ἀμόφο 

- ἐλλόγα᾽ - 19 ἐγὼ Παῦλος. ἔγραψα [μϊ8 ΘὨδγρθα ἴο ΤΩ 
με γοὰ ποέδην ἴο δοσουπῖ; ῬΔᾺ τοί. δοοοιηῦ, 191 ῬΑ] δὰ 
τῇ ειρί, ἐγὼ ἀγίιϑε: . ἵνα τὶ ηρ τὶ. ΤῺ Οσὰ 

[το δα ᾿ ἐμῇ ἤδη Ἂ Ἷ ᾿ 5881 ΗΔ ΟΕ; ἴῃ ογτᾶδσ. ἰμαΐ Ἡδηα: Τὸ 11 ρὰν ἱἰὐ 

μὴ... λέγω᾽ σόι: ὅτι καὶ σεαυτόν. "μοι Ὀοῖς--τιοῦ ὕο ὯΘ ὑθ Πρ σοι ὑμδῦ, Ὀθϑάθβ, γοὰ 
ΟἾὟΘ:' Τὴ6 δύΘἢ ὑΟΙΪ-" 
5612, 2065, Ῥσούμεσ, 

ποΐ ΠῚ ΒΑΣΊΩΣ ἴο νοι ἰμδὺ . 8415 0 γΟΌΓΞΘΙΕ .ἴο τὰ 6 

προσοφείλεις... 20 ναί, ἀδελφέ, ἐγώ -- σου- 
γοὺ δῖα ον Ὀεβίᾶςβ. - . Ὑε5, Ὀχοίμεσ, 1. οὗ σου, ἣ ἃ αἰ 
λα ΕΙΣ ΚΗ β εν ΕΗ ΤΩΔΥ οΥνθ ὍτΓΟ ὀναίμην -΄. ἐν. κυρίῳ: ἀνάπαυσόν -- μου 
ἸΏΘΥ 1 ἄοσῖνα ὑτοθὲ ἐπ Τοτᾶ; ταβέγεβῃ σου. οἱ τη ἰτοτι γοὰ ἴῃ σΟηηθο- 

ὑΐοι ἸΏ: [16] Τιοτά: 
τὰ ϑοομεν ἐν Χ χρῆσιν ᾿ ̓ ΤΟΙΓΕΒῊ ΤΩ ἰθῆᾶει δἵ- 

: ἐὐὴὸο προ 5. Ἰῆ.. σομηθουοη, 
21 Πεποιϑὼς οἶς τῇ" ᾿ὑπακοῇ σου ἐν η" Ὁ τῖδυ. 
ἊΣ:  αντἷη ἐπαξίοα "ἴο ΤῊΝ ορβάϊΐθῃοθα ᾿ οἔψγοι 21 ττυβεϊηρ; ἴπ γόους 

ἔγραψά . σόϊ, ᾿ εἰδὼς ὅτι: - καὶ ὑπὲρ σοΙαρϑηοα, 1 81ὰ 1 τοῖα ἰο γοῖ,᾿ Βανίῃβ ΠΕΆΡΙΝ 1μα΄. αἰθδο Τνοσ. “τι τσ γου, Κπομίηρ 
τι δι “λέγω. “ποιήσεις. 

τ πδὶ (1 Ρ5) ΠῚ ὅ1ὰ βασιοε τ σα Μ]1} ἀο. ματα ον τλῆ ̓ς 
2... ἅμα. δὲ. καὶ ἑτοίμαζέ Ι5αν, 22 Βυὺ ἀΙοῃρ “ἢ 

᾿Αὐ ἐμ βαῦῖθ ἔἄσθθ θὰ 81500 σοι 6 ῬΧΘΡΘΙΙΩΒ [μϑὕ, 8150-- σοὶ Ἰοάρίηνσ 

μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ 
ἴο τὰθ οάρίῃβ, Ι δῖ τοτΝς Ζοσ ἱμαῖ. {τοῦθ ΤΕΘΑ͂Υ͂ ἴῸΣ τλ6, Τοῦ Σ 8τὰ Βορίῃρ ὑμαὺ ὑῃγοῦρ ἢ 

[ῃ6. ὈΓΆΤΟΙ οὗ τοῦ 
ῬΘΟΌΙΘ 1 5Π811 6. βοὺ 

τῶν. προσευχῶν. ὑμῶν : ᾿᾿χαρισθήσομαι 
6 ὈΥΆΣΕΙΒ, τ ΟΣ γὸν 1 5881} Ὅ68 Βταςίοι8)ν δίνη 

ἰ ὑμῖν. δὴ αὖ ἩΟΓν ἴον τοῦ... 
Ὁ χοῦ (οη 68). τον ; ᾿ 2δβδοηάίηρ τοῦ. 
23 ᾿Ἀσπάξεταί. τς ΘῈ Επαφρᾶς ὁ ᾿ρτϑούϊηρβ 15. ΕΡ΄'8ἃ- 

15 βχεοίϊα ὀ γοὰ ἘΡΔΡὮΏΤαΒ [16 1 ΠΏΓΘΒ ΧΩ 96] οδΡ- 
συναιχμάλωτός - μου ᾿, Χριστῷ ᾿ΙἸησοῦ, [να ἱπ υὐϊοῃ. πῃ 
ξξϑιον οαρίϊνα οὗ τὰθ ᾿ ἱ τῖϑὶ ὅοϑα5, ΟἸ τ βῦ, 24 [150] Μϑσκ 

24 Μάρκος,. ᾿Αρίσταρχος; “Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ [ ΑΥ“15 [8 Γ “5; 96΄- 
Μδκ, Αὐἱβίδσομυβ, Ῥεπιδ8, ταῖκο, 188 Ιη8.5, ΓΘ, ΙΩΥ̓ ΤΘΠΟΝ 

συνεργοί. μου.. ὑπ δῷ εἰ " ἍΟΥΚΟΥΒ. 
ἔβΠονν ὉΜΟΣΚΘΥΒ, Οὗ τη. ὡρφ τ: - 35 ΠὯΘ ἀηδοδδυυδα 

- Ἢ: ἀτὸ Δ τ χάρις ᾿ "τοῦ Κυρίου Κίμάμιοθα. οὗ ᾿ἴμ6 Τιογὰ 
᾿ ΤΘ-  ὈΠἀοξοσνϑα Κίπη655 ᾿ οὐἴμβεα Ἴοχα.  ὕεοθαβ᾽ ΟἸγιδυ 6. ιν: 

ἸἸησοῦ΄ Χριστοῦ" -μετὰ: τοῦ πνεύματος ὑμῶν. [86 ΒρΙΓΙῦ του. ῬΕΟΡῚΘ 
ὕεβυβ. Ομχῖβί - ὙΠῸ τῃς -.:.- βρῖτδ ᾿. οὔγου; :. ΒΠΟΥ͂Σ. " «ἡ : 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

ΤΟΥΑΒ ΗΈΒΕΕννΕ 

1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ 
ΤῈ ΤΏΘΩΥ Ρατὶβ δηα ἰῇ ΤΏΘΩΝ ΙΒ ΠΏΘΥ5 ΟΣ Ο]Α [86 

θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς 
αοά πμανίησ βροθὴ ἴο [86 Ζαΐπουβ δ ἐπὸ 

προφήταις 2 ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 
Ῥτορῆῃϑίβ Ὄροπ 1δϑί [Ρᾶ71}] οὐ ἴῃ 6 ἀδὺ5 18 658 

ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον 
ἮΘ 5ροῖζα ἰο ὰ8 ἴῃ ϑοῃ, νῇοσα πὸ ρα ἮΘῚΥ 

πάντων, δι᾽ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς 
ΟΥ̓ 811 ([π1η55), ἐγουρ ΒΟΥ 8150 6 τδᾶθ ἴδε 

αἰῶνας: 3 ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς 
8865; ΨΏΟ Ῥοίηρ Ὀθδηϊηρβ Τοσίῃ ἔσοα οὗ ἴῃ 6 

δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ 
ΕΟ θῇ ἱἰπρχεθ οὔίῃο βυρ-ϑίδημαϊης, οὗ ἩΠῊ, 

φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς 
ὈΘαυΐη5 δηᾶ ἴμ6 411 (955) ἴο ἴὩ 6 βαγίῃρ οὗ ἴῃ 6 

δυνάμεως αὐτοῦ, καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν 
ῬοΟνΕ ΟΕ Ὠΐπι, ΟἸΘΔΏΒΙΩΡ᾽ οὗ ἰὴ 6 5105. 

ποιησάμενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς 
τυ τς ἐμθβύνα ἢ 5αΐὲ ἄογψῃ ἰπ τἱρῃΐ [δὴ] οὗ ίμθ 

μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, 4 τοσούτῳ 
Βυοδίηθϑϑ ἴῃ Ιοξῖν [ΡΙἀ 665], ἴο 50 το 

κρείττων γενόμενος 
Ῥείίοσ ἈΔνΙ 5 Ὀθοοχηθ 

διαφορώτερον 
ΤΏΟΥΘ αἰ ουπ 5 

ὄνομα. 
ὩΘΙΔΘ. 

ἀγγέλων 
ΔΏΒΕΙ5 

αὐτοὺς 
ἐλ. 1:9} 

τῶν 
οὗ ἴ8 8 

ὅσῳ παρ᾽ 
ἴο ονν τ ἢ Ῥεϑίαθ 

κεκληρονόμηκεν 
ἮΘ Βᾶ5 1 πουϊ θα 

δ Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν 
Τὸ ψΗΐοῃ οὰΘ 0 Π6 5βαα βοζηθίλη οὗἩ ἐῃ8 

ἀγγέλων Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον 
8 5615 Ξοῆ ΟΥ̓́Θ δῖ γὑοὺ, 1 ἴοαδν 

γεγέννηκά σε, καὶ πάλιν ᾿Εγὼ ἔσομαι 
Σ δνὸ βοηογαίθα σχγόοὰ, δῃῇὴὰ δρδίῃ Ι Β8}} Β6 

αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι 
ἴο ἰτπλ ἰηΐο Ἐδίμεσ, δὰ [91 ἍΠΠΡ06 ἰο τὴ 

εἰς. υἱν; 6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ 
᾿λίο Ξουῦ Άθηθνοσ ΡΣ δρθδίη. Β6 5Π01]α 1686 ἰῃ 

τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν 
ἴδ6 ἘΠΤΞΊθΟσ (0.6) ἐπίο. ἐᾷς 

οἰκουμένην, λέγει Καὶ 
Ῥοίμξ ἸὩΠΑΡ Θά [Θϑγ}}], Διηὰ Ἦθ 15 ΞΑΣΊΩΣ 

᾿ς 964 

Ι αοά, ψὯΟ ΙΟὩρ' δρὸ 
ΒΡΟΚΘ ΟΝ ΤΊΔΩΥ 

Οσοδϑίοηβ δ)ηᾶα ἴῃ 
ΙΏΔΩΥ ἯΆΥ5Ξ ἴο ΟἿΣ 
Τοσγοίδυμοσα ὉΥ ΤΏ ΘΔ. 
οὗ {μ6 Ρῥτορῃδίβ, 2 Ὧδ5 
δὖὺῦ ἴ8 δμᾶ οὗ μδϑβα 
Οαδὺ βϑροκθὴῆ ἴο υϑ 
ὉΥ Ἰλθδὴ5 οὗ ἃ ϑοῃ, 
ψΏο 6 ϑδρροϊηϊοὰ 
ὨΘΙΥ οὗ 8411 ἰπΐηρϑ, δηὰ 
ΤΟ ΨψΏο 6 
τιϑὰθ [6 ϑυϑίθῃϑδ Οὗ. 
ἀπίηρθ. 386 ἰβ 8 
ΓΟ Θούϊοη οὐὁἨἩ [15] 
ΒΊΟΥΥ ἃηα [6 οδχϑδοὲ 
τοργοϑθηδίϊζοη οὗ ἢἷβ 
ΘΙ Ὀοίηρ, δῃὰ [6 
βυδίαϊηβ 411] ὑπίηρ5 
ὉΥ [86 ψοτὰ οὗ Ὧϊΐβ 
ῬΟΨΘΥ; δηὰ δἵΐζοσ 86 
μδᾶ τηϑδᾶθ 8 ρυσχίῆοῦ- 
ὑϊοη ΙῸΓ ΟἿΥ 5105 8 
βδὺ ἄονψῃ ΟἹ δ σὶρ 
Βαῃᾶ οὗ Ἢἢῃ6 Μϑ)θϑίγ 
ἴῃ ΟἿ ὈΙδοθ5. 4850 
6 Ὠδ5 Ῥεδσοοζὴβ Ὀϑύοῦ 
[δ [6 δ ε15, ἰο ὑπ8 
οχύθην ὑμαῦ ΩὨ6 Ὧδ5 ἰπ- 
Ὠουϊοα 8. Π83Π}26 ΧΔΟΓΘ 
ΘΧοϑιθηῦ δὴ ἐδ γβ. 

δ ἘῸΓ ΘΧϑρὶθ, ἴὸ 
ὙΏΪΙΟΩ ΟἿ6 οὗ {π6 δῃ- 
85.615 αἷ'αὰ Ὧδ6 ΟΥ̓́Θ 58 0:" 
“ΧΟᾺ ΔΙῸ ΤΥ 50}; [ϑ 
ἰοᾶδυ, 1 βᾶνβ ὈθοομηΘ 
γΟῸΓ ζούῃθγ᾽ "9 Αμᾶ 
δθδῖη: “Ὦ ΤΑΥΒ6ῚΣ 5181] 
Ῥδθσοῆθ Ὡΐδ ἔδύῃοσ, 
δά Ὧ6 ὨΐγηβοΙ ΜΠ 
ὈΘοοθ ΠΥ 5083 
ΘΒ θη Π6 δρϑδίῃ 
Ὀτΐὴρα ἢ ἘΪΣΒύ-ΟΓ 
ἰπῖο 86 ᾿ἱμηδοιθᾶ 
Θαγίῃ, Ὧ6 βᾶυβϑ: “Ἀμᾶ 

96ὅ 

προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι 
1εὲ ἀο οραΐίβϑιςθ ἑονυνναῖαὶ ἢΐπὶ 811 ΘΏΒΕ15 

θεοῦ. Ἧ ῷ 
οὗ αοὰ. . ᾿ 

7 καὶ πρὸς μὲν τοὺ ἀγγέλου 
Αὐὰ ἰοννασὰ ἐπαερὰ πως Ἰβόξαι. : 

λέγει Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους 
ΒΘ 15 συ ξ ΤΏ6 (0η6) τοδκῖηρ ἰπμ6 ΔΏΖΟΙΒ ' 

αὐτοῦ. πνεύματα, καὶ. τοὺς λειτουργοὺς 
οἔ τα ΒΟ ΐβ, δα ἐπ 6 ῬΌΒΙΓΟ ΨΌΣΚΘΟΙΒ 

αὐτοῦ πυρὸς φλόγα: 8 πρὸς δὲ τὸν υἱόν 
οΥ χη οὔ ῆσχθ βδιης; ἰοννασά ρυΐ πὸ ϑοῃ 

Ὁ θρόνος σοῦ ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα 
ΤΠπῸ6 ἰἤχοῦθ οἔγοι ἰῇ 6 αοαἂ ἱπίο ἴ 6 ὃὅ656 

τοῦ αἰῶνος, καὶ ἄβδο ἣς εὐθύτητο ς ἡ ῥάβ ς τῆς εὐθύτη ς 
οὐις ὃ, δῃᾷ ἰῇς. ίδεε ἰγαὶση 655 

ῥάβδος τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 9 ἠγάπησας 
βίδεε.: ο ΜᾺ Κιησάοχῦγ οὔ, .- Υοι Ιονεὰ 

δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας - ἀνομίαν’ διὰ - 
τἰδῃϊθοιβηθθ 8Δη4 γνοὺ Παΐθαὰ 1δυν]θϑϑ 655; ἰὨΤΟυΡὮ 

τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ θεός, ὁ᾽ θεός σου, 
Ἐπ19 δηοίηϊεα γοὰ ἐπα αοά, ἐμῇ Οοα οἔγου, 

ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους 
οἱ] οὗ οχυϊίαίοι. Ὀεϑιᾶθ οἰὰς Ῥαυίμουβ. 

σου 10 καί Σὺ , κατ᾽ ἀρχάς, . 
οὔ οι; δηὴᾶ Υος δοοοχαϊησίο Ῥθδιηηϊη 5, 

κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν 
Τοτά, ἴὰ6 οασΐῇ σοὶ ξουπάφα,, δια ΨΟΥΚ5 ΟΥ ἰδ 6 

χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί' 11 αὐτοὶ 
δα οἶνοι ΔΙΘ Φ 6 ΠπΒϑδάνθϑῃβ; δον 

ἀπολοῦνται, ᾿ σὺ δὲ 
Ψ1 ἀοξίσου ἐμουήξοινοϑ, σου. Ῥυΐ 

διαμένεις" καὶ πάντες ὡς 
γοὰ 8.6 γολδίηὴξ ἰὨΤΟΌΡῊ; δῃᾶ 811 85 

ἱμάτιον “παλαιωθήσονται, - 12 καὶ 
ουΐεσ σασγαρηξ ν}}1} Ὀ6 τλϑὰς οἹᾶ, τος 88 

ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, : 
85 1 ἰδίηρ ἔσοννῃ δροὰξ νοὰ 1] ΤῈΡ Ρ τἋἄρχὰ, 

ὃ -ἰμάτιον καὶ ἀλλαγήσονται" σὺ 
8ὃ88 οὐμἶζἋεοι βδαισωθοῶὶ δῃηὰ ἴπον 111 Ὀὰ δ]έεχεᾶ; νοῖὺ 

δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ 
Ῥυξ 6 νϑὺν (016) 8ἃῖθ, δῃηὰ ἰὴ ψνεξῶσβϑ οἔγοι, ποΐ 

ἐκλείψουσιν. : 
Ὑ1 σαν οὐ. " 

13 πρὸς τία δὲ τῶν ἀγγέλων 
Τονασὰ ψὨϊομομο.. θυ Οὗ ἴα ΔΉΒ6Ι5 

εἴρηκξν ποτε Κάθου ἐκ δεξιῶν 
85 Ἴ6 5αἰᾶ κοιιϑεϊχαθ ἰέγοῦ οὐδοῦ σὶρ [ρατίβ] 

ου ἔω ἂν θῶ ᾿ τοὺς . ἐχθρού 
ἄς ἀπῇ ἩΚΟν Ινϊσῃὲ Ρυΐ Ἐπ γλεξμοΣ 

: ΗΕΒΕΈΕΟΒ 1:-.-.18 

Ἰοὺ 41 αοαβ 8ῃρ615 
ΨΌΟΣΒΏΪΡ ὨϊΪπλ.᾽ 

7ΑΙΒΟ, σὙἱἢ. τοΐου- 
ΘΩ6Θ ἴο 86 8615 Π6 
5805: “ΑΠα ὯΘ6 Τλθ 65 
Ὠὶβ. ΒΏΡΘΙ5. ρ τ ἐβ, δῃὰ 
Εἰ5᾽ ῬΌΡΙΠΘ βογνδηΐβ ἃ 
βδὴθ οἱ ἤγθ" 8 Βυὺ 
ψὶ ἢ τοίοσθησθο. ἴο {ῃ6 
5οη: “αοἂ ἰ5 γοὺγ 
ἰσοηθ ἴοσονοσ, δῃηά 
[06] ϑβοθούθσ οὗ γνοῦῦ 
Κιηράοῃι 5 ἴ:6 5660- 
8 ΟΥἨ Ὁρτὶρηύ 655. 
9 ὕου Ιονϑὰ σὶρ; ὐθοιι5- 
ὭΘ55, 856 γοὺ Ὠδίρα 
ΙΘ ἸΘϑθηθ55. Τδὺ ἰδ 
ΨῺΥ ΟΑοά, γοὺυνγ Οοᾶ, 
δηοϊηϊοα ψγοὰ ψἱδἢ 
[[86] οἱἱ οὗ οχυϊξαύϊοι 
ΙΏΟΤΘ ἰῆδηι γΟΙ͵Γ ρατὺ- 
ΠΟΙ." 10ΑΔπὰ: “Ὑοι 
αὖ [{Π6] Ῥερίπηϊηρ, Ο 
Ιιοτά, Ἰαϊὰ ἴῃ ἴουῃ- 
ἀδίλοηβ οἵ ἴῃθ δδγίῃ 
ἐὐδβοιῖ,  δηα ῃ6 ἤθᾶν- 
ΘΒ 816 [86] ψΟΥΚ5 
οὗ γοῦν Ὠδηᾶϑ. 11 ΤΟΥ 
Ὁμοιλθοῖνο Μ}11 Ῥοτ- 
15, σὺ γοῖ γουσβοὶῖ 
816 ἴο σοιχϑὶτ σορὐϊ- 
ὍΔΙν; δηᾶ κοῦ Ἴ6 
8 οὐδέ ρμδιϊηθηῦ 
ΠῸ Ὁ Ψ11 411 στὸν οἹά, 
12 δὴ γοῦ Ψῃ11 τ ὴῚΡ 
ἴθ ὉΡ ᾿υ8ὺ 85. 8 
ὉΙοΩΚ, 85. 8)ὴ οὔΐοῦ 
Βατταθηῦ; δῃα ΠΟΥ 
ΜῈ Ὀ6 ομδηρρα, Ρυὺ 

γοὰ 816. [ῆὴ 6 5816, 
ΔΩ γο ψγϑϑῖβ Μ}} 

ὭΘΨΟΙ τὰ Ουΐ.᾽ 

185 Βυὺ σι γοΐου- 
Θἤσα ἰὼ ΨΏΪΘΩ οπα οὗ 
«ὴῇὴ8 δῆρει 85 ἢ6 

ΘΥΕΓ. Βαϊ: “Θιῦ δὖ σὰν 
τη δρᾶ, ὈΠΟΙ Σ 
ῬΙδοθ ὙΟῸΣ Θμθΐθ5 
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85. ἃ 5[0ο]-: ο΄. γοὺν 
ἔδοὺ) 14 Ατϑ [Π6γ -ποὶ 
811 βριτῖβ ΤΟΥ ΡῬΌΡΙς 
βουνίοα, βϑϑῃῦ. ἔοσίῃ 
ἴο τλληΐϊδίο ῸΓ [Βοβα 
ΜΏΟ 816 βοίΐηρ ἴο ἰη- 

ὑποπόδιον τῶν. ποδῶν σου; .14 οὐχὶ 
οὔὗγοι ἐροίβξίοο! οὔίῃθεο ἐδοὺ. οἶνοι Νοῖ 

πάντες .::εἰσὶν. - λειτουργικὰ πνεύματα εἰς 
8} ΕΝ 8ῖ6 ῬΌΘΠΟΙν νουκίης βρί σι ἰηΐο 

διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς ΄ 

τσου 

βοσνίςα Ῥοίῃδ βεμΐ ρεθας -- σοῦ {π6 (ο1 65). 

ἔλυσε κληρονομεῖν -- “σωτηρίαν; ; . [ΠοΣ βαιναύοηϑ. 
Δ αροσδ ἴο Ὀ6 ἸΠΒΟΣ ΠΏ. Βϑιναὐϊου '5 ΡΣ ; ̓  

2 Ὑμαὺ 
16 ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ - 1ὸγ 

5 ἴο ῬΔΥ τοτα ἰθδῃ 

2 Ἀϊὰ: τοῦτο -. δεῖ . ππερισσοτέρως. 
δόλιοι 115. 1} 15 ἱμαϊηρ τῆοχα ΒΡ ΛΟΒΒΗ͂Σ 

εκ προσέχειν' “ἡμᾶς τοῖς 86 πιβιδὶ ́. δυὐθη οι 
ἰο Ῥὲ μανίῃπα [παῖ] ἰοννασά. 18 ἰο 88 ἘΒΙΏΕ5) ἴο 88 ἰμίηρβ Πθδσὰ 

. ἀκουσθεῖσιν;. ... “" μή . ποτε [ὉγΓ 5, ὑμαὺ 6 τῇδ 
ἜΕΥ ΔΕῚ Ῥεθὰ Ποαχζᾶ, : Ὡοΐ βουλείϊηθ ἱροῦ ατὶτὲ ΔΌΡΥ. 

᾿, παραρυῶμεν. 2 εἰ : γὰρ - -ὁ [2 }γ: 1 ἐπ ποσὰ 
6 τοῖβῃξ Ῥδ ταδᾶθ ἰο ονν βεβίᾶςβ, 1 ἘΟΥ {0 ΒΡΟΚΘΩ ΤΟ ΡὮ ΔΠΡΕΙΚ 

: δι᾽ ἀγγέλων λαληθεὶς “τ λόγος ᾿Ῥχονεᾶ ἴο ὍΘ ’ ΕἾ ΤΩ, 
ΤπΓΟΌΒᾺ -.-- 5615. ἜΤ οΣ “δὸς ΒΡΟΚΘα ψνοτά 1 Πα ΠΑ, ἐγδΉΞθΎ 65. 

ἐγένετο". βέβαιος; καὶ πᾶσα παράβασις καὶ 5'οῃη πᾶ - ἀϊξορδαϊαπὶ 
Ῥδοδθ.. βίδρ!θ, πη δνεὰν ἰχϑηβργθβϑίοη δηᾶ αοὶ τϑοϑινοα α στείτὶ- 

παρακοὴ ἔλαβεν - ᾿ :" ἔνδικον.  [Ὀυϊίοη 'π ΠΘΥΙΠΟΩΝ 
αἀἰϊἰβορεάϊδηςα τϑοαῖνϑα ΘΕΎΘΘΘΌΙΕ ἴο 7581 66 1 ᾿υπῦσο; ὃ ον 

μισθαποδοσίαν, 38 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξό εθα [5081 ψὋ Ἵϑοᾶρθ ἴξ 
ῬΆΣΊΩΒ ὈΟΙ Οὗ τουνασά,. ΒΟ 5ΏΔΗ γγῈ 866 οἂΐ τ Ὥδνθ. ποριθοϊθα. 8 

τηλικαύτης 5 ἀμελήσαντες σωτηρίας, ἰ5οϊνγαύϊου ΟΥἨ 5Βυ6ῃ 
ΟΥ̓ 50 5τοδαῦ Βανίηε Ὀθθῃ ΠΡΟΣ ἐρῆεα ΟΥ ΒΑ νος, στθδίῃθεβ ἰῃ ἰμαῦ ἃ 

ἥτις, ἀρχὴν .: λαβοῦσα τ λαλεῖσθαι Ὀδραὰ ἰο 6 ΞΡΟΚθῃ 
νΆΔΟΆ, ῬΘεμΙας Βανίπρ τεσεϊνϑά. ἴο ῬΘ6 Ῥδίῃξβ ΒΡΟΚβῶ [ζγουρη [ΟΕ] - Τιογὰ 

διὰ :. τοῦ -.. κυρίου, ὑπὸ. .:.. τῶν δ ἃ νὰ. νουϊθοα. ἴὸν 
Θχοσεῖνος 88. ΤοΣά, γ΄  ᾿ἴβ (0168)  ῃ5 ὈΥ͂ ὑπόβα ἅο Ἠθϑτὰ 
ἀκουσάντων. ΤΟΝ ὃ ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, | ἰπι,. 4 ῈῊ116΄ αοὰ 
Βανίηβ Ἀθατά,, τνδ5 ΒΕΔΌΠΗ ΖΘ, ἰ [οἸ πθ΄ ἴῃ Ῥϑδυϊὴρ τἱῦς 
3 “ συνεπειμαρπυροῦντος 5 - ποῦ - θεοῦ | πο55 ΜΑΌΣΝ, ΒΡ 5 88 
Οἵ. ̓ (οπϑ). ΤΟ ΤΙ ὈΘΘΣΙΩΕ ἜΤΟΣ προ οὗ 6 πος ΜΕ 85 Ῥογίθηϊβ ἀδὰ 

σημείοις τε. κκαὶ ᾿- τέρασιν." καὶ .. ποικί οίις Μ ϑΥΙΟῸ 5 Ρον γῆι 
ὭΣ : δηᾷ, το ἴο ἡφόσεο «ἁῃηᾶ. πὰ ἀράν, ὙΟΣΚ5 8Ὼ ᾶ ὙΠ, αἰς- 

γναμεσιν καὶ πνεύματο ἴου ρισμοῖς 
, Βόνγαχβ ᾿ δηὰ, ἢ οὗ φρῖτις 9 ὨΟΙΥ͂ "οἰ αἰδαϊδαιίοης ἀστθαυοα ἡ ̓ΟΣ ΒΟΥ 

κατὰ ἣν, αὐτοῦ θέλησιν; “- -:.ὄ 1. [ΞΡ τ! δοοοχάϊηρ ἴο Ἠὶρ 
αὐ ταν νοὶ ἰϑάμδ' ΟΕ Πα. ὁ: ἈΠῈ 4... Ὁ τὴν {ἈΠ}. Ἅ.0πμηὴ Ἐθ 

εὐτσορῦύ  -: γὰρ ᾿ἀγγέλοις - ὑπέταξεν. τὴν] ὅ ΡῸν ἰὑ 15. ποῦ: ἴο δῇ- 
ον ΝΟΣ Σοῦ τὸ ̓ ἈΏΞεις τ Β6 Βα] Θοῖεα.:: τὰ 8615 ὑμαῦ πὸ ὯΒ5᾽ 585 

οἰκουμένην -- -- τὴν Ἰεοίθα ὑπ6΄᾽ ΠΙΙΠΘΒΙΘᾶ 
Ῥεῖ. π θυξον ἴϑασμ! ᾿ πρὶ (ΟΠ 6) δασί ἴο "Ῥτηδ. ᾿δϑοῦϊ 

--μελλουσάαν,.,.. περι ᾿ αλούυμεν᾽" 
Ἠρίδος δρουΐ (ἰο ςοταδ)ν τατος ΜΉΘ. νὰ δα δρξαιεῖσβ; ΨΠΙΟῊ, 6 τα. βρέδκ- 

6 διεμαῤτύρατὸο ᾿- δέ; ποῦ τις πε. -5:8υἱΐ δι ν θοΓιθα 
ψἰὐποβὲ. ΒΙΓΎ ΟΝ ον 8α Ὅ6 Βοτεὺ ΟΞΟΒΕΙΣΝ ὐμο νὰ δουβονίμδξο. Βοιωθοι δ 

λέγ, ων Τί. ἐστιν’. - ἄνθρωπος «ὅτι Ῥσγοοῦ ΒΟΙΙΘΜΉΘΓΘ, 58 γ- 

κὰν λα "ἢ ΟΛΒΑΣ .00.... 15 ᾿ 7. : δι ταϑῶ; αὐ  ἰπρ: “Μηδ οεἷθ Τῆη8Ὲ 
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μιμνήσκῃ - αὐτοῦ; 
γοῦ 8Δ΄6 τι θυ δ οὗ Ἀΐμα, ΟΥ . Βο8 οἵ γαδῖὶ - 

ὅτι «ἐπισκέτττῃ  ὀαὐτόν; Τ - ἠλάττωσας 
πΒῖαῦ ὟὯου τηϑᾶς 1655 

᾿ ἀγγέλους͵. δόξῃ 
ΔΏ5ς615, ᾿ἴο σΊοσν 

{δ8ὺ γψοὰ ὅζὸ Ἰοσκίηςξ ὍΡΟΙ. 

αὐτὸν βραχύ. -ττι’ 
πὰ. βμοσγὲ βοσγαδίίησ. Ῥοοῖαο 

ἐστεφάνωσας 
δρᾶ ἴο ΒοπὸΣ Ἐδψοῖι οσοηθα -: Ὠΐτη, διά 

κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 
γοῦ βοῖ ἄοψῃ ἴτπὰ Ὄροσ ἴπ6 ῬΨΟΥΚΒ οὗ 8 Ὠδηαᾶβ 

σου, 8 πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω 
οὔ γοῖ, 81} (ἴῃ 5) σοῦ δαρ]εοίοα: ἄοναι πᾶθυ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ" ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ 

καὶ τιμῇ. 

{6 ἔροῖ. οὔτω; ἱπ ἰῇ 6 ΦῸΓ ἰὸ ΞΠ016ς ἴο Βὲτα 

τὰ πάντα. οὐδὲν ἀφῆκεν ΄᾿ αὐτῷ 
ἴ886 8} ({μῖπ|85).᾿- ποίη: Ἠ6 Το ΡῸ ὉΠ ἰἴο Ηἷπὰ 

ἀνυπότακτον. νῦν δὲ . οὔπω ὁρῶμεν 
πηβυθ]εοίςά... ΝΟΥ Ῥαΐ ποῖ δϑνεῖΐ νὰ τῷ ἐξ ορ 

αὐτῷ -. τὰ πάντα ὑποτεταγμένα" 
ἰο τὰ ἴζ6 81) (155) Βανὶηβ θΘΘὴ βυ ]οοϊρα; 

9 τὸν δὲ βραχύ- -. τι. -. παρ᾽ ἀγγέλους 
6 θὰ 5μοσγὶ τάν ὁ} ἰθεβίαδ - ἐγ εους 

οὖς ἠλαττωμένον βλέπομεν ᾿[ησοῦν 
μανίηδ ὈΘΘα Ταϑὰθ 1.055. Ψ6 σὲ Ἰοοκίη οί ὀ ἙῸ7906ε505 

διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ . καὶ 
ἴμσουβα τὰ 6 βουὴ ΟΥ [Π6 ἀεαδίμ. ἴο ΕἸ ΟΥΥ δῃᾶ 

τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως 
ἰο ΠΟΠΟΓ ᾿ Βανλὴρ ὈΘΘ οσουνθᾶ, 5οὸ ἴδ. 

-ὐξ᾿ χάριτι: θεοῦ: ὑπὲρ παντὸς 
ἰο απαἀοϑοχνοα κΚἰηᾶσθθ οἵ αοα οΟνῸσ. ϑνοὺν [88] 

γεύσηται θανάτου. Ἔετό χ 
Ὧ6 τηϊρῃΐ ἰαϑίθ ΞΟΟΥ ἀεδίδ. ᾿ 

10. Ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, δι᾽ ᾿ ὃν 
᾿ς ΣΕ 88 βίης ον ἦο Ἀπ, Ἰβτοῦθα ΣΌΝ 

τὰ πάντα. καὶ δι᾽ οὗ τὰ. πάντα, 
186 311 ([Ὠϊπ55) δηᾶ σοι ΠΟΥ ἰδ8 811 (προ), 

πολλοὺς υἱοὺς. εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν 
ΤΑΔΕ 5005 ἰηΐο ΒΟΥ Βαντλε 1Ιβὰ ᾿ (68 

[ος ὃν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ. 
οὐρχῃ ΨΑΡΑ͂Ν οὔίμβθ. βδινδι!οη οὗ πο ἰὨγοΌΡΗ 

παθημάτων τελειῶσαι. 11. ὅ Οὃϑ6τε γὰρ. 
ΒΥ 55 οὖς ἴο- Ρεσέεοϊ. τ ΤΒ6 (σπ6) δπηὰ ΤΟΥ 

ἁγιάζων καὶ οἵ ᾿ἁγιαζόμενοι. “ἐξ 
Βϑ ὩΣ δᾶ {μπ6 (οΠ65) Ῥδίηδ ββιοῦῆρα " ουξοῖ 

ἑνὸς πάντες: δι᾽ ἣν ὁ αἰτίαν . οὐκ 
οὭθ. 81; ὀἰπχουδῃ “ΨΈΙΟΒ οσδῦδθ ᾿ ποὲ 

ἐπαισχύνεται ᾿᾿ἀδελφοὺς αὐτοὺς 
ἈΒ 15 τιδᾶβ δϑιϑτηθαᾶ ροσ Ῥχοίμεσβ ἵμεσα. 

καλεῖν, 12 λέγων. ᾿Απαγγελῶ ᾿ τὸ 
ἴο Ὀ6 σ1Π Ὡ Ρ, ΕΣ ΖΙΟ 1 5811} ἐδ ρα Ῥδςοκ {ὰς 

αὐτόν; τ καὶ, 

᾿βϑιναύϊοι ᾿ 

 ΥΟΓΏΘΙΞ,ἢ 

ἨΕΒΕΈΕΝΥΝ 2: 1-πἰ 

ἢ υἱὸς. ἀνθρώπου. ΓΠδὺ γοὰ Κοορ Εἰ. ἴῃ 
ΤᾺ] Π4, ΟΥ ΓΘ]. βοη οὗ 
τὰ δ΄ γοὺ δι κα σᾶσθ 
ὍΣ Ὠἰτῦ -7 Υοὰ τβᾶδ 
Βΐτα 8 110{016 Ἰοσοῦ 81 
8ΏΘΘΙΒ; ΨΠῸΏ ΘΊΟΣΥ δῃὰ 
᾿θΠΟΥ  ψου ὁτοσηθα 
ἌΒΏ, δΔηα - ἀρῥοίηϊοα 
Ὠΐηγ. ΟΥΘΙ ἔῃ 6 ΨΟΣΚ5 
οὗ γο πη. 8 Α1] 
“Ιηρ5. γοῦ βυρ͵]θοϊοα 
ὉΠΑ͂ΟΥ Ὠΐ5 ἐδοὺ.᾽" ΕῸΣ ἴῃ 
δῦ Ὧδ6. βυ͵θοϊθα 811: 
τϊηρ5 -ἴο Ὠΐὰ Οοῦ 
Ιοσὺ  πούμίηρ, (δῦ 15 
ποῦ. βυθήθουῦ ἴο- Ὠἰτυ, 
Νον, ὑῃουρῃ, ψ6 ἄο 
ῃοὺ ψαὺ 566 811 ὑῃπρϑ 
ἴῃ. Βα ]ούλοιν ἴο-- Ὠΐχη; 
θΌαυῦ 6 6 ΠΟΙ 6585, 
ὍΏΟ. 85. ὕδβοῃυ τηϑᾶδ: 
ιιὶἃὶ 016 Ἰοσ ἴδῃ 
ΘΏΡΟΘΙΕ, - οσονγαθα Β΄ 
ΘΊΟΥΥ δῃᾷᾶ: ΠΌΠΟΙ. ΤΟΣ 
Βαυϊηρ Βα ογϑα: ἀθα , 
πμαῦ 6 ὃν αοὐξ υπ-᾿ 
ἀρϑουνθα Κι 655 
ταϊρῦ ἰαδίθ ἀσδίῃ ἴοτ 

τς, ΘΥΘΕΥ͂ [18]. 

10 ἘῸΣ ἐὺ τὰ 5 ΓΟ 
ἴοῦ [86 ομδ᾽ ἔο ΠΟΒΘ. 
5 Κὸ 811 ἰδΐωρθ 816 
ἀπ ἰμσουθὴ ΠΟΙ, 
811 [2814 1: ἅτε, ἴῃ 
ὈγϊΏρίηρ ΤΊΘῺΨ ΒΟΏΒ. (0 
ΒΊΟΥ, “ὁ τη8 6. 6 
ΟὨϊοῦ Αροαῦ. οὐὗὨἨ ἁ ὑποίσ. 

:ϑογἔθοῦ. 
ὉΩΓΟΌΡΗ " ̓ ΒΌΣΓΟΥπρ 5: 

11 ἘῸΣ Ῥοΐῃῇ Ὧθ σψῃῸ 
Τ5 ᾿βϑ Οὐ γΤὴΡ ΕῸΝ 
[μοϑθ΄ ΨῈΟ δῖδ' θοῖπρ᾽ 
βϑιλουϊῆθα 811. [581] 

ἔτουὰ ΟὨΘ,. 8 ἔἴοσ 

ἐδ οϑῦθα Ὧ6 ἰ5. Ὡοῦ. 
᾿ Θδτηθα ἴο 6811 ὑποηγ΄ 

ΟἿ 5. 6. 
ΒΌγ 5: “1 ΜΠ ἀθοῖδσθ. 
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ὄνομά σου. τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ [γοῦ} πϑῦβ ἰὺ τὴν 
τ τὰ οἔγοι (Ο Ύπὸ ΠΕΘΡΑ ΕΙΝ ἀ τηῦ, ἴπ τὰ ΠΠΡΕΠΕῖΣ: λον τηϊὰ- 

, ς ᾿΄ ἃ Ν » [9] ᾧ {: ο ὮὭΒΤΘ- ἐκκλησίαι ὑμνήσω σε: 13 καὶ πάλιν 16. : 
οὗ πων ΠΕ ΔΑΝ σου; δὴ δραὶῃ ΒΕΓ ΟΣ ΔΈ ΟΥ͂ΣΙ, πἐραν 

Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ" ᾿καὶ [13 Απὰ δρϑίτι: “Ἵ ΜῈ) 
1 ΒΏΔΙΙ ΡΟ ανίηρ συβίεαὰ ὑρὸὰ δἰ; βδμῃᾶ Ὦδῦθ [Ὡ ταδὶ εἴα 

άλιν ᾿Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία. ἅ μοι [ϊτα." Αδᾶ δδβϑίῃ: 
ΟΝ ΤοΟΚ! δηᾶ ἐδθ 1{|1|6Ὲ Ῥοὸγβ ψοσὰ ἰοταθ  ΠΟΟΚΙ' Τ δὰ ἰὴ 
ἔδωκεν ὁ θεός. γοῦῃρ ΟὨἸΠάΓΘΏ, ΜΏΟΤη 

ὅανσαοα ἴθ αοᾶ, σοβονβ" σάν 116. 
14 ΤὨΘγοίοσθ, δ᾽ῆοα 

14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν [ῃ6 “ψοχτις ΟΘὨΙΔΤΘΠ» 
ϑίησθ ἐπουθέοσθ ἰῃ6 116 Ῥογ5Β [8.85 βῃασϑὰᾶ 416 ἜΘΥΣΕ, οἵ ῬΙοοά. 

αἵματο. καὶ σαρκός καὶ αὐτὸς [ἰδἀπἃ ΠΕΡ, 6 8|5ὸ 
οἵ ππροα" δῃᾶ ΥΈΡΡΙΝΗ 8150 ΔΘ [5 ΑΙ Ὀδχύοοκ οὗ 
παραπλησίω ετέσχεν τῶν 

ἴὰ ἂν ῥεάρι ΑΝ ἘΣ ΣΟ ΚΟΙΣ ΟΣ ἴῃβ νεσν (ἐίη55),  ὑΏσΟυΡ Πἰβ ἀθαύῃ Ὧδ 
Η͂ ᾿᾿ ᾿ Ταϊρηῦ Ὀσὶὴρ ἴο ποίῃ- 

διὰ τοῦ θανάτου | ρ΄ 6 ΟΠ6 Βδνίηρ 
᾿μτουεῃ ἴμ8 ἀθαίδ [τῃ8 χηδδὴς ἰο ΟϑΌΒΕ 

καταργήσ᾽ τὸν. τὸ κράτος ἀφραίῃ, ἐμπαὲ ἴβ, [δ8 

ἵνα 
'ὰ οχάοσ {πδὲ 

ἈΘ τὶρμξ ἐπ θ δ μῤὶ σον {π6 (ομ8) ἰῇ τχωϊρῃΐ [Ὦρυ]];» 15 δῃὰ [{ῃ8]}᾿ 
ἔχοντα τοῦ᾽ θανάτου, τοῦτ᾽ ἔστι τὸν διάβολον, [πὲ πιϊρῦ οιιϑποῖρδίβ.: 
Βανΐὴρ οξίῃβο ἄεδίθ, (9 15 ἴ6 Ὅδν}, [411 ποθ ΨΜῺΟ ἔορ 

15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι [16Γ οὗὁἨ ἀδαῖΐῃθ ὑεῖ 
8δη ἃ 6 ταϊρῃΐ διΐοσ οὐ δ65ε, 

6 θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῇν ὑμσοθ ὑμοὶῦ 1ν68. 
φόβῳ οἵ ἀφβδίῃ -ἰπσουσῃ 841 οὔίμα ἴο ΡῈ ἡνίῃβ [16 ἘῸῚ 6 ἰ5 ΤΌΘ 

ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 16 οὐ γὰρ ποῦ δδδιδύϊηρ, 8ΏΡ615 δὖ 
ΟἿΘ5 ΒΕ ἃ πον ΟῚ Θ ΟΥ̓ β]ᾶνεσυ. Νού ἔοχ [4]11, θὰ Ππ6 ἰβ δεβδὶβὺ- 

δή που ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ᾿ἴῃρ ΑὈΓΘΏΔΠλ 5 566, 
ΔΟΙΌΔΙΙΥ ΒΟΙΆΘΥΝΘΣΘ ΟΣ Δ5615 ἨΘ 15 ἰβκὶαρ ΠΟΙ ρου, 17 ΟΟ  ΒΘα Θ]ν 6 

ἀλλὰ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 1 )ἷλΩΔἫδ-Ψδ οΟὈὴρεᾶ ἰο Ὀ6- 
Ῥὰϊ οὔ βεεᾶῦ οἔ Αρσγδβϑχη ἢθ 15 δῖ: ΒΟΙα ΡΟ. ᾿ σοχὴθ 1 Ηἰβ “Ὀσοίμ-᾿ 

11 ὅθεν ὥφειλεν κατὰ ΙΒ’ ἰἴῃὰ 8} ταβρθοίβδ, 
Ἑτοότὰ ἡ Ιο ἢ Ὧθδ τγᾶβ οὐννἱηβ ϑοςοχάσῃς ἴο [ἢϑὺ Ὧ6 χηϊρῃῦ Ὀδ6- 

- ππάντα τοῖ ἀδελφοῖ ὁμοιωθῆναι, 1 οτὴθ. 8 ΤΏΘΤΟΙΣῸ] δηᾶ 
811 (165) ὦ ἐμ ἰὐαπλιρυῶς ἴο Ὀ6 σζωδάβ ΗΘ, ξα 1 1} Ὠϊρἢ Ῥυϊαϑῦ. 

ἵνα ἐλεήμων - γένηται καὶ [ἰὰ ὑμίηρβ Ῥοσγίδίηϊῃρ, 
1ὰ οσᾶοχν μδὲ ΤΩΑΘΤΟΙΣῸ Ἦδ τῆ ξ ὈΘοοσὴ 6 δρᾶ τὸ οὔ, ἰῇ ογᾶρσ ἴο 

πιστὸς ἀρχιερεὺ τὰ πρὸς τὸν θεόν, | οὔἶεΕΓ Ῥτγορὶ ἰδίου 580- 
Ἐατηξαῖ ΟΗ͂ΧῈ ΒΣΤΟΒΕ 186 (ΠῖπῈ5) ἐοοτᾺ {πὸ σά, ΤΙῆσδ ΓΟ {πὸ ἴω οΐ. 
εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς [π6 ῬΕΟΡΙΘ. 18 ΕῸΣ ἴῃ 
ἰλῖο τὰς ἴο Ὀ6 τ Κη Ρσορ ἰδίῃ ἔου ἴμο [μ8ὺ Ὧ6 ὨΣ5615 [85 

ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ 18 ἐν γὰρ [5υδετεά σψμθη Ὀείπρ 
μοι ἜΣ δα Ῥβορῖς; ἐπ ὩΣ (ἰη5) ἔοσ ᾿ρυυῦὺ ἰο ὑμ6 ὑθδδὺ, Π6 

πέπονθεν αὐτὸ πειρασθείς, ἰβ 8016 ἴο οὐσὴθ ἰοὸ 
ἢ Ὧδ5 βυβξεσγορα μ8 ἢ δυΐαε ΒΚ τοι ίοᾶ; [86 δἰᾶᾷ οἵ ἔμοβθ ψ80 

δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι. [816 Ὀείῃρ Ραῤ ἴο ὑπ 
Ἠ6 15 8016 - ἴο ἴπθ (ομθ85) Ῥοΐηῃρ ἰουυρίρα ἰο δά. [αϑβῦ. 

13. Τομονδῃ, {77.8,17, 1δπλατείπ,3ο. (οά, ΒΑΡ συρ. 140 ον, ΚΒΑΨΕ; 
ϑαΐδῃ, ΞΡ 11,18, ᾿ 

αὐτῶν, π6 βϑὴβ ὑμίμιρβ, ἰδξ. 

85 ΤΩΘΩΝ 88} ΚΙ] 6οῦ ὅο 5ΙΆΥΘΥΎ 81]. 

969 ἨΒΒΕΕΥΥΝ 8:1.-.-9 

Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεω ΟΟΠΑΘαΌΘΩΣΙΨ, ὯΟ]: 
Ε] ἘΎοτα ΜΏΪΘΏ, δεν το ΒΟ, οὗ ἈΕΤῸΣ 9 Ἐτοί πεῖς, ἀνα Ετμο 
ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν Οὗ ὑμ8 ὨΘΑΨΘΏΙΥ 048]]- οὗ Ἀδανθῦν Ῥασίδικοσβρ σηϊπᾶ τοῦ ἄονψα 1μ6 ἴῃ, δὲ φασιν Β ̓ὐυϑω 
ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆ ὁμολογίας | δι: Ν 

ΔΡοβἕα Ἐοῖο ΕΥ̓ ἐριδε ΡΥ ἐμαλρδρως λμάναις Ἧς Γ0Π|5Ε τπ τες 

ἡμῶν ᾿[ἰησοῦν, 2 πιστὸν ὄντα τῷ ἴο 6 Ομδ ὑμπαὺ τηϑδᾶδ οἕυβ Φεβυβ, ΑΙ ΣᾺ] Ῥβίπβ. ἰο 88 (016) | Ηϊγγγ ΒΌΘΏ, 85. Μοϑθα 
5 8150 ἰῇ 3811 [86 
ὨοῦπΘ οὗ. ὑμαῦὺ ΟὨθδ. 
8 ΕῸΓΣ ἰῃ6 [Ιαὐΐο ἐβ 
σουηθα ψουν οἵ 
ΤΔΟΓΕ ΡΊΟΓΥ [8 ΜΌβΘ5, 

ποιήσαντι αὐτὸν ὡς καὶ Μωυσῆς ἐν ὅλῳ τῷ 
Βδνὶηβ τϑᾶθ πίπλ 8.5. 81Ξ 0ὁ Μοβοβ: ἰἴἢ ΨΏΟ]Ὲ ἰῃ6 

οἴκῳ αὐτοῦ. 8 πλείονος γὰρ οὗτος δόξης 
Βουξα οὗ ΐγ,. Οἔτλοσε. ἢοὸσ [815 (0Π6) Οὗ ΒΊΟΣ 

παρὰ βωυσῆν ἠξίωται. 
Ῥοϑιᾶθ Μοβα5 Ὧδ5 Ῥ6θῈ σοπηΐοα ψοσίων ποκα ἢ ̓ Ξὲμ ΤΠ0 

καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει ΒΟΠΟΥ ἰμδη {πμ6 Ὠοιι86. 
Δοσογαϊην ἐο 85 ταῦ ἢ 885 Ι͂ΟΤΘ ΠΟΏΟΥ ὨΘ 5 ἢδνίῃς 

τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν’ 
οξίῃε ἤουϑα ἔμ (ομ6) πανίηξ σοπβίταοΐρα ἀι; 

4 πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό 
[23 8. ον πουθα ἰ5 Ῥεΐηρ σοῃβίχῃςιϊςῦι Ὁν 

τινος, ὁ -δὲ πάντα κατασκευάσας 
ΒΟΙΏΘΟΩΘ, ἴδε Ὀιιξ 8411 (ἰῃ 55) πανΐηῃρ οοῃβίχαοίοα 

θεός. ὅ᾽ καὶ Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ 
αοὰ. Αμὰ Μίοξεβ ἱπαθοᾶ ζαϊίῃζαϊ ἴθ Ποῖα 
τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων εἰς μαρτύριον 
ἰῃῇα Ὠουδ6 ΟΥ̓ πίχη 85 βυρογαϊηδίθ πο υνλίλθβα 

; τῶν λαληθησομένων, 6 Χριστὸς 
οὗ ἴῃ6 (165) ἴο "6 ξυαϊασοὶν ΒΡΟΚΚΘΩ, ΟὨσὶδὲ 

δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ: οὗ 
μΡυξ 865. ϑοὴ Ὡροὰ ἴμπθ ποῦβα οἵ πῖπη; οὗ ἡ ΏΟσΩ 

οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐὰν τὴν παρρησίαν καὶ 
Ὠουδα να ἃ’ Μὰ, ἱξανοσ μα οὐΐβροκθηῃθϑθβ δηᾶ 

τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν 
ἴ6 Ῥοδδέῃβ οὐἴῃθο ορθαὶ. υἢ}} φορὰ βἴδ} 18 

κατάσχωμεν. 
να 5ῃου!μᾶ Πο]ὰ ἄονῃ. 

4 ΟΥ σουγβθ, ΘΥ̓ΘΣΥ͂ 
Βοῦδ6 ἰ5 σοπρχιοίοθα 
ὉΥ βοιῆθοῦθρ, Ὀὰὺ [6 
18δὺ οοπδίσιιοίθα 811 
Ωρ ἰ5. αοα. ὅ Απμᾶ 
ΜΌΞΒΕΒ 85 8ὴ αἰζεηδηῦ 
ψγ)ὰ5 1 7] ἴῃ 4811 ἰῃ8 
ΠΟῦΞ6 οὗ ἐμπαῦ ΟἿΘ 85 ἃ 
ὑοϑυιοην οὗἩ ὑπ6 ὑμίηρ5 
ἰμαῦ ψοσθ ἴο Ὀ6 5ρο- 
Κοὴ αἴϊογσνασγαᾶβ, 6 μαὺ 
ΟὨχίδὺ [νὰ [αἰ 11 
85 ἃ 50 ΟΥ̓ {ῃ6 
ΒοῖΞ6 οὗ ὑῃμδὺ οὔθ. 8 
816 [6 Ὠομδ6 οὗ ἰῃμαΐ 
ΟὨἿΘ, ἔξ νὰ τϑῖο ἔδοὺ 
ΟἿΓ ὨΟΙΑ͂ οἡ οἷχ τ66- 
ΠΟΘ ΟΥἨ 5ΡΘΘΟΏ 8πᾶ 
ΟἿΣ Ῥοδδίϊηρ ονγϑῦ {μ6 
Ὦορθ Βστα ἰο [π6 βηᾶ. 

7 ἘῸΓ Π15 ΤΘΆΒΟΙ, 
Ταδὺ 85 086 ΠΟΙ͂ βρί τὶ 
585: “ἼἸΟΟΔΥ ἢ χὸὺ 
ῬΘΌΟΡΙΒ Ἰ᾿ἰδίθῃ ἴἰο Ἠΐδ5 
ΟΥ̓ νοΐοθ, 8 ἄο ηοΐ 
Βασγάᾶθῃ χοῦ Πρϑαχίβ 8.5 
ΟὨ ἰδ οσοδβδίουῃ οὗ 
σδυβίηρ ὈΠΘΥ ΔΏΡοΥ, 
85 ἰὼ ῃ6 ὯΥ οὗ τγ8]κ.- 
ἱὴρ 186 ἰδοῦ ἰὼ ἐμ 
]ΠάΘΥΘ 55, 91 ΜΈΣΟΙ 
τόοῦκ ΓΟγ δύο τηϑαθ 
8 ἰοδῦ οὔ τζθ6ὸ ὙΠ] 
δι ὑΥὙϊ]δ1, δῃᾶ. γοῦ ὑπο 
ῃΔ 560 Ὁ ΜΟΣΚΕ 

Ἷ Διό, καθὼς , λέγει τὸ 
ἸΒΓΧΟΌΡΩ ΜΉΘ, δοοοσάϊηρ 88 [15 βαυίῶς ἔμ6 

πνεῦμα τὸ ἅγιον Σήμερον ἐὰν . τῆς φωνῆς 
πρῖττε 16 ΠΟΙ - ἸΤοᾶδν ἱξδϑνοσ οἵ ΛΜ νοΐσρ 

αὐτοῦ ἀκούσητε, 8 σκληρύνητε 
ΟΣ χα, τοῦ 58Ο.16 ὮΘΔΥ, ποΐ ὑοῦ 5ῃοι μα Βαγάθῃ 

τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ, 
16 Ὠραῦίβ οὔυου 85 ἰμ ἴῃ6 δι τ ἰοστηθηΐ, 

Ἅ ἢ 4 ᾿ ““ ΄»-»"ἿΣ΄ Σ “ 

κατα τὴν ἤμεραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ 
ϑοοογαάϊπθίο 6 αἀδὺ οἵ μ6 ἰεβηδ 1π. 186 
ΑΝ - 4; ᾳ Ε 
ἐρήμῳ, 8 οὗ ἐπειρασαν οἱ πατέρες 

ἩΠΠάΘσΠΘ65, δ᾽. 22139.:} ἰοβιϑα [3.1 ἘΞ Ὁ} 67 τς} 

ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ καὶ εἶδον - τὰ ἔργα. μου 
Οοἔγοῦ θὰ ὑχονὶηὴβ δηᾷ ἴδον βὰν ἔῃ ΨΟΥΚΒ οὗ χ6 



ΒΕΒΕΈΕΥΡΚ. 8:10---1ἢ 970 

τεσσεράκοντα ἔτη. 10 διὸ ἴῸΓ ΤΟΥ γϑϑσβ. 10 ἘΌΣ 
Ἔρτεν " πλλν του ἢ νΏ ἢ 1 ὑΠ15 ΤΕΘΕΘΗ τὰς 

ἊΝ , αἰδρυπίθρα τ ι - προσώχθισα τ γενεᾷ ταύτῃ 
τἠξεύητει ἀϊοαυδιοα ἰονναχὰ ἴο ΝΞ ΕΘΠΟΥΔ ΟΣ ἰδ 5 βθηθγαίίοη δηά 5814, 

ὝΒΕΥ δἰ Ά 5 ΒῸ ΔδΟΓΑΥ͂ 
ἴὰ ὑποὶῦ Ὠθασίβ, δηᾷ 
ΤΟΥ ὑμουγδοινος ἤᾶνα 
ποῦ ΟΟΜῚΘ ἴο ΚΩΟΝ ΠῚ 
ψγγ}5. 11 5Ο.Ὶ 5ΟΙΟ [ἢ 
ΤᾺΥ ΒΏΡΟΥ; “ΤΏΘΥ 5121 
μοῦ δηΐογ᾽ ἡπιῦο. ΤῊ 
ΤΣοϑί. ̓ .ΣΣ ᾿ 

12 Ἐξ ῶσο, Ῥτοΐμοιβ; 
ΙοΥ ἔθδυ. Ὁ θΓο 5βουά 
ΘΥΟΥ αἄδυθῖὶορ ἴθ δὴν 
ΟΠ6 Οὗ: γοὺῦ ἃ ]ἱοκοᾶ 
Ὠρατὺ ἰϑοκίηρ ζαϊθῃ Ὁ 
ἀγα ὶηρ ΑἸ ΔΥ ἴσου [8 
νῖηρ αοᾷ; 13 Ραῦ Κοορ 
ΟΣ ΘΧΠοΥ ρ ΟΠ6 8ὴ- 
ΟὗΘΓ Θ8 0 δν, 85 Ιοὴρ' 
85 ἰὸ Τὰν: 6 ΟΔ]1θα 
“ΤΌΟαΘΥ,᾽" ΤΟΥ ἔδθασ 
ΔῊΝ ΟἿ6 οὗ ὙΟτΙ Βῃου]ά 
Ῥθοοπιθ ὨδΙαθηΘα- ὉΥ͂ 
6 ἀδθοθρύϊνα ροοΥ οὗ 
βἷῃ. 14 ἘῸΣ νὰ δοίαϑ "γ: 
Ῥϑθοοῦῆθ ρδύβκουβ οἵ 
6 Οῃχίϑῦ ον 1 8 
ΤΆΔΚΟ ζαδβὺ οὖν ΠοΙά οἱ 
6 σου πάθησο να 84 
δῦ ὑπ Ῥαριμηϊηρ Ἔτπν 
ἴο ὑμ6 οῃᾶ, 15 ψΏΠΠῸ6 ἐὲ 
5 Ῥοίηρ βϑαϊα:: “ἸοάδΥ 
1 χοῦ Ῥϑορὶθ Ἡβύθῃ ἴο 
ἰδ ον γοΐςσθ, ἄο. ποὺ 
Βδγάθῃ Ὑοῦκ Ὠρθατίβ 85 
ΟἹ ἴμβ οὐσρδβίοῃ “οὗ 
οδιιδίηρ. ἰδοῦ ϑηροΓ." 

.16 ἘΌΣ ΜἘῈΟ: “ογο 
δον μαὺ πρδχζᾶ - δὴ 
γοὺ ργονοκθρᾶ ἴο ἀτόρῃς 
ΒΏΡΟΓ9 Ὠϊα ηοῖ;- 
ἔαοῖ,. 811 ἄο 5ο. πὴν 
νοῦ οἂΐ οὗ Ἑργυρὺ τι- 
ἀογ. Μοβοο9ῦ 17 Μοτγο- 

καὶ εἶπον ᾿Αεὶ πλανῶνται τῇ καρδίς-. 
πᾶ Ι5εϊὰ Ἐνετ. πον 8 ΚΟ βοῖνϑϑ οὐ ἴο ὴ6 δδσζί; 

αὐτοὶ δὲ οὐκ. ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου’ 11 ὡς 
ἴμεν ιΐῦ. ποῦ λον Κηονν ἐμ. να 5. ΟΥ̓ τῇ; 85 

ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου. Εἰ εἰσελεύσονται εἰς 
ΒΜ ΟΥΘ ἴῃ ἴῃς ψταίὰ οἔτηθ τὲ τῆν Ψ11 οηΐοσ ἰπίο 

τὴν κατάπαυσίν ᾿ μου. 
16 οοδϑίηδ' ἄονντι ᾿ ΟΣ τη6. 

12 0 Ιλέπετε, ἀδελφοί, μή ποτε 
ἐσεῖς Βὲ τοτι ΙοοκΙίηρ αἰ, Ῥτγοΐίμουβ, - ποῖ βογθίχηθ 

ἔσται -ἕν . τινι. ὑμῶν - καρδία πονηρὰ 
ΜΙ Ρ6 ἴῃ δῆγομθ. οὗ τὸῦ Ἀραχί ὙἱοΚεα 

ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ θεὸῤῦ ζῶντος, 
ΟΥ̓ ΠΔΌΘΙοΓ τὰ 8 το βέαπα ΟἿ ἔσοηυ οοὰ ἱνίηδ, 

18. ἀλλὰ παρακαλεῖτε “ἑαυτοὺς. καθ᾽ 
Ῥαυΐϊ.. Ὅ6 τοῦ δ σου σὴ 5ο]νο5. ϑδοςοσαϊηβ ἴο 

ἑκάστην ἡμέραν, ἄχρις οὗ τὸ Σήμερον 
τας ἐν τὴ ’ ὅλας ΒΊΟΝ [Ἐχρο]. ἢ αὐάαν 
ΑΣπδ, Ξ “ὦ σκληρυνθῇ 

11 15 Ῥεῖηδ οΔ]]Θᾶ, ἰπ ἤπειρος ἐμαὶ Ὡοΐ τας ἡΜὶ ἈμΑΣΡΞΘΕ 

τις ἐξ ὑμῶν ᾿ ἀπάτῃ: τῆς ἅμαρτίας: 
ΔΉ ΟΙΘ. οἷ οὗ πέντὰ το Ξοασοθοα οΟΥ [6 

14 μέτοχοι γὰρ τοῦ χριστοῦ γοξο να πεῦ 
μειθχοι" ἘΟΥ οἔίῃθ. Ομγὶδσ νὰ μάνα Ῥδοοπῖθ, 

"ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως 
1Ὲ ὄνεὺ ᾿Ἰπαθοὰ ἰῇ Ῥορίπηϊηρ. ΟΣ ἴπ6 5.05 Δ)’ 

έχρι ἡπέλου εβαίαν κατάσχωμεν" 
μέχρ ὩΣ ἢ Βερὰ ἃ ες 76 5Π0ου]α ΠΟ]α ἄοννῃ; 

15 ἐν τῷ- λέγεσθαι, 'Σήμερον ἐὰν ᾿ τῆς 
ἀπ. 1μ6 ἴο θε Ῥαίηρ βαϊα, ἸἘοᾶδν - 1 θνου οὗ ἴῃ 6 

φωνῆς αὐτοῦ᾽ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε 
ψοὶϊοας οὗ ]χ χοῦ 5801]. ποὺς, ποῖ 6 χοῦ δδσαθηϊηδ 

τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ. παραπικρασμῷ. 
6 πρασίϑ οὔτσου. 85 ἰπ μα... εὐ Στ θστωθηΐῖ. 

16 τίνες γὰρ. .-.-: ἀκούσαντες 
ὙΜΕΪο ἢ οὶ τ ον ᾿Βμανίηρ οασχὰ 

παρεπίκραναν; ἀλλ᾿ οὐ. πάντες 
{λὲν σδυβεα Θπλ  ἐξοεταθπὲν Βυΐ Ὡοΐ 811 

ο᾽ ἐξελθόντες “ἐξ... Αἰγύπτου 
16 (οπ65) ΡΞ Βομθ ξοτία: ουΐ οὗ Ἐδξυρὶ 

διὰ Μωυσέως; 11. τίσιν. δὲ 
ἱμτουρἢ ἽΜοΞΘ57 Το ψὨΪΟΙ. (065) Ρυΐ ἔ : : 

[04] Ῥδοοΐηδ ἀϊϑειξὺ- 'προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη; - ; : 
μ6 Ῥβοδπλα ἀϊβραβίεα ἑουνατα Τοτίν "- ψϑαυβῦ δα ΤῸΓ ΤΟΥ γΘΑΣΒ᾽ 

οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ [ἴ΄ραδ 1 ποῦ τ ἐμοβα 
Νοὶ ἰο μα (ὁ165) μδνίηρ βίππεᾶ, οὐ ου ἰπθ [ ὩἘῸΟ Βἰηηθδᾶ, - 1056 

τμου.-. Εἰ εἰσελεύσονται εἰς. τὴν. κατάπαυσίν 

ΟΥΟΥ, τὶ ψΏομ. αἰ 

911 ἨΒΒΈΕΥΡΝ.8:.18.-:4. δ 

᾿᾿Κῶλα 56ῸὃὅΘΖ ἔπεσεν ἐν. ἢ ἐρήμῳ; - οαζοκπβδα. 7611: π| [ἢ σΑΙΌΘΒΒΕ Ὁ 2’ ἰπ δὴ ρει κυσς ΨΠΔΘΕΏ 6559 "πα ρλὰ 
18 τίσιν ᾿ εν δὲ ὥμοσεν μὴ [οι αἰά 6 α'΄θσϑαῦ -Ἔὸ ΨΈΙΓΒ (ο65) - Ραΐ Β6 5ύνοσα ποῖ [δε {Π6Ὺ “ΒΟ “ποῖ 

Θηΐοσ ἰηΐο ἢἰ8 Ταϑὲ 
Οχοθρῦ ἴο ποθ ψο 
δοίρδα αΙἸβορ δ ἀἸ Θ ΕΙΥ 9 
1950. - τὸ 566. ἐμαὶ 
[ΠΟΥ οουἹὰ ποῖ θϑξογ 
ΙΖ Ὀδσϑίθα οἱ 86 Κ 
οὔ ξαλνῃ. ; 

4. Ὑβοιοίο ον ρὲ 8 
ῬΓΙΟΙΆΙΒΘ. 15. ἸαΙῸ 

οὗ δαὐοτηρ 1ἰηΐο Ηἰδ 
ταβῦ, Ἰοὺ τ ἔθδν Ἔμδὲ 
βοιιθύῃθ. ᾿ΒΟΙΠΊΘΟΩΘ. Οἵ 
ὙΟτ;... Αγ. ϑθθλ ἴο 
ἄε γι ΤΆΠΘΥ, 'ϑῃογῦ οὗ 

εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν. κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ 
ἴο εὐΐϑυ ξυΐασειν ἰχίο ἐμᾷ σθαβίαρ ἄοννηι οὗ Ηίση 1ξ 
μὴ εὐ τοῖς - - ἀπειθήσασιν;. 19 καὶ Δοῖ.  ἴοἐδμα (ο1 65) Βαντηρ αἰβοβαυεαῦ, ες ΔΠΩ͂ 

βλέπομεν ὅτι. οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν νγῈ δῖθ-ϊοο. ἩΡΉΣΣ ἴμδῦ, ποΐ Ἧμενν ἍΘΣῈ 8016 ἴο Θιηΐοσ 
δι’ ἀπιστίαν. 

χοῦ πηρα]εξ, δα 

4 3 Φοβηθῶμεν οὖν," - μή ποτε 
ΔΩ ΑΕ Ὴν ἔξαν ἘΠουθίοσο. ποῖ Βοτηθεϊτηθ 

καταλειπομένης. ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰ ν 
ῬΘΙΠΚ Ιοξὲ ἄοτνῃ οΣ Αϑἀτνο ἴο δῃΐασ ἐδ, τὴν 
κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ ᾿. τις ἐξ ὑμῶν 
{-  Ὀλ ει ἄοννῃ οἵ Βίτα ΤΑΥ͂ 5θϑῖῶ. ΒοΙΏΘοη 6 οὐδ οΥὁ τοῦ 

ὑστερηκέναι’: Ὁ 2 καὶ ᾿. γάρ [1. Ζ ΕοΣ-: ἀνθ ΒΑΥΘ ἴο Βανθ φοταθ Ῥεμπιά; ΝΣ δηᾶ ᾿ ἜΡΗΡ δα [68 'Βοοά ΘΝ 
ἐσμεν ἐπ εὐη ηγγελισμένοι. ᾿ ἀεοϊάτεᾶ ἧο. ὯΣ 8150, ΑΥΤΟΝ ἐῆϑςς πάθον πανίηρ᾽ Ὅδεα Ὀσουρΐ βοοά ποννβ  βρυθὴ 85 ἐθυ. δ15ὸ 

"Καθάπερ ὦ ᾿ - κἀκεῖνοι, ἀλλ᾽ οὐκ Βδᾶ; μαΐ {πθ΄ ψοσὰ αοξόσαιεε το ΦΕΙΕΗ, ἔξμηβο) ΩΝ 8150 ἔμοβθ, θὰ τοὶ 

ὠφέλησεν, ὁ "λόγος. τῆς .. ἀκοῆ ἐκείνου 
βοηεβίεα " ἴῃς “ψοσὰ Ἔρος ΓΙῸΣ ἴμοϑα (οπθί), 

μὲ ΜΝ ἌΜΕ συνκεκερασμένους“᾿ ᾿ τῇ πίστει. 
πο (ΟΠ. 65) ΒΝ ΙΩΒ Ῥεβὰ ΤΑΪΧΘΩ͂ ἴο ἱπ8 Ζαιίῃ. 

τοῖς - .- :ἀκθύσασιν.- 3 Εἰσερχόμεθα γὰρ 
ἰο 1μ6 (0165) ; : μανίηβ Βθατά,, ὟἯε 816 {Ξὐ γῦ νυν τ Ὁ τ0}. 

εἰς: πὴν κατάπαυσιν οἱ“ ᾿ ἡτίστέύσαντες, 
᾿ίο-- [6 σεραβίης ἄονπ: δε (Ομ 65). Βανῖιβ Ροιονεᾶ; 

καθὼς : -- εἴρηκεν Ὡς ὥμοσὰ ἐν ᾿"ὀργῇ 
ἀδροξαΐν κα 85 Ὧ6 Β85.58|4.Ξ]Ξἡ Α5 βνοχο. πὶ: ἀδ τ 26] 

ΨΏΙΟΏ 5 Πρδσά αἱά 
ποῦ Ῥαηθῆς. θαι; Ῥο- 
Οαι586 6 7} ψΈΓΘ. ποῦ 
᾿ῖοα ΌΥ ζαϊ τἸῈ 

ἘΠ οθ6 ψῈῸ αἸα ὮΘδΓ. 
8 ἘῸΓ '᾿ψ8 ο - ἤδγε 
ΘΧΟΓοΟϊβθα ἔα; ἄο 
᾿Θηοῦ Ἰηἴο- ἐπε. ταοϑῦ, 
2056 85 Ἠθ :Ἤδ5: 561: 
“50 βε᾿ ̓Β ΟΣΘ 1ῃ ΤΩ 
ΔΆΒΘΓ,: ΤῈΣ - 5881 
ποῦ, ϑηὐοῦ. Ἰηΐο, ἼΩΥ 
χροὶ," ΩΣ ̓ἀΠΒδαρα᾽ ̓Β 15) 
ὝΟΓΕΘΒ -ἁ ΘΣΘ.γ. ΒΒ 6 
ΕΝ ὍΠ6΄ ἸουΠαΙῺΡ 
οὗ “ὑπὸ ποῦ. 4 ἘΌῸΓΣ 
δι 16, Ῥίβού. 6 ᾿Ὧ85 
βοῖα, ΝΣ {πδ΄ ᾿ΒΘΥΘΏΡΏ 
ΠΡ 85 ΤΟΙ]οῦνδ: ΠἈμᾷ 
(ον, τοδῖθα “ἢ ἐμ 

οἔτηαθ. .1ὲ. οἶδα ν ΜΊΗ βηίες. βισι “ἵδςε; ᾿δβδβέμδ ἄονψῃ. 

μου . καΐτοι τῶν... ᾿ἔργῳν. ἀπὸ ᾿καταβολῆς 
ο τα, πον υπτὰ ΟΥ {πε΄ ΜΟΥΚΒ, ᾿ τοτᾺ ἰμσονίπς. ἀθύτν 

κόσμου ,  ἊὙενῆ Ἰθέντων,. 4 -εἴρηκεν᾽. 
οὗ ΟΣΙα οΥ (ομε5) ανίης ΘΟΙῺΒ ἴο. Ρε;, ΕἸ Βδ5 βαῖά' 

γάρ. ᾿ποὺ τ περὶ τ ἑβδόι . Οὗὕτοωι 
Σου ὙἸβοσπιθνν ΕΣ “8 τερὶ τῆς: ̓βονδμξῃ [ΔῈ] ἰῷ 

Καΐ “κατέπαυσεν δ᾽ θεὺ ἕν: .π έ 
᾿Απά' σραβδα ἄοσψὴ ἰῆθ Ἐν τῇς ἡμέρᾳ τ τῇ 

ἑβδόμῃ ἀπὸ - πάντων: τῶν ἔργων. αὐτοῦ;. 5. καὶ [56 θα Ε΄: ἀδν τοτα βενέμιῃ. ἔτος. 811.--- ἔπ ΤΟΣ Κα οὐ Πίτα;. -- δηα 81}: ἰδ ΟΣ, "Ὦ δ᾽απὰ 

35 Τ  τουδῆν,. “1Π6." ΝΒΑ; αοαᾶ᾽ 5, ϑυν; ϑαβονδ"Β,: σ17.". 4» Εοᾷ;; ΒΒ ΑΥ̓Ε 
ϑυρ; δ6, σ5| ἐβού Τρ τι τς 



ἩἨΕΒΒΕΕΙΕ 4:6--12᾿ 

εἰς τὴν ἐν τούτῳ πάλιν Εἰ εἰσελεύσονται 
ἰηῖο {δ Ϊϊὰ ἐδ δϑϑδίη 1 {πὸ ΜΠ ηἾοσ 

κατάπαυσίν μου. -: 
Οαδδῖηξ ἄοννι Οὗ πη6. 

6 ἐπεὶ 
ϑίλσθ 

τινὰς ᾿ 
Βοηδ (0165) 

πρότερον 
ΖΟΥΤΩΘΙῚΝ 

οὖν ἀπολείπεται 
ἰδοζοΐοτα 115 θοίηρ Ιϑξὲ οἱ 

εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ. 
ἸοιθατοΣ: ἱπίῖο  Σᾷ1ΐ, δηᾷὰ ἐπ6 (ΟΠ 65) 

γελισθέντες οὐκ 
Βανίηξ ῬΘθ ἢ Ὑξουζαν ΠΟΘῊ ἘΠῚ ποΐὲ 

εἰσῆλθον δι᾽ ἀπείθειαν, 7 πάλιν 
ἴδεν ϑηΐοσοϑα {54} Χ6}»:}} αἰδορεάϊοηςο, ΕΟ 

τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, Σήμερον, ἐν Δαυεὶδ 
βοζὴβ Βε 15 ἀθβηϊη ἄδν, Ὁᾶαν, ἴῃ Ὠαδνὶὰ 

λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον, καθὼς 
ΒΑ δδἭΐζευ 50 ΤΟ χης, δΔεςοσάϊηξβ 85 

προείρηται, Σήμερον ἐὰν τῆς 
ἀξ 85 θδθα βαϊᾶ Ῥροίοτα, Ἰράδν, ἱξενοσ οξίῃε 

φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε 
ἀνέδιν ΟΕ τὰ τοῦ Βῃουα Ἀθασ, ποΐ σοῦ σῇδυ Βαζάβῃ 

᾿Ιησοῦς τὰς καρδίας ὑμῶν: 8 εἰ γὰρ αὐτοὺς 
Ζεϑὺ5 ἴ6 οαυΐβ οἔτου; 1 ἔἕοσγ 1} {πε 

κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης 
Τηδϑαδ σφα8ε ἀοόννῃ, ποῖ ἯΚΕ δροὺῦΐξ ποίμευ 

ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας. 
ἢ τνᾶϑ βρϑακίῃξ οδῖοσ ἰμεβε (1165) ΟΣ ἅδν. 

9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ 
ἘΘΔΙΙ͂ν 5 ῬΘλης Ιοξὶ οὗ ΞΑΌΡαί δῖ ἰο ἴᾷς 

λαῷ ες τοῦ θεοῦ: 10 ὁ γὰρ 
ὉΘΟΡΙΘ οὗ ἴῃ 6 σοά; 86 (οπ6) ΤΟΥ 

εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ 
Δανὶπβ οαἰοσεαὰ ἰηΐο ἴην σοί ἄοννῃα Οὗ Ὠἰσὰ 8150 

αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ 

. ΒΘ εοαβοὰ ἄονὰ ἔτσοπι ἴῇξα6α ψοσΚΘ ΟΥ̓ Βΐτὰ 

ὥσπερ ἀπὸ τῶν. ἰδίων ὁ θεός. 
δϑτονθὴ ἤτοι ἐπ οὐ (ΟΠ 65) ἴῃς Οοά. 

11 Σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς 
Ἅ)ε κῃουϊὰ βρεοὰ υὕρ ἐμοσεΐοσα ἰο ἘΒΊΕΣ ἑηΐο 

ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα. ἐν τῷ 
τι {π6 οοϑδβίη ἄονγ, ἰπῃ ογάθυ ἴπ88 ποίΐ ἰπ [86 

αὐτῷ τι ὑποδείγματι πέσ τῆς 
; εὐλην ΔΆΣΟΒΘ ΘΧΘΙΏΡΙΘ ΒΘ 5πουα 2411 οὗ ἵῃ6 

ἀπειθείας. 12 Ζῶν “γὰρ ὁ λόγος τοῦ 
αἰϑοθεάσθηςο. ΤΑΝ ῸΥ πὸ νοσγὰ οείμε 

θεοῦ καὶ ἐνεργὴς. καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν 
αοα δ8δηῃᾷ οπουρεὶϊς δὴ ϑΏΔΥΡΟΣ ΟΥ̓́ δνοῦν 

μάχαιραν δίστομον καὶ διικνούμενος ἄχρι 
βϑ!,νοσὰ ἐνο-τηοου πο βδηα ΒΟΙΏ ᾿ὨΣΧΟΌΡΉ 85 721 Δ 5 
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8ῦ81}) 'ἰπ ἰηΐβ ὈΪΔ66: 
“ΤΏΘΥ 5141] ποὺ δηΐοσ 
1ηἴο ΧΡ Τὶ 

6 Βίποθ, ἐμπογοίοσο, 1ὲ 
ΤΟΙΠΔὶ5 ΙῸΓ ΒΟΣΏ6. ἴὸ 
Εαΐοσ ἰηΐο᾽ δ, δηὰ 
ἴοβαο ἴὸ ψῇο ἰὴ 
Βοοᾶ ποὺ ψ)ὰ5 Ὦχϑι 
ἀροϊαγοα αἰὰ ποὺ οηΐου 
ἰῃ Ὀροδῦδαο οἵ αϊξ- 
ορράϊΐθησα, 76 δρϑΐῃ 
ΙΒ ΚΞ ΟἹ 8. σεογίδίη 
ΟΔΥ ὉΥ̓͂Τ ϑδϑυίίηρ αἵζει 
80 ἰοῦ 4 ἐἶἰπ6 ἴῃ 
διν 5 [5811] “Το- 
ἀδν"; Ἰαδὺ 85 1ὺ Ὧδβ 
Ῥθϑῃ βδιὶα δον; “Ἴο- 

δ 1᾽ἢ σοῦ Ῥδορὶο 115- 
ἐδ ἴο. Ὠΐβ. οὐῆι νοΐοθ, 
ἄσο] τοῦ βαζσάθῃ στοόοῦκ 

Ὠραχίβ." 8 ΒῸν ἰΐ 7ΖοΞ- 
ι8' Παὰ δα ποῖα ἰηΐο 
8. ὍΪᾶοο οὗ χεδῦ, [αοἀ] 
νου ποὺ αδἵξοσψασζα 
δυο ϑροθὴ οὗὁἨ δη- 
οὗμαῦ ἄδγ. 9 350 ὑξθῖθ 
Το ἃ ΚΔΡΡδίἢ 
Ταϑῦηρ ἴοΥ ἴπ6 ῬΘΟΌ]8 
οὗ αοᾶ. 10 ΕἘῸΓ ἴῃ8 
ταδὶ ὑμπαὺ Ὧδ5 δηϊοσοα 
ἀἰηΐο [(ο65] τοϑῦ Ὧδ3 
αἷθο ἰπιβοῖῦ τοϑίοα 
ἔτοῦι δἰβ ΟὟ ΜΌΓΣΚΒ, 
δὲ 85 αοἂ αἱὰ Ττοτα 

815 ΟΥ̓. 

᾿ΔΙΤοῦ τ ἐπογοΐοσα 

ἄο οὖ υἰππιοξὺ ἰο δαΐοῦ 

ἰηΐο ὑμμαὺ τοϑὺ, ἴοσ ζεὰς 

ΒΏΨΟΩΘ 5μοιτα 7411 ἴῃ 

ἴδ βϑῖθθ ραΐξίθσιι οἵ 

αἰξοροάϊθῃσο. 12 ἘῸΓ 

ἦμ6 μψοζά. οἵ σοῦ.  ἰ5 

αἰῖνα δᾶ οχοσίβ ῬΟΜΕΣ 

δρᾶ ἰ5 5βυροσς ἰῃδ 

ΒῺΥ ὑπο-οάροα 5νοσά 
Δ ὈΐοσοΘ5 οὐ ἴο 86 

8' 76 .Ποξῆ 8, 017,18. 7οβυβ, ΕΘ ΒΑΝΕ; ὅθ 58 -Ῥ ΝΠ ᾿εδυδ. βΒ0ῃ οὗ 
Νυμ), ὅ'υν. " 
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ἐερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε 
ΒΈΟΙΣ ΘΙ οΟἔϑου! δηᾶ ΟἿ βρ τι, ἑ οὗ Ἴδιος δηᾶ 

καὶ υελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ 
δῃηἃ οΟΥ̓ΤΛΘΙΤΟ5, δ Ἰυάᾶθσοῦ ΟΣ ἱπουρῃί8 πᾶ 

ἐννοιῶν καρδίας" 13 καὶ οὐκ ἔστιν 
οὗ ταθαΐβὶ οι ϑίΐοηθ ΟΣ Ἀϑατῖ; Δ (1 ποῖ 5 

κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα 
σσϑαῖῦο ἀπαρραγθας ἰὴ 5'ίσῃξέ οὗ Βίχγι, 81] ([Π1 55) 

δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς 
»υξς παρᾶ ὃ δανίηρ 66 41 ορθθ ἴο ἐῃ6 

ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸὲὸ ὃν ἡμῖν ὁ λόγος. 
ΘΥ65 ΟΕ Εἶτα, ἰοννασὰ ΨΠΒοσλ ἴο τι5 6 φνοσγὰ. 

14 "Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν 
. Βαν]ὶλξ [213 Φ- Φο} 1 ΟΕΙΘΕ ὑσιθδὲ ξτεαὶ 

διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, ᾿Ιησοῦν τὸν 
Βανί βοὴ χοῦ πα Ὠρανθῃβ, ΒΙΕΡΕῚ τὰ 

υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς 
ΞΟ οἕ μὰ 8 αοά, 76 τὰϑν ἰδῖκα μοϊά οΥ 16 

ὁμολογίας: 15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα 
σοηξοϑϑδίοη; ποῖ ΖῸΓ ΜἘῸῸΞΣ6 πανί ΟΠ16Ε Ὀχὶθοί 

μὴ δυνάμενον συνπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις 
ποῦ Ῥείη ΑΡ1Ι6 ἰο ϑυσηρδίπίζ ἴο ἴθ θα ΠΘ 5565 

ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ 
οὔ 5, Βανί Ὀθθ ἑθϑίβα Ῥαΐ δϑοοοσαϊηρ ἰο 

πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα χωρὶς 
811 (155) δϑδοςοσάσηξβ ἴο ἸΠΚΘΊΘ 55 δρδχὺ ἤτοι 

ἁμαρτίας. 1 προσερχώμεθα οὖν 
᾿ 512. 3 6 ΤᾺΔΥ οοτὴθ ἰοννασά {Ὠοσοζοτα 

μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ 
ΣΉΝ οὐΐβροκϑημθϑα ο ἴμ8 ἰδτουδ 

τῇ χάριτος . ἵνα 
οἵ Ὡς πραοϑοσνεα ΚΙΠά 655, ἴῃ οτάοσν ἰδὲ 

. λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν 
ΓΗ ΤαϊΒῊϊ τοοοῖνθ ΤὭΘΤΟΥ δπα τπαφδεοινρᾶ Κἰπάθ85 

εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. 
Ν..:} ταϊσας δηα ἰηΐο νγ611- ἸΤΏΘῚν δἷά. Ὶ 

δ Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων 
ον ἢ ΤΟΥ ΟὨΙΘΕ ὑχιοϑὲ οἱΐ οὗ ΤΏΘΩ 

λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται 
Ῥϑιβ [ΚΘ ΟΝΕΥ ΤΏΘΩ 15 Ὀφληβ 5εῖ ἄοννῃ 

πὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα 
ἴλ6 (1255) ἰοννατὰ {86 ᾳοᾶ, 1 οτᾶάρσχ ἰδ 

προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ 
ἮΘ ΤΥ Ῥ68Γ ἰοννδσά μὶξίβ δῃηᾶ ΘΗΩ͂ ΒΘΟΣΊΗσΘ5. ΟΥ̓Ὶ 

ἁμαρτιῶν, 2 μετριοποθεῖν. δυνάμενος 
5118, ἰο 266] ΑΘ ΘΌΓΘΟαΙν ὈθΙη δ᾽ 8016 

οἷς ἀγνοοῦσι ᾿καὶ πλανωμένοις 
ἴἰο [πὸ (ο 65) Ῥεΐϊηξϑ ἱστιοσαηΐ δηα ῬΘΙΠΚ Τ866 ἴο ΘΥΥ 

ἐπεὶ καὶ ᾿αὐτὸς περίκειται, 
Βῖῃοθ δἷξο δ 15 ὍΘΙ Βυσσουηθ ὰ Ὁ ΟΔΚΊ658, 

ἀσθένειαν, - 

ἨΒΒΕΈΥΝΒ 4:183-ὅ: 3 

αἰν!άϊηρ οὗἩἨ ΞΟ] 8η4 
ΒΓ, δη4 οἵ ]1οἰηΐδ 
διά [6 ]γ] τλϑστον, 
δια [15] δϊθ ἴο αἰ5- 
ΘΟ ὑδουρῃΐ δηᾶ 
Σηὐθα 5 ΟΥ [86] 
Ὠοασί. 13 πᾶ ποῖα 5 
ποῦ 8. ογραϊϊοῃ ὑμδῦ 15 
ποὺ τηδηϊοοῦ ἰὸ Ὧΐδ 
δἰσῃῦ, θὰ 411 ὑδίηρα 
ΔΙΘ ὩδΚρΩ͂ δῃηᾶ Ὄροηΐν 
ΘΧΡΟΒΘΩ͂ ἴο ἰῇ δυοϑ 
οὗ Ὠΐτλ τὶ Ώοσ 6 
δυο δὴ δοσουιὐηρ,. 

14 Θϑοίῃηρ, ὑμοσθίοσο, 
ἐπαὺ ψὸ πᾶνε 8, σσϑαῦ 
ΒΙΡῺ ρῥγίοδὺ ψο Ὧδ5 
Ῥδϑϑϑα σουρ [6 
ὮΘδυΘΏΚ, ὅδ θὰ ὕπ6 ΞΟᾺ 
οἵ αοῦ, ᾿ἰοῦ ὃ Βοϊᾶ 
οὨΐο [οὐ] σοῃ θεϑὶ:ρ; 
οὗ [12]. 15 ἘῸΣ τψ6 
ὮδΥΘ ὃἃδ5. Ὠἰρῃ ῥγίθϑῦ, 
ποῦ ΟοἿΘ ΨΧὨΠῸ σϑηηοῦ 
ΒΥ ΙΖ. τὰ οὐ 
ὙΘΆΚΏΘΑΘΟ, Ὀὰὺ ΟἿΘ 
ΜΏΟ ὯδΔ8 Ὀδθὴ ὑδοίδα 
ἰὴ 411 γχοϑρϑοῖς κ 
ΟὔΣδοΙγαβ, θὰ τψίϊμουΐ 
5'αμ. ἸΘΙοὺ 5, ῇοτο- 
ἴοζγθ, δρργοδορῃ ψἱἢ 
ἔγθθῆθαα ΟΥὗἨ ΞΡΘΘΟ ἰοὸ 
ἴὯ6 γοηθ οἵ πιᾶδ6- 
βούνρα Κιηάηραϑ, ὑμδῦ 
Ἅ6 ΤΔΥ ΟὈὔϑίη) ΤΏΘΙΟΥ͂ 
δ ἢπάᾶ ππηδοδοχνρᾶ 
Κιλᾶσιθοβ ΙΟΥΓ ΠΘῚΡ δὖὴ 
[6 τῖρῃῦ 16. 

5 ΕῸΤ ΘΟΥΟΥΥ͂ ΒΙΡῊ 
. Γϊοδῦ ὑδθὴ ἔτΌσα 

ΔΙΔΟΩΣ 6 ἰ5 8}Ρ- 
Ῥολπῃίθα ἰῇ θη οὗ 
ΣΩΏΘ ΟΥΟΥ 8. ὑδὶηρ5 
Ῥογίδιϊηρ ἴο σοῦ, 
μδ ὯΘ Τ8 Υ Οἴου οἰ τιβ 
δια βϑοσῆσθα ΤῸ 51 Ώ5. 
2816 ἴα Δ016 ἴο ἄδϑδὶ 
τιοάργδαίοιν τἰῖΐϊὰ ὑπ 
Ἰσποσϑὴῦ 854 οὐτίὶηρ 
ὍΠΘ5 5'πῸοο. Ὧ6. 8150 
15. ΒΓ ουΠαρα τὶ ἢ 
ΘΒ ΟὟ ΜΘΟΦΚΏΘΒΒ5, 



ἘΕΒΈΕΕΥΥΣ δὅ:8--10 914 

ὀφείλει, καθὼς: -ὄ [ϑδῃά ὍὩ ἐζ5 δοσουης 
, Ἀ6 15 οὐνῖε;, ἀδοοτάτας 8ὲ Π6 15 οδισοα ἰο τδῖζα 

᾿οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ  Οὔἴὔδτίηρ5 ΖῸΣ 5105 “85 
8150: ἀροχξ ΒΙΠΙΒΘΙΣ Ϊ ΤΠ6 ἢ) ΤΟΥ ΠΪΤΏΞΘΙ - 85 

᾿ ἴοῦ ῃ6 Ῥθορὶθ. 

4 Αἴδο, ἃ πῖϑ ἰβκοσ 
4 καὶ οὐχ ᾿ἑξαυτῷ τις λαμβάνει τὴν {815 ΒοηοΥ, ποῦ οὗὁἨ Ἠϊ5 

Απᾶ᾿ ποὶ ἰο Ὠϊσαθθ δῆσομθ ἰ5 τεσείνίπρ πε οὐ ΘΟοοτγά, Ὀπὲ ΟΠΙΥ 
ΜΘ 6 15 σα] θα ὃν 

3 καὶ ᾿ δι αὐτὴν 
δῃὦ γος ἃ 

περὶ τοῦ ᾿ λαοῦ, ᾿ 
δοουΐ 156 ῬΘΟΡΙΟ, -: 1805 

προσφέρειν ες περὶ ἁμαρτιῶν. 
ἴο 6 Ῥρασί:ρ ἰοννὰσά δρουΐ 5108. 

τι μήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἴ 
Βοποῦ, Βαϊ (οῃ6) Ῥεΐηῃρ σδἹοὰ Ὁ με Οαοά,]) αοα, δῦ 85. ΔΔΙΌΠ 

, καθώσπε ες καὶ ᾿Ααρών. ὅ Οὕτως | 8ῖ5ο Εν 851. 5.50. ἴοο 
ΘΟσΟΙΑΪΏΕ 85 Θεὰ εν 850 ἼΒΡΩΥ τῆυς 86 ΟἸὨχίδὺ αἰᾶ  Ὡοὲ 

καὶ. ὁ χριστὸς οὐχ ἕαυτὸν ἐδόξασεν | 5] οΥἶν ἈππβΘΙΣ ΕΥ̓͂ Β6- 
αἰθο με... ΟἸχίθσ , Ὡο ΒΙγΏ561 86 Εἰοτιοα σοιαίηϑ' 8. ΠΙΡῺ ῥσχίαβί, 

ενηθῆναι ἀρχιερέα, “ἀλλ᾽ ἐστε δῇ᾽᾽, [{ὈΡαὉ [85 Β]οτΠθα Ὁν 
ΣΉ ηγοα, Ὧν ΕἾ. Ἔα ᾿ Ῥαΐ᾿ “86 (606) | Πἰχ 7 ΜΟ 5ΡΟΚΘ υλΝ 

λαλήσας. πὶ αὖτόν Ὑἱός μου εἴ σύ, ΤΘοσΘοΘ Οὗο Εἶπ: 
ος ρὸς᾿. ο ἐ “Χοὺ 86 ΤῊ 50; 1α παοσίδι 5ΞΡΟΚΟαν ἰονγατά - Βίτη Ξοι ΟΥΤΩΘ δῖθ νοῦ, 

ἐγὼ σῆμερον γεγέννηκά - σε 6 
ἰοᾶδν. πᾶν Βεπεγαίβά σοὺ; 

καὶ, , ἐν ἑτέρῳ λέγει ᾿ Σὺ.. ἱερεὺς, εἰς τὸν 
8150. ἴῃ ἀμξεσεηῦ 1: ἰδ ΒΑΕ; χου Ρυεϊεδὶ ἰαΐο 1μ8 

αἰῶνα .. κατὰ .-. τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 
886 δοροχά 5, ἰο {πε ΠΘαΡρ οὗ Μειομίζοάςκ, 

1 ὃς ἐν ταῖ ἔραις τῆς -“σαρκὸ αὐτοῦ, 
᾿ ἜΝ 'π. τ ἡμέρα 5 "ΠΣ ΤΣ οἕ έτη, 

δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν 
ΒΌΡΡσϑ οὴ5 δια δα ροίϊιουβ ἰοννασα {ῃ6 (ο0Π6) Θ156. Ῥοε οι ἰο᾽ ἐπε 

δυνάμενον “σώζειν αὐτὸν ἐκ ᾿᾿ θανάτου Οὴ6 ὍῺΟ ψὰ5 8016 ἰῷ 
ῬόῖπΒ 8016 ἰσ 6 ΞΑΥΙΩΕ Ηΐτα [ ουἱ οἵ ἄφαίῃ ϑθινθ Ηἰπὶ οαξ οὗ ἀεαίῃ, 

μετὰ . κραυγῆς . Ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων] ψίῃ εἰγοῆρ οὐἰοχίοϑ. 
ὙΠῸ ουΐοιγ. ᾿βοηβ 8πᾶᾷ ἴθασβ δ ηᾶ ἰδδῖβ, 8ἃπᾶ μὸ ΨΧ88. 

᾿᾿εἰσακουσϑεὶς ΤΑΙΨΟΥΘΌΪ ρα ἋῸΓ 

καθὼς. [οἄδν, 1 αν θεβζοσηθ. 
δοοοσάϊηρ δβ] γοῖτ ζαύῃοτ.,᾽ 6 σασὺ 85 

ἮΘ - 5805. 8150. ἢ 8ῃ- 
οὔμοσ ὑϊάοα: “υσοῖ 818 
ἃ Ῥγίθδὺ ξογθνθῦ. 86-ὶ 
σογάϊπρ ἴσ ῃ6 τῆβϑη- 
ὯΘΙ οἵ ΜΟΙ: ΟὨΪΖΈ- ἄεκ. ̓ 

ΤΊΩ μα ἄδγϑ5 οἵ πῖς 
ἢ ΕἸΠΕ ΓΟ σῖβι} οὔοζεᾶ᾽ 
ἋΡ ΒΌΡΡΙσϑίοηβ δηᾷ 

“προσενέγκας καὶ 
Πανὶ ηδ Βοστθ ἰονναΐά. Θά Πανὶ Ῥεθπ πδατα Σαΐο Ηἶα βοάν ἴδασ. 8.Α1-, 

ἀπὰ τῆς - εὐλαβείας, 8 καίπερ. ὧν 1 πουρῃ μ6 ψὰβ 8 ὅ50ῃ, 
Ζτοτα 1886 - Βοϊάϊηβ νγ6 11, -΄. διᾶ- τενθηθ. εΐπρ 6 Ἰθδγηθᾶ ομδάϊθμοθ: 

ᾳῳ υἱός, ἔμαθεν ἔπαθεν ᾿ἔτοσ ἐπ ἐπίηρα πδ΄ ἀ : ὧν 
βσπν, 86 Ἰβαττιθᾶ ἄσμι. Δ ΤΩΝ (πῖπ55) Β8 βυξξετεά ΒΈΣθα; 9. δ ηᾶ ΔΙθοΣ" 

τὴν : . ὑπακοήν, 8 καὶ τελειωθεὶς Β6 μαά Ῥεὲπ ταδᾶθ 
{6 Σ οδβάϊθηῃςα,. οϑηά,. 

ΒΡΟΙΒΙΌΙΘ ΖῸΣ δνουϊδϑῖϑ 
ἐγένετο. πᾶσιν. Ξ - τοῖς - ὑπακούουσιν αὐτῷ 
6 Ῥβοῦχαθ.. εἴο 811 ἐμὰ (οπ65) οδεσίηβ ἴο Εἶτα 

αἴτιος Ἐς τὸ σωτηρίας αἰωνίου, ὕποδα. σθασίηβ Ἀϊπῖ, 
(0168) οαιϊβίηρ οὗ 5: σ δύο. ΘΥΕΓΙΘΞΈΪΩΕ,. 10 Ῥεοδῦβθ πα ἣδ5 66 η΄ 

10 προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ | ΞΡ ΟΙΠΟΘΗΥ οΔ116ὰ Ὁ 
᾿βανίωρ θθθα δα ἀσοϑβεά ὃ»... 6. Θοά [ἀοᾶ ἃ ΒΡ ὑχίδδὺ 86-: 

ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν ἱμελχισεδέκ." ογαάϊηρ ἰο ὑπ 6 ΤΟΒΠΈΕΤ, 
ΟΕ  ρυοϑὲ δοοοτάϊορ ἰο. ἴμ6. περ οὗ Μοιοίζεάᾶςκ. οὗ ΜῈ]: ΟὨΪΖ- ἄθκ. 

ο αν τη 5 Ῥθθα Ῥογζεοϊᾶ, Ῥεγίδεοῦ μ6 Ὀβοδπιθ᾽ τὸς 

1Ὡρ βϑϊναίύίοσ ἰο: 8]1. 

915 ΒΕΒΕΕΥΒ δ: Ἐπ᾿ 618 
᾿Η: ΤΊερὶ οδ. 'πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος. καὶ 5ησοιν ἈΑΡουξ: ὝΒΟσας ΤΌΘ ᾿ἴο τὶς 6 τοσα “ δηα 

11 ΟΠ δΟχΣὴρ᾽ Ἡΐμη 
Ὸ ΠδΥΘ ἸΠΊΘΗ τὺ 58} δυσερμήνευτος Ἶ ᾿λέγειν, ἐπεὶ“ νῶθ δά : 8 »" Βατᾶ ἰὸ αϊογργεξ. ἴο Ῥε Βαγίπε, - αἷποθ... δοτο ὙΠΕΣ δβω Ἔρος 

- Ὑεγόνατε - ταῖς ᾿ ἀκσαῖς: 12 καὶ . γὰρ] ἀρ } ἢδνα ᾿θοο τοῦ εἰ Ῥεοοπιο. ᾿ἴο 6. ᾿“Ἀδαυίρβ; ᾿ ἘΠΔΛᾶ ξου  βγοῦᾷ ἐρῶ τν, ἘΡτὸ 
εἴλοντες “." εἶναι διδάσκαλοι - ᾿ διὰ "τὸν }1πᾶθοα, (ΟΠ 685) ῬοῖΩα οὐγίπα. ἕο θ6 εθοβοιβ Κσοῦβη ἰδ6 Ζν}}1-,1η ᾿ιδλμσαοι, τοῦ 

χρνον - πάλιν ᾿χρεΐαν: ̓ ἔχετε - τοῦ [1ῃ. γἱδν οὐ 86: ἤτηβ ἴτας," Ὁ : Βα ΣῈ ΩΝ τοῦ 816 Βανίηρβ ΟΕ ΊΒ6 | σοῦ ἀρ Ὡθρᾶ᾽ εὐπίδν ᾿ διδάσκειν ιὁμᾶς.. τινὰ τὰ. - στοιχεῖα ΟἿ ἴο ἔδβιοῃ στοῦ 1ΤΟχ ἴο Ὅ6 ἐδβοξβίωρ. του: ϑοζωβοῃρ ἐπδ οἰθπαθη ἑαυ ἰλθβ. 97:1 Βαρὶπηΐϊηρ {88 616- 

οἷδῆς εριλῖδις οἶδας μὠργίον,, ΣΟ, θεοῦ, καὶ] πιρπίατν θιίηρα οΥ Ὅπὸ 
οὐ Εχόνατε τς λρείαν, ἔχοντες, γάλακτος, ἐξουούνω Φρω, Τρ 
ἜΗΙ ἤρεμον ἐν Ν ωβερύεοςς, 5 κα τᾶς, Ὑὰρ (δὲ πδρὰ ταῖς τοι κοὶ- 
ωο δωω μετέχων: γάλακτος ἄπειρος "λόγου ̓ μήτιΣ ἀπο ῖ τολοσεῖς τ 
εἰηδεδουμαδι, ἴα Ὡρ ἐξπῦ αυρος τοι δ παὶς 

οὐ Ῥοσέθοϊ ίοπβ). Ῥυὲ ν ἐἔ Ν Δ εν πες Τὶ πε πο τος 
τροφή; “τῶν ᾿ διὰ ν ἕξιν τὰ [ῬΘορΙθ, ἰο: {πο πουγιδατηθαξ, οἱ {8 ἴοπου) δου η Ἣν ἔξ ΚΣ ΣΝΤΟΘΝΝ πεν ἡ ος 

αἰσθητήῤια, ἘΣ τ τὶ Ὑεγυμνασμένα ᾿:.. 1 ΠΟΙ Ῥογοθρενο: : 
56 156 ΟΙΈΘΙ5 - Βανίηβ Βθθὴ κα θῤφὸ {Κὸ ΓΤΟΝ ΓΒ πλδιτα, ἴο᾽ ὌΝ 
ἐχόντων πρὸς διάκρισιν - -’- καλοῦ: τε { ὑϊπρτήδῃ... ὑνοον τἰεμὶ Βδνίηξ: " ἴουναὰ ρα λον τῶν ὋΣ Ἐπθ ΔΒΒΙΕΚ. “δα δηᾶ ΟΕ, 
καὶ: “κακοῦ. “᾿ 

ω Ἔρι᾿ ΚΝ αθαξοι, ἀπά- Βαᾶ᾽ ἀβίπε): ρον φθθοῦς, ρλορίν ΠῚ 6- 
τ σαι διδ' ἐδ Ἢ 5ιος 17}. ΒΟ ἐμαὺ ψ ἤδνθ 

6 'τασουβην ΝΣ πο υτς Ἰδὲ βὸ οκἷνι δν, δὲ ἀο ἐτρὰδ ἀπ ἀπο ἀμ 
ἀρχῆς“ ᾿ τοῦ- ἱστοῦ -“ λό ὶ: ον ὕὍ.6 ΟἩτΙεί, 

Ῥεβμχήϊηρ ΘΕ Έμ6Ὶ: ̓ χριστοῦ ᾿ δ: Τα: τὴν} ἀξ 5: ὍΤΘΘ5 “Ὅς ἴο 
τεχειότ ᾿ἰφερώμεθα, ἢ :. μὴ το πάλιν  Πδδασν, ποῦ. Ἰασηρ 
ἘΑτμΙτΑ ς Σ ΝΣ με Ῥοττς᾽ οῃ, “ἰαβαῖα { 8." ΕΟΌΠἀβέϊοΣ τ ταδί, 
θεμέλτον αταβαλλόμενσι μετανοίας ξεαα ΘΙ, ᾿-τϑρεπύβηοα τουπἀδέοπ. ἀμτοτόίηβ ἀσννε ὋΣ 5εῖνεβ "ὍΣ τερθπίδασ Ἔοια᾿ ἀθδά: ψογκβ,. πὰ 
ἀπὸ γεκρῶν. ἔργων; ᾿ καὶ - “πίστεως ἐπὶ ἡ θεόῦ; ΓΕΘ τὸ ἀτὰ ἔγοτσῃ --- αδϑβᾶ .: -ρροχκθ. δᾶ “Οἵ ΣῊ ρΌπ αοῦν ̓ 2 88 Δεδο δΙαρ δὰ μεν 
ἃ βαπτισμῶν᾽ διδαχὴν" ̓ ἐπιθέσεώς - τὲ χὲ ᾿ τάδ πὸ ὯΝ ἀν τη ὅ: Οξ ὈΔΡ ἐἰβυβ. εβομίπις" Ραξηρ, ἐξένδει δῃ᾽ οἔ Ἄρὰ ̓  ΟΓ κῆρ ᾿ [δ  μο Βαράδ, 6 ἀναστάσεως ἡ νεκρῶν ᾿ καὶ κ ΟἿ τεβυστεοέίοη. : οἱ τ ρνῳς τἰπᾶ οἱ οίμστος τδβυττθθθα. Ὁ ἴθ 

᾿ἀοδα 84 .- Βνοσιβϑεηρ αἰωνίου; 8 καὶ 3 τοῦτο ποιήσομεν ἐάντε δνεσιδβεϊη ρου: - πα" ἴδ15 ὁ Με 5 411 ὅο. 1 ἐνεὺὶ ἐθαεν ̓ Τυδρταδηΐς ΘΑ. ἐμΐβ 
ἐπιτρέπῃ ὁ ᾿ θεός: ἵἔπδ' ]Πι ες 
τοῖν ῬΟΣΤΗΕ, ἐμὲ ασά"- ̓ ἽὝϊαδρα ΟΣ παν ἐρῶϑο 

φετο τον 



ἨΕΒΕΕΥΝΒ 6: 4-.ξ.1} 

4 ᾿Αδύνατον γὰρ . τοὺς ἅπαξ. 
ΤΙΩΡΟΞΘΙΌΙΘ οΧ ἐδ (ΟΠ. 65) οὔσα ἔοχ 81} 

φωτισθέντας εὐυσαμένους τε τῆς 

πμανίηδ ὈΘθὰ θα] ρθη θα ανΐης ἰαδσίεα δῃᾶ οξίμβε 

δωρεᾶς ῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους 

ἔστε στ οξίμε ἌΘΑΥΘΕΙΥ Δ.43 ϑσγίδιοσξ 

γενηθέντας πνεύματος ἁγίου ὅ καὶ καλὸν 

Βδνίηβ ὈθοοτλΘ ΟΥ βρὶσὶῖ ΒΟΙΥ δηὰ ΒΩΘ 

γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε 

δνίῃξ ἰδϑίβα οὗ αἀοῦᾶ 56» 1Ω5 ῬΟΥΘΙΒ δηᾶ 

μέλλοντος αἰῶνος, 6 καὶ 

οὗ Ῥοΐῃρ δρουΐ (ἴο σογῃθ) δες, Γ “ἴο] 

παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν. εἰς 

Βδνὶηξ Ζ41|6Ὰ Ὀοβϑᾶθ, δραΐῃ το μὲ τεμονδίϊμε ἰηΐο 

μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς. τὸν 

τερϑηΐβησο, ρυ τ μ᾽ οὰ βἴδθ δϑϑῖλ ἰο ἐμβείλβεινεβ ἴδ 6 

υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ 

ΞοΩ ΟΕ ἴῃ6 σοὰ δηᾶ 

παραδειγματίζοντας. 7 Γῆ γὰρ. 

(ομ65) τρδικίη ἴο 6 ὅμονν Ὀ65]άθ. Ἑδτίμ ΤΟΥ 

ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐρχόμενον 

ἴμθ (0π6) μανίῃρβ ἄτης 186 ὑροὰ ἰδ ᾿ οογαηρ, 

πολλάκις ὑετόν, καὶ. τίκτουσα βοτάνην 

τηδὴν ἰἰταθα ταΐϊῃ, δηὰ βἰνίωρ μιτίῃ ἴο δτεεῃ Ριδηΐ 

εὔθετον ἐκείνοις δι᾽ οὗς καὶ 

ΜΘ Ραΐ ἰο ἴλοβα Ἱπγουθα ψ ΒΟΙΩ 8150 

εωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας 

1:15 θεοί οὐϊαναίεα, 15 χοςρίνίηνρ ἴὰ τοῖασα Ὀ]ΘΒΒΙΩΕ 

ἀπὸ τοῦ θεοῦ. 8 ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ 

τοῖα ἴᾷ8 Ὕἀοά; Βεδυίηρ οαὐ ὰΣ ἰμοζὴθ μὰ 

τριβόλους. ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, 

18 15}165 ἀϊδαρρτονεὰ διὰ οἵ συσϑβα ὭΘΔΥ, 

ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν. 
οἵ ψῃΐσα [οασί] με εμᾶ΄ ἱπίο Ὀυσηϊηξ. 

ϑ Πεπείσμεθα . δὲ περὶ ὑμῶν, 
χε Ὧδνε Ὀεθα Ῥοχβυδάεαὰ ὑυΐ δρουΐ . στοῦ, 

ἀγαπητοί, - τὰ  κρείσσον καὶ ἐχόμενα 

Ιονεα (ομθϑβὺ, 186 (ἐμ ] 65) Ὀεϊίζεσ δηᾶὰ δανίηβ 

σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν 10 οὐ 

οὗ ΣΤ ΘΝ, δορὰ ἰδὰβ ΜῈ 816 ΞρθδΚίῃηδ; ποί 

γὰρ ἄδικος ὁ θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ 

οσ. υὐχϊ πίθου ἐπα ο ο ζοσβοὶ οὔ ἴδ 6 

ἔργουι ὑμῶν. καὶ τῆς ἀγάπης ἧς. 

αὐλῷ οὔγου πᾶ οὗ πο ο ἴον οἵ ΜΆΪΓΩ 

ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 

τοῦ 5ῃονεα νι ἱπίο ἴῃε ὩδΘ . ΟΥ Πίσῃ, 

διακονήσαντες τος.  ὠ ἁγίοις καὶ 

μανίηρ βεινεά.-. ἰοίβε ὀ ἠ ἄΒΟΙ͂Ν (Ο168) διὰ 

διακονοῦντες. 11 ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον 
Βοχν 8. Κ γε ἵὲ ἀδβδιχίῃρ ὑυΐϊ [τὸ 

916 

ΔΈΟΣ ἰὑ 15 ἐτηροκεὶ- 
816 85 τερθσαβ (ῆοβα 
ΜΏῺΟ δνα ΟἿ6Β ἴοσ 8} 
Ῥδθθῃ δῃ]ρηὐθηθᾷ, δηὰ 

ΨὯῸ ᾶγνθ ἰδδίθα ἰῃβ 

ὨΘΑΥΘΩΙΡ ἴἔἴσγθθ κοτὲ 

δηἃ ψῆο δᾶνα ὈΘοοχὴθ 
ραγίδκοβ οὐ ΒΟΙν 
βρὶτὶῦ, ὅ δα Ο Ὦδγα 
ἰαοίορα ἴῃς π ποσὰ 
οὗ αοὐ δηα ΡΟΥΕΙΞ. οὗ 
ἐδ οοπιΐηρ δυβίδθιῃ οὗ 
ἰῆΐηρσδ, θα ὯΟ Πᾶνε 
ΤΑ]1ΘῺ νύ, ἴο τουίὶγα 

{θὰ δρϑίῃ ἴο ΤΘρθὴ- 

ἔδῆσθ, Ὀβοδῦϑθ ἴδον 
ἤραῖϊθ 6 Ξοὴ οὗ 

αοά δἴγοϑ; ἴῸσ ἰποη- 

βοῖνοβ δηα Ὄχροϑθ ἢϊπὶ 

ἴο ῬυΡ]ς βΏϑτηδ. 7 ΒῸΣ 
Θχϑρὶθ, ὅπῃ δτουμπὰ 
ἰῃαὺ αὐΐηκθ ἴῃ {πὸ 

τοῖὶῃ ὑΏΪῚ1ΟῺ οὔύρῃ 

οοῦθ5 ὉΡΟῺ ἰδ, 8ηὰ 

ἐδαΐ ὑπθῃ ὑσηρβ Του 

νεροίαθίοιι βυα 16 ἰὸ 
ἴποϑδο ἴοσῦ σοι ἱἐΐ 

ἐς. αἷδο ουναίοα, τα- 

οοἶἰγεβ ἰῃ σού ἃ 

ῬΙοσδίηρ ἴτοια ἀοά. 
88Βι0. 1 ὁ γγοάοθβ 

ἐμοσῶβ δηὰ ὑπ βία, 
ὃ 15 τοϊθοίϊεα μὰ 

15 ΠΟΔΥ ὅο Ροΐῃρ 

ουχερᾶ; δηὰ ἰὐῦ θηᾶβ ὮΡ 

αἰ Ῥεΐηρ Ὀυτγηθᾶ,. 

9 Ηοναόνοσ, ἰὼ σοῦκ 

ο8.56, Ὀοϊονθα οὔ 65,. ὲ 

816 σοῃνὶποοα οἵὨ Ῥεὐξεν 

«Εἱὴρβ δηᾶ ὑπίηρ .80- 

σοιαρδηϊθα τ 581- 
ναϊίου, 8: πουθῈ .ὰ 

δῖθ ϑρϑακίηρ. ἰὰ ὑπ ϊ5 

Ιναν. 10ΕἘ΄πὺ αοά 18 

ποὺ υμῃτὶσῃΐθοιβ 850 

85. ἰο ἰογροῦ, στόῦᾷ 

σΟΥΚ δηα (6 Ιούθ 

τοῦ βῃονεὰ ἴῸΓ ἰδ 
βῖηθ, ἱπ ἰὑμδὺ -τοῦ 

Ὦδνο τοἰηϊδίογοα ἰο 86 

ΒΟΙΥ ομδ5 δι οοηϊίπια 

ταϊἰδίοσίηρ. 118} 

6 ἀοδῖσθ θοῦ. ομΘ 

971 ἨΕΒΒΕΕΙ͂ΨΝ 8:12---19 

ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴ ν [οὗ : 
οὗτου ἱῇθΘ νεῖν ἰἴο 6 5Βῃονίηξβ νὴ βρεθὰ "Ὡς ἐβειως ΨΥ πρεμδιρευ 

πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι [390 85 ο δθγδ [8 
6 ἰονναταά.. ἔβα Ζ.11ν θοίῃ θοσῃθ. οὗ Βορθ. ὑδῆι; {ΠΠ ΔΒΌΓΔΩσΘ. οὐ 6 

τέλους͵ 12 ἵνα . [Βορ6 ἄοόοψῃ ἴο ἐπ6 οηὰ 
εηά, " ἴῃ οχᾶον ἐπδὲ ἐπ ἀμφρότον μαῦρα Ἐρὴ ε τὺ τοῦ 

νοῦ Χένησθε, ς. μιμηταὶ δὲ ς᾽ τῶν ΕἸδὴ δαὶ θὲ πηιούοις 
διὰ γὰρ, ἰταχϊαίοῖθ Ῥαΐ. οξίμε (ο:ε8) 1 ος φῇ βθ Ὅ1ο ἐαρονναῖα 
ιᾶ πίστεω. ὶ ΐ 

ΠΟΡΗΡΝ στεῶς καὶ μακροθυμίας |Ζαἰ δηα ῥϑίδποο ἴπ- 
βΡΙσΙ δ [ἢ ορς [ὴ6 Ῥχομηΐβθ5. 

κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας. τς ΝᾺ 
οὗ (ΟΠ. 65) ᾿Ὡου τ Πρ Ἐπ 6 Ῥχοχηΐβοθϑ. 

5 ἀιπέυτις ἐν λα ᾿ Ιϑάθ Ηἷἰβ Ὀχοηχίδο ἴὸ 

πὰ: γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ ἰΑὈγΘΗδτλ, 5ἰπσθ Ὧδ 
οἷδε ἔογῦγρ Αὐσδθδη Βδνίηρ Ρχοχηϊδεα {πὸ ρομ]ᾶ ποὶ ΒΨΕΆΣ ὉΥ͂ 

θεός, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸ ᾿ ς εἶχεν . ᾿δΏΨΟΣ 

Ὡς ἘΠΕΕῚ ΕΘ ΘΟ, Ὁ ΠΡΘΑΘ.ς ἘΠΕ ΥΕΙ ΘΕΜΕΙΕ ιμεγδμ δος ἀξ θυ ἣν 
μείζονος ὀμόσαι, ὥμοσεν καθ᾽ ἑαυτοῦ ἐηδὺ ᾿ 
διϑαῖοσ. ἰοβθασ, πϑϑνοσ ἀονῃ ἢ ἘΠΑΞΟΙΣ κῃ παν ΠΟΥ 

14 λέγων Εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ [γοι, δπὰ ἴῃ ται] ρὶν- 
ΒΑΣΙΩΚ ΤῈ ΒΌΓΟΙΥ Ὀ]ΟΒΒΙῺΣ [158}4]1] Ὁ1655 γοι δῃὰ ἰὴ 1 ΜῈ τ] ΡΙν 

πληθύνων ᾿ - πληθυνῶ σε: 15 καὶ οὕτως | γοιι..᾽ 
ΤΔΌΙΡΙ ΣΕ 15881] ΛΠ ἼΡΙΥ σοῦ; δῃα ἴδια. μῶν ̓ [ ἐπα σος ̓ς 

μακροθυμήσας ἐπέτυχεν ΒΟ ρδύϊθμοθ, [6 
Βανίηβ 5βϑδοννῃ ἸΟΏ ΚΖ Ί1655 οὗ βρῖστς Π6 ορίβηθα ο ὡς 

ἐπαγγελίας. 16 ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τοῦ : . «τοῦ 1156. 167’ 
ἀὐκονθα Μεπ ἼοΣ ἄοψποθ ἴδε [Ὃν ἰῃ6 τάδ ἀβ άϊει, 
μείζονος ὀμνύουσιν, καὶ πά ὑτοῖ : 

δτθϑίευ (ο 6) ἀξε, ΒΘΩΙΏΒ, πα οΓ αΠ]Ὁ ἐράνων Ἰρλ κῷ μρδδοοὶ μὲ μὰ στ 

ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὃ 3 βιδτ- 
εὐρύ όψαι πγλς ἱἰηΐο περ οσ ἴδ8 ἀρ κρῖνε θὰ κὸὶ εὐδν ̓Ἐ φάος ᾿ ἼΤΩ 

ἐν᾿ ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ θεὸς 1 ὑμ15 τη ᾽ 
ἴῃ ὙΒΙΘΕ ΤΩΟΤΘ ΘΟ Δ ΕΠΝν Ὑεητις ̓  ἴῃ σοὰ ΜΏΘΩ. ὯΘ6 ἀέρι Ξον να, 

ἀπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις - τῆς ἀριλοηδίταϊθ ΙΟΓΘ 
ἈΝ Ἀαδιλῃ ἘΠ Βεῖτβ ΟΥ ἴδε ἰὩ ΔαΔὉν ἴο - [88 

αγγελίας τὸ μετάθετον τῆ λῆς  εῖτ5 οὗ τα ἶ56 
Ῥτούηῖδβα ἴμθ ὈὉΠΟΒΘΏΒΘΘΌΙΘ 655 οἱ ἔπε βουλῆς [6 Ἰπ Υ ϑοδ μόράπφς 

ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, 18 ἵνα οὗ Ηἰ5 σομῃβοῖ, βίθδι 
ν ἢ ζσηραϊαϊθβα ἴο δαϊά, ἦι οσάϑσχ ἐμαΐ [ἰὴ τὶ δ ὈΔΙῊ ΡΗ 

- διὰ. δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν Ϊ ογάξγν -. μα Ἰῶτο 
ἴσου ἔνο΄ ἐμτηδ5 ὈΠΟΏΘΠΒΘΘΌΙα, ἴῃ ἰὑτο ΕΣ 

οἷ ἀδύνατον ψεύσασθαι θεόν, ἰσχυρὰν | ὑὨηρ5.. Ἰ ΜΏΙΟΗ 1 15 

οδὐδίπϑα [{Π|5] Ῥσοζα- 

αὐτοῦ 
οὗ Ππίτα 

μων 0165) Ἰπαροβ5ῖ 16. ἰο 116 αοὰ, πἴγομε | ΤΩ ΡΟΞΒΙΌ16 ἴὸσ αοα ἴο 

ἐποσατάκεκποιι Ὑ76 ἜΑ τ ΦΙ Ε ἴμ6 δ τς : ἫΝ ΟὐηΣ ἐρβρρὼ ἐπα 

Ἐτσεγ τς ον ἐθεο ν ον τρ  Β ΘΟ, 
ἰδές, Ἐκίο Κ τλς, ἀξ δος ραν πωροῦ πὸ 
ἄγκυραν ἔχομεν, . τῆς ψυχῆς, ᾿ἀσφαλῆ [Βδνδ 85 88 ἀτοδον ἕος 
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τὲ καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς". 
διὰ ὅπη «5ἴ80}16᾽.. 4πἃ {Ξ| 1.7: δῦ οι ᾿αΐο ΜΝ 

ἐσώτερον. τοῦ ᾿" καταπετάσματος, 20 ὅπου 
᾿αποῦ [ὈΡ87}] (οὉ ἴδθ, ςΠ τι σαγίαδϊῃ, δ 3 13 

πρόδρομος ὑπὲρ -: ἡμῶν. εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, 
ὉΧΌΣΠΕΣ “ΟΝΟΙ . 5’. ᾿ επίεχεά Θ5115, 

κατὰ. τὴν τάξιν. Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς 
Δοσοχά! 6 ἰο πε τ δαρ. ΟΣ Μεϊοβέσεαεξ σμῖοῖ Ῥεῖεϑς 

γενο εἰς τὸν ᾿αἰῶνα..- ΐ } 
ΤΣ ΞνῸΣ, 1πῖο.. 886. - δε. ᾿ τ! 

γ : Οὗτος. ᾿γὰρ. ὁ Μελχισεδέκ, Βασιλεὺς 
5. Ὁ ἰὰ8 ᾿ 

Σαλήμι." 

ἹΜο]ο ἸΖεάςρκ, ΚΙΩσ 

ἱερεὺς τοῦ θεοῦ “ τοῦ ὑψίστου, 
ΟΥ̓ 5αῖθιχυ, ὑχῖφϑ οἱ 18 «ΟσΟἄ. "ΟΣ ἴᾷς. ταοβὲ ΒΙ5Ώ, 

ὁ. συναντήσας ᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι 
ἰὰς (οπ6) Ἀανίηβ ταρῦ". ἴο ΑΡσαΒδσα τοϊασ 5 

ἀπὸ. τῆς :κόπῆς τῶν. βασιλέων “καὶ 
ἔσοσα ᾿ ἴ06΄ - οὐὐρ  οξίδο. Κὶηδ5 δηᾶ 

εὐλογήσας: αὐτόν, 2- .ᾧ ο΄ καὶ ᾿δεκάτην 
ΒΑΥΙΟΣῚ πἰοσοξᾷ,, ἈΠῸ, ἴο ψοσα.. 3150 

ἀπὸ πάντων. ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ, πρῶτον 
Ζγοσὰ 411. βδιρρς δρροσοημδα. ΑΡσγδδδτ, 

ἐν .. ἑρμηνευό Βασιλεὺς ᾿Δικαιοσύνης 
ἐν ἰπν μ, Ἐὐομενοσ, Κιὰδ 5 οΥ Εϊσαϊοουξηθ55 

᾿ἔπέιτα “δὲ καὶ Βασιλεὺς Σαλήμ, ΄- ὅ ̓  
τποσθαροῦ Ραϊ δἰβὸ ...ἕ Ἐίῃρ -᾿ οΟἔ βδ]θα, ψἘΙΟᾺ 

ἐστιν: βασιλεὺς. Εἰρήνης, 3 ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, 
ΟΥ̓ΡΕδοθ, ᾿Σδίου θβδβ, τοί ] 655, 

τε ἀδον ὩΣ ν΄ μήτε, - ἀρχὴν ᾿ ἡμερῶν 
νι δου ΕΘΩΘΔΙΟΒΨ, ἐξφ ποῆπος: ῬΟΡΙΣΠΙΏΒ - Οὗ ἀδυϑ. 

μήτε, ζωῆς ᾿᾿᾿ ᾿ τέλος ἔχων, 
ΟΣ: {ΣΦ ΊΡ -- 6ηα Βανί, 

τ "ἀφωμοιώμένος - Σ δὲ τῷ. υἱῷ .. τοῦ 
Βανίωβ δεςπ, ὕλϑάθ ἯΞ6 ὅτοῖὰ Ῥαΐ ἰο ΓΝ 5οὴ οὗ 1π6 

θεοῦ; ": εὐ σέο μένει. σι. ἱερεὺς “᾿ εἰς -- -τὸ 
Οοα;΄. τ ἀαξαιοιταηθ,Ἢ ΌΧΙ  ᾿ - ᾿ηΐο ᾿- πα: 

εἰ Θεωρεῖτε" ““- "δὲς πηλίκος ᾿ οὗτος- 
τὸ ὍΣ Βεμόίαϊησ χοῦ. «Ὅν ΠΟ ετεαῖ. Ἐ215 (ο6)- 

" ᾿ϑΑβραὰμ: ἔδωκεν" ἐκ οτῶν᾽ 
ἌΡ χα Βϑτν .-85ανε ᾿οὐϊ ΟΣ: Ὧδε 

ἀκροθινίων “-- δ΄ “Πατριάρχης. ὅ. καὶ οἷ-΄- 
ἴορ οὐ πϑαρϑ τ 186: Ῥδί ΣΧ ΟὮ ΠΑηα 86 ΜΕΝ 

μὲν ἐκ -τῶν υἱῶν, Δευεὶ τὴν ἱερατείαν. 
᾿παδϑαᾶ οὐ οἵ. δὲ ᾿ἜΌΩΚ. ΟΣΖΤ ον} ὩΣ ἜΡΕΙΕΞΕΙΥ ὉΒ|0Ε: 

λαμβάνοντες, ΠΑ ἐψχολὴν : ἔχουσιν." 
᾿ ἀροῦν τε 9 1 ὀδιταπιθιαατηοηξ Ὁ (μεν ΕἾ} βανίπε 

"κατὰ" ᾿ τὸν λαὸν... Χ' 
:ἐοοοσαϊμϑ ἴο τ Β6 ἐδ κίηβ ἰο 5 ἔσο: . 181 6- -ὍΘΟΡΙΘ. 

Ὁ ἀποδεκάτοῖϊν; ΞΤῸΣ 

918 

διῃᾶ ἥττη, δηὰ ἐδ δηξοτβ 
ἴῃ ὩΣ ὑμ6 ̓ ουσ δίῃ, 
20 ΜΏΘΣΘΟ. 8 ἸΟΓΘΥΓΧΏ ΠΟΥ 
885 δηὐδγθᾶ ἔπ οἿσ Ὀδ: 
ὯΔΙ7; Φεδιι5, ΨῈΟ Ὧδ5 
Ῥδοοσθ᾽ ἃ ὨϊρῺ τίθει 
δοοογάϊηρ το [Ὧδ6 χηϑη- 
ὯΘΥ οΟὗἨ Με’ οὨΙΖΘ: Ὁ ς 
ΖΟΥΟΥΘΙ. ᾿" τῷ 

γί ἘΌῸΓΣ ἰμῖς ἐμοῖς 
. Θ΄ ἀοἰκ, Κἰπρ' οὗ 58΄- 

Ιοσὰ, ὑσὶθϑὲ οὗ [πε Μοξὶ 
ΗἰδῺ Οοά, ΒΟ ταοὶ 
᾿ΑΡτδδῆχ τούυσγηϊησ 
ἔγομπι με βἰδυρηΐεοσ οὗ 
[ῃ6 Κίηρϑ δῃᾷ Ὀ]θϑβοα 

μὰ 2αηᾶ ἰο ὙΒοΩ 
ΑΡγϑμδσα ΔΡρροσγίϊοηδα 

84. ἐδηΐῃ -ἔσοϊα 8411 
ὑΒ ΏΡ5,. 15 Ὡγϑὺ οἵ. 8]], 

ῬΚ -ὑγδηβιϑύίοη, “Κίησ 
οὗ ΕὐὐρὐΘΟΊΞΗ655," δηὰ 
ἰδ πο 815ο᾽ Κἰπε΄ οὗ 
ΒΘΊΘτα, ἐμ} 15, “Ἐπὴν 
οἵ Ῥθδοβ." 33. ;1η  Ῥείῃρ 
ξα  ΠΕΥΊΘ55, ΤΟ ΠΘΣΊ655, 

νιυπουῦ ΒΘΏΘΔΙΟΒΥ, 

μανίὴρ ποὶΐμογ. 4 Ὅ6- 

δἰμΐῃρ: Οὗ ἀδΥβ πο Σ 

8: δδᾶ' οἵ. 16... Ὀυΐ 

μανίην Ῥθθὰ τηϑᾶθ ΚΘ 
[86 Βοὴ οὗἠἨ ἧ ἀοά, πὲ 
τοδὶ ἃ Ῥτίεβι. Ῥὲτ" 

Ῥείαδηγ. νυ 3 

4 Βεποὶν, ἐμϑη;. ἃ" 
'᾿στϑδὺ (15 σλϑὶ 845. ΤῸ 
πο ΑΘ δτ,;- ἐπ8 
δια γ" Πεδᾶ, βᾷᾶῦθ 8 

τέμνῃ ἀν οἵ“ {πε δῖ 

ἔτοχα 86 ̓ βό: 5, οὕ 

νἱ ψο.. ̓ τεροὶνὰ ἸΒδΙῃ 
Ὁ ΓΙ ΒΥ ὈΒῖοΘ δτεα.. 8 

Τσοχιτηδπαταδηξ. ἕο 601": 

Ιεοὺ ὑϊξῆθβ ἔγομς 86 

ῬΘΌΡΙΘ: δοοογχάξαρ 0 

979 

τὸν νόμον, τοῦτ᾽ ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, 
ἐπα Σᾶνν, ἐδ ὶ5 1κ ἴτε. Ὀσοΐοιβ οἱ ἵβριη, 

καΐπερ ἐξεληλυθότας - ἐκ " τῆς ὀσφύας 
αῃα ὄνοσε. Βανὶηξ οοτὰρ ζοχίῃ - οὐδοῦ. {δὲ Ἰοῖπ 

᾿Αβῥαάμ: 6 : ὁ . δὲ. -- - μὴ 
οὐ ΑΒσδθδιι; 16 (οπ6) ὁ Ῥμαϊ ποῖ 

γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν 
ἰγδοίῃρ σεθαεῖοσν οιὔοῦ ἔο - Β85 ἐπε 

᾿Αβραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας 
ΑΡσϑῆδχα, δηᾶ ἐπα (06) μανίηβ {πὸ ῬΙΟΤΏῖσ65 

εὐλόγηκεν.᾿ 7 χωρὶς δὲ πά. 
τς Βδ85 ἔκνς. ἀλῦρ κα τιν Βαὲ πω 

ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος 
σοπ χδαϊοίίοι. ἐμ 6 1655 (5). ὃν ἐπ Ῥοΐξεσ (ὁπ 6) 

εὐλογεῖται. 8 καὶ ὧδε: μὲν 
5 Ῥοϊηρ' Ὀ]6ββϑά. Αὐμάδ Βεοσθὸ. :ῃαρρᾶ 

ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν, 
ἀσίπε. ΤΆΦΩΙ ᾿ ΔΙῸ σροοινιης, 

δὲ. ᾿μαρτυρούμενος ες ὅτι ες ζῇ, 
Ῥαΐ (οπ6) Ρεϊπρ νυ] ϊλεββοά δρουιὰξ ἐμαὶ ἢθ 15 νῖηδ. 

9 καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, δι’ ᾿Αβραὰμ.: καὶ 
Αμᾶ 45 βασΐῃβδ ᾿ἴο 58, ἴσοι ΑΌσϑμϑια δηὰᾶ 

Λευεὶς΄ “ ὁ δεκάτας . λαμβάνων 
1ιονὶ ἐδ 6. (ὁ 6) ἰβηίῃβ.. ᾿ τοοοῖνιιβ 

δεβεκ δα έτος: 10 ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ 
85 Ῥθϑῃ Πἰῃδα, νοῦ. ΖῸΣ ἴθ ἐῃθα Ιο οὗ ἔπε 

πατρὸς ο ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ 
Ζαῖμεσ 6 ννᾶ8 λυ δ το) τηοϑὶ 

Μελχισεδέκ. 
ει ΘΙ ΞΈΘΕΣς ΜΡ 

Ἠ Εἰ᾿ -οὖν τελείωσις διὰ τῆς 
ἡ ΤΕ Ἰηδοεα Ἐἐποσγθέοσα Ῥοσξθοϊζοη ἐπχουρὴ {δ6. 

ΟΠ Ώ5: 

«ἐκεῖ 
1147. 

ὼ « 

Λευεΐτιΐ κῆς ἱερωσύνης ἦν, ὁ λαὸς γὰρ 
ΤΙ Θν 108} Ῥτεϊοϑίμοοαῦ 85, ἄμε.. ῬΕΟΡῚΒ ἔἕογ' 

ἐπ᾽. αὐτῆς νενομοθέτηται, τῖς - ἔτι χρεία 
ροὰ . 1 ᾿δ5 Ρθθὴ Ἰεβϑεν δεῖ, νηὶ γε πϑεᾶ 

κατὰ “τὴν τάξιν ' Μελχισεδὲκ ἕτερον 
Δοοογά δ᾽ ἴο ᾿{π6 Πποὰρ ΟΥ Μοιςϊζοᾶθε ἀϊξογομί 

ἀνίστασθαι ᾿ ἱερέα: καὶ οὐ .- κατὰ τὴν 
ἴο Ὅ6 βίδαπαϊπσ Ρ ῬὉσγίεϑέ δῃάᾶ ποῖ δοοοσάϊηξ ἰο 1π6 

τάξιν ᾿Ααρὼν -. λέγεσθαι; 
ἘΠ {521}.] οὗ Αϑοόῃβῃ΄ ἰο 6 ἐτεόν 5814 

12 ετατιθεμέ ὰρ τ ἱερωσύ 
ΟΣ ἐπεὶ) ΤΙ ἜΑΡ, γὰρ . εἷἷε, ἐΞρουθΩΣ 

ἐξ ἀνάγκης καὶ - νόμου μετάθεσις: 
οαΐ οἵ πΘοαβϑείν. δηα ΟΕ ΙΔῪν ἸΓΑΠΒΕΘσΘΟ6 

γίνεται. 138 ἐφ’ ὃν - γὰρ λέγεται. 
ἰδ οσσιζτίας. 3 ρου. ΒΟτα 0 Υ 1:15 ἘΣΤΙ ΞΘΙα 

ταῦτα Ἐ φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν; 
656 (155). οἵ πἴθο᾿ αἸοσοηΐ [6 85 ρδυΐίδκρῃ, 

δεκάτας 

᾿ΘΣΧΌΣ 55:0, 
ΑΡσϑῆδιῃ. ἀνὰ ΙΘνὶ 
πο. τϑοοῖναβ 10 Π65 

ἴο Βΐτα. 

Το ψότὸ 
ΤΟΌΡΗ ὑπ ΤΥ ΔΓ 

8 Χ,)} 

ἨΒΒΈΚΥΥΝ :7:6--:3 

ἔθ ὕατ, ἐμαῦ 5, ἜΓΟΤᾺΩ 
ΓΡΗΝ ὈτΟΉΘΙΕ, ὄν ἢ 
868 δνο ἰϑϑιθα ἔγοτΣ 
86 Ἰοΐῃβ οὗ ΑὈΣΘΒ 81; 
Θσρυῦ. ἰμ6 τῶϑι. ΨὯΟ 
αϊὰ ποὺ ἔσϑοθ ἷ5 Ῥϑδ- 
ΔΙΟΡῪ τόσ. ὑπαὶ ἐοοῖς 
Ὀλῦηθ5 ἔΡΟΩΣ ΑΌΓΔΏΒΙΣ 
ΘΔ Ὀ]ΘΒερΩαῖ πὶ ΠΟ 
84 ἴῃ ὑσοσ ἶβθδ8. 
ἼΝοΣ νὶϊπουΐ ΔῊ 
αἰϊδραΐθ, 8. 1θθ5 ἰδ 
ὈΙΘσσοα ὉΥ [6 σταϑδίεσ. 
8 Αῃηᾷ ἰπ 6 ΟΠ6 σᾶ56 
1 15 ΤΡ ΜΏΟ. 816 
ἅγίηρ ἰδῦ τϑορθῖνθ 
0165, Ρυΐὺ ἴπ. [86 οὔποθ ν 
οδπθ. 1 ἴἰς βοπιθοηθ οὗ 
ψΏΡΙ, ἰὖ 5. τ ϊύποϑοθα 
δῦ: Ὡ6. νος. 9 Δηᾶ, 
1. Τ Δ 56 [8 

ΤΏΣοΟΌΡἢ 

85 δία ἐἰϊπ65, 10 ζοσ. 
ο΄. ψαβ 5} ἴῃ {6 
Ἰοΐῃ5. οἵ Ὠἰ5 ξογθζαθῃδυ 
ψΏ θη ΜΟΙ ΟὨἑΖ' 6: 6 
τηθὺ ὨΪΠ), το 

111, ἔποῃ,. Ῥοσῖθο- 
ΤΘΔ117 

Ῥυϊοπυποοά, (ἴου δ) 12. 
0 ὃἃ5. ἃ ἔραΐασα 86 
ῬΘΟΡΙΘ. τοῦδ σίνθη ἐπ 6 

δ 4 ἼΜΕΝ εν] “εἴτις 
ΠΘρΩά6 του] ὑμοῖο -Ὅ6 
ἴον" δῇούμο - Ὀγθϑὺ -ἴο- 
ΔΙθΘ΄ δαοοσοζαίϊηρ ἴο ὑπὸ 
ΤΑΒΘΠΟΙ οὗ ΜΟΙ" ΟὨ ζ΄ - 
Θ΄ ἄοἰς δηα ποΐ 5εἰα ἴο. 
Ὀ6 δοσοτάϊηρ ἴο. ἐδ8 

ἘΠ ΙΆΒΠΠΘΙ οὗ. ΑδΕΟΩ. 
12 ΒΌΥ 51π66 [Π6 ρὑγίοϑῦ-. 
ὨοΟΩ͂ 15 Ῥοηρ ομϑαρθ, 
ὑβεσθ σοσῦθβ ἴὺ 86. οὗ 
ΠΘΟΘΘΒΙΟΥ 8 ΟμΘΏΘθ᾽ “δἷ- 
50 ΟὗἩ {86 Ιᾶψ. 13 ἘΌΓ 
1ὴὼ6 8 τχοϑρθοίηρ 
ΨΈΟΠῚ ὑῆθβθ ἐΠΡῈ δτ6 
5814 85 ῬΘΘῺ ἃ τηθχα- 
ὍΘΙ ΟΥ̓ ᾿διηοΐμεου  ἐσὶρθ," 
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ἀφ᾽ οὐδεὶ προσέσχηκεν τῷ 
τος ἘΠῚ ὯΟ δὴξ Ὧ85 ΠΕά ἘΚ ἰονασὰ ἴἰὸ ἂς 

θυσίαι ίῳ. 14 πρόδηλον ὰρ ὅτι ἐξ 
᾿ απ τὴΡ Ὁ ἐπορ εις ὙΡ ἰδὲ ουἱ οὗ 

᾿Ιούδα ᾿ἀνατέταλκεν ὁ κύριος ἡμῶν, εἰς 
Φυᾶδῆῃ 85 βρσισ ρ [86 τιοοτὰ οἔ8, 

ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μιωυσῆς 
νΒ. ἔρθα δροὺὰξ γίβϑδίβ ξο 9. 4092 1:2 ἹΜοβ65 

ἐλάλησεν. 
ΒΞΡ0Καο. 

15. Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν 
Αὐμᾷὰ χῆοτρ δρυπάδλ!ν το ον αρηΐ ἀον 

ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα 
ἀι15, τ δοοοχάϊηξ ἴο τα {που} 

ἐμελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, 
οὗ ΜοΙΟΪΖοάθκ ἰ5 βἰδαπαϊης Ὁ Ῥτὶοϑὲ αἰ οσθηΐ, 

16 ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς 
ἍὯΟ ποῖ δςἼοοταϊηρ ἴα ἸῈὰ 7 οἶοοχητηδηστησμξ 

σαρκί γέγονεν ἀλλὰ κατὰ 
Εο ας ὮΘ Β85 ὈΘΟοσλΘ Ῥυΐ Δεοςοσαάϊηξ ἴο 

δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου, 11 μαρτυρεῖται 
Ἀροαμοα μ᾿ πὸ ἸΩαΙΞΒΟΙΏΡΊΟ, 11 15 θοίηρ νι οϑϑθάᾶ 

γὰρ ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰἴῶνα κατὰ 
ον ἰδαὶ οι ὑτίεδὲ ἱπίο ἰῃξ6. δρὸ δοοοσαϊηρ ἴο 

τὴν τάξιν. Μμιελχισεδέκ. 
{π6 Ἰίηδαρ οὗἉ Μεοὶςμίζεαοκ. ; 

18 ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται 
Ξε: διὰ 8 ἰμᾶεβα ἔξ ν ΟσσυΣ5 

προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς 
ΟΥ ρχεορᾶϊηῃρ. ὄσδοχωσχηδηδσηθαΐ ἴσου ἴῃ6 οὗϊι᾽ 

ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές, 19 οὐδὲν γὰρ 
6 ΔΚ (Ώ655) δηα ὩΠΡΘΏΘΗ͂Ο1Δ) (Π655), ποίΐδίηρ Ζοὸσ 

ἐτελείωσεν ὁ νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ 
φνεογέεοϊοα 1δ 6 1, 1Ἰοδαϊΐϊωξ 'ὰ ΡΟ Ὁυϊ 

κρείττονο ἐλπίδος δι᾽ ἧς 
ΟΕ Ὀεΐίοσ ᾿ ὮΟΡΘ, : . ΏΤΟΌΡΗ δ.) 2400.).] 

ἐγγίζομεν τῷ θεῷ. 20 Καὶ 
8 818 ἀσδνίηρβ ὩΘῸΣ ἴο ἴ 6 σαοά. ΑΔιοᾶ 

καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς 
δοςοσαϊῃ!ξ ἴο ον ταῦ ἢ Ὡοξ δρδσχί ἔγοῶλ 

ὁρκωμοσίας, 21 “ οἱ μὲν γὰρ 
ΒΟσ οαῖλ, Ἀτ1[π6 (0165) ἰηάεθοα. ΖοΣ 

χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς 
δρϑγί ἔγοχὰ 5νοχ οδίῃ ΠΆΓΘ ξ ΣΦΙΣΙ 

γεγονότες ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας 
ΒΝ 5 Ῥδοοχθ, ἴμε (οι 6) Ῥυΐ νᾶ βνοσῃ οδἵα 

διὰ τοῦ λέγοντος. πρὸς αὐτόν 
ὑπσοῦθη μα (ομ6) Βαϑίηξ. ἰοψναχὰ Ἀπ 

980 

ἴτοῦὶ ψΏΪΟΣ ΠῸ οὴ 
Ὧδ85 οἰδοϊαιϊεα. αὖ ἰῃ6 
αἰΐαγ. 14 ἘῸΣ ἰὖ 15 αὐλίρ 
ΡΙδίῃ ἰπδῦ ΟἹ Ποχὰ 
Ὧδ85 ΡΤ ὕρΡ οὐΐ οὗ 
Φυάδῃ, ἃ ὑτἱῦ6 δουξ 
ΜΈΏΪΟΘΗ. Μοβθ5 5ΌΟΚΘἝΘ 
πούμίηρ σοΟΠΟοΓΐηρ 
ὈΓγὶοβῦϑ. κε κα 

15. Αῃὰ ἰὃ 15 50} 
ΤΆΟΓΘ ΔΡΌΠΟΔΕΙΥ ΟἸΘΆΣ 
ὑμδαὺ ψὶῦ ἃ βἰγ]ατὶ ἐν 
ἴο ΜΟΙ ΟΖ 6’ ἄδκ 
μεσ ατίϑδοϑ δηοίῃον 
Ῥγιεδύ, 16 σῇο Ὧδ5 ἢ6- 
σοῦ ΒΌΘΏ, ποὺ 86- 
οογαϊηρ ἴἰο {μ6 ἴὰν 
οὗ 8. σομησηδησιτηρηΐ 
ἀδρϑηάϊηρ ὩΡΟῚ ἴῃ 
ΒΘ5Ώ, Ὁυὺ δοοογάϊηρ ἴο 
ἀπῃ6 ὈΟΧΘΟῚ οὗ 8 ἰῃ- 

ἀδοίσοῦ]6 16, 17 ἴοΥ 
ἴῃ Μιῦωθοϑ 1Ὁ 15 ϑδία: 
“ΧΟ 816 8 Ὀτίοϑὺ ἴοσ- 
ΟΥΟΥ δοοογάϊΐηρ ἴο [ῃ8 
ΤΑΘΏΏΘΥ οὗ ΜΙ ΟἾϊζ'- 
Θ΄ ἅθκ." 

18 σογίδίηϊν, ἐμθα, 
ποθ οσοῦτϑ ἃ βού ηρ 
8.51]Ὧ6 οὗ ὑπ6 ὑσγθοραάϊηρ 
σογησηϑησσηθηῦ ΟἿ -80- 
σουηῦ οὗ 5 ΘΘΚΏΘΑΣ 
Δοαὰ ἰηοίζοούζνθ 6855. 
19 ῈἘῸ ὅῃε Τιδν ταϑᾶθ 
ποίμίηρ φογίρος, Ὀΐ 
{πμ6 Ὀγϊηρίηρ ᾽πὶ ὈΘϑί 65 
ΟΥὗἨ ἃ Ῥούΐεσυ. ἤορβ ἀϊά, 
σου ΨΜΏΪΟΩ ΜΘ 818 
ἀγασίηρ ὭΘαΣ ἰο Οοά. 
20 ΑΙδο, ἤο ἔῃθ οχύθηῦ 
ταῦ ἰὖῦ ψῶ5 ποὺ ψίϊὰ-. 
οοὖὖ 8 5 οδίῃ, 
21 ([οῦΓ ὑβεσθ δῦ ἰπ- 
ἀθοᾶ τθὰ ὑμαῦ ἬδυΘ 
Ῥθοοσῆθ ὑσγίθδίβ. ψ- 
οοὖὖὐ ἃ 5ψοσ οδίδ, 
Ῥαῤ ὑπδσθ 15..0}6 

δὲ οἵ ΞΜ ΟΓΏ 

ὃν ὑῇᾷὸ οὔθ ψ͵ὴπ0 

βολὰ τοβρϑούζρ . Ὠίμας:: 

981 ἨΒΒΕΕΝΥΝ 7: 22.--.-28 

ΦΘΒονΔἢ" 85 5 ΟΓῺ 
(δΔῃῇὰ Ὧ6 Ψ1ὶ1 7661 πὸ 
ΤορΥοῦ), “ουῦ 8ῖὸ ἃ 
Ὀυὶοϑῦ ξοσ ον σ,᾽ ") 22 ἰὸ 
ἰμαὺ οχίθηῦ 8150 ὕ6- 
ΒᾺΞ ὯΔ5 Ὀδοοὰθ [6 
ὉΠ ρίνθα ἰῃ Ὀϊ]οᾶρα 
οὗ δ᾽ Ὀούΐοσ οονθηϑηί. 
238 ἘΠΓΓΠΟΙΤΏΟΙΘ, ΣΊΘΏΥ 
δᾶ το Ῥϑοοχὴθ Ὁυὶθϑίϑ 
[1 βυσοοβϑὶο } Ρ6- 
σϑδθα οὗὐ Ὀείηρ ὑχϑ- 
᾿νρηὐδα Ὁ ἀδαῖ ἔσοχ 
σοηὐηυίϊηρ 85. ϑΌΟΘΩ, 
24Ὀιΐ Ὧ6 Ὀεδσβιιδα οὗ 
σου ληϊηρ. αἰΐνα [0 Γ- 
ΟΥ̓́Τ Ὧδ5 Ὧΐ ῥγὶϑϑῦ- 
Βοοᾶ ψίϊμοαῦ δὴν 

ΒΌΘΟΘΒΘΟΥΙΒ, 25 ΟΟη586- 
᾿ΌΘΠΕΙΥ Ἠδ 15 816 8150 
ἴο βδδύ σοχιριούθ- 
Ιγ ἔοβθ ὕπο 8186 
δΔΡρῃτοδομβίηρ αοὰ 
ΦΩΧΟΌΡ Ὠἷμη, Ὀδοδίδα 
ὯΘ 185. Ια. δΙῖνα ἴὸ 

ῬΙΘΔΩ͂ ἴοῦ (θη. 

20 ΕῸΓ 5.0 ἃ ὨϊρῺ 

Ὀσοδῦ δ. (5 Ψψὲὰ5 
Βιιϊ 8 Ὁ] 6 ΤῸ 15, ΙΟΥ̓ΔΙ, 

ΒΡ. ]16 1655, ἀπ αοίθᾶ, 

βδδορδδίθα: ἴσου ὑπ 

ΒΙΏΏΘΥΒ, δ ἃ ὈΘΟΟχΩδ 
Ὠἰρῆθν δὴ {πὸ θαν- 

68. 22} ἄοθα ποῦ 
πορα αδὶν, 85 ὑἤοϑθ 

ὨΡῺ γος αἅο, ἴο 

ΟἿἾΡΥ Ὁ 5ϑουύζτοθβ, 

Ἐγεὺ ἴον Ἠΐ5 οὔτι 5'15 

8ηἃ ἰμθὴ ἴογ ῇοβα 

οὐ {ῃ6 ρθβθορὶθ: (ἴοσ 

[μἱ5 μ ἀἰὰ οὔδα ἴον 811 
ὍΤΔΘ ΔΩ Ὧδ. οἴἶετεα 

ΠἰτΏΘΘΗ 0:) 28 910Υ 

886 ᾿δῪ δρροϊΐηΐβ θη 
ΒΙΡῺ γυχἱοδὶ δυΣ δ 

Ὥμοσεν Κύριος, καὶ οὐ 
ΞΨΟΥΘ Σοτὰᾶ, δηᾶ τοὶ 

μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν 
ΒΘ ὙΨ1Π1ΟΏΘΏΒ56 Η15 σοησοσο, Ὑουὰ ὑσχίοδέ ἰηΐο ἐδδ 

αἰῶνα, 22 κατὰ τοσοῦτο καὶ κρείττονος 
88ςο, δοοοσάϊης ἰο 850 συ ἢ 8153 οὐ οεΐζευ 

διαθήκης γέγονεν ἔγγυος ᾿ΪΙησοῦς. 28 Καὶ 
οονεπαα 85 Ὀθοοὴς ὈϊἸθᾶρο Φοϑῦβι. 6ὃ᾽᾽. Απὰ 

οἱ μὲν πλείονές εἰσιν 
ἐδ (Ομ 65) ἱπάφεα σῆοσε (οῃ} 65) 

ἱερεῖς διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι 
Ῥγοϑδίβ ἐπσουρ πὸ ἀφαΐῃ. ἰο μὲ Ῥεὶπε ρχδνθηϊορα 

παραμένειν" 24 ὁ δὲ διὰ 
ἴο 6 σϑοσωδιῃμῖηρ Ὀθϑἰᾶθ; ἦμ6 (οπ6) Ῥαΐ τπτουσῃ 

τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα 
65 ἴον ο τουγχαίηϊηβ Ὠΐτ πο ἴῃὴ8 888 

.ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην: 
ὩΠΊΓΘΗΒΡΥΎΘΞΞΘΌΙΟ Πρ ἰ5 ανὶπδ τὴς ργυ]οδίῃποοᾶ; 

25. ὅθεν. καὶ - σώζειν ε εἰς τὸ 
ζτοτὰ ΟΕ, δηᾶ ἴο θ6 βανίῶξ ἐλΐο ἴῃς 

παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένου 
ΘΟΥΙΆΔΘΙΘΊΟΙν 6 15 8016 ἔπ (ΟΠ 65) σου Ἰοννατζά ᾿ 

δι᾽ αὐτοῦ τῷ θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς 
τοῦ τὰ ἰοίῃε αοὰ, δ'νψασβ εἰν ἰηΐο 

τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 
16 ἰο 6 ἰηζεσοθάϊη δ ΟΥ̓ ἴθι. 

26 Τοιοῦτο 
ΞΌΘΒ (οπα Σοτ 

ἀρχιερεύς, ὅσιος, 

γεγονότες 
δῖ ανίηρ Ὀφοοτὴθ 

ἔπρεπεν 
νὰβ μοδί της 

ἄκακος, ἀμίαντος, 
ΟὨΙΘΕ ρῥτίοϑῖ, 1ΟΨΔ], πΟοΩ- 86, Ὁπαςδπ]θα, 

κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ 
Βδν 5 εξ βορογαίεα ἔγοσα ἰδ8 ΒΙΠΏΘΥΒ, ΕἾεΤο] 

ὑψηλότερο τῶν οὐρανῶν γενόμενος" 
ὮΙΡΆΟΣ ὼ οΥ ἴθ. πρᾶνϑηβ ἈΑνΩΒ ὈΘΟΟΙΩΘ; 

21 ὃς οὐκ ἔχει καθ᾽ -- ἡμέραν 
τς ΜΜ}ῺῊῺΟ ποῖ 15 ἢανίηβδ δοοοσαϊῃρ ἴο ἂδν 

ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον 
Ὠροθδδὶῖν, ἅβσονοὰ ἰῇξ ΟἾΣοΥ υγλοϑίθ, ΦΟΥσΩ ΘΕΙ͂Ν 

ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας 
ΟΥΟΣ 16 ον 51} 5 . ΒΒΟΣΙΗ͂ΘΟ5 

. ἀναφέρειν, ἔπειτα. τῶν τοῦ 
ἴο Ὀ6 Ὀφρατίηρ ἂρ, ἰδοσοῦροῦ οὗίῃε (ο65) οὗ ἐπα 

λαοῦ: τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ 
ῬΘΟΡΙ6; 1815 ΤΟΣ .ἜΠ6 614. ᾿Ροὴ 916 πλ6 

ἑαυτὸν ἀνενέγκα. 28 ὁ νόμος γὰρ 
ἈϊταβοΙ Βανίῃβ όσα Ὁ; {τ τὰν Ζοτ 

καθίστησιν ἀρχιερεῖ 
15 σοί ἀονν ΟἾΙΘΕ ὑσὶθ5 

γὰρ ἡμῖν καὶ 
ἴοι 5 6150 

ἔχοντας 
- ΖΏΘ 

21" σομονδῃ, .11.8,11-18,30. ΤῺ Τιχᾶά, ΒΑ ΕΞΥΡ. ἐπ τ ξττς ἀν. 
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ΜΘΘΈΕΤΠΘ55, 
ψοτὰ οὗ 
οδίθ ἰμδῦ. ἘΡΤΗΝΝ δἴζον 
{δ6 Ιᾶΐ. Δρροϊηΐβ. 8 
Βοῦ, ΨΜΏΟ 15 Ῥεγίεοια 
ξοτουοσ. 

ῶ᾽ ΝΟΝ 85 ἰο οἰπὰ 
τοἰηρα Ὀοΐῃρ ἀϊε- 

οὐδδοαά. ἐῃηἷσ ἴδ5... [8 

δὲ τῆ ὁρκωμοσίας. 
δ λόγος δὲ οἱ ἴῆε ἰἀκουα οδίᾳ 

Ἔτα.: τὸν νόμον" υἱόν, εἰς τὸν αἰῶνα 

ἐπε ϑὴς) ἘΠῚ τ6 ἘΆΝ. ̓ Ξ0Ά;, ἰπῖο ἰῃς. 888 

᾿'τετελειωμένον. ᾿ 
μαντας. Ὀεβῃ Ῥεσγξεςῖερα. 

8 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ; :: τοῖς 
ΘΏΧΩΤΔΥ, Ῥυΐ ὭΡοΟΣ ἴῃς (μῖπε5) 

ἀσθένειαν; 
ΘΑ 55, ᾿ 

λεγο μένοι ς, 
Ῥεϊῃ δ βαϊά, 

τοιοῦτον. ἔχομεν. ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ταδία ροϊωῦ: Ἅ)6ὲ. Πᾶνυθ 

, 5Έ60ἢ ΣΟ ἸΔΊΩΝ ΟὨΙΕΣ ὑτϊθδί, ΝΟ βαῖ ἄοψα, ΒΏΟΣ 8. ΒΙρἢ Ῥτίεϑε. 85 

ἐν δεξιᾷ τοῦ. θρόνου τῆς μεγαλωσύνης. ἐμῖ5, δμὰ Β6 85 ,βαὺ 

ἴχ τἰθδς. ζλδηαι οὗ ἰμ6 δσοωις οξίβε. διθδΐῃεββ ἄοσψῃ δὲ. ἰδδ .-- τὶσῃὶ 

᾿ "οὐρανοῖς, 2., τῶν. ἁγίων: |ῃδΔηᾶ Οὗ. ἴδε. ἔΏΤΟΣ8 

τ τοῖς οὐρανοῖς, οἵ ἰᾷς ΠΟῚΥ͂ [Ρ]8665} οὗ ὑπ6 Μαἠοδὺν ἴῃ [ἢ8 

ρασϑῦϑ, 28: ῬυθΗς 
βουνϑδηῦ οἵ. ὕμθ ΠΟΙν 
ῬΙδΟ6 διὰ οὗ 8 ὑσππ8 

λειτουργὸς. καὶ -τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, 
Ραρλς. ὙΌΣΚΟΥ δηά εξ 6 ἰεπΐ 

εν: ὁ κύριος, οὐκ ανορπος: 
ἜΠΞ πεπτδο 1λα κύριον ποΐ ταδῃ.. ἰδηῦ, ψὨϊοΏ,  ΦοθοναΣ 

8 ὰρ ἀρχιερεὺς : εἰς τὸ Ρυῦ τ, 85 ποῦ Τ8η. 

πᾶς ΟὙ ἱ 3 ΕῸΓ ΘΥΕΙῪ ὨἰΡῺ ᾿σὶθϑὶ 
δὲ 5: 0 Ἰηΐο τς 

ΣΥ̓́ΞΙΣ τς ἕως 2: καὶ θυσίας 15. δρροϊηιθᾶ ἰο οἶές 

προσφέρειν ὥρα ᾿ Ῥοίῃ. οἱδίβ. δρᾶ ββϑοσὶ- ΟΡΟΣ ν 
ἴο 6 Ῥϑδγίης ἰονγασά εἴ. 8δηὰ δμῃᾶ δδογιῆςσ, Βρεα; τ Ἠοζοῖοντα ἦν μᾶς 

καθίσταται" ὅθεν. ἀναγκαῖον, προΘαπΑΎ ἴον [5 016 
ἷβ Ῥεΐπθ βεῖ. ἄονα; "" οσα δ 2 εγώ) οἱ ὑρλνυσῷ 8150 ἴο μανδ βοιῆθδ. 

ἦς ἔχειν ᾿ τι Σᾷκαὶ τοῦτον ἐΐρ ἰο. οἴἶετ. 4 Τῇ, 

ἴο ΡῈ δνξῃϑ βοσαθίμιηξ δηά. "115 (ο 6) μῖσος πον, πὸ ὕατθ ὩΡΟΩ 

- ἡτροσενέγκῃ: 4 εἰ ᾿μὲν οὖν ἦν [Θατί, μα ψουμᾶ ποῦ 86 

μι χηϊραῦ Ὀθδσ ἰουνατά.. 18 τιδερᾶ ἱμογείοσα ὮθνγαΒ} ἃ, ᾿γὶθϑῦ, Γγ ] μεΐπο 

ἂ ἔοσ {μὲ 
ἐπὶ οὐδ᾽ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων [π6 0] ψπῸὺ Ο 

ὍὌρομ.: εἰῆς ́ ποῖ ἽΒΚΟΥ “Ὁ γνὰβ Ῥτϊεβῖ, Βείῃβ αἰεὶ διοοόταϊηρ, ἐσ ἐμ 

τῶν" ᾿προσφερόντω [8ν7, δρὺ0 πΗΙῸῈ 
Ὡς τῶν  ᾿-προσφεροντῶν κατὰ νόμον 
οἵ ἴμ6. (ὁπ 65} ἡμορι θα φυθλονν ἀεςοσάϊηβ ἴο ἡ ταῦ [ὩΔ68] 876 ΤΟ ΔΟΣΙΗΡ 

βϑοσθαὰ βεσνίοθ ἷπ .8 
τὰ δῶρα: “5 οἵτινες ὑποδείγματι καὶ. . σκιᾷ ἀγρίοδὶ τερζεβαπ δ δὴ 

1 ἐεῖ . ἴο ΘΧΘΆΡΙΘ, δηά: ἰδ βμβάονα 

ἘΠ τ δι ας δ αὐξνη, ἐπουρανίων, 388 8 Βῃδάον, οἵ ἐμ 
μι. τρεύουσιν. ΠΙ τῶν .- ᾿ Πθανεαῖν. " δ. ᾿ 

ὍΥΘ το ἀεγῃβ' βϑοσεᾶ βθυυῖοδ 5 οξίμ βρανθαὶν (ξ55),. ἂς Μοβός;" ἱπ πος ἘΠ 

καθὼς κεχρημάτισται ; Μωυσῆς Ἰσ' τθακθ [86 ἰοήρ" Ἰη 

ἀεβοσαϊες Ἀ5 ̓ ἼΒδ5 θ6θῃ ἀν πλεῖν ΥΔΙΓΏΘΩ͂ ἜΠΝΙΟΒΘΒ οιφι βεοη, ὐὰξ εἰγδα 

μέλλων. ἐπιτελεῖν: τὴν σκηνήν;: Ὅρα: [ξη6 ἀϊνίπε, φοπηπηα; 
δεϊπε δροχὶ ἴο Βη δα ἀροῖς " τὸ ιἰοης, ᾿ ὉΒδιββεῖε: ἜΌΣ 58,5 δό: “568 ἡπδὺ 

γάρ, φησίν,. ποιήσεις ππράντα: «κατ τ [γόὰ. 'χηδκθ- 41 ΡΠ] 

ἤοΣ,- 6 βαυϑ, “σόα ὙΉΕ ἄσ. 811. (ὑπ 55} αόοσνάιις ἴο αέδεσ. {{8πε|1] Ῥάϊεξτῃ 

τὸν᾽ "τύπον. εξ πὸν᾽ ε δειχθέντα σοι [πδ8ῦὺ ψ)͵ὰ5 βδονα δ 

ἐγ 6΄.". ἴδ6 πὸ: ἱμανίῃξ ἔξει βμονστι το γοῖς ΄ψοῖς πὶ ἐπ που δέ ε 

6 νῦν. δὲ - διαφορωτέρας : ΘΒαῦ. πον: δε 51:5 
τῷ ὄρει"᾿ ᾿ ; 

ὙΠῸ Ρ - ον Ῥαΐ οὔτοοτο αἰ ξοσιησ' (0Π6}  )δ5 ορίαϊηθα 8΄ ἸΠΟΓΘ 
π. δ. τηουαξαῖϊα; 

2. Ζομόνδῃ, σ1|8»18-618. [Π6 Τιοτᾶ, ΕΒΑΨΝΘ; αοᾶ, Κγρε 0 Ὅπθὴὴ Γάπ 

988 ἨΕΒΒΕΈΥΥΕ 8: 7-.-.-10 

τέτυχεν λειτουργίας, - ὅσῳ᾽ καὶ 
Β6 85 ορίβδίηδαιὶ μυρηο νοσ, ἴἰο πον ΤΟ .3150 

κρείττονός ἐστιν. διαθήκης: - μεσίτης; - ἥτι 
ΟΥΡεῖο 615 οΣ ΦΥΟΜΗΣΕ οβεαιαίαν, ΟΝ 

νενομοθέτηται. ἐπὶ - κρείττοσιν- ἐπαγγελίαις 

ΘΧΟΘΙθῦ. Ρυ]ς.. 561 - 
νἱὶςοθ, 80 [δύ Ἦδ ἰβ5 8150 
[ῃ6 τηρδαϊαίοσ οὗ. 8 
᾿ΟΟΥΤΟΘΡΟΠΑΟΙΏΡΊΙΥ . ὈοΘ ίο᾿ 
σοογθηϑηῦ,  -ΜΏΪΟΠ Ὧδ5 

ροῖῦ. Ῥεΐζϊεσ ᾿ ργογωῖβεβ 888 Ὀ66ῇ 1668} βαῖ. [66 Ὡ 1665811}7 δϑίδρ- 

ΣΤῊΝ ἐν 5Βη6α ὡροὴ Ὀθύνασ Ἶ Ε τὸρ ἐς "Ἔξδι ἐρῖσν ἐν, φιξέττος ἐγεοείνοουνον νδδδὲ 
ΛΝ υχον οἕ δευτέρας ς νον δάϊπε οσαμι, κἂν πὼς ἀιβα ἼῚ 

τόσον, δ. μεμρόμεος γὰρ αὐτοὺς λέγει Ἰ πουϊὰ βόνε. θσδα 
ἐρῖν ἡρέρϑι ἔβλοντθι, ἰέναι, Κύξιϑον καὶ Βτοῦ πὸ ἀοος Βηὰ ἀράν δ δα} τ 6 ῬΘΌρΙΘ 
εὐ ιγεοεδιαο. τι, ἴδ βύχου «Πρὸ ἀεὰ Μδη δ καγοὶ « ἴχοοκὶ 
ἐπὶ τὰν ΡΙκον τίσ, διαθήκην. πκαινῆνν αν κανο, σεποτάθι 

ΦΔΗΩ 1 “Ψ|1: οΘὐποϊαᾶθ 
αλλ 6 Ὠουδθ. οὗ 15- 

ἜΤΒΘΙ, δηᾶ΄. ψι [88 

9 οὐ᾿ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα 
ποΐ δοςοσγάϊηξ ἰο. ἰὩ6. σοναπδηΐ ὙνΒΙΟἢ 1 ταϑᾶς 

τοῖς ᾿᾿ πατράσιν αὐτῶν ᾿ ἐν ἡμέρς 
ἴο ἴπ6᾿ Σαϊμοσβ ΟΥ ἴθ π᾿ ἈΝ ταὶ ἕ Βοῦδ6 οὗ συᾶδῃ 8 ΕΘ 

ἐπιλαβομένου μου τῆς εἰρὸς φογεπιδης; ᾿ ϑῶοῦ βιός 
Βανὶηρ ἰδκίπρ ΒΟΙά ροθ. Οὗ τια οἱ ΠῚ δᾶ οογάϊηρ ἰο [88 οονθ- 

ῃϑοὺ [ϑΟ 1 τϑᾶθ τ ἱ ἢ 
 ὑμοίσ-  Τογθίδίμοσβ. ἴῃ 
[186] ἅδν. οἱ τὰν: ἰδ - 
ἰηρ' μοϊὰ οὗἩὨ ἐποῖσ. μδῃᾶ 
9 Ὀτίηρ ὑμόπιὶ ζουίῃ 
οαὐ .οὗὐὁἨὁ ἁὠ{μ6. δᾶ ́ οὗ 
Εἰσνρὺ, Ῥϑοϑίῖβε ᾿ [ΕΘ 
αἷά ποῦ σου π.6 ᾿Ώ ΤῊ 
σονοηδηῦ, 50 Ψδ ἋΣ 
Βῦορρθα οδύΐϊηρ ΤῸΓ 
{ΠΏ γ,᾿ 58 5 σοπούδῃ.» 

10“ Ἔοτ΄ 015 15. [186 
σονθηβιιὺ ἐμαῦ Σ 5081} 
σονθοηϑηῦ ἰδ ὑπ6 

αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ ς: Αἰγύπτου, 
οὗ ἴοι. ἴο Ιβδδα οὐὐ ἴβοηα οἱΐ οὗ ὐὐει οὗ Ἑυ οὶ, 

ὅτι αὐτοὶ οὐκ ᾿ἐνέμεϊναν “ἐν. τῇ 
Ρεοδβθ.. ἴδεν ποῦ δον στριηδι θᾶ τὰ ἴπ- ἽἋΠ6᾿ 

διαθήκῃ “μου, κἀγὼ ᾿ἠμέλησα - αὐτῶν, 
οονεπϑαῖ οὔταρ, δηᾶ Ν ΒΠΟΕΟ το ΟΠ ΘΤ ΟὗὨ Ἰδοῖα, 

λέγει ᾿ Κύριος. ; 
5 ΒΘΧΊΔΕΣ Ττοχᾶ. ᾿ 

. 10. ὅτι. αὕτοΘη ἡ ᾿ διαϑήη ἣν 
Βεοδῦβαθ. ἰμὶ ἐπε διαθήκη Ὁ δ οειοο 

διαθήσομαι τῷ οἴκῳ ᾿Ισραήλ μετὰ τὰς 
1508} ςονεωϑδηΐξ ἴο ἰδ δοῖιδα ὋΣ 5γ8 6] δῖε ἴῃ 6 

έ ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς νόμου ᾿ ᾿ 
ἡμέρας ἐ πότον μι αν τὴσ ύριος ἜΗΝ ἴννος Βοῦδθ Οὗ ΙΒΥ86} δῖίθτ 

: ; ν ἴβοβθ ἄδυνδ, 5805 96- 
μου. εἰς τὴν διάνοιαν "αὐτῶν, καὶ ᾿ πΒον8ῃ.3 ἹΘΨ{11 Ρὰϊ ΤῺ 
οἔτηθ - Ἰηΐο ἐῶ. ταρηΐδὶ Ῥεγοθρίϊομ ΟΣ ἔλθτα, ΕἸοτο 

ἐπὶ καρδίας αὐτῶν -ἐπιγράψω αὐτούς, 
ὕροῃ. Ἠραγίβ. οὗ ἴβεις. 1568 τυτῖΐο ἀροι, ἵβέτσα, 

καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν καὶ αὐτοὶ 
ὉΠ Ὡ5Π8} 8 ἴο ἔβετα Ἰαίο ᾿ αοᾶ ᾿ «πᾶ ὑοῦ" 

ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 
ΨΗΠΡΘ,. ἴο τῶ ἰηΐο ΟΡΘΟΒΙΒ. 

Ια ἴῃ. {μοὶ πιϊηᾶ, 
διηᾷ. ἰῃ ον ποαῦ Τ 
51.811 ττὶΐα ὑμοῖ. Δηᾶ 
Ὶ  ΜἘΠῚ Ῥθόοῃθ ὑπμοὶσ 
αοάᾶ, δηᾶ μεν ὑμόι)- 
ΒΘΙνῈ5 ΜΙ. ῬΘΟΟΙΊΘ᾽ ἸῺ 

. ἜΣ ῬΘΟΡΙΘ. . 

8» 105 Τομονδη, {|8,.11-ι,3ῦ: ἘΠ 6. τιοχὰ, ΚΒΑΥ͂Β55». 9 ν Το ἤονδη, 011,3,11-18, 
Ὑ1|,18,50. ἸῺ6 Τιοτᾶ, ΒΑ Εϑνν. Εν τς ᾿ 



ἨΒΒΕΕ 8:11.--.-9: 4 

11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος 
Αμᾶ ποὲ ποΐ 5Βῃοιη]ὰ ἔῃπον θα Θ8 6} (οπ6) 

τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν 
[6 οἰῆζεῃ οὔ δίτη πα ϑϑοὴ (οὔθ) με Ὀσχοίμοσ 

αὐτοῦ, τὸν κύριον, ὅτι 
ΟΥ̓, Βανί πον {(δ6 τΤιοχά, Ῥϑοδῦβο 

πάντες εἰδήσουσίν μὲ ἀπὸ μικροῦ ἕως 
8 λον ἢ πον τὸ ἔσοσα 1ἰτ16 (Ομ) ταπὶ} 

αὐτῶν. 12 ὅτι ἵλεως 
εχθδΐ (Ομ 6) ΟΥ̓ ἴθ η. Βοϑοδυβα ΧΆΘΓΙΟΛΕΩΙ 

ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ 
15ΏΔΙ1 ΒΘ ἴο ἐμ ΕΑ ΑΑΟΗΒΕΝΕ οἔ ἐποσα, δὰ 

οὐ μὴ 
ποῖ Ὡοΐ 

λέγων Γνῶθι 

μεγάλου 

μνησθῷ 
Ι 5ῃου)] ΓΟΠΘΙΏΟΣ ψοί, 

πεπαλαίωκεν 
6 85 ζηϑάδ οἱᾶ 

δὲ παλαιούμενον 
116 ταμηΕ) θυλ Ῥεὶὴξ ταϑάρ οἹὰ 

ἐγγὺς ἀφανισμοῦ. 
ὩΘΑΓ νη. 

Καινήν ᾿Δ18 ἐν τῷ λέγειν 
Νενν 1 ἴῃς ἴο Ὀς ἩΣΝΣ 

τὴν πρώτην, 
τὰ ἢγϑὲ (οὔθ), 

γῆ ράσκον 
Ἐτονπα δδεὰ 

Εἶχε μὲν οὖν καὶ πρώτη 
785 ἩΧνΊηξ ἰηᾶορὰ ἐπογοΐοσα δῖ5οὸ ἔμπα ΓΝ 

δικαιώματα λατρείας τό τε 
τἱσηΐθοιβ τα υσοπηθηΐβ ΟΥ̓ βδδογρα βοσνίςθ ἰῇ. δπά 

κοσμικόν. ὦ σκηνὴ γὰρ 
ΨΟΣΊΑΙν. ἸΤεηΐ Ζοτ 

κατεσκευάσθη πρώτη ἐν ἣ ἥἧ τε 
νγ85 σοῃϑίχ οἶα 86 Ἐχϑί ἑὰ ΨΏΔΟΩ Ἂτἢὼ6 δα 

λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις 
Ἰαιχιρδίδη ἃ δηᾷ ἴὴ6 18.016 διὰ ἴη6 βοϊπς Σοσίῃ 

ἅγιο 
ΠΟΙΥ γρΡΙδ66] 

τῶν ἄρτων, ἥτι λέγεται “Αγια 
οὔθ Ἰοᾶνθβ, νος 15 Ὀφὶμ' βαῖἃἪἃ ἩΟΙν ριᾶςο]; 

ὃ μετὰ δὲ Σ5᾿τὸ δεύτερον καταπέτασμα 
δΊίοσ Ῥχξ Ἐπ6 ΒΘΟΟΣΩ͂ οὐυγίδϊπι 

σκηνὴ ἡ λεγομένη “Ἅγια Αγίων, 
{Ξ2 1 λα (ολ6) Ῥφίηρ βαϊᾶἃὰ Ἐοπο ΟΣ ΗΟ 65, 

4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν 
Ξοϊᾶφῃ δδνϊαβ .ΟΘΏΞΟΥ δὰ 186 

κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην 
δῖκ οὗ [ῃὴ6 σονοηδηΐ δνληβ 6 θα σονοχγρα δροσΐῖ 

984 

11“ ΑΠᾶα (μὲ 7} 1} 
ΟΥ 20 ΧΏ68 8 ἔδθβοῃ 
ΘΔΟ ἢ οὔθ ἷβ ΖΘ ΠῸΝ 
οἰθσοῃ δηα ϑϑοῦ Ομ 
Ὠἷἰ Ῥγούῃεσ, βδψγίηρ: 
“Ἄχον ΦΟΒοΥ 8} "5 ἘῸΣ 
ΓΘ. ΜΠ 8411 ΚΌΠΟΥΣ της, 
ἔγοσα [{Π6] Ιϑαϑὺ οὴρ 
ἴο [{16] στγοαίοδῦ σὴ8 
οὗ ὕοτῃ. 12 ΕῸΣ 1 581] 
ὍὈ6 τηρδγοΐ} ἴο ὑπῃροὶν 
σι ἴδοι ἀδϑᾶβ, δηὰ 
1 5181} ὉΥ ὯῸ Ιθδηξ 
04}} ὑπϑὶῦ βἰπα ἴο χηϊηᾷ 
ΘῺΥ͂ ΤΟΓΘ.᾽ ἢ 

13 1ὰ Ἠΐἱ5 βαγίῃρ “8 
ὯΘῪ [σονϑηδην]" Ὧδ 
Ὧδ5 πιϑδᾶθ 6 ΖΌΓΙΤΆΘΓ. 
ΟΤ6 οΟὈϑοϊδῖθ. Νοὰν ὑπ8ὲ 
ΜΏΙΟΩ 15. πιδᾶθ οὔξο- 
Ιεθ δμᾶ ρτοσίηρ οἱὰ 
ἷβ πᾶσ ο νδῃϊβηϊηρ 
ΔΚ. 

0 ἘῸΥ 15 Ῥατί, μη, 
[6 ζου 8 [σογο- 

ΔῊ] ιι5δο ἰο πᾶν 
οὐ μδῆσο οὐ πϑοζϑὰ 
βϑϑύνίοθ δῃᾶ [105] Βοῖν 
ΡΙδοΘ Ὁροῖ (δῖα δασίῃ,Ὁ 
ὩΡῸΣ ΟΥ6 ψὰ8 οοῦ- 
Βσυοίοα ἃ ἢτϑὺ ἰθοὺ 
Γσοιλραγύσλθηῦ͵ ἰὴ 
ψΜΏΪΟΩ σοῦ ὑπ6 ͵διὴρ- 
δίϑῃδ δὴ 8,50 [8 
8016 δηὰ ἴῃ αἰβρ δῦ 
ΟΙ ὑπ Ἰοᾶνθϑ; δηὰ 
1ῦ 15. σα! “6 ΗΟΙΥ 
ῬΙδςοθ." Βυῦ. Ῥϑῃϊμα 
{16 5Θοοπα οαχίδίη γ85 
16 ἰοῦ [σοσῃρατὺ- 
τα ΘῺὐ] ο8116ὰ Π6 Μοβὺ 
ΗΟΙΥ." 4Ὑ7}15 δᾶ ἃ 
ΒοΙάθ σΘΏΒΟΣ δηᾶ ἴΠ8 
ΔΙΚ οἱ μ6 σογϑηδῆΐ 
ονουϊαίϊά 8} δτουμὰ 

. πτάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ἧὗἧ στάμνος] ΜΙ φρο], ἰῃ σΒ ἢ 
ἔτοῖ Ἔνοσν [0866] ἰο σο]ϊά, θὰ ΏΪΟΣ δι ΘΟ 6 φοιϊᾶθῃ 81 

11") 9επόνθη, 01.8,211-|8,20 :.. {ῇῆ6. Τιογᾶ, ΒΑνΕσυρ. 1» ὕὍροη. ἐπὶβ φασί, 
1,18. ΟΥ̓, “'ῬρΙοπρίηρ ἴο ἘΠὶ5 ψοσιᾶ.᾽ 

985 

υ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβξος 
ἀρίλεη αν ἰδ6 τῶϑῆπαὰ δῃὰ ἰμ6 βίδεε 

᾿Ααρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ 
ΕΑΤΩΝΣ 186 (οὔθ) δανίηξ τδαρ βδρσουῦΐ δῃὰ [86 

πλάκες ς διαθήκης, ὅ ὑπεράνω δὲ 
ἰΔὈ016 5 «ἶξς ςονοσδας, ονεῦ να υῖ 

αὐτῆς Χερουβεὶν “δόξης κατασκιάζοντα τὸ 
οἵ σου ΟΥ̓ΞΊΟΥΥ ονουβ δοίη ἰδ 

ἱλαστήριον’ περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν 
Ῥυορι δίοσυ; δρουϊ ψνὩϊοὶ (1 55) ποῦ 1015 πον 

λέγειν κατὰ μέρος. 
ἐο ὍΘ βαισὶηξξ δοοοχάϊησ ἰο ργατί. 

6 Τούτων δὲ 
ΟΣ ἴμοβα (ἐμ: 55) Π 1:1} 

κατεσκευασμένων, εἰς μὲν 
Ἀδνλπρ θ6 θα οοπεδίσιιοίοα, δ ἐπαςφρᾶ 

πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν 
Ἐσβί εξ ἐσουρῃ 811 [{π6] δχα βοίπς ἰπίο 

ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, 
Ῥτϊοϑίθ ἴᾷ6 βϑδογρὰ βοσνίςοβ ΠΣ ΒἑΩΚ ΠΡΟΣ, 

εἰς δὲ τὴν δευτέραν ὅπαξ τοῦ 
ἱπίο Ἀυαΐ 1μ8 βεοομὰ [61] ζ0}.1..:} οΥ ἴδ6 

ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς 
ψϑῶσΣ διοθθ. ἦὴ6 σμιθε υυἱθϑί, οΐ δρϑσὶ ΖΤΟΤ. 

αἵματο, προσφέρει ὑπὲρ 
πότος; Ὧθ 15 θϑδσίης ἰοννδγά νοῦ 

ἑαυτοῦ καὶ τῶν «τοῦ 
ὨἰγΆβϑΙΣ δᾶ οὗ ἴὰβ8 (οἱ θ5) τ ΟΣ ἴῃ 

λαοῦ ἀγνοημάτων, 8 τοῦτο 
ΡΕοΟρΡΙΘ (585 οὔ) ἰσῃοσϑησε, .μ15 (185) 

δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ 
ΟΣ (οΏ8) τοϑδκίηξ ον θη οὗ 88 ΒΡ ΧΙ τὰ8 

ἁγίου μήπω πεφανερῶσθαι 
ΡΟ: Ὡοΐ 85 νεδΐ ἴο Βαανα Ῥθθῶ τδαδ το ξοβὶ 

ὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης 
ΠΝ ΟΣΘ Ἀοΐεβ ψΜὰν)0 γαῖ οσίδε Ἐχβὶ 

σκ ἐχούσης στάσιν, 9 ἥτις -παραβολὴ 
κηνη 5 ἐχούσῃ βἰαπαμιρ,: δ 228 1) .] ῬΔΙΔΌΙΘ 

εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, 
ἰηΐο ἐδ δρροϊηξεὰ ἔϊηθ {86 (ομθ) ανὶηδ βίοοῦ ἴπ, 

ἣν . δῶρά τε καὶ 
ὙΓΕΪΘΒ [ὈἈΥΔΌΪ6] τῆς δοῦᾶ. δὰ 

προσφέρονται μὴ δυνάμεναι 
ΔΙΘ ὈΘΙΩΣ ὈοΥη6 ἰουνασὰ ὥο Γ᾽ ΘΙ 8016 

συνείδησιν τελειῶσαι τὸν 
ΠΟΙ ΒΟΙΘησ 6 ἰο Ῥογξεοὶ ἴῃς (οΠ6) 

10 μόνον ἐπὶ βρώμασιν 
ΟὨΙΥ ὉΡΟΩ [8185 σδΐίεῃ 

οὕτως 
185 

ὴν 
πε 

οἱ 
ἴὰϑ 

ψΕΐοα 

καθ᾽ 
8ϑοςοσαάϊῃβ ἴο 

θυσίαι 
ΒΘ ΟΣ Βοο5 

κατὰ 
δοοοσγάϊῃξ ἰο 

λατρεύοντα, 
ἀοΐϊηδ Ξεοσζρα βοσνίοα, 

ἨΒΒΒΕΥΡΒ 9: ὅ--10 

Ββανίησ Ἂἢ)6 8 ηη8 
δια {π6 τοῦ οἵ ΑΔΙῸἢ 
ἐδαὺ Ὀυαάρα 858 (μὰ 
8016 5 οὗ μα οογα- 
πϑηῦ; ὅ Βπῦ ΠΡ ρον 
Ὁ ψόσο (δ ρίοσίουβ 
ΟἸΘΙΌΌΒ5 ΟΣ 
[88 Ῥχορἱ δίοσυ [τοΥ- 
671. Βυαὺῦ πον ἰ5 Ἰοὺ 
ὅῃ6 ἄπηβ ἴο βρεδξκ ἴῃ 
ἀρῦϑὶ! σοῃμοοσϊηρ 656 

ΟΠ Ἴη65. 

6 Αἴΐζοσ ὑμοϑο ὑπ ηρκ 
δᾶ Ῥδθϑθὴ σομδίγαοσίρα 
[15 ψαγ, δ6 ὑγίθϑίβ 
δα ὑπὸ χοῦ ἰοτύ 
[σοιλρατίτθ}} δὖ 811 
Οἰπλοα ἴο Ῥουζοσλ ἐῆθ 
ΒΘΟΣΘα βουνίοος; 7 Ὀπὺ 

᾿ Σηΐο ὑδ6 βροοῃᾷ [σοχὰ- 
Ῥϑυύχωθῃν] - ἰῃῆθ. Ὠϊρῃ 
ὈΓΙΘδὺ 8δ΄Ί΄οπμθ. θοῦ ϑ 
ΟΠΟΘ ἃ γ6ᾶσ, ποὺ υἱ- 
ουῦ Ὀ]οοάᾶ, ᾿ψΏΪΟΩ ἢ 
ΟΥ̓ΘΓΒ ΤΟΥ ὨΪΤη561 δηᾶ 
ἔῸΣ [ἴπ6 51:5 οὐὗἁἩ ἱδ- 
ΠΟΥΘΠσ66 οὗ π6 ῬΘΟρΙΘ. 
8 ΤῸ πῃ ΠΟΙ͂ βρί τι 
ΤΛΆΟ5 ἰδ ῬὈΙδΐη ὑδδῦ 
5086. ΨΑΥ ἰηΐο {ὑμ6 
ΒΟΙΥ ὈΪδσα δᾶ ποὺ 
χοῦ Ὅθθ τηϑᾶθ ῃ18}- 

ἰΐοοῦ ψΏΠ6 τὯ6 ἢγδὺ 
ἰθὺ ψὰϑ δύϑηαιηδ. 
9 ΤῊ18 ΨὙΘΙΥ [60] 

15 δὴ ἱπΠυδίχϑύιι ΤῸΣ 

ἴ886 δρροϊηϊθᾷά ὑΐπη8 
ἰπϑαὺ 15. ΟΝ 6γθ, 

δορὰ ἴῃ Κοορίορ ψι ἢ 
ἰῦὺ ῬὈοθὰ ΕἸ15 δηᾶ 
ΘΘΟΥΙΗΘΟΒ ἃῖθ ΟΠογθᾶ. 

Ἡονονασ, ἴμθεβθο δἵδ 

τοῦ 8.016: ἰο τῆβκθ 
008 [Ἰ8Δ}} ἀοϊῃρ 58- 

ΟΥΕα βουνίοθ φρουζθοῦ 

85 Τορροοῖκ Ὠἷς σοπ- 

βοίθῃοαο, 10 »ὰῦ δύ 

[0 ὅἀο ΟἿἹν πίῃ ζοοακ 
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αἱ πόμασιν καὶ διαφόροι απτισμοῖς, [δρᾶ ἀτίηκβ. δηα ναγὶ- πλάβωσιν-: - οὗ. " κεκλημένοι ᾿ - 188. ὁομββ ψῈῸ - Βᾶγθ κα ἧς πες "μς ὑπ νύξας 5: χοὸς ἐπϑμες β θιλνο τὶ 25) οὐδ, Ῥαρίαιησ, ΤῊ | ταϊθηῖ τεοαῖνθ ἕο ἕοαορ βαῆϑ δόξα ςδ]1εἃ Ἐπ Τερδι ἐδ 6. ταὶ ῦ. ΠᾺΡ 
' ᾿ έχρι καιροῦ - ᾿ αἰωνίου . ηρονομίας. ὅπου γὰρ Ὲ ῃ6. Ῥγοχ,Ϊβθ. 
εἰριβικονώ ματα ας τῶ μέχρ πε ον τὶ Ἐχαθ ἸΠΕΠΝ θεῖ ΡΠ ΗΕ το | Ηρ βὸγεῆβεν : Ἰππουϊίδησο . Ὅδοῖθι.. ἕοχ. ἀμδλοε ς  Ὑ] ἼΘΒΡΗΣ 

ΘΓ διορθώσεως. " ἐπικείμενα. [1πωροββᾶ πὴ] ἐπὸ δρ. Ὸ διαθήκη, θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι :- -τοῦ . Α ΓΕ εἰβοτοβενοαϊδδαδηιεφου (ομ65) ᾿γίω 5 ἄντα ἀροη. εὐσὰ τΑ͂νΑ Δ ὕτοθ ἴὸ ΕἸ ἐς σοψεμϑαῖ, : “ ὨΘΟαββὶν δὺο Ῥοσῃβ ἀξία (ομ6): τοῖν ἩΞυ βαΥ ΌΠῸΣ" 

Ὧν : ἢ ἐγϑάρῃΐ. ων ιαθεμένου" διαθήκη γὰρ ἐπὶ 
εν Χριστὸς : ᾿δὲ ᾿ς παραγενόμενος Στ πλβουι ΏΡὴ 6ῸὃδΟοθοῳημαμανίηρ τηδάς τοῖς 561 ςονεπδηΐς. μλνομε καὶ ἴοι ὍΡΟΣ ὙΒαπΙΔΕ] ΟΟΥ̓ΘΠΘΣΘΥ 

Ἀτὶβς . θαξ ΒΑν 8 σοχὴ8 ἴο Ὀ6 Βεβιᾶβ Ομτσε οδῖπθ ἐδι ἃ Ὠϊρῃ - νεκροῖς -: βεβαία, ἐπεὶ μὴ τότε: ἰσχύει ΤΣ ἐπ 10 ΒΒ. ΤΣ ἸεΒεΠ, 
τὰ ΄ Β Ἕ ι ἿΝ ἢ εν Οὐ ξω 

Ἔπεν ᾿ τῶν γενομένων ἀγαθῶν ὑσίοϑῦ οὐ ὑῇθϑ ροοῦ..  ἀεδα (ομεβ) - ἰΒΙΆΡ]6, ϑίποθ ποὲ ἴπθη. 115 Βίτζοῃα γα] ον ἀδϑά. [νἱο- 
ΟΕΙΘΕ ὑσΐοδὶ οὐἵπθ πανίῃβ οσουχτοα δοοᾶ ΉΨΗ ἐπίηρα ὑῃαῦ αν σοσὴθ ὅτε: ζῇ . ὁ κι ᾿διαθέμενο ἐαΞΊ, εἰποδ αὶ ἴὲ ποὶ 

διὰ τῆς ᾿μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς ᾿ο Ῥδ85 ὑῃγουρῃ ὑπ. ΨΏΘΩ. ἰ5 νη ρ ΓΝ ἴομθ) μανίηξ «ονεπδηίοὰ ἴοσ 5612. ἴῃ. ἜΟΣΟΘ αὖ ΘΔΏΥ. ὑἰτηθ 
ἐπτοῦρ 6 γρυρθαίοσ. δ ῃηα τόσο ρουΐζεο ἰδαΐ ΕΤΘΟΊΕΣ ὅπ πετε, Ῥαογς 18 “Ὅθεν: -"- οὐδὲ ἡ "πρώτη ΨΏ116 -[6. ΠΒαπα8}1 

ἀνδροῖν Ἷ τς ΠΟ ; δὲ ν οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾽ - ἔστιν οὐ ταύτης ΑΗ ΤΕπΩΝ ἐξαρης ; Ῥτοτα ΜΡ ΆΙΟΙ... -. μεῖον ΓΝ Ἔχϑε. [δονθήδηδαρ ἰδ Ἡνίπρ. 
μὰ ποῦ οὗ ἐπὶ ογθαύίοῃ, ᾿ χωρὶς ἰ-- - αἵματος Ὡς ἌΣ ἢ 18 Ομ βθαιθπεν ποὶ- 

τῆς κτίσεως, 12 οὐδὲ δι᾽ αἵματος τράγων 12 μὲ δηϊετβᾶ, μὸ, ποῖ: Ϊ ρδτῥ ἔγοτν - ᾿. “Β]οοά ΄. Βδ5 Ῥθϑὴ ἱπῃηοναΐθα; [{Π86ῸῚ 85 86 ΤΌΥΤΩΘΥ 
186 δξϑβθοα, ες ΟΡ ἔμσουθρθ Ὀϊοοῦ οξροδίβ ΜΠ [86 Βιοοά οὗ σοαίς, 19. λαληθείση . ὑγὰρ -- πάσης Γοονθηβη!] πϑαρα- 

καὶ μόσχων ᾿᾿ διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος, πὰ "οΣ νομῇ αῷ ὙΠ ᾿ς οξ (0π6) Βδντηβ ΣΝ ΒΡΟΚΘΩ - ἴοσ, “ οἔδνοιν } καϊβᾶ. μοι Ὀ]οοά. 
ἀπ σγουτπε Ὀ.118 ΟΣΕ Ῥυΐ ἐπε ὄν - ὈΙοοά," ἘθΑν ΕΝ ἡτ ἀνρανς Ϊ ἐντολῆς οὐας βορεῆς .-: σὸν. νμαν:, ὑπὸ, 916: φηθα. ᾿ὅγοεν 

εἰσῆλθεν ᾿ τ ̓ ἐφάπαξ ᾿- εἰς τὰ ἅγια, ΒΙΟΟά, οὔθ ΖῸΣ 811 ἔἰχηθὶ ἐς ρρχηχηϑησχησπξ ἀδοοκΔΉΤΝ τὸ δα, Τῶν ὉΥ͂. [ σοχητηϑηστησαξ δοδοζα- 

πἰθ᾽ επίετεῦ, ᾿- ἀροη θθε ἔπαθ ᾿ἀθι, ὅπ ᾿ὙμοΙΙοΡ,Εσηδο ἐΠ6 ΠΟΙ͂Υ͂ Ῥίδοθβ αῃῆά. { Μωυσέως παντὶ -τῷ: λαῷ,-.. λαβὼν... ᾿ τὸ ἰπρ ἴο {π6. Ἴδνν πᾶ 
αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος." 18 Ἐῶ Ὑὰρ᾽ δρίαίποά δὴ δνθῖδαι- ᾿ΙΜοΒαβ... ἴο 8 “ἴμ6 “ῬΘΟρΙΒ6, μανίηρ ἔβκθαι 186} ὈΘ6 1 ΒΡΟΚΘΗ. ΕΥ̓͂ ΜΟΒ65 
ἘΥΕΣΙΘΒΙΒΕ τϑηϑοσαϊας Βανιη θ᾽ ἐοαῃά, ΟΣ [ἢ ΘΙ γογθῆοα [ζοσ. αἷμα τῶν. μόσχων καὶ τῶν πράγων μετὰ ἴο -8}1. [88 ῬΘΟρΙΘ, μ6 
τὸ ἀϊμα τράγων καὶ ταύρων. καὶ 151. 13 ΕῸΓ 17 [π8 Β]σοᾶ᾽ ΒΙοοά οξίμα γουπβ Ῥα}5 δά οὔ ἴμβ βοβίβ. ὙΜΤΩ ὕοοκ ὑπ ῬΙοοά οὗ 186 
ἴβεις  διοοάι", ΟΕ οδίβ.  οἰθπάς τ Οὐ Ῥυπαι, τ Θδαι ΟΣ δοδίς. τἰπᾶ οὗ ΒΌΠ5. ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό  γοχπρ Ῥυ]15. δῃὰ οὗἩ [π8 
σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς, μα ἐπ 85η65 οἵ 8 Μαῖεσ. δᾶ; ὙΜΟΟ] : βοβγιβθξ. δηᾶ “ἈΥΒΒΟρΡ , ἰδ ἰροοῖς ἢ ψαίον -δηᾶ 
δ5η65.  ΟΥ̓ΠΕΙἕΟΣ Βρυϊ ΚΊπ 5. [ἴΠ6 (168) Ὁ ΟΣ τ᾽ ΒΡΓΪΏΚΙΘα. Οῃ. τε τὸ “Βιβλίον. .- καὶ - πάντα τὸν λαὸν ,δοατ]οῦ ΜΟΙ. δηᾷ Ὧνβ- 

κεκοινωμένους. ἁγιάζει πρὸς ΎΨΗ ΕΥΝΝ Ββδγα Βδϑὴς δῃηᾶ: 6 ἘΠῚῈ Ῥοοῖς δῃάᾶ 811 ἰῃ6. ῬΕΟΡ]Θ] 500 84 βργίῃκιθα ἰῃ8 
μᾶντηθ Ῥεεα ταϑᾶβ σοσηχοα 11 15 βαποῦλν δ᾽ ́ . ἰονγατχά. ἀδδιθα βδμοῦϊθδα ἰο ἐμέ. ἐράντισεν, Ι 20. λέγων «Τοῦτο τὸ αἷμα τῆς | ὍΟΟΚ - ἰὐδο1 - δηᾶ - 81] 

τὴν τῆς. σαρκὸς καθαρότητα, 14 : πόσῳ οχύθηῦ οἵ οἸθα 655 ὁ 16 Βρσξηκιεα, «.- ἰΞασίηβ ὙΜΙ5. μὲ Ῥιοοᾶ οἔἤλθ. (8. Ῥβορῖβθ, 20 βαυ]ηρ: 
186 οεἴῃε 8θ6βῆ. ᾿οἰεαπῃθϑβ, .:. ἴο ΠΟῪ τ. | 6 ὭρΞῃ, 14 ΠΟ πλθοΗ διαθήκης “. ἧς- ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς -: ὁ. “ΤΏ15 .15. ἔπ6 ὈΙοοά οἵ 
μᾶλλον - τὸ αἷμα- τοῦ χριστοῦ, ὃς διὰ τῶοσο ΜΠῚ ἔπ ῬΙοοῦ σονοηϑζ " οἔ ΜΙΟΒ Β6᾽ ἐπ]οϊποα ον σοῦ: ἴδ 6 ὑπ. σονθηϑηῦ ἐμαί: σοᾶ 

ταῖμεν ἱπθ Ὀϊορᾶ οξίμθ. ΟὨσίβί, ψὴο ἰπτοῦθῃ} ΟΡ ἐη6 ΟἸχίδὺ, τ᾽ θεός-. "1 καὶ τὴν “σκηνὴν ᾿ «δὲ καὶ: "πάντα τὰ 1 88. 161 .:δ5. ἃ σἤδσρα 

πνεύματος αἰωνίου... ἑαυτὸν προσήνεγκεν | ῃχουρὮ 8 Ἔν] ϑυηρ' αοά;.- τ βπά' ὁ ἰεπξ.. "Ῥαξ δἰβοῖ: 81 {88 ἅροι χοῦ." 21 Απὰ Ἠ6 
βρίσι. Ο Θνουϊαβίϊηθ ἈΠΏΒΕΙΣ 6 ῬΟσΘ ἰουνᾶζά | βρίτὶν “οβοσαα ὨΪΠΊ56]7 σκεύη τῆς ᾿λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως | ΞΡΣΙΠΕΙΘα ὑμ6᾽ ὑθηῦ δηᾶ 
ἄμωμον᾽ ' τῷ ᾿ θεῷ, - καθαριεῖ - "τὴν αψιμοσὲ ὈΙΘΙΙΒΗ 1ο: νΕ35615: ΓΕ 1ῃ6 (ύβῃς νερεῖς, ἰο δα. ὈΙοοά ΠΚονίδε. 811 ὑμα Ὑ]Έ55615 οὗ 1.1. 

ὉΠ Ιου βμοά ἰο θα αοα, 1 }1Π|σεδῆβα ἰμ6 αΟΑ, ΟἸΘΆΙΠ56. ΟἸΙ". ΘΟχί- ἐράντισεν. 22. καὶ. σχεδὸνφόή ἐν αἵματι: πὐγευεὴ ἀαμρλονφὶ ἼΥῸΡ 
παρ Ὁ ῸΝ ᾿ εν : δος ἀν 6 ὈΙοσά." : συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῷν-- ἔργων εἰς τὸ  ϑόίθη0ε5 τῸχ]. ἀεδά, ἐξ εἰ ἀρνὶ Ἡπσν δ ΠΕΘΣΙΣΣ τοῖπ δ οαύρ ὨΘΑΣΙΧ9 ΔΙ. ἐπίπρ ὅτι 

σομβοίθηοθ Οὔ 5 Ζγοτω. ἀεϑα . ὑγοσῈ5 ἱπίο {μα ΜΕ ὑμδῦ 6 ΙΒ εὐὐτάντα. τἀῤοίζεξαι" Ἔ κατὰ “-τὸν δαὶ θῶες ΒΏΤΗΒ 
; ὶ ΤΘΊΩ͂ΟΙ 5ϑογθα βδγνίοβ, 811 (ΒπΕ5).. . 5 Βεΐῃ δ. οἰεαπβθά" ᾿΄ δοοοτάϊηε τ 186] σἰοδΏΒθά : τῆ δν - ὈΙοοά 

λατρεύειν. θεῷ ἔζῶντι. ἰὸ ΓΒΕ ἢ αοάῦ Σ ϑοοοχαϊηρ ἴο, ἐδε6. ΤΟΥΣ, 
ἴο Ὀ6 τεπάδσίηξ βαοσϑά βεινίσα. :ἰὸ αὐά ἡἰνίπε. [{Π61] ἡνίῃρ.. ἢ νόμον, -- καὶ -: χωρὶς Π αἱματεκχυσίας:: » Οὐ ηᾶ'- μ1δ85 -ἱσοᾶ. ἰδ 

τ 1550 ἰμαὺ ἴδ ΨΥ ων ΕΥΟΝΟ ΝΝ ϑρατὶ ἦτοτὰ ἡ δαίρουχίηξ οὗ ῬΙοοᾶ ποΐ 
15 Καὶ. διὰ. . ποῦτο διαθήκης “καινῆς [ἢ6 15. ἃ τηβαϊδίογ. οὗ 8, τὰ :- Η του ξοξτεις ΡῬΘυΓοᾶ. ουὖ ΠΟ ξογρίνθ- 

Απᾶ ἴπστουθη {π|5 “- οὔ οονεμδηξ τ ΟΜ) Ὁ πὰ οονδηϑηξ, ἼΩ, Ξ γίνετα: - : ᾿ἄφεσ ις. ττοντν Ατητρλ κεν τὴ Ὧ655. ἴΆΚΕ5 Ὁ]άο6: ---. 
ἼΒ σου α ΒΘ, : Ἰοξ πέτα. ἕρ οΡ,. 

μεσίτης ἐστίν, ὅπως θανάτου “ γενομένου ἰἀδΥ ἐμαὶ, Ῥεδοϑιιβθ ἃ :ἰ Σ ΣῊ "Ὧ8 ΤΆΘγοίοσα. 10 τὰ 
ταθαϊαίοσ. δ ἰ5, 8ὸ πὲ οἵ ἀβαίῃη μανίηρ σοουΣτοΘα ἀεαίη Πα5. οοοισῖθα 28. "Ἀνάγκη. ᾿ς οὖν: τὰ μέν: πα ὨΘΟΘΗ͂ΒΑΣΣ ὑπαύο 6 

εἰς ᾿ ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ ] ἕο [ΠῚ] τϑίθαβθ ὌΥ͂ ΝΘΟΕΒΒΗΥ {βοσθίοσα ἐμε ἱπάβεάὰ Ἂχϑπηρ]εβ ᾿ ὑὐ108] τ ργθβϑηΐα 005 

Ἰ81ο. ἘΘΙΘΑΒΘΙΌΣ τϑηξοτῃ: 0: Βλθ᾽ ἀροπ᾿ τη Ἐτε ΤΆΒΞΟΙΣ ἿΥ οταὰ - [86 1605. 566. ΔΡρρεῃαϊχ αὐηᾶοῦ Ηθρτονν5 9:16. 20» Ὑ8πιατεῖπ,20 τοδᾶ: ΤΩΣ 
διαθήκῃ παραβάσεων .τὴν ἐπαγγελίαν | ὑγϑαΒΡ ϑβίοηβ ὑπ οσ δμόνδῃ μα 5. σαζ ΤῊ του"; φαοίπε, ἔγοτα ' ἐπ ,ΗΘΌταν ἴεχ "ΟΣ Ἐχ- 
ςονθηδηξ ἸΥδΌΞΡ  οϑϑίοηβ 188 Ῥχοζηΐβο. [ἰδ ζογσοσ οονθηδεῦ ἐδᾶπξ 24:8... “ : ᾿ ΣΡ 
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τῶν . ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
οὗ {πὲ (155) Εν 15. Θαν 8 ίο 658 

καθαρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια 
ἴο Ὅς Ῥεϊῃξ οἰδδηβθά, νεσν Ῥαΐ [86 μδανθην ((Π1Ώ65) 

κρείττοσι θυσίαις παρὰ ταύτας. 24 οὐ γὰρ 
ἴο Ρεοϊίΐεσ ϑϑοσίῆβςεβ 65]: θ [ῆ656. Νοΐ ΦῸΣ 

- εἰ εἰροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια 
ΠΝ ΠΈΣ ΡΣ ἣν δηᾶβ Β6 δηἰοσχϑρά ᾿ ε1}}:} 

Χριστός, ἀντίτυτα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ εἰς 
ΟΒτιβί, δππνροβ οὗ ἰδ ἔγιθ (ἐπ 155), Ῥαΐϊ ἰηΐο 

αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι 
νον ἴδ6 ἤδάνρῃ, ΠΟΝ ἴο 6 τοδᾶθ δρρᾶσϑῃΐ 

τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν' 
ἕο ἰπ6 ἔδεθ. οὗ 8 8 αοά ΟνῸΥ 8; 

25 οὐδ᾽ Ἧ ἵνα πολλάκις 
ποί-Ὀαϊ ἴῃ οτᾶφυ [δὲ ΤΆΘΩΥ {ἰὴ 65 

προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς 
ὯΘ Δ. 68 Σ ἰονναζὰ ΗἰσηΞΟ]Ε, δ5- ον ὴ ἰῃ6 ΟὨΘΕ χὶθϑί 

εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾽ ἐνιαυτὸν 
15 δηἰθυίηρ ἰηΐο ἰῆ6 ὨΟἢ 65 δοςοσαϊηᾷβ ἴο ΘΔ 

ἐν ᾿ αἵματι ἀλλοτρίῳ, 206 ἐπεὶ 
πὰ ῬΙοοΩ͂ ῬΘΙοη σὴ ἴἰο δ οἰ ΠΟΥ͂, ΒΙΠ 66 

ες ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ 
ἀξ τγᾶ5 Ὀἱμλαϊη5 μὰ ΤΘΔΩΥ {ἰτὴθς ἴο ΒΟ ἔγοσῃ 

καταβολῆς κόσμου: νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ 
ἰπτουννίη ον ΟΥ̓ νου; τὸν Ἀὰᾳζ οὔσθ ὑροι 

συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν ῆς 
ςομοϊυδβίου οὗ 6 δ5.58 ἰπίΐο ρυϊίίηδ ἀνὰ ΟΣ ἴῃ 6 

ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ 
" 518 ᾿ δ} Ὁ γ0111:} οἷ 1ῃ 68 5ΔΟΣΙΗ͂σΟ οὗ τη 

“πεφανέρωται. - 21 καὶ καθ᾽ 
6 Ὧδ5 Ὀ6θὴ σηδηϊέοοίοα. Απᾶ δεοοοσαϊηςρ ἴο 

ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ 
μον τσ ἰ 15 Ἰν]ρ ΟἿΣ ἴο ἴδ 6 241: ἢ [0) 41... 

ἀποθανεῖν, μετὰ - δὲ τοῦτο κρίσις, 
ἴο ἀϊο, δέῖεσ Ῥυῤ {[η15 ([155)ὺ Ἰυαρταρηΐ, 

28 οὕτως . καὶ ὠἨόἜὁ χριστός, ἅπαξ 
ἴμυ5 Δ15 0 (ὃς ΟὨχιβὶ, [91 21... 

προσενεχθεὶς -- ,. εἰς τὸ πολλῶν 
Ἀν θα θοτθ ἰοννασὰ  ἰηΐο ἐπα ΟΣ ΤΘΩΥ 

ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας ἐκ δευτέρου 
1ο Ῥεὸς ὌΡ᾿ Ἐ ρν, ᾿ - οἂΐ οὗ Βεοοῃᾶ [{{πῚ6] 

ωὡρὶς ἁμαρτίαι ὀφθήσεται 
ἀρατὶ ἐπ Χ92 91) ᾿ 51... ᾿ 1: δα Τλλᾶσ ν 510 16 

τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς 
ἰο ἴῃ6 (οπ 65) : ἤᾺ. ΘΑΓΘΟΘΕΝ δυν 5 1ηῖο 

σωτηρίαν. ᾿ 
ΒαΙν ΔΌΊΟΙ. ! 

10 Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος . τῶν 
5ῆδᾶον 10Σ.Ὁ Βανί ἴδε Ἰᾶὰν ΟΣ 6 

988 

τούτοις [οὗὁἨ {μ6 ὑπίηρβ ἰὰ ἔμθ 
Βδανθὴθ 5501 ἃ θα 
ΟἸοαηβοα ὉΨΡΨ ξθ6βδ6 
ΤΘ8η5, Ὀαὺ [6 Ὦθδαν- 
ΘῺΙν ἰίπρπ ὑμθυλβοῖνοα 
αὶ σϑοσίῆοοθς δῦ 8.ὸ 
Ῥούζου ἴδῃ ΒΌΟΠ 586- 
ΤἹῆσο5. 24 ἘῸΣ ΟἸὨγίδὲ 
Θηἰογοᾶ, τοὺ ἰηΐο ἃ 
ΟΙΨΡ ὈΪδοθ 86 τϊΐ 
δηᾶβ,  ὨΙΟΙ 15. ἃ ΘΟΌΥ 
οὗ ὑπ τϑϑι νυ, Ὀαὺ ἰπῖο 
ὮΘΑυΘῺ ἰϑοὶῖῦ, ΠΟ ἕο 
ΔΡΡΘΔΙ Ῥαΐογε ὑπ 6 σ- 
5οὴ οὗ Οαοά ἴοΣ 1.5. 
25 ΝΟΙΟΟΡ ἰ5. ἐὺ ἴῃ οἵ- 
ΟΟΣ ὑμαῦ Ὧδ6 5Βουϊά 
ΟΥ̓ΟΥ ὨΪγ5617 οὔΐθη, ἃ5 
᾿λαθοὰ [6 Ὠῖρῃ Ὀχίοει 
δηΐου ἰηΐο 6 ΠΟΙ 
Ῥίδοθ ἴἔτο ὙΘ6ΆΙ ἴο 
ΟΣ ἱ ὈϊΙοοᾶ ποῖ 
μί5 ον. 26 Οὐμοσ χίβο, 
Ὧ6 ψομᾶ Ὥδνα ἴἰο βυἵ- 
[6Γ οὔθ ἔσο {6 
Τουπαϊηρ οὗὁ 6 “οσϊά. 
Βυὺ ποῦν Ὧδ Ὧδ85 128}- 
1ὲ]οϑθὰ Ὠἰ56 17 Οποθ 
ἴο᾽ 84} πιὸ δὖ {86 
σοποϊυδίοῃ οὗ [6 5γ8- 
ἰθτι5 οὗ ἐπίηρϑ ἴο νυΐ 
5 ΑΔ ὑὨγουρῺ ἴδ 
βΔουῆοθ οὗ ἰμΊ56], 
2] Δ 85 Ὁ ἰ5. σϑ- 
ΒΟΙνϑα [ῸΣ τ ἰοὸ ἀΐδ 
ΟΠΟΘ ἔοσ 811 ὑχτηθ, θὰ 
δίζοσ ὑῃὶβ ἃ Ἰυδρστηρηΐ, 
28 50 8150 6 ΟΕ γχίσὶ 
ΜᾺ ΟΠσοτοα οὔσα 3ῸΓ 
8411. ἔθ ἴο Ῥδδσ 86 
55 οὗἨ ΤΔΏΨ; δᾶ {86 
Βοσομα ὑπ ὑμαῦ 6 
ΔΡΡΘΔΙ5 ἰὺ ὙΠ Ὀ6 

δρατὺ Ττγοῖ 5 δηᾶ ἴο 

ἤμοβα δύ θϑῦν Ἰοοκίηθ 
ἴοΓ Ὠΐπὶ ΙῸΣΓ [Γ8 67] 

βαϊναϊίοῃ. 

10. του 5ἴποθ 86 18. 
[85 8. βῃδᾶοιυ οὗ 

989 ΗΒΒΕΈΥΥΝ 10: 23--.9 

᾿ μελλόντων ἀγαθῶν οὐκ αὐτὴν [{π6 [1 ΡῬείῃρ δροχξ (ἴο σοζθ) ροοᾶ ([Βΐη 65), ποΐ ἀνθ, Θἰραδ νος ἢ πρὸ εἰ τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ ΨΟΙΥ͂ δαρβίδηοθ οἵ [8 165 ἰδρσθ οὗ ἐῃα ἸδηΩ5, δοςοσάϊηρ ἰο | ὑἰηρβ, [ΠἸ6] οδῇ 
ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖι θυσίαι ἃ ποθεν ΨΠΏ [ῃ8 58 116 Ψϑδσ ἰο ἴῃ 6 ΝΕ ω ἐλοιλήσος ΠΝ πες ΤΟΝ Τεετ ΝΝ 

προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲ ἀιρεὸς κοῖς ἴδεν 816 Ῥθδσίηρ ἰονυνασὰ ἰπίο ἐῃθ ΘΑκΣ ΤΩΣ πο αδῇ ἐρεῖς ἀξο ἐγρ πξλυσα 
οὐδέποτε ᾿ δύνανται τοὺς ἰρογζϑοῦ. 2 Οὐμογυνίϑθ ὭΘΥνΘΓ ἔμπα ν 8.6 8016 ἐπα (οὔ θ65) Ἷ ΐ ΜΟΙ] ὑπ [βϑου  ΠΟΘ51 

πού ἤδᾶνθ βἰορρϑᾶ Ρ6- 
ἴὴρ οβετγθά, Ὀθοδιιϑ 

προσερχομένους τελειῶσαι: 2 ἐπεὶ οὐκ ἂν οογηΐϊη ν᾽ ἰοννατὰ ἴο Ροσέδβοϊς; βίπσθ ποῖ Τκοῖν 

αν ταδεδᾶ, μεῖδα οῦτεο σνδι, οἰδίδι, ὧδ᾽ ἕδοκο τοπάσιμια κεκτοᾶ 
δος δον το μθβδνιος ἐδὲ οδελαίαιισιν, ὀΉ δα ῶν οἸαιιαοὰ οποὸ ον αἱ 
ἀδιω (οι ὴ ΕΣΕῸ αἰ μααυνος ΕΗ αὐτος 811 ἐξωκοο ρους ρα τ ἊΣ 

μανίοᾳ βθοα εἰκαποξὰν ξυὶἠ ὀχ ὀ ὀ ἠ ἠΜξαῖς δοπέτασγ, ὃν ὕμουο δος 
τοιιοϊουέδοξο,ς ἐσξεῖοου ασουγαῖες ιο ΡΑΟν, παμηάμηβ οῇ αἴμα ἔτοτι ΕΧ -ἈΆ Χ » . , 3 ᾿ βηφοαῖοις ὯΡ δια σξήραν δοὶ τράγων 5 οὶ ϑομηυϊο το ὕπο ῬΙοοᾶ οὗ Ὀ0115 δᾶ οὗ ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας. ἱ ἴο Ὀ6 ἐδικίηρ οἱἕ δ" 3. 3 εβνῶ ἦο ἔδκθ εἰπ8 

ὅ Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν] ὅξεποθ χη [8 ΤΒΤΟΟΒᾺ ὙΜΕΙΘΗ επίοσίηρ ἴηῖο {π6 [ σοχηθβ ἰηΐο 86 ψου]ᾶ 
κῶσμον λέγει Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ Ϊ α 5ᾶγ5: “ΘΔΟΙΙΗ͂ΘΒ ΟΣ ὯΘ 15 βδσυ δ 5ΘΟΥθος δηᾶ [2 5150 ϑοΎτὰ Ὡοὶ 
ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω οἱἵ᾽ σοὺ ννυαηΐβα, Ῥοαν θυξ γοῖι δα πιξίοα ἄοννα ἐδτπο; 
6 - ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁ ί ᾿ αρτίας οὐκ 

ὝῈΟ]6 Ραχῃΐ οξξοσίηρα απα δρουὲ ὰ βπὶ ὃ ποῖ 

ϑηα οὔἴοσγίηρ γοὰ αἱά 
μοῦ ψαηὺ, θα γψοι 
ῬΓΘΡΑΙΘα, ἃ Ῥοάν ἴοῦ 
τλθ. 6 ἴοι ἀϊᾷ ποῦ δρ- 
ὈΓΟΥ͂Θ οὗ ΒΟ Ρυχηὺ 

εὐδόκησας. 1 τότε εἶτον - ᾿Ιδοὺ [ΟΠ ΥΙηρ5 δὰ βίῃ [οἵ- χοῦ ἱπουσαϊ τν 61] οἕ, ΤΏρΩ Ι 58: ΠΟΟΚῚ [ΖΘ] ΠΡ]. 1 ΤΏΘΩ 1 Ξϑ]ά, 
ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου [ΠΟΟΚΕῚ διὰ σοι (ἢ Ι Δ’ὰ σοχηθ, Ϊχ Ι Βοδαϊῃς οὗ π{{16 ῬΟΟΚ [6 ΓῸ]]. οὗὁὨἨὨ ἐμ ῬΟΟΚ 
γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, 1. 15 ψτίθη δρουῦ 185 Ῥθϑὴ ψυυϊίθεη δϑοὰέξ ἴθ, οἕῃο ἰο ἅο, 6) ἴο αὅὦ γοὺ ΜΠ, 

Ο Οαοῦ: "8 ΑΥ̓ΟΥ Βτϑὲ 
βαηρ: “οι ἀἰὰ ποῦ 
ϑηῦ ὨΟΓ αἱᾶ νοὶ 
ΒΡΌΤΟΥΘ οὗ βϑουίῆοοθα 
δηὰ οἴξοσίηρα δῃᾶ 
ΏΟ]Ι6 Ῥυχηῦ ΟΠΘΓΩΡ5 
δα 5ῃ [ΟἿΟΣ Ρ]7᾽» 
-τ [ΒΘ ΓΕ 0665] ἐμαῦ 816 
Οἴεσθᾶ δοσοσάϊηρ ἴο 
ἴῃ Ιδῳ---- 9 ΘΠ ὯΘ 

ὁ θεός, τὸ θέλημά σου. 8. ἀνώτε ( . ον 
τηὴ6 αοα, [32] ΝΣ οἵ νοι. ἽΜοτα ΕΝ ἀτὰ 
λέγων ὅτι Θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ 2 ϊ 
ΒΑ μας Θδουβοο δῃηᾶ ἀλσὰ μοι ὺ δηὰ 

ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ 
ΨἜΏΟΙΘ Ρυτηΐ οὔξοσίησβ δηᾶά δδϑοιὲ ᾿ τι ᾿ ποῖ 
ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες 
ψοὺ νυ] Πρα ὯΟΣ σοὺ ἱπουξῃὶ ᾿ν 611 οὗ, ὙΤΆΙΘΕ 

κατὰ νόμον προσφέρονται, 9 τότε 
Θοςοτάϊη δ ο. σα δ. Βϑίηξ Βοσα ἰοννασά, ἴῆθῃ 
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: ἥκω "τοῦ ποιῆσαι τὸ 
1 5πὶ σοτὴβ οὗ ἱμ6 ἰο ἅο τε 

ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον 
6 15 ἰβκίρ αρ0 [86 .Ἔτβὲ 

. ἵνα τὸ δεύτερον. 'στήσῃ. ᾿. 
ἴὰ ογᾶρσ ἰβαΐ τἢ6 Βϑοομᾶ. “ πα 5ῃου]ᾶ τΏ5Κε βίϑδηα. 

10 ἐν. ᾧ θελήματι - ἡγιασμένοι 
. Δ ΨΈΏΪΟΩ Ε}}} . Βανί Ὀδθ βαεμοίβεα 

ἐσμὲν: -- διὰ. 
ἵνὲ ἀῖθ ἰπχοῦρῃ,. [88 ὩΣ 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
οξ γτ [ἸΕΊῊΝ 

Ἴ Καὶ πᾶς - 
νον (ἈΠΩ͂ δνεχν 

Ὁ καθ᾽ 

εἴρηκεν..: ᾿Ιδοὺ 
Β6 Ὧ85 ββαίῇξ Τιοοῖ! 

θέλημά ᾿᾿ σου’ ὙΝΝ οἔ νοι; 

᾿ τῆς “προσ ορᾶς τοῦ σώματος 
ἧς Ροσφορᾶ οὗ [8 μοᾶν 

ἐφάπαξ. .. Ρ 
ρου ΟἿΘ [ΐη16. 

ἕστηκεν 
τπϑοοὰ μδ5. βίοοα 

ἡμέ λειτουργῶν - καὶ 
δοοοσγάϊζηρ οὐ ὁ’. ἅδ᾽ ᾿'τθιδέσιπ ῬΌΡΙΠς ψοσῖς ᾿δαάᾶ 

τὰς αὐτὰς πόλλάκις.ς προσφέρων θυσίας, 
126 ΨΟΙΝ τξῖν ἰἰτῆθ5 Ὀρθασίηρ ἰοννασᾶ ϑδουίῆςσαϑ, 

αἵτινες οὐδέποτε ᾿δύνανται περιελεῖν 
δ 22 000 ΠΟνΟΥ 5 Δ͵’Θ ΔΡ16 ἴο ἴδκα ἐμὰ διοιηάᾶ 

ἁμαρτίας. 12 ᾿ οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ 
- Βίηβο, 5. ὙΠῚ5 (οΠ6) Ῥαϊ [9.1 ΟνΟΥ 

τ πτροσενέγκας᾽ θυσίαν εἰς τὸ 
Βδνῖηρ θοσπα ἐοισατα, ΒΔΟΥΗ͂σΟ ἰηΐο ἔμ 

διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ 
σδτυτν αρ [ὨΥΟΌΘ μ6 5δί ἄοννῃ ἀπ τἰσοὺ [Δδη4] οὗ ἴῃς 

θεοῦ, 18 “τὸ - λοιπὸν ἐκδεχόμενος. ἕως 
αοᾶ,. " [τἢ6 Ἰεοξίονοι (5) τχτϑσοοίνίησ οαὐ ἀη11} 

τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον" τῶν -' 
Βῃουαᾶ ΡῈ ρυὺ ἴ6 βποηλθς Οὗ ἰτα  ξοοίβίοο] ΟΥ̓ ἴῃ 

ἱερεὺς μὲν 
ῬὈτχίθϑί 

ἁμαρτιῶν 

ποδῶν αὐτοῦ; 14. μιᾷ.- γὰρ “προσφορᾷ 
θοῦ ΟΕ Ἀἰτὴ, ἴο ΟὔΘ ΤΟΥ" ΟΥ̓ΘΥΙΠΡ 

᾿ τετελείωκεν - - εἰς τὸ διηνεκὲς - τοὺς 
Ὧθ 885 ρουξοοίεα ἰηΐο. 1τῃε σΔΙΎΚΊΩΒ ἸΒΤΟΌΡΗ τὰς (οπμδϑϑὺ) 

ἁγιαζομένους. τ "Μαρτυρεῖ . δὲ ἡμῖν 
Ῥοΐπρ βεῃο δρα. το ϑεδίθα Ι ποββ᾽ μευ ἴο τὰ5 

καὶ τὸ Αι ρΟ δε: τὸ ἅγιον, ᾿Ῥμετὰ γὰρ ᾽τὸ 
8150 ἰμᾷ Βρὶσ ς [6 ΒΟΙ͂ν, ΘΙ οΣ {δα 

"εἰρηκέναι: 36’ Αὕτη ΄΄ ἡ διαθήκη ἣν 
το ᾶνὸ βαϊᾶ ̓ ᾿τρῖσ τὰς σονθδ δ} ἘΚ οἱ 

διοθηδομαῦ πρὸς αὐτούς “μετὰ τὰς 
1 58.811} φονϑῆϑας ῸΣ 5615 ἰονναστᾷ ἰβο αὔίοσ ἴδε 

ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς νόμους 
᾿ δ 5᾽ ἴμοβα, ἴβ βαϑυὶθς Τοτγᾶ, Εἰνίπε 15 

μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν 
ΟΥταα. ὑροῦ μρασίβ. οξίμοῃ, δῃ ὕροῖ (δε [πὲ 

τοῦς διάνοιαν αὐτῶν᾽ ἐπιγράψω 
ΤΆΘΗΤΔΙ ροσοθρῖουθ ὠοΥ οτα 1 5.81} συῖΐα ὑροῦ 

1 Ὁ 6 καϊα 
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ϑούιδ 7 56.085: “ΤΟΟΚΙ 
1 διὰ οοπια σ ἅο ψουΣ 
ν᾿ ἨΔ ἀοαδβ δ'8ν 
νι πψῆϑὺ 15 Εἰχϑὺ 
ὑμαὺ Ὧ6 πᾶν οϑὺδὈ 15 
δῦ ἰ5. βϑϑοοῃᾷᾶ. 10ῈΒν 

“11 τε 
μᾶνθ Ὅθθῃ ϑβϑδηοιηῆρα 
ἰτοῦρ ὑπὸ οἴοριϊησ 
οὗ ἴ΄ῃ6 Ῥοαν οἵ σεδὰ5 
ΟὨγδῦ οὔοθ ΙΟΥ 811 
ἄπιθ. -"- 

11 ΑἸδο, δύ ΣΥ ἐδιδαν 
ὕδκοβ ἰδ βύδύίοη ἔΥΟΠῚ 
δ ἴο ἀδᾶὺν ἴο ΓΟΏΑ͂ΟΘΥ 
ὈυΌΙ]1σ πογνίοα δηὰ ἴδ 
ΟἿΟΣ [6 βϑύῆθ βϑοῦὶ- 
Βσο5 οὐΐοῃ, 8 ὑμθϑθ 
ΔΙῸ αὖ ὯΟ ὑϊπθ Δ 16 Το 
ἴδκα οἰππ ΔΙΑΥ ΠΟΙ" 
ὈΙοίοιν.: 12 ΒΒ ὉΠ ἷ5 
[τ 8} οὔέοτοα “Ὅπ6 
ΒΒΟΙΪΗΟΘ ΤΟΥ 515. -Ὁ 675 
Ῥδϑύσϑν δηᾶ βαὺ ἄοστῃ 
δὲ ἴῃ τιρῃῦ μπᾶ οἱ 

αοᾶ, 13 ἔτοπι ὕπθη οἡ 

δινδϊςῖηρ τἀ} 0}} Ὠἰδ 6ἢ- 

οιηΐθϑ ΒΟ Ὀ6 ὈΙδορᾶ 

85 8. δῦοοι ζὼ᾿ Ὠἷ5 ἔθους 
ἸΔΈῸΥ Ὁ ἰ56 ὉΥ οὔθ 
ΓΒδου 10 1811 ΟΣΓΘυἱηΡ 
αῦ ὯΔ ὰ5 τηϑᾶβ 
{μοϑο ΨΏΟ. ἅγθ Ῥοίῃρ 

ποιοῦ Πρά. ροσίθοῦ ροσ- 

Ρουθ. 15 Μοσϑουύοῖ; 

ὍΠ6 ΠΟΙ βρίτῖῦ 8150 

ὌΘαΥ ΨΜΊΏΘΩΝ5 ἰο ἰδ; 

ΤῸ αἴίοσ. ὃ 'Ὧδ85 βϑλᾶ: 

16“ ἼΠΙ5 ἰἴ5. [88 Ὁογ- 

δαϑης {με 1 - 5881} 
σονοηδεὺ ἰονατα ὑμοῖα 

αἰἴΐοσ ὑποβο: ἀᾶγ5," 5805 
εὐ α ρα Ἵ}} Ρυῦ 

Δ }5 ἴῃ ὑΠΕῚΓ 

αάθοο δῃρᾶ Ἷὶἷη. ἘΒΕΙ͂Σ 

ταϊραβ 1 5181 τυτῖνα 

τ: ᾿ ΜΝ ΡΣ" 
18 ομόναμ, 717ι8,11-18,20.. [η6 Τιοχά, ΒΑΕ ΚυΡ. 

ΓΝ 
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αὐτούς, ---ὀ 17. Καὶ. τῶν". ᾿ἁμαρτιῶν' αὐτῶν καὶ 
 Βοτα, “---Ξ ΑΔα: σὲ μα! “ 5105 ᾿ ΟΕ ἴδματα διὰ 

τῶν. "ἀνομιῶν αὐτῶν --- οὐ . μὴ 
οξ {πε ᾿ ἸΑΜΠΘΒΒΉ65565 ΟΥ̓ ἴσα. ---, ποῖ -- οποΐ 

ἡσθήσομαι ἔτι 18 ὅπου ́᾿ δὲ ἄφεσις μνη 
Ι5ΗΔΠ ΤΘΤΩΘΙΏΡΕΣ. εἰ; ψοσΘ Ὀὰξ οἰ σὸ ΟἹ 

τούτων, οὐκέτι προσφορὰ. περὶ: ἁμαρτίας. 
οὗ ἴμαβο. :Ὡοῦ γος οϑβοχηδ περὶ μ μα ἰϑὰ το: 

19 Ἔχοντες οὖν, " ἄδελφοί, - 'παρρησΐαν 
ἜΝΙ ἐδογεΐοσα, Ῥσσίῃοσβ, οαΐβροκθπηθβ8 

εἰς - -τὴν-: εἴσοδον. τῶν ἁγίων ἐν τῷ ̓ αἵματι 
πὰ ἴμο. ννὰῦ Ἰἰο οὗ ἴθ ᾿δοῖῖες ἰθ ἰὴ ῬΙσοάᾶ 

σοῦ; 20΄. ἣν. ἐνεκαίνισεν ᾿ ἡμῖν ὁδὸν 
Ἔα, τ ΟΜΈΪΘΗ δ 1ῃπονδϊῖεα ἰο τ.5. ΨΑν 

Ἐκ μεων . καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ 
ταῖν Βιδισϊοτοα δηᾶ ᾿ἰνίμδ τοῦ 1{6 

καταπετάσματος, τοῦτ᾽. ἔστιν: τῆς σαρκὸς 
“οὐτίδίη, - .: 15 5 οἰ 6 Β6588 

αὐτοῦ, 21 καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ. τὸν οἶκον τοῦ 
οὗ ἴτω, ᾿δηᾶ Ῥυίεβε, τοδὶ πἀροῦ δα Βοῦδα ΟΣ 86 

θεοῦ; 22 - προσερχώμεθα ετὰ ἀληθινῆ 
αοὰ, ΄" ᾿αΑΩΥ τος τερκοεσα αὶ “νῆα πτ ἰὴ 

καρδίας -. ἐν. πληροφορί ᾿ πίστεω 
Ὠρατί ἴα . ῈΠΥ ξαῖτις ἀν τον Ὁ ΔΙῸ" 

ἘΣ μῶν ες" τὰς." ̓ καρδίας ᾿ ̓ ἀπὸ 
ἔν 6] Βάντηρ Ρεὲπ βρυιπ ΚΙ α δὲ Π Πραχίβ ὁ ἼτοΟΤΩ 
συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ ̓ ΄.. λελουσμένοι 
φομβοίθποα.. ὙνΙοΚαά.. 0. ἵν 6] βανὶπα Ῥεθα Ὀδιμπεα 

τὸ ςσῶμας ὕδατι, γ΄ καθαρῷ". 
ἰμ6. Ροά; ψ.. ᾿ ἴο᾽ νγϑίε σι ᾿ς Ἰσδα; " 

23 κατέχωμεν͵, τὴν ὁμολογίαν" τ 
τ ΤΆΣ ΜΈ Ρε ΒΟΙαΙ ΠΕ, ἄνα ἴπ “᾿σπξεββίουι οὗ νας 

ἐλπιῦος." ἀκλινῇ,-. πιστὸς “ οὐὰρ. ἜΣ 5 
“Δοῦ ᾿λο της," πο Ν ον - 1π8 (ὁπ6) 

ἐπαγγειλάμενος, 24. καὶ. "Ξκατἀνθῶμεν “. 
Βαν η 5. ῥχοσηϊβεα;. πᾶ γαδν ΑΘ ἐπ β πε, ἄονστι 

ἀλλήλους:: εἰς:. ᾿᾿ παροξυσμὸν Ξ ἀγάπης: "καὶ 
οὔθ ϑηοίμοτ. .} Ἰαίος ᾿βηλσροηΐασ Ὀθϑία 6. "0 Ἰον δ ἰδ 

καλῶν. ̓ ἔργων, 28.. «μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν 
οΥβηθ᾽ ᾿ ὙΌΣ Β, 3 “οί 2θανὶηδ ἄονναι πὶ 

: δ αδ πα Ἶ 
. ἐπισυνάγων: ἣν οἰ ἑαυτῶν, . ᾿ς καθὼς, -ἔθος 

-Παρακαλοῦντες,-. . καὶ 
: ΘὨΘΟΌΤΘΕΊΩΕ, -- πα. 

: ὅσῳ. ἣ δλδ τοῖς 
Ἡτδλαςτ,, 3 ἴο Ἔονν ἐλαομς ΟὟ ἸΟΟΙ δἱ 

ἈΣΉ ΣΟ ΟΣ, -τὴν πέραν. πἰβολ ΦΑλο. τὸν στ ,ϊ ταν ὐσθο τοας 
ἄταν τεθατ ἅπεα’. : ἐπέρα ον νον ὙΠ2Ὲ ἐρτα 

᾿ΜΘΘΓΙΏΡ; : 
ὙΑΙΌΤΟΣ ὕδμαί' Ῥτουηῖβοά. 

ἨΕΒΒΈΈΕΥΥΝΣ 10:17}.-2 5 

ὑβοη,᾽ "1710 5ᾶγ5 δἵ- 
᾿οσασᾶβι" ᾿ΞΑΣΩ͂ ΣΙ 
5881 Ὃν Ὧο- ἸΔΘΒΏΚ 
6811 ΤΏΘΙΥ 5ἰῇβ δῃηᾶ 
{ποῖ Ἰα]θαβ ἀδοᾶξ ἕο 
ΤαΪΠα ΒῺΥ ΙΔΟΥΘ.᾽’ 
18 ΝΟ ψΏΘτα ἔδοσα 15 
ΤΟΥ θηθαθ ΟΥὐὁἨἠ 8656, 
ΠΟΥ 15 ΩῸ ἸοβεΣ. 8 
ΟΠ ΘΙ ΩΡ ΤῸΓ ΞἰῺ. 

19 ΤΏ ογοΐοσο, ὑτοίῃ.- 
ΟΥΒ, 5'5ὴ06 6 πᾶν 
ὈοΟΙἄμθ55 ΟΣ -Π6 τᾶν 
οὗ οπίσν Ιηΐο ἔμ ὮΟΙΪΥ 
Ρίδοθ Ὅν ἐπὸ ΒΙοοάᾶ᾿ Ὁΐ 
᾿'οθαβ, 20 ψῃο ἣδ πι- 
᾿δυρυταίθα ῸΣ 8 85 ὃ 
ΠΡ 8Πη8 ἡνίηρ ὍΔΥ 
᾿Βσουρ {μθ΄ οὐτίδίῃ, 
ὑπᾶῦ ἰ5, πὶ ΕἸΘ5Ώ, 
21 δια “δίηπσθ θ᾽ βδνα 
δι στϑαῦ Ῥγίεβε. ΟΥΟΣ [720 
Ῥϑαδδ οὗ - (οἄ;: 22 Τδὲ 
5 ἈΡΡΓΌΔΟΙ ὙΠ ἰστὰθ 
δα γῦβ΄ ἴῃ, [6 ἼᾺΙ 85- 
Βα ΠΟδ ὋΣ ζαλτῃ, ἢδᾶν- 
ἴηὴρ πδᾶ οὐγῦ. Ἡβαγίσ 
Θρτ ΚΙ: ᾿ΣΌΤΙΩ, ΕἸ 
ΨΙΟΚΘοά σοήδβοίθησα δηᾶ 
ὍῸΤΙ Ροά θα. Ραιπϑᾶ 
δ 96} 
ΓΠ2ΦΊοΣ τσ ΠΟΙ ́ Γαβὲ 

᾿οἹδα 9: ὙχαῦοΣ, 

μ6 ῬαΌ]σ ἀδοϊαγαύίοῃ 
ΟΥ ΟἿΓ Πὸρδ'᾽ σπου 

ΕἼΣ δ᾽ 15 

Ζ4 Απὰ Ἰδδ᾽ 115. ΠΟΙ ΒΔ 
ὅΠ6 δποΐμον ἰο Ἰποῖδο 
ἴο Ἰογο δᾶ Ἐμδ ὙΟΣΚΚΒ, 
25 τοῦ Τουβ εἰτιθ ἘΠῸ 

Ἰρϑάτασ οάαϊ μον ἀρϑα: ὉΣ βειζθβε, ̓ἀξοστάνηε, ος φυρίοϊα [65 πεεϊαρ [ΟΓ- ὈτβδΙν 65 
Τορϑῦῃοσ, 8.5 ΒΟΙῚΘ ΒδΥΘ 
ἴδε, οὐδέοχα;" μα ὥρῃ“ 
οὐὐξοσίης Ὁη8 ΒΟ Πὲσ, 
πᾶς ΓΕ δ6 τοῦθ 850 
85 τὸῦυ Ῥόδοϊά. 188 ἀδν 
ἀτασηρ ον 

11. τι 585 ἀεί τας ἄν, ἐδ ν διὰ πατεῖς Μ55. 69, 104, δἵς, Ἐοαδος δε το 
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20 Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν 
. ΜΨΆΏΠΠΌΠΥ ΟΥ τ ΚΒ᾽ΔΩΙΏΒ οξιιβ 

ετὰ τὸ λαβεῖν. τν ἐπίγνωσιν τῆς 
ἈΕΕΣ ἴὰς ἴο αρενς {ὰς δοουχαίο Καον]θαδα οὗ ἔπ 

ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν 
Ἔχ, Ὡοΐ νοΐ δροιυξ 5105 

ἀπολείπεται θυσία, 27 φοβερὰ δέ τις 
15 θείῃ Ἰε δ ΟΕ βϑοσιῆςα, Ζεασ] Ὀμπΐῤ βοΐὴβ 

ἐκδοχὴ : κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος 
εχρϑοΐδαϊίϊοη οὐ͵]υάρτησς μὰ ΟΣ ὅτε Ζ681 

ἐσθίειν βελλοντος τοὺς 
ἰο 6 οαϊϊτῃϑ ἰὴ αρουΐ ἴδε 

ὑπεναντίους. 28 ἀθετήσας͵ 
(ο65) υπρᾶογ--ρδϊηβί. Ἑδνὶμδ Ραΐ δϑἰᾶς 

τις νόμον Μωυσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν 
ΔΏΣΟΩΘ Ιδνν ΟΥ Μοβο ΡΥ ΓΟ ΟΟΙΌΘΒΒΙΟΧ5 

ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνήσκει" 
προ νο τι ἴῆσθοθ ψυἕΐμεθθε 8615 αν ηα; 

2. πόσῳ δοκεῖτε χείρονος 
ἴο ον ΤῈ Οἢ 816 τοῦ ἐἱκῖης ΟΣ τνοΥβϑ6 

ἀξιωθήσεται τιμωρίας. ὁ 
Ψ11 Ὧς ΡῈ σοουμίρα ννοσίν οἵ ΡῬυμίβδσηθηΐ τῆς (ο:6) 

τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας,. καὶ 
16. ϑὅοὰ οείμε αοά Βανίπε ἐγασαρθᾶ ἄοννῃ, δηῃά 

τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος 
16 Βιέσά ΝΥΣΑ »ιἀθήκης ΠΟΙΏΣΏΟΩ ΠΑΥΩΡ εβίεεσαθά. 

ἐν ᾧ .ι, ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς- 
ὰ ΜΘ Ὧθ νν85 βδῃο θεά, δὰ πα ρὶστιὶ οἵ με 

χάριτος ἐνυβρίσας. 
υλάοδοσνεοα Κἰπάηθβ5 μανίηρ σοι οΙΤΠΟΊ5ΙΥ Ουἰζαροά. 

80 οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα 
Ὑε δνε Κηονα Ζοντ τῆ 6 (ΟΠ 6) αν] βαϊὰ 

Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω- καὶ 
ἸἼἸοτθ νοηβοβηςρ, 1 0111 }0ΔΥ ἴα σχεϊαχ; δηᾶ 

πάλιν Κρινεῖ Κύριος τὸν “λαὸν αὐτοῦ. 
δϑδδΐπ ψΨπὶ ἡυᾶδε - Ζοτὰ τὰς γρρϑορὶς οξδίτω. 

. 

'ρας ἐμπεσεῖν εἰς 
πᾶς 

31 οβερὸν τὸ 
Φ Β ΠᾺ ἴο 23.111. ἱπίο ἘΘΑΥΖῸΙ (15) [86 

θεοῦ. ζῶντος... 
οὗ ασοά ἰἸἰνίηξ. 

32 ᾿᾿Αναμιμνήσκεσθε. 
τς ΒΘ ΣΟΙΔΘΙΔΒΟΣΙῺΩ δ᾽ ΑΘ ϑῖ 

ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν 
ΟῚ ἴὰ ψΒΙοη μανίηρ θθοα δ! ρηίθηθα ταῦ ἢ 

ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων, 883 τοῦτο 
σοῃῖοϑὲ σοῦ οπμαιχεα ο οχίησβ, ὠ ἀἐἔδῖ5 

-δὲ τὰς πρότερον 
Ῥυξ ἰἴῇ6 δοιτη τὶν 
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26 ΕῸΣ ἰ2 τὸ Ὦγδο- 
σα δίπ σιν, αὔΐον 
Ὠϑνίηὴρ σχοοαίνεα {8 
δοουγϑίθ Καον]θᾶρο οὗ 
{μ6 σπϊ, θγΘ ᾿ς Ὧο 
ἸΟΩΘΟΣ 8ΔῺ}) 58. ῆοα 
ἴοσῦΣ δἰὺβ Ἰοὺ, 27 Ὀμΐ 
[{πότ᾽ 15] 8 οοχίδ ἢ 
ΤοΑΥα] οχρϑούδυϊο οἵ 
ἡυάρταρῦ δηᾷὰ [ς{ῃ6 γα 
158] ἃ ΒΟΥ 6αϊουδν 
ἐῃδαὺ 15 σοΐῃρ ἴο 6οη- 
Βα ὑποϑο 1 ΟΡΡοΟΞἕὶ- 
οι. 28 ΔῺΝ τὰϑὴ ἰμδὺ 
ὯΔ5 ἀϊετεραγάθα ἴα 
Ἰὼ οὗὐ Μοβθ ἀἷΐδα 
ψιὺδουῦ σοΟΙΔΌ 855: 0, 
ὌΡΟΣ ὑῃ6 ἐθϑΌ ΟΣ οὗ 
ὕψο ΟΥΓὗ ἰῆγτεθ. 290 
ὨΟΥ͂ ΤΊ ΘὮ ΣΏΟΓΘ βονο στο 
8. Ρυχϑηχηθηῦ, ἀο τοῦ 
ὉὨΐΚ, 1} 6 ταδὶ Ὀ6 
οουμίοα τνοσν ψΏΟ 
Ὧ85 ὑσδυιρὶθα ὉΡοΙ ὑῃ6 
οι οὗ αοα δὰ 0 
85 οδϑἰθοιηθα 85 οὗ 
ΟΥΙΏΘΔΥΥ γ841}0ὃοἅὲλ 
ἨΙοοα οὗ [86 οογθηϑδηΐ 
Ὁ ὨΙΟΗ 6 ψὰ5 5820- 
Προ, δηἃ ΜῺΟ Ὧδ5 
ουϊταρεοα [μ6 5ρἰσιὺ οὗ 
υηᾶοϑοσνοα ΚΙ 655 
αὶ οοπὐοσαρῦῦ 30 ἘῸΣ 
ψο Κῆον ἢΐπὶ ὑπαὶ 
δαϊᾶ: “Δ ουροᾶμοθ ἰδ 
Ιΐη6; Σ 11 τϑοοῖὰ- 
ῬΘΏ56᾽;" δβδῃά. ἃρϑίῃ: 
“ΦΟΏονΔῺΡ Ψ{Π1ι Ἰπᾶρα 
Ὧϊ5. ὍΘΟΡΙΘ.᾽" 811 [15 
8 ἴσα ἰηΐηρ ἴἰο 
411 ἰπἴο 6 δη6α5 
οὗἨ [86] ἡνίηὴρ αοά. ᾿ 

, 32 Ἠοψόνεσ, Κοορ οἱ 
ΤΟΙΔΘΙΡΟΥἑηρ ὑδ8 
ΖΟΙΓΔΟΙ ἀδΥ5 18 
ΜΏΪΟΣ, αὐ τοῦ 
ἍΕΣΟ οΠρηὐοησᾷ,. χοῦ 
δῃηαυτοᾶ 8. φσσθδῦ 
οοηίοδῦ πὑπᾶρσ βυΐῖ- 
ΖοΥπρ5, 33 βου οὐ 5 

80. Ἅ 111 ΤΟσΟΙΏΡΘηΞΘ, δᾶγ8 ἴμ6 Τοχᾶ, ΑΞ δηᾶ Ἰοχίυβ Βοοορίαβ; Ἱ 

Ὑ11 ΤΘΟΟΙΡΘΩ56,᾽ 86.) 5 Φεμονδῃ, 17.811-16,19.. 300 σΘ Βονδῇ, 47.8,11-18,20. ἼΒΘ 
1ιοχᾶ, αν βϑὅνν. 
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καὶ θλίψεσιν 
δὴ ίο ἰτἱρυϊδέϊοοϑ 

τοῦτο δὲ κοινωνοὶ 
1815 ῬὰΣ 5ΠΔΣΟΥΒ 

τῶν. οὕτως ἀναστρεφομένων 
οὗ [86 (ο"65) [11 τυχηΐπε Β6Ινθ5 Ὀ801ς δηᾶ ζοσίῃ 

γενηθέντες. 34 καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις 
ΒΑ ΩΕ Ῥδοοπῖθ; διὰ ἔοσῦγ ἴο ῃ6 Ὀουπᾶ (οΠ65) 

συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπταγὴν τῶν 
τοῦ 5Βυυωρδϑίῃϊζοα, πᾶ ἴδε. βπδίομίη οὗίῃμε 

ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς 
Ῥεϊοισίησ5 οὗ τοῦ δ. 21} ΑΙ 

προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν 
τοῦ τεςεϊνεᾶ ἰοννατζά, Κπονπξ ἴο Ῥ6 Βδανίῃ 

ἑαυτοὺς κρείσσονα ὕπαρξιν καὶ μένουσαν. 
ΒΕῖΙνε5 [7.9 Ῥχορεοσίν δηῃηᾶὰ σεζωδίῃϊηρ. 

85 . Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν 
Νοΐ “στοῦ Βββουϊὰ ἰᾷτον αὐνὰν Ἐποσοΐοσα Β..Ὶ 

παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει εγάλην 
ουϊβροκθθηθββ οὔ σου, ψμίομ 15 πανίησ " β σὰ 

μισθαποδοσίαν, 36 ὑπομονῆς γὰρ 
Εἰνίηξ Ὀ8ῸΚ οὗ σεννδτζᾶ, οὗ φηγαπος ᾿ ΟΣ 

μὲν ὀνειδισμοῖς τε 
ἐπᾶθοα ἰο σορσοϑοῆεϑ δῃάᾶ 

θεατριζόμενοι, 
Ῥοξῃδ εχροβϑὰ 85 ἰπ ἐπϑαΐοσ, 

ΝῚ 

᾿ ἔχετε . χρείαν ἵνα ᾿ πὸ θέλημα 
τοῦ 8:6 Βανησ Ὠροά ἴῃ ογᾶοσχ ἐπα {ῃ6 ὩΣ 

τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε 
οὗ ἴα αοα Βανί ἄορ σοῦ σοϊσιλ  σΑΥΥΎ ΟἿ ΤῸ Χ 5οῖν 65 

τὴν ἐπαγγελίαν: 37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον 
16 Ῥτοσηΐβα; γε Σου ἹπῆςΘ δον ΤΌΘ 

ὅ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ ὅσον, . ὁ 
Ὦονν τς, ἴδ6 (οπ6) ΟΟΙΣΏ5 Ὑ0}}1 ασχίνα δῃᾶ τοί 

δίκαιός εἰ χρονίσει. 88 ὁ δὲ 
με 1} Ρ6 ἀθιδυηδ; 16. Ἀευΐ τἰ δου (ο.6) 

καὶ “ ἐὰν μου ἐκ πίστεως ζήσεται, - 
οἔτὴθ ουίῇ οὗ ξαὶῖῃ ΜΠΠ1να, δρᾶ ἱξθνου 

ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ 
ἢ 5ῃου!ᾶ ἀγϑν 5618} ὑπᾶθσ, ποΐ 15 ἐμίηκίηρ 611 ἴῃ 6 

ψυχή μου᾽ ἐν αὐτῷ. 39 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν 
501 οὔθ ἴθ Ὠΐγῃ, Ὧε »»υὶΐ πο ΨῈ δα 

ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ 
οὗ ἀτανὶηξ 5615 μος ἱἰπίο ἀεπίσιοςος, ρμυϊ 

πίστεως εἰς .περιποίησιν ψυχῆς. 
οΣ ξαϊϊ ἰηἴο δβδοαυλϊσπδ οὗ 508]. 

11 Ἔστιν δὲ πίστις. ἐλπιζομένων ᾿ 
1.5. »ϊ ξαϊίῃ οὗ ((81η955) Ὀεΐωρ πορϑᾶ Ζοσ 

ὑπόστασις, πραγμάτων - ἔλεγχος - οὐ 
5 -5 8 Πα: 5, ΟΣ 155 ΤΟΡτοοῖ ὯΟ 

βλεπομένων“ 2 ἐν ταύτῃ - γὰρ 
[15 [2411}} 

πρεσβύτεροι. - 
“ΟἹαΘΥ Σήθ. ᾿ 

(8:55) Ῥεΐῃρ Ιοοκρᾶ δἵ; "τ ΥῸ Ὁ 

ἐμαρτυρήθησαν οἵ 
πεῖς ἐτυρήθησαγ ἐμ6 

ἨΕΒΕΈΝΡΒ 10: 84---11: 2 

ΨΏ16 τοῦ σοῦ Ὀοΐηρ 
ΘΣΡΟΒΘΑ 85 ἢ ἃ ὑϑαύου 
ὈοΐΏ ἴο σΘΡΥΌΒΟἢ 65 
δη4 ὑρυϊδύίοηβ, βηὰ 
βοσιθιηθα ΨΏ16 τοὺ 
Ῥδοϑὴθ βῇδχσεοιβ ψιῃ 
ἴμοβα ψὯο ψοσα μανίηρ 
ΒΌΘΟΗ δὴ ΘΧΡΟΙΙΘΏΟΘΘ, 
84 ἘῸΣ τόὸῦ Ὀοίῃ οχ- 
ὈΥΟΘΘΘα, ΞΥΤΡΘΙΩΥ ΙῸΥ 
ἴδοϑδθ ἴῃ Ὀχΐίδοη δηᾶ 
ον ν ἰοοῖς ἐμ ρυ- 
ἀδυίηρ οὗ στοῦ Ἀ6- 
Ἰοηρίηρβ, Κπουίηῃρ γοῦν 
ΨΟΌΓΒΘΙνο 5 ἤδΥθ. 8, Ὀθὺ- 
[6 Δα δὴ δοϊαϊηρ 
Ῥοβϑθηβίοῃ. 

35 )ὸ ποῦ, μοχδΐοσο, 
σον αν στόοῦκ ἔτθο- 
ὭΘ55 ΟΥἨ 5ΞΡΘΘΟΏ, ΨΏΐΘΗ 
85 ἃ στοαὺ σγρνασά 
ἴο ὍὯ6 δία ἰδ, 86 ΕῸΣ 
γοῦ. δῦ πορᾶ. οἱ 
οηαυσϑηοο, ἰῇ οτᾶσυ 
ὑπαύ, δίς σοῦ ἤδνθ 
ἄοῃθ [6 {11 οὗὐ αοά, 
ὙΟΤ ΙὩΔῚ τοοοῖνα ἴῃ 
[1] ΠΠΠσλσηῦ οὐ {6] 
Ῥτοιῖθθ. 537 ΕΓ γοῖ 
“8. ΨΘΟΙΥ͂ 1016 ΜΏ116,᾿" 
δηαὰ “ὯΘ γ͵ὴο ἰβ. οοῃ- 
ἴπῃρ᾽ ΨῈΠρρρἜ δὐτῖνθο δῃᾶ 
ἍΨ1]1 ποὺ ἄθῖδν. 
38 “Βιυὺῦ τν. σὶρ ύθοι5 
ΟἿΘ ΨΠῚ 1ἴνὸ ὉΡΥ τϑᾶ- 
805 οἵ ἔαϊνη," ϑδῃηᾶ, 
“ἍἹὋ ὯΘ6. ΒΚ. Ὁ80Κ, 
ΤῺ 50] 85 20 0168- 
ΒΌσΘ ἰὴ Ὠϊχη,᾽ 89 ΝῸὸ 
ΜΘ 816 “πο {6 βοχγύὺ 
ἐπδὲ βησίηῖς ῥβοῖζ.. ἴο 
ἀοβισιούζἍοη, Ὀπὺ [ἢ 
βΒογὺ ὑπαὺ πᾶν ζδὶ τη 
ἴο [86 Ὀγθβουν]ὴρ 8118 
οὗ 8 5011. ἌΝ 

Ἰ ἘΔΙΒ 15. [88 
διόδαγοα ὄχρθοΐδ- 

ἐΐοι, ΟὗὁἨ ὑμίῃρθ Βορϑὰ 
ον, πα ονϊᾶθη ἀθη1- 
οπδύσγδύϊοιι οὐ σϑϑ 865 

ὁ ΒΟΌΡ ποῦ ὈΘΠΘΙά. 
ΦΕΟΥ ὮΥ Ὠλθδὴ5 οὗ 
{15 6 τϑῃ οὗ οἱά 
ὑϊὴθ5 Ὡϑὰ πιο ϑ8 
ῬΟΙΏΘ ἴο {ὑπ λ. 
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νοοῦμεν 
8 876 σα 5 

τοὺς αἰῶνας ῥήματι 
δὅθ.9 ἰο βαυίηδ 

"φαινομένων 

3. “Πίστει 
Τὸ ὥβϑιτα : 

ρτίσθαϊ᾿ 
ἰο ἀδνοῚ | 1:3. ἐδν οὶ ἄοψῃ. {86 

θεοῦ εἰς. : μὴ ἐκ 
οὗ αοά, πῶ ἃ δι ποὺ οὐΐ οὗ 

'"βλεπό μενον 
Ῥοΐηῃξ Ἰοοκρα δ 

γεγονέναι. ᾿ 
. ἴο αν οσουχτγρα. 

“Ἄβελ παρὰ 
ΑΌΘῚ Ὀεβιάς 

θεῷ, δι᾽ 
Εοάᾶ, «χσουδῃ 

δ σξα,ς τ δ Ἔν Σ ἐ αρτυρήθη ᾿ πεἶναι 
ἀκ τ ἀκίση πὰ Ν τ εν κόδα νγιζθϑ5 ἴὸ ἴο 6 

δίκαιος, . Ε μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς: δώροις 
τ Ιθοιβ, Οὗ (οτ8) υνυϊποβϑϑίησ ὌΡροσ  ἰμ6 ξεν 1} 

αὐτοῦ «τοῦ. θεοῦ, καὶ ὀὀδι᾽ αὐτῆς 
ΤΥ οείμθο - αοᾶ, ἃπᾶ᾽ Ὁ ΏΧΟΌΡΕ ΕἸ] 

ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ: 
Ἀδνίηξ ἀϊεᾶ νεῖ με ὶβ ΞΡΕΕΙΞΕΣβΣ." 

ἴδε ἄβωρ) 

4 Πίστει πλείόνα θυσίαν 
Ἰο. Ζλτ- ἤ ΙΏΟΥΘ 5ΒΟΥΗΟα 

Καὶν -- προσήνεγκεν τῷ. 
σαθ ο΄ ὡ Ῥοτο ἰονψατσά ἴο ἴδ 8 

5 Πίστει: “Ἐνώχ. - :μεέτετέθη τοῦ 
τ ΤῸ ἢ Ἑποοῖ. τνὲ8 ἰγδηβέοσσεα οἱ ἴὰ6 ποῖ 

ἰδεῖν. ̓  θάνατον, καὶ οὐχ -ηὑρίσκετο 
ἴο 868 ἀραΐῃ," . δι τοὺ Ὧθ νγ85 Ρείῃρ Σουπᾶ 

διότι “: μετέθηκεν. αὐτὸν ὁ θεός πρὸ 
ἢ ΤΩΣ ἰταηβέθσσεα Ἀτὰ ἰῃ8 αοᾶ; Ῥεοῖογζα 

γὰρ τ εταθέσεως μεμαρτύρηται 
ον τῆς ἰτασβέοτοποθ. 5868 Ὧ85 Ὀ6θῺ ὈΟΣΏΘ νυ η 655 ἴο 

᾿ὐαρεστηκέναι ΄ . θεῷ, 6 χωρὶς δὲ 
ἴσο ᾶνθ ριθαβξθᾶ ψ611 ἰοῦ ΓΝ αοά, δραχί ἔτοσὰα Ὅαΐ 

πίστεως. ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι, πιστεῦσαι γὰρ 
ΤᾺ ᾿ἸΆΡΟΒΒΙΡ18 ἴο᾽ Ῥίεδβθ ψ7611,. ἰο Ῥεΐῖθνα ἔοσ 

. υπὸν. προσερχόμενον - τῷ 
με (οθ) ἡ σοτηϊῃξ ἰοννδτα ἰο 188 

ἔστιν ᾿καὶ. τοῖς ἐκζητοῦσιν 
615. δηᾶ ἴο ἐπε (ὉΠ 65) ᾿βεοϊίηα ουἱ 

μισθαποδότης ὀ γίνεται. 
“ΒΝ Ὅς, ο᾽ τον ατᾶ Ὧ6 15 ὈερογΙ, 8. 

ξ : δεῖ . ᾿ 

εἱ ΒΕῚ Ὀἰπαίαα 

θεῷ- ὅτι: 
οα παῖ 

αὐτὸν 
Ἀλτὰ 

χρη ματισθεὶς - Νῶε 
ΒΑΕ Ῥδϑῃ αἰνίῃθιν νδυηεα . ΝοδῈ 

μηδέπω βλεπο μένων 
ε ἰποῦ 85 γε Ῥεΐπβ Ἰοοκεά δἷ 

᾿κατεσκεύασεν κιβωτὸν. εἰς 
ΔΙκ 1ηῖο 

δι᾿. 
ΠῚ 

καὶ 
. 8 

.«Ἴ Πίστει .. 
Ἰο Ἰϑ1ν 

περὶ ἴἷἪ. ̓ “τῶν 
δΡροιυῦ "86 τ 

εὐλαβηθεὶς. 
μαντῆν Ῥεβὰ με Ψ ΘΙ δὲ σοηδίτιοίθά 

σωτηρίαν. τοῦ - οἴκου 
-βαιναίίου. - ΟΣ μα. Βουβεμο]ᾶ 

κατέκρινεν 
Ὧδ υᾶρσεά ἄοσψῃ ἰμ6 

αὐτοῦ͵. 
ΟΣ Ὡϊτη, 

τὸν κόσμον, ς ᾿ς 
ΠῚ [ξΑ]}}]}- . ΜνΟΧΣΙΑ,, 

(λλπ 55) ΔΡΕδσΊ. 

᾿ ὨΓΟΌΠΡῺ 
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ΒΥ ξαϊῃ τὸ Ρδυ- 
σον ὑμαὺ 6 ϑυϑύθιωβ 
οὗ ὑμΐηρβ ψοῦα ρΡυὺ ἴὰ 
ΟΥΟΥ ὉΥ Οοὐα᾽ 5 ψογᾶ, 
50 ἰδαὺ ψηϑὺ 15 Ὀθ; θᾶ 
Ὧδ5 σοῃδ ἴο ΡῈ οὔ οὗ 
τῆϊηρπ ὑμδὺ ἀο ποὺ 80- 

ΡΕδτ. 

4Ἐν ἕαϊῃ ΑΒοὶ. οἵ- 
ξογθὰ αοᾶ ἃ βϑϑοσίῆσθ 
οὗ ρυϑαίθσ ψοσίῃ ὑμϑὴ 
σα, ὑσουρῃ ΜΏΪΟΩ 
[{810}} μ6 δᾶ ψιθϑβ 
ῬοΙῺΘ ἴο Ηἷχα ὑῃαὺ Ὧ6 
85. τὐἰσηύθοιιβ, αοά 
Ῥοαυϊὴσ τιὶΐθδο. .τὸ- 
5ροούϊηρ ὨΪϊ5 οἰ ῦβ; δηὰ 

οὐ 6, 8]- 

που Ὧδ . αἰεά, νοὶ 
Ἢ 5Ώ0ΘΔΑΚ5.: 

. 5 ΒΥ -:Ἰαλ τα . ἙΠΟΘῊ 
νᾶ ὑγθ ΒΟΥ 50. 85 
ποῦ ἴο 566 ἀρδαίῃ, δηᾶ 
ὯΘ6᾽ 85 ΠΟΘΙ. ο Ὀ6 
τουπμὰ Ὀρσοδϑὸ αοα δά 
ὑγϑιηϑίοσυθα. ὨΪΤΩ ;  ΤῸΓ 
Ὀαΐογα Ὠΐβ δ βίο 6 
Ὧδ6 δϑᾶ- ὑῃ6. ψιῦθϑϑ 
τὺ 6 δα ρἹθαβρὰ 
αοα νψ6}}. ΘΟ Μοσθϑονοσ, 
ϊυθοιῦ ἔαῖΐῃ ἰὑ 5. ἱτὰ- 
Ῥοβδίθίθ. ὕἤο ΡΊ68858 
[1] 611, ἴὸὼ᾿Σ ὯΘ 

ἰμαὺ δρρτόβοῦθς αοῦᾶ 
ταῦ ὈΘΙανα ὑμαὺῦ Ὧδ 
5. δηᾶὰ ὑμαῦ 6 ἢὈ6- 
ΟΟΥΔΘ5 [86 τον γάοσ οὗ 
ὕποξβθ. θαυ θϑῦν 566 Κα 
ἰὴρ Ὠἰχη.- 

ΒΥ ἴδ ΝΟΔΕΣ: 
ΔΊΣ Ὀοΐηρ φσίνθη 
αἰϊνίθθα ψϑτηϊὴσ οὗ 
ὑμίρβ ποῦ... γεῦ Ἀ6- 
Ὠ6Ια, 5ϑονθᾶ. ρμβοαὶν 
θα δῃᾶὰ οομβίγαυοίεα 
8 81τᾧὠἂὠ ΤοΥ ὑδ8 
βαρ οὐ Ὡΐ5 ΒΟΙ56- 
ΒοΙᾶ; δῃὰ ὑβγοῦρσῃ 
115 [1811 . 6 σοῃ- 

᾿ ἀοηχηθᾶ {86 ψουϊά, δπὰ 

ΨΨΨΆΆΝΝΝ 

ΡΎΨΌΡΟΝΝΝ 
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τῆς ᾿κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο 
ΟΕ ἴῃς βδοςογαϊηρ ἰο ξδίϊῃη ΥἹΡἰΘΟΌΞΏ6 55 ΒΘ Ῥθοδσὴθ 

κληρονο μος, 

8. ἡ ΒᾺ καλούμενος ᾿Αβραὰμ ὑπήκουσεν | 
Το ἔβι ἢ Ῥείη οδἷ θὰ ΑΡσϑδῆϑία.. - σρονεὰ 

ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν. ἤμελλεν 
ἴο βὸ ουξ ἰηῖο." Ῥίθδος.. ψΒΙΟἢ - 6 πὶ τρόμρΣ δροιυΐ 

λαμβάνειν ́̓᾿ εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθεν... 
1ο Ῥοὶ τϑοθὶνιη δ ἰηἴο ᾿ἸΒευῖίδῃςα,.. δηᾶ πε νεηζοιῦὲ 

μὴ ἐπιστάμενος͵ ποῦ ἔρχεται. 9 Πίστει 
ποὲ. Κηον ΠΕ ψ 6} ΡΘΕ 'ὯΘ 15 βοΐῃσ.. το ἔδιτῃ 

παρῴκησεν ᾿ εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς 
Β6 ἀννγεὶ θεϑίαθ. ἰηΐο βαγίῃ οὐἰῆθ .ργοζωΐϊβθ. “ 85 

εὐ ἢ ἀλλοτρίαν, . ἐν: σκηναῖς 
οὔθ ΒϑΙοησησ ἴο δηοίδμου, τ τοῦ πὶ ὁ, ἐφηΐβ 

᾿κατοικῆσας “μετὰ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ τῶν 
δανὶῃρ ἄννοῖὶ ἄονν πῃ ον Ιϑδδὰσ. δῃᾶ. ὅδοο;ῃ. 6 

συνκληρονόμων͵ τῆς ἐπαγγελίας τῆς: αὐτῆς: 
7οἰηΐ Πφῖγϑ οὗ ἴὴ 8 ῬτΟΤΪΒ6 Ψ ΘΙ; 

10- ἐξεδέχετο γὰρ. τὴν τοὺς ποις 
: Β6 )ὲ5 γαοθίνιη οαὖὐ ἴοῦ ἴῇ6 {86 ξουπάκξίοηβ 

πόλιν ἧς τεχνίτης. . - καὶ 
οἷν, , οὗ ΜὨΏΪΘΕΒ ΔΙ ῆσοΣ δηᾶ 

εν - θεός.. 
τὰς. 6οά, δε ἢ ὶ : 

καὶ αὐτὴ Σάῤῥα “ἀρῤναμι εἰς 
8150 - νΕΥν ΞΑΓΔῊ Ῥονε ἱἰηΐίο 

σπέρματος ἔλαβεν... καὶ παρὰ 
οὔβεεα 586 σβορίνϑα ᾿διᾶ. θρϑιᾶρ 

ἡλικίας;. - - -ἐπεὶ “πιστὸν 
οὗ ἂρ (χα), βίποθ.  ξα 8] 

τν ᾿ἐπαγγειλάμενον" 
ἰὰς (οη6) .. : ανίὴρ Ρῥσχζοσζηϊβθα; 

΄ καὶ ἀφ᾽ ἑνὸς 
τον ΔΙ5ΒΟ᾽ 1 τ ΠΟ ΈΓΟΤΆ, ΟΠ6. 

καὶ -- - ι--ταῦτα-" ᾿ 
δᾶ :- 656. (1155): 

καθὼς τὰ 

ἔχουσαν: 
Βανληδ 

δημιουργὸς ̓  
ῬΌΡ1ς ΨΟΥΚΟΥ 

τς ΑἹ Πίστει 
ἫΝ Το ἕδιτα 

καταβολὴν 
τον ἄοννῃ 

“καιρὸν 
δρροϊπιεα: χαθ 

ἡγήσατο ᾿ 
586 εϑἰβδυισά 

12... : διὸ ᾿ 
του Ρη ΜὨΙΟ ᾿ 

ἐγεννήθησαν; 
ἵππον δ 259 1 δ μα ξαξβα, 

 γψενεκῥωμένου, : 
οὗ (ΟΠ 6} μανίῃξ. Ῥόρη δα ἄεδα, ϑοοογάϊηρ 858... [(ῃὴ6 

ἄστρα τοῦ οὐρανόῦ τῷ πλήθει... καὶ -ὡς 
βίδσβ οἔἴμαε θανὸθπ. ἰο ἐπα. Ἰρυϊδταδα Δα. 85 

ἡ: ἄμμο ἡ “παρὰ τὸ. κχεῖλο ῆς. 
Ν ΕῚ ἬΝ ἫΝ « πάρος - ἘῸΝ 16. τ ἂρ... ὡς οἐ πα 

θαλάσσης . ἮΝ ἀναρίθμητος. 
; ε ἱΠ ὈΤΏΆΘΙΘΌ]6. 

" πίστιν 
- Ἄδα. 

το κομισάμενοι 
ν᾽ σαΥΥ αὶ ΟἿ ΣΟΥ σε ῖνθ5 

- οὗτοι 
656 

"τὰς 
ἐὰ6 

ἀπέθανον 
Αδοοζαϊης ἴο μον ἀἰβθα - 

πάντες, μὴ 
811, : "ποῦ - 

αἰϊά ποὺ μοῦ 
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ὯΘ ᾿Ὀϑοδηῖθ 8. οὶῦ 
Οὗ ὕμο χρη ὐθοῦϑηθθα 
ὑμδῦ ἰδ δορογάϊηρ ἴο 
Γδ11}Ὲ. : 

8 ΒΥ [αἰ Αρτβαβτα, 
Ἰνθη Ὧ6 ψὰβ οδιθά, 
ΡΟΥΘ ἰῇ σοΐηρ ουὔΐϊ 
ἴηο ἃ ὉΙᾶ 6 Ὧ6. ΜᾺ5 
ἀοδυϊηθα ἴο. Γδοοῖνθ δ5 
8δὴ ἱπηηργίϊδησο; δῃηᾶ 
86 ψϑῃῦ οαΐ, ΔΙ μουρἢ 
ποῦ Κηονγίπρ ΜΏΘΓΘ Ἠ6 
ψ͵ὸδ5 ροίηρ, 9 Βν. Γαι ἢ 
Π6 τοϑι θα 85 δὴ 8116 
ἴὰ ἰὴ Ιδαῃηὰ οὐ ῃ6 
ῬΓΟΓΑΪΒ6 85 ἴθ 8 ἴ0Σ- 
οἷρῃ. δα, δῃᾶ . ἄἀνοῖῦ 
ἴῃ: ἰδηΐβ ΜΠ ἴ5886 
δὰ ΨάσοΡ, ὑπ. εἰσ 
τ ἶστα οὗ- [6 ὙΘΣΥ͂ 
586. ὈΧΌχηἶἾἶδο. 10 ΕῸΓΣ 
6 ψὰϑ5 “διναιηρ, [Ὧ6 
ΟἿΥν Βανίῃρ. τθδὶ. Τουη- 
ἀδίίομϑ, [θ΄ δυάδι 
8 ταῦ Οὗ. ΜΒΙΟΒ 

ἩΓοΙγ] ἴα αὐοά. 

11 ΒΥ ζαϊ Αἶξο 561- 
Δ ΠΟΥΒΕΙΣ. τϑοοῖγθα 
ΡΟΜΕΣ ἴο σομοδῖγα 5666, 
6. ΨΏΘΗ -5ῃὴ6. 88 
Ῥαβδὺ 6. δρὸ Ἰίσηΐ, 

Βίησθ 816 δϑὑθοιηθα 
Ὠΐτὰ αὶ] πο δὰ 
ῬΓΟΙΏΪΒΘα, 12 Ἤδθηοβ 8]- 
50 τότ ̓ Ὁδ8 ᾿ΓΙΏΒΩΊ, 
δα Εἰ 85 'βοοά᾿ 8.5 
ἀεϑα, [Π676. νι 19.:} ὍΟΓΏ 

[ΟΠ] γ 6] 5. 85. [86 

ΒΡΑΙΣ Οὐ ΠΘΑΥΘῺ. :ΙῸΓ 

τα εϊταθ. ἃ πά 8.5 

16... 5δδπᾶθ ἰδαῦ. 816 
ὉΥ 86  σϑϑϑβίαθ, 

ὨΏΙΤΩΘΙΔΌΙΘ... 

13 Τῇ ἔβα 811 ἐΠλ6 88 
αἰβά, ̓  αἰἱμουρὴ μὸν 

6 
[1 ΠΠτηθῦ οὗ [86] 

Ἔη- 
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ἐπαγγελίας,. ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες 
Ῥ͵τοχηῖβθϑ, θὰ ἥτομλ δίοσ ποῦ Πανίπηρ 56θ 

καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι 
δΔοα αν. στεείθα, δῃὰ Ὠδνῖηβ σοΏ 6956 ἐ ἘῚῚ 

ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς 
Βίσϑ σα δηαὰ δηρῃ τεξίαθηίθ ΤΏ. δῖ Ὄρο ἰμ6 

γῆς. 14 οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες 
φασζίδ; 1ῃ6 (ο11.65) Φὸὺσ βϑΈΓΙ (1055) ΒΆΚΊΩΣ 

ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα 
ΤΏΔΚΘ χΤυϑηἑθβί ἴῃ τδαΐ Ζαῖδοσ (Ρ]8ς6) 

ἐπιζητοῦσιν. 15 καὶ εἰ μὲν ἐκείνης 
ἴδον ἃσγο βθοκίῃρ ὕροῃ.. Αμᾶ 15 ἰπμᾶροα οξίμαϊ 

ἐμνημόνευον. ἀφ᾽ ἧς ἐξέβησαν 
ἴδον ννοτὸ οι  ὈΘΥ ΩΣ ἔτοχὰ ΏΙΟΒ ἐπον σίορροα ὀαΐ, 

εἶχον : ἂν καιρὸν. 
ἴὰον οσο αν 5 ἸΚΟΙ͂ν δρροϊπῖορα ἐγ 

ἀνακάμψαι: 16 νῦν δὲ κρείττονος 
ἴο Ὀαπᾶ δραίῃ; ΠΟΥ͂Ν ρμυΐ ΟΣ Ὀοίίοχ (Ομ 6) 

ὀρέγονται, τοῦτ᾽ ἔστιν 
μὲν σὲ σεδοξβίηξ οὐἱΐ ἔοσ, ἰηϊ5 ἐξ 

ἐπουρανίου. διὸ οὐκ 
ΟΥ ρανθη!ν (οπ6). ΤΏΣΟΌΡΏ ὙνὩΪΓ ἢ ποῖ 

ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ θεὸς θεὸς 
ὧθ ὈΘΙηΒ' Θβσμδτηθα προ οὐ ἴθ ίἰῃς αοὰ ἀοὰ 

ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν, ἡτοίμασεν γὰρ 
ἴο Ὀ6 σ4116α προὰ οὗ ἴθι, Β6 ρχϑρασχϑά ΤΟΥ͂ 

αὐτοῖς πόλιν. 
ἴο ἴδοσα αἰἴγν. 

11 Πίστει προσενήνοχεν ᾿Αβραὰμ τὸν 
Το ἐαϊῃ Ὧδ5 Ῥοσῶρ ἰοννασὰ ΑὈγϑδτα τῃ6 

᾿Ισαὰκ πειραζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ 
1βϑες Ὀδίμξ ἰοβίβα, δοιὰ ἰᾷ6ὸ οπὶυ-ρεροίξίθῃ 

προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας 
νγὰ5 ὈΘΑΣΙΩ ΚΡ ἰονναταάῖ ἰὰ6 (ο6) ἴμε ῬΙΟΥΆΪΞ65 

ἀναδεξάμενος, 18 πρὸς ὃν ἐλαλήθη 
Βανίηρ τοοαὶνϑα ὑΡ, ἰονναστάὰ ψνῆοση ννᾶβ 5Ροῖίζθῃ 

ὅτι Ἐν ᾿Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα, 
ἰδὲ 1Ι͂ῃ 15ϑ8ὰς 011 06 οδ]θα ἰο γοι 5666, 

19 λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν 
᾿ αν τοοκοηεδαᾶ μοὶ δῃαὰ οι ο ἀρθδα (Ὁ 65) 

ἐγείρειν δυνατὸ ὁ θεός: ὅθεν 
ἴο ἨὈ6 χαϊβίπε ὰΡ 8016 ἴῖ6 ἀοᾶ; ἔτγοτῃ ΨὨΙΟᾺ 

αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ - ἐκομίσατο. ; 
ἈΐῚ βδἰδο 'Ξθ ὈΦΣΆΡΙΘ ὯΘ οσαΥσθα ΟΕ ἔοτ 5618, 

20 Πίστει καὶ περὶ 
Το ΖΑ 8150 δροὺξ 

μελλόντων εὐλόγησεν ᾿Ισαὰκ 
(1055) θαίηξ δρουξ (ἰο σοτῃ6) Ὀ]ΕΒβϑά. 158δς 

τὸν ᾿Ιακὼβ καὶ τὸν Ἦσαῦ. 
1ποὸ. ὅᾶοοῦρ δηάα 6 Ἐβαι. 
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Ῥτοσζαΐβο, θὖ ὑπο ν 58. 
1 812: οΥ͂ δη6 
ψοὶοοσηθᾶ ἰβθ δᾶ 
ῬΌΘΙΟΙν ἀδοϊαγοα ὑπαὶ 
ἴΏΟΥ ψοῖθ βΌΓΔΏΡΟΥ5 
δι ὑθιλροσαν Τοβὶ- 
ἀοαΐβ ἴθ ἐῃ6 [Ιδηᾶ. 
14 ἘῸΓ ποθ ψὯΟ 88. 
ΒΟ ἰῃίηρα ον εανὶ- 
ἄρῃοθ ἰῃδαῦ ὑοῦ 816 
ΘΑΓΠΘΘΟΥ βθοκίηρ 8 
ῬΙδοθ οὗὐ {μοὶ ον. 
15 Απὰ νοῦ, 17 ὑπὸν δᾶ 
᾿αροᾶ Κορ σϑθτ- 
Ῥοσΐῶρ ἰμαῦ [Ρ]866] 
ἔγοὰ ΜΏΪΘΩ ὑπμον δα 
ΒΌΏΘ οί, ὕπο ψουἹὰ 
Ὦδνθ δα ορροσχίθηϊίν 
ἰο τοίσσῃ. 16 Βυῦ πον 
ον δῖο σϑδοηϊηρ οἷ 
ΤΟΥ ἃ Ὀοίζου [ὈΪ866], 
ὑμαὺ 15, ὁὴ6 δι οηρίηρσ 
ἴο Ὦδθᾶνθῃ. Ἠρθησα αοα 
15. ποῦ δϑῃδηθᾶ οἵ 
ὕπο, ἴο 6 οδιθὰ 
ὌΡΟΣ 85 ὑποὶν αοῦ, ἴοσ 
Ὧ6 85 τηϑδᾶθ ἃ οἱΐν 
Τοδαν το ὑμ61). 

1 ΒΥ ζαϊΐ. Αὔγα- 
δπι, ΜΏΘΩ ὯΘ6 νὰ 
ὑδδίθα, 45 βοοα 85 οἵ- 
1ογθὰ ὉΡ 5880, δηᾶ 
106 8 ἰμαὺύ 8ᾶ 
Βιδαϊν τρϑοροϊνεα 8 
ῬγΟυ Ἶδθ65 αὐϊοσηρίθα ἴο 
ΟἿΟΣ ΠΡ [Π15] οὨἱ]ἱγ- 
Ῥασούθῃ [50Π], 18 41- 
ὑπβουρ ἢ δα Ὀδθη 
5οα ἴο τὰ: “γῃδὲ 
“ΜῈ Ὀ6 οδιθᾶ. “ψοῦσ 
δεθα᾽ 1} Ὀ6 ἰὨΤΟΙΡὮ 
15880.᾽" 19 Βυὺ Π6 τϑοκ- 
ΟὨΘΩ͂ ὑμαὺ αοά ψ85 
ΔΌΙΘ ἴο τϑῖϑβθ ὮΪπι. ὩΡ 
δνθὰ ἔσοσιλ ἴδ6 ἀδβᾶ; 
Δι ἴἔἴτο ὑοῦ Ὧ6 
αἰϊά τϑορθῖνα Ὠΐϊπ 8150 
ἰῃ δὴ ᾿Ππδυσαϊνα 8. 

208Ἐν ἕαϊῃ 4150 
158 ὈΙΟσορα ὕδοοὸρ 
δη ἃ Εδπαὰ σΟΠΟΟΙΏΪΩδ 
ΤΏΡ ἴο ΘΟΙΊ6, 
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21 Πίστει ᾿Ιακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον 21 ΒΥ ἴα ἢ ὕδοοῦ, Ἴὸο δια δΕ 1...) [ον δῖ 21 Ε8. 8 ἰψΘη δροχλδ ἕο ἄϊο, 
τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴ εὐλόγησεν, καὶ [ ὈΙΘΒΒοα. Θϑο οὐ {ῃ8 ΟΣ ἰμ6 5015 οὗ “Ζοβθρ Β6 ὈΙΘββεά, δια ᾿ 5οὴ5 οἵ Φοβορῃ 8ηά 
προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆ άβδου ] ψοΣΒΒΙρΡβα Ἰοϑηΐηρ ἀρ- Ἠ6 ννοσϑῃῖρεάᾶ ὑροὰ ἰβξ6ὸ ἐΐρ οἱ ὅπ ῥ ἜΝ ΟἿ Π6 ἴορ οὗ πρῖνος, ἢ 
Ὀυτοῦ: ; 22 ΒΥ ζδιθη. ΦΟΒΕΡΉ, 

22 Πίστει ᾿Ιωσὴφ τελευτῷ ερὶ κερὶ δ νος ὧν ἐν ο πορ δν ων περὶ ἱ 
ἼὯο ἔα ἢ σοσερῇ ἀεοφαβίης ἀρσδξ {6 ἸΑΒΩΟΩ οὗὁἨ ὑΠπ ἐχοίῃ οὗ [6 βοὴβ οὗ 157861; 

δια 6 σαν ἃ. οοϊὰ- 
ΤΑ σοποοχηΐηρ Ὠΐ5 
ῬΟΠΘ5. 

23 ἘΥ ἴαϊῃ Μόοβοβ 
5 Πίἰᾶ  ἤἴοῦ (Ὦγθ6 
το 5 ΌΥ ὨΪ5 Ῥϑιθηΐα 
ΔΙΟΥ Ὡἶβ Ὀἰσίῃ, Ὀ6- 
Οϑδα ὕπο δὰ ὑμ 
ψοῦηρ ΟὨΣ]ᾶ τγὰβ ὑ6δι- 
ἘΠῚ δηᾶ μον ἀϊᾷ ποῦ 
ἔθδι ὕμθ ογᾶδῃ οὐ ὑῃ6 

ἐξόδου τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐμνημόνευσεν, καὶ 
Ἑχοάυβ οὔίμθ ξοὴϑ ΟὔἼ5σ861Ὶ Π6 τηϑηϊοηερᾶ, διά 

περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο. 
δροὰ ἴὍἯὩἢ6 ῬῬοῶεβ. οξῃϊα ΜΒ βη͵οϊμϑρᾶ. 

28 Πίστει Μωυσῆς ἐννηθεὶ 
Ὸ ξαϊία οβϑϑ μανίηρ ἐδῶ εδεροϊεά 

ἐκρύβη. τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, 
ννὰ8 ἰά ἰδτοα του ὉΥῪ ἰδθὸ ζαίΐμεοχβ οἵ Εΐτῃ, 

εὐ διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον 
χοῦ ΏΙΟΒ πον βὰν Ὀθδας 1 ἰμ6 11{ΠῸ ῬῸν 

καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ 
ΔΩ υὑοὲ ἴδον ξοασρά τς οτάΐϊπϑθβηςθα οξἕῃε Κίηρ. 24 ΒΥ τα Μο- 

βασιλέως. 24 Πίστει ἱβωυσῆς μέγας [ 565, ψ ΘΗ Ῥτον Τρ, 
ἐκεῖ. Το ταια οερτο ϑεραῖ ἰγρξῃρρά ἰο ὍὯδ6 οΘ]16ά 
γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς 1 [6 5δοῃ οὗ ἐμ ἀδιρη- 

Βανίηξ θεοοῶθ ἤθ ἀθηϊθᾶ ἰἴο Ὀδ6 θοίωρ βείδ τ 505 ἔθ. οἵ ῬΏΔΓ'ΔΟῊ 

θυγατρὸς Φαραώ, 25. μᾶλλον 25 οῃμοοσίηρ ἰο Β6 11]- οὗ ἀδυρῃίεν ΟΥ̓ ῬΏΔΙΔΟΏ, ταίμεσ᾽ | ἐγραΐϊθα ἰῇ ἐπ6 Ῥθο- 
ἑλόμενος συνκακουχεῖσθαι" τῷ [Ὁ[6ὁ΄ οἵ Ὁοά ταῦμον ἐμὰ 

βϑιθοίίηβ ον 586} ἴο 6 Ὀδαά!)ν ἰσρδιθα ἰοσοίμοσ ἴο ἐπε 

λαῷ τοῦ θεοῦ ἢ πρόσκαιρον 
Ῥθορῖὶθ οξίῃπεοε Οαοα ἴδδῃ ἰοννασγᾶ δρροϊηϊθα ἐἰσης 

ἴο ᾶνθ ἐμ [δι ΡΟΥΔΥν 
Θη͵ουτλθηῦ οὗ βίῃ, 
26 ὈδΘσδιι56 Ὧ6 δϑιθοιηθαᾶ 

ἔχειν. ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, 26 μείζονα ἰ ἐῃ6 τορτοθθῃ οἵ ἐπθ 
τ ἠδ Βανί , ΟΕ 5:Ὲ βα]οσχαθηῖ, Ἢ βιϑϑίεσ Τ ΟἸχίθὲ ἃ σἰσῆθα στοαῖ- 

πλοῦτον σάμενος -.: τῶν ἰγύπτου 
ΤΊ Β65 ΒΑΥΤΗΣ ἀπδυταξὰ οὐίμο. οὗ ΕἘδπνρῖ- ἩΡΙ Ἐπσλνὴν υουν να 

θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ ἰστοῦ; ρον δο ἜΣ 
ἘΘΑΌΝ ΟΝ “6 ᾿ ΕΕΡΤΟΔΘΗ: οἵ {δ6 ΧΟύτον Ἰοοκϑᾶ -᾿ξθ μον. ἰοψασὰ 

ἀπέβλετεν γὰρ εἰς τὴν [86 Ῥασιπθηῦ οὐὁἠἨἠ ὑπθ6 
δ6 νγᾶβ Ἰοοκίης αὐγὰ ὸΣ ὁ. 1πῖο ἐμ6 [τουνϑζά. 27 Βν ἔαϊϊ 6 

μισθαποδοσίαν. 21 Πίστει κατέλιπεν [ἰοὺ Ἐργυρύ, Ὀὰδ ποῦ 
εἰντλβὶ 80 οὗ τενασά. -- Τὸ ἐδϊῃ Ὦφ 1οξ ἄοννῃ 

Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς -- τὸν θυμὸν τοῦ 
ἔθασίηρ ὑὴ6 ΔΩΡΟΣ οὗ 

{π6- Κηφ; ἴῖοΥ Ἠ6 σοῃ- 
Ἐπνυρῖ, ποῖ Πδνληρ ξοασεᾶῦ 6 ϑ,θο οξίμε ΕἸ δα δἰδδαζαβε 85 

ασιλέως, . τὸν γὰ ἀόρατον ὡς ὁρῶν π5. ἀπ σῖς 
Ρ Ιεῖτις, ἕ [32:1 ὙΡ ὉΏ5ΘΘΙ (ο0116) δ ΡΩΝ βθοίπρ [86 Ομ γΏΟ 15 

τὴν τλτε ἢ 2 Β ὭΣ ἐν 51016.. 285 Ἐν ἔαϊτῃ εἐκαρτερῆσεν. 8 Πίστει .πτεῖπτοίηκεν : . 
δ6 Ρεσβίβίθα ὑγτῃ ταῖρῃξ.. Τὸ ἕδη μ δβαβτηβδας ΒΘ δᾶ: οσοἰορχαίθα 

6 ΡῬΔΒΒΟΥΟΙ δῃηᾶ πρόσχυσιν τοῦ. δ 
πῃ ρϑηΐηρ οὐ {π6 

τὸ πάσχα καὶ τὴν 
ΟΣ ἰμ6 ἴἤ6 ρϑέβονοσ δοπα ἐπῃθ φουτηρ Ἰουνδγαᾶ 
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αἵματος, ἵνα ᾿ μὴ ὁ ὀλοθρεύων 
. ὈΙοοά, Οἰῃ οτᾶοσ ἰβαὶ ποῦ ἔμπα (οὔ) αἀεβίσοσ!ημξ 

τὰ -: πρωτότοκα θίγῃ. αὐτῶν. 
1.6. ΕΒηβίροσῃ (ο" 65) τοῖρ αὐ οοπίδος οὗ ἐβϑῖω. 

29 Πίστει διέβησαν τὴν ᾿Ερυθρὰν 
“ΤῸ Ζδὶτ 186 ΓΥ βἰθρρϑᾶ Ὡσοῦρ. ἐῃ6 Ἐφα. 

Θάλασσαν ὡς «διὰ ᾶ ᾿ ἧς 
τ 568. ὡς [πεν Ή101-}} αι ϑηρᾶς αῆῷ οὗ ΜΏΪΟ. [568] 

πεῖραν - λαβόντες τ οἱ Αἰγύπτιοι 
. ἜΣ1Α]. Πανὶ ἰακρα.. [11 ἘπνυΡίϊδηβ 

κατεπόθησαν. 
νοτα ἀσθθκ ἄοννα.. : 

80 Πίστει τὰ. τείχη ᾿ἱερειχὼ ἔπεσαν 
- Τὸ ζα ἢ ἧς νναὶὶβ οὗ “ουῖοῆο 161. 

κυκλωθέντα. ὃ. ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. 
ανίηξβ 66 ἢ δῃοὶοϊθᾶ. ὍΡΟΙ Βανϑῃ "Ὁ 8 }}5. 

81 Πίστει. Ῥαὰβ᾽ ἡ πόρνη. οὐ 
Τὸ Ζβϑ} 1Π ᾿ἌΒΘΒΔΡ, 16 Βασιοὺ . - ποί 

τιἰσυναπώχετο: τοῖς ᾿ 
ἀεβίτογεα 561} ἰοσοῖμον ἴο ἰῃς (ΟΠ 65) 

ἀπειθήσασιν, - δεξαμένη . τοὺς 
Βανίλθ, ἀϊδορενεᾶ,. τ [516] Βανίηρ γθορὶνοά 18 

κατασκόπους. “μετ᾽ εἰρήνης:. ' 
τὸς Βρῖ65.,.. ΕΟ ὙΠ Π Ρεϑοβ. 

832 Καὶ .-. τί ἔτι λέγω; 
. ἈῃαΑ͂. ψΈδί νος ΤΩΔΥ 1 ὈῈ ΞΘ] Ὡ 5 

ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος 
ὙΠ ἴεανθ ὑροῦ ἴθ ΣῸΣ ει πρ ἰπσοιση ἐπ΄. χη 

περὶ Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, ᾿Ιεφθάε, Δαυείδ 
δρουΐ αἴάξδοι, ΒΑΓΑΚ, ϑϑζάβοῃ, σΖερηίμδῃ, Θδνιᾶ 

τε- καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, 338. οἵ 
Δα δορὰ βδχζαμοι, δηᾶ 18 

διὰ. - ᾿ πίστεως ᾿κατηγωνίσαντό βασιλείας, 
Ἰθτουρῃ, Δαϊίῃῆ . . ἄοννῃθα ἰπ βίσυσσιθ Κιηράοχηβ, 

ἠργάσαντο ᾿ δικαιοσύνην, ᾿ ἐπέτυχον - 
ἔπον νυοτκρα " αἰσ θουϑ 688, .. μον ορίδϊῃθα 

ἐπαγγελιῶν, ᾿  ἔφράξαν᾽ : 
ΟΥ̓ Ὀχοχηΐθοσ, ἴδμον ἔδηςοᾶ ἢ 

34 ἔσβεσαν δύναμιν - πυρός, ἔφυγον 
οὐ ἘΒΘΣ; απΘΟΒοαά Ορονεσ. οὔῆγθ, {μὸν Ηρα ἔσζοχη 

στόματα μαχαίρης;.. ἐδυναμώθησαν ἀπὸ 
τοῦ, οὗ ϑυγοσῷ,: Ὅλον ψψεσε τϑαβ ρΡουνε σα]. Ζγούα 

ἀσθενείας, ἐγενήθησαν «ἰσχυροὶ. ἐν πολέμῳ, 
ΛΝΘΆΚΏΘΒβ, οἰ ον Θοᾶτηθ . ΒΙΧΟΣΠΞ [ἢ - ΝΣ, “- 

δ: 6 19}}14.1:] 

παρεμβολὰς ἔκλιναν . 
ΘΡΟΔΙΩ ΓΛ τ 5 ἴμδνυ ἱποιηρᾶ 

Ἷ “ἀλλοτρίων: .35. ἔλαβον γυναῖκες 
ΟΣ ἴβοεθ θεϊοηρέης ἰο διοίμοσ; τοοοῖνεα ΨΌΣΩΘΩ 

ι.ἐξ ἀναστάσεως τοὺς - νεκροὺς --  - αὐτῶν’ 
οὐυὐδοῖξ.. τοβυσυθοίο {86 - ἀεβδαᾶ (οἢ 65) - οὗ ἄφτῃ; 

Ῥχορῆθίϑβ, ΣΌΣ 

. στόματα λεόντων, . 
οὗ ]]0Ώ8,.. 

998 

ῬΙοοᾶ, μα ὑπ ἀ6- 
σου ὕὐἱσρῆῦ ποὺ 
Φοῦσο ὑμ Πτδί ῬΟχῺ 
ΟἿ65. 

29ΒΥ ΠΝ ἔξεν 
Ῥϑϑϑαά ὑσουρ ὑπ 
Ηρδᾶ 5686 δ5 οὔ. αν 
Ἰδηᾶ, Ὀπὺ οἢ νϑηξυσηρ 
ουὐὺ ἀροὶ ἰὖ [86 ἘρνυΡ- 

[ἰδ ΨΌΓΘ σννδονθά 
ὌΡ. ᾿ 

.30 ΒΥ ἔαϊ ἢ [6 ᾿ψὰ1}15 
οὗ σοΥΊ ὁΠο᾽ ἔ6}1 ἀονῇ 
ΑἴΟΥ ὑπ} δᾶ Ῥβϑθὴ 
ΘηοΙτγοϊοᾶ. ἔοΥΓ βαυθὴ 
ἄδγ5. 31 ΒΥ αν Εδ΄- 
80 ὑπ πϑγ]οῦ.. αἰὰ 
ποῦ Ρδυϑἢ τὶ ὑμόβό 
00 δοίβα αἰἱβορϑαϊθηὺ- 
1γ, Ῥδόδιιϑθ 5ῇθ6 τὸ- 
οοἰνοᾶ. ῃ6 ϑρίθ ἴῃ 
8, ῬΟΔΟΘΔΌΙ6 ΨΑΥ. Ξ 

32 Αὐὰ νψῃδῦ ταόξθ 
ΒΏΘΔΙΠΠ1 58.032 ἘῸΓ (8 
{τὰ ΜΙ] [411] τὴρ ἱξ 
Ὶ ρο οὐ ἰο τεϊδίβ 
δοουῦ Ααἰά δ ο, Βᾶ΄- 
τακ, ϑϑῆχβοη, 9608'- 

8, Ὀδνὶαὰ ἃ Ψ6]} 
85 ΒΘ δῃᾶ. {88 
[{οὔποῦ 7]: Ῥσορῃοῦβ, 

38 ψ8ο. ἐὨΤΟΌΡΏ. ἐδ ι ἢ 
ἀοίδαϊθα κίηράοπις ἴῃ 
οομπηϊοῦ, οἤθοίοα τἱρῃ- 

θοῦ 5858, ορίαϊηδα 

ῬΙΟΓΆΪ565,. βἰορραᾶ- ἐμὲ 

τπουῦ5. οὗ. 1015, 

34 κἴαγοα [ῃ6- ἔογοο- οὗ 
Ἔγθ, βϑοϑρϑθᾶ μ6 ᾶρβϑ 

οὔ [6 5'ψοσγᾶ,: ΤγοὴΣ 

δ ΘΔΚ. βἰαίθ ψ σα 
μῖδᾶθ ροΐϑσι, Ρ6- 
σϑὰθ νϑϑηαῦ ἴθ ΜΈΓ, 
τουϊεα (8 στη οἵ 
ξογεῖρηθγα. 35  οῖα- 
6 τοοοὶνρᾶ Δμοὶγ 

αἀοδᾶ ὃν χαοβυσσθοίίοα; 

μανίηβ Ῥεϑθα ῬοΓῺΘ υνυἱίσ 685 ἴο-: ἑαχδάη. ἰὰ6 . - ξα] 

999. ἨΒΒΕΕΥΥΝ 11:.86---12 11 

ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, ... οὐ [{Ῥα οὐ. [πιθ}}. ψΟΓΘ 
οἰβοσβ με ΕΣ Ὀϑδίθῃ νυἹ ἢ Ξε οΚ8,. ποῦ τοῦ χοᾶ Ὀϑοδῦβο-: πον 

προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, | νου] ποῦ βδοοαρὲ σα- 
πανὶπδ ἃοςοερὺθ ΤΟΥ 5εῖνεβ. 16 τεῖθαβα ὉΡ σϑῆβοῦι, [6856 ΨΥ .βοπθ τϑῇ- 

τ ἵνα τς -᾿ κρείττονος ἀναστάσεως |ϑοτα, ἴῃ οτάδε-- ἐπε 
Ϊὰ οσχᾶδσ ἐμβαὺ.. . οξβείίοσ τ ϑστθοίοα. [ΠΟΥ τηϊρῃν αὐξαίτ 8, 

τύχωσιν: ᾿ 86 ἕτεροι . . δὲ [ρούῦον - ταδασσθούίοι, 
{86γν τοῖσιν ορέδίῃς: ἀἰβοσομξ (0065) τ 88 [86 Ὑ65, οὔθ σϑοοὶγθα 

ἐμπαιγμῶν καὶ “ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, |ὑμοῖτ. πα] ὈΥ “τλοεῖκ- 
ΟΣ ΠΕΣ ΤΕΣ δᾶ ΒΟΟΙΧΡΊΠΒΒ {181  {μαν ἴοοΚ, [ἰηρα δηᾶ ΒΟΟΌΓΤΡΊΩΡΒ, 

ἔτι . δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς" [1ηἀθ64, τοτα Ώϑῃ 
ψεῦ - Ραξ οὗ Ροπᾶβ ϑῃά ΟΕ ραῖξοιυ; [(ΠδΔ΄, ὉΓ. Ὀοπᾶσ διὰ 

ὈΣΙΒΟΏΚ. 37 ΤΏΘΥ ψ 6 γα 
5ὐοημρα, πον. ΨΘΓΘΟ 
ἰπ]οᾶ, 6 ΨΈΓΘ. 
ΒΘ ΠΟαΘΥ, [ΠΟῪ αἰδα. ὉΚ 

ἐπειράσθησάν, 
ἵμ6 ννοσα ἱσὶαα, 

φόνῳ. ἷ μαχαίρης 
πὰ ΙὩΧαΘΙ οἶ βινοτα 

37: τςἐλιθάσθησαν, 
- ἴον. ννοῦο βἰοηῃθά, 

-ἐπρίσθησαν, ᾿ ἐν 
{δον οῦθ ϑαννὴ ϑϑυηαογ, 

ἀπέθανον,. “περιῆλθον:. ἐν μηλωταῖς, ἐν [5]Θαρῦευ τι ὑπ6 
δον αἰςὰ, ἐπον ψνοηΐ δροιυῦ ... 'ὰ Ἐπὲ ἐλ φαεαΝ, ἴὰ 1 5 ΧΟΤ͵ά, μον ψϑηῦ ἀρουῦῦ 

ποῖον αἰγίοις ἡ δέρμασιν, ὑστερούμενοι, ἴῃ βῃβδρβκέίηβ, ἴῃ βοδῦ- 
Ῥειοισίπα ἴο βοαῖς 5ΚΊΏ5, Ῥοδ ἴῃ ννϑηΐ, | βκίηβ, ΨΏΣ6. πον 6 γα 

ἴῃ ψϑμῦ, ἴῃ  ὑὐἰρὰ18- 
ἔζοη, υπᾶσδυ 11 -ὑτϑϑῦ- 
τησηῦ; 88 δα 6 νοῦ] 
νὰ: οδ΄ ψοχίν οἵ 
ἯΠρΘαι.. ΤΟΥ  Ναπάρτορα 
δ οαῦ. ἴῃ. ἀδβοσίϑ.. δῃᾶ 

θλιβόμενοι, .κακουχούμενοι, 38 ΄- ὧν". 
Ῥοίηῃρ ἴὰ ἐτθυϊδίίου, Ὀοίηρ "8αῚν ἰτεδίβα, οΥ ἐϑδοτα 

οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος. ἐπὶ ἐρημίαι 
ποῦ γνῶ νοσοῦν {δ6 Ἡνοεά ὍΡΟΣ ἐπμίοις 

ἢ πλανώμενοι ᾿ καὶ " ὄρεσι .- καὶ 
Ῥοΐμε τδᾶθ ἴο ὙΘΒαΘΣ. . 8η8 -: τοτμχοπΐαίηβ.: δῃηαᾶ 

σπηλαίοις ᾿καὶ ταῖς - ὀπαῖς -: τῆς .. τασπὐδῖῃ5. - 8η ἃ ΟΘῺΒ 
ἴο σανθὸὲβ “δῃαὰ ἴο ἐδ Ὁ ΘΘΡ)ΏΟΙ65- οὐ [Π6΄δατίμ. δῆ ὍΔΥΘ5 Οὗ [06 φασίῃ. 

΄ χὰ ! Καὶ - ᾿ οὗτοι ᾿ . "πάντες . 89 ΑΒ γοῦ 81} [Ώ686, 
ΑὨᾶ' τς Ὁ {πε86.- το πλο τ τ τπνι 818 ΠΟ ὑπὸ δά 

εμὰαρε ῥηθένεες τ διὰ “ τῆς πίστεως ψίξποος θόσ6 ἴο ἔθη 
σοῦ ὙΠ 6Ι- “ἔα τ, 

οὐκ - ᾿ ἐκομίσαντο - . τὴν ἐπαγγελίαν, | αἰ ποῦ. σοῦ: 88. [}- 
ΟΣ ΤὯ6Υ ΘΔΥΥΙΘᾶ ΟΕ ἔοΥ βεῖνεβ. ἰῃθ ΞΟ ΥΟΓΏΪΞ6, ΒΠταθηῦ Οὐ [Π6] ὉΓότϊα- 

40 τοῦ θεοῦ περὶ ἤβΟΥ κρεῖττόν. τι. Ϊ56,.40.65 Οοα ΖΟΓΟΘδ 
οἔίβε αοᾶ δροιξ᾽ " ΒΘ ΐοΓ: -. Βοτ Θ ΒΕ’ | Θοχηϑ  ἰρ ᾿ θοδα ἴὸγ 

προβλεψαμένου, ́“- ἵνα μὴ χωρὶς : [{π5;: 'ἰὰ οτάοε ὑπαῦ ἐμὸν 
ΠΒΘΥ ΤΑ ξογθββξῃ, ἿἋὮ οσᾶθυ ἐμαί τοί . ϑρᾶσί ἔΧΟΤ τοὶ ποῦ 6 πχϑᾶθ 

ἡμῶν. "ἰπελειωθῶσιν. ΠῊ θογῆθοῦ: δρδτῦ ἔσόση. Ὁ5. 
ΜΕΤ “ἔμεν ταῖβΒξ ΒῈ Ῥατέθοιοά,: πΠοΠοΨψσιὋοΠπΠπ τι 

᾿ : ἜΝ ΡΟ ν 80, ΠῚ Ῥθοϑιδθ Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, . τοσοῦτον 12 ! ͵ 
12. τοὸο σου-ἔον- Ἰοσείοστε Φ150 ἵν6, “Ὁ δτεαῖ ΤΑ γα. Παγ6 50 Βτθαὺ 

: 8. οἰουᾷ. οὗ. ψὶΐθδϑθς 
ἔχοντες - περικείμενον ἡμῖν Ξνέφος “μαρτύρων, ϑυστουπαάϊηρ. 5; 16. ὉΒ 
ὑἈΘΝΙΠΕ.. ἸΔῈ διουπᾶ εἰσ αθ Ιου " ὋΣ ΤΠ ΕΠ ΘΒ56 5. 

ὄγκον. “: ἀπόθέμενοι "πάντα ᾿ καὶ "τὴν Εἶδο φαΐ, ΟἹ: ΘΥΘΣῪ 
23 ΞΔ Ὁ . ΒΑνΙΩ 5 Ραΐ ΟΥ̓͂Σ. ΜΕ ΕΣ ᾿ ἐνεγν ᾿'δ ἃ Ὅ4ῃ Ὁ] μβημνς εὐτα ὑπὸ ΒΒ 

εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς 8: με Ὑ ΘηύθῃρΊ65 
βίδα τ ρ᾽ ἀτουῃα ὙνΕ1] βίῃ, ἰμτουθῃ. ὁπάσσδαηςς 18, 8} Ἰεῦ ὉΒ ΤῸ ν 2159} 

: τρέχωμεν. τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, 1 ἐμ ἀυγαπόθ, ὑμ6΄ τ868 
ἰδὲ 15:06 τυπηΐησ- 6 Ινίπϑ Βαῖοσα ἕο 5 βίγαρθιθ, ὑμαῦ 15. βαῦ Ῥδίουβ 18, 
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2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν 
ἀρ μῖν Α᾽ ἢ ἰαΐὸ ἐμε οὗ τὰ Ζαϊϊὰ οι οἐ Ιθϑάεσ 

καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς 
δῃᾶ ἀϑνγενκαῖ) ει, ΄ ΏΟ ἰηϑίεδα οὗ ἴδ 8 

προκειμέ αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν 
ἸρΩς ἡ ένα ς ἰο ἀρὰ Χορ, ς Ὧ6 επαυτρα βίδα 

αἰσχύ καταφρονήσας ἐν δεξιᾷ 
τσ χυνη ἐπανΐηρ ἐπουρμέ ἀονη, ἴθ τίβμε [βϑπά] 

τε. τοῦ θρόνου .τοῦ θεοῦ κεκάθικεν. 
δὰ οἷδε ἰῶσομθ οὐίβε Οοά ἈἘδἢ85 βαὶῖ ἀονν. 

3 ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην 
ἘΘΟΚΟΙῚ Ὁ ἔοσ βοῖνευ ΤῸ {με (ΟΠ 6) ἘΤΤΤΩ οἱ 

ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς 
μανλὴρβ ομαυτοάᾶ 1 “λὲ ἴὰ8 ΒΙΏΘΥΒ ἰλίο 

ἑαυτοὺ ἀντιλογίαν ἵνα μὴ 
λετ εοπἰτϑαϊοιίοι, 1ῃ. οτάοχ ἐμδΐ ποΐ 

κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν 
τοῦ τᾶν σοῖ τοα ἰο ἴῃ 6 5015 οὕὔγυου 

ἐκλυόμενοι. 
Ῥαΐῃξ Ιοοβρα ουϊ. 

4 Οὔπω μέχρις αἵματος 
ΝΝοὶ 85 νοΐ Ὁ8111 Ὀ]οοά 

ἀντικατέστητε ᾿ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν 
τοῦ Βἰοοῦ ἄοννῃ ἀβδαίΐθϑὶ ἰονατὰ {δς6 51Ὰ 

ἀνταγωνιζόμενοι, ὅ᾽ καὶ ἐκλέλησθε τῆς 
ἀν τα ον ΘΠ ΕΙΟΙ, τον ΔΑ τοῦ Βᾶνθ ξοχβοίίζθῃ οἱ ἔπε 

[4 « “- ε͵ ε .- 

παρακλήσεως, . ἥτις ὑμῖν ὡς ουἱοῖς 
Θιησουχαβοσηθηΐ, ὩΣ ἢ ἴο χοῦ 88 ἴο ΞΟῺ5 

διαλέγεται, Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει 
ἐ5 βϑαυίηδ ἰδεῖ ἱπχουρα, ὅορ οἔτηβ, ποῖ Ῥθ ει 15 

παιδείας Κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ 
ΟΥ̓ ἀϊδοϊρ θα ΟΕ Τογσὰ, ποίτρα  Ἰοο8568 γΟΌΓΣΒΟΙΣ οὐδ ὉΥ 

αὐτοῦ ἐλεγχόμενος: ὃ ὃν γὰρ ἀγαπᾷ 
Ὠὐχὰ Ῥοίηῃρ τορτονϑα; δ᾽. 2916). ΤῸ ἰ5 Ιονίῃ 

Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα 
Ἰογᾶ πε ῖ5 ἀἰβοίρμηΐρ, 15 βεουσαίηθβ ῬὰΓ ΘνΈΣΥ 

υἱὸν ὃν παραδέχεται. 
Φ0 5) ΨΏοΙΩ. ὯΘ 15 τοορίνιηβ ΔΙΟΏβ 516. 

1 εἰς παιδείαν ὑπομένετε: 
Ταῖο αἰδεοϊρηθ γυόοῦυ Αχδα δ υσηθ; 885 ἰο 50η5 

ὑμῖν᾽ προσφέρεται ὁ θεός: τίς γὰρ 
τὸ γοῦ 15 Ἔτ ἐὐτν τοψατὰ ἰὼθς ἀαοά; Ψψ)Ο ἔοσ 

υἱὸ ὃν -: οὐ παιδεύει πατήρ; 8 εἰ δὲ 
ἀξ ΜΏοτὰ ποῖ [5 αἰβεοϊρ τη Ταϊμετῖ ᾿ 1 ν»ΐ 

ὡρίς ἐστε παιδείας ἧς μέτοχοι 
ρα τομὴ σοῦ δῖ οὗ ἀἰβοιριίηθ. οὗ ΟΝ ῬΔΙΓΔΚΘΟΙΒ 

γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι καὶ οὐχ 
{86 ν Ἀν Ββοοϊη 81}, ΤΟΔΙΙΥ Ῥαβίασαβ δηᾷᾶ τιοῖ 

10:38. 

ὡς υἱοῖς 

9ι ὥἄρθ Αρροῃᾶϊχ ποῦ Μαΐου 

Ττιοχᾶ, ΒΑ εϑνν. 
55 σεμονδῆ, 913.11-18,20ς 

69 ὕδποναι, 15)7,8,11:-1θ..0. (ῃ8 Τιογᾶ, ΒΑΨΈΘΥΡ. 

1000 

285 ἍΜ Ιοοκ ἰηύθηθν 
αὖ {ἰμὸ Ομϊοξῦ Ἀρϑηῦ 
δοα Ῥεσζθοίοσ οὗ οὔσ 

ζαϊϊῃ, ὕεβυβ. ΕῸΣ ἐδ 
ἸΟΥ ἰμαὺ ψα8 βοὺ Ὀὲ- 
ἔογο Ὠΐ Ὧδ δηδυτεᾶ 
8, ἰογίατο 5ίδκθ," ἀ6- 
βρὶϊδὶρ βδῃϑδῃημθ, δηᾶ 
Ὧ85 β58ὺ ἀογγὰ δὖ ἰὴ 
τίσ βαῃὰ οὗ (δῃ8 
ἑΏστομθ οἵὗὁἨ ἀαοᾶ, 31η- 
ἀοθᾶὰ, σοηϑι ον ΟἸΟΒΘΙΥ 
{86 οὔθ ΨΏΟ 885 βῃ- 

ἀυτοᾶ 5.0 ἢ ΟΟΠ ΓΔΙΎ 
8ι1Κ ὉΥ 5: ΠΟΥ 5 ρδὶηϑὺ 
θσ οὐ ἰηξογαείς, 
ἑῃμαὺ τοῦ πῖΔΥὺ ποῦ σοὺ 

εἰχοᾶ δηᾶ ρίνα ουὐ ἴῃ 

Ὑοῦὰ 5011}5. 

ΔΙῺ ΟΔΥΥΥΙΏΡ ΟἿ 

τποῦκ σοηΐοοῦ δραίϊηβὺ 
ἐμαὺ δὰ τὸν δυβ 

ὭΘΥΘΙ γοὺ γαϑἰσίθα 85 

81 85 Ὀϊοοά, 5 Ὀπὺ τοῦ 

Ὦδυνθ ΘΓ ἰοτϑοῦ- 

ἴ6η5 ὑπ δχμοχίδίϊοῃ 

ψὨΐοΩ δαάγοθϑοθ τὸῦ 
85 505: “ΜΡ 50}, ὧὁ 

ποὺ Ῥϑλ 16 [[6] ἀϊ5- 

οἰριῖμθ ἔγοτα σομόνδῃ, 

δῖον σῖν οαὖ ΏΘΩ 

γοὰ 816 οοιτθοίθα ὉΓΥ 

Ηἷτα; 6 ἴοσ ψοσα 96- 

μον Ὡς ̓ ἰοναβ Ὧδ αἰβοὶ- 

ῬΙΪη65; ἰῇ ἴδοὺ, [88 
ΒΟουΣΡα5 ΕΥ̓́ΘΙΥ ΟἿ6 

ψΏΟΠὶ 6 τϑοοῖνοβ ἃ5 

8ἃ 508." ἐρῚ 

τὸ 15 ἴοσ αἰβοιθηθ 

χοῦ δῖθ δῃηάυσίηδ. 

αοὰἂ ἰ5 ἀδαιηρ σα 
τοῦ 85 σὺ 5ΟΏ5. ἘῸΓ 

δῦ βὸρ 5. 86 ἰδδαὺ 
ἃ ἴαϊμον ἄοθβ ποὺ ἀ15- 

οἱριπθῦ 8Βαὺ ἰξ τοῦ 

816 πψιπουῦ {πὸ ἀϊβοὶ- 
ῬΙΠπ6 οὗ ψΏΙΟΏ 811 Πδ 6 

ὉΘοοχὴδ ΡΔΣΊΆΚΟΥΞΒ, τοῦ 

816 τον 1Ποσιχηδὺθ 

σὨἰάσοη, 8858 ποῦ 

5.0: 

1001 

εἶτα 
ὙΒΟΤ (ὩΡο0}) 

υἱοί ἐστε. 9 
ΞΟΠ5 Ὑοῦ 8716. 

τοὺς μὲν τῆς 
ἐμ6 ἱπᾶθϑα οἱ ἴδε 

σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν ᾿ παιδευτὰς 
βεβ ἢ οι ἔβδίμειβ νὰ 6’ μανίω αἰδοῖ ΠΏΘΙΞ 

καὶ ἐνετρεπόμεθα᾽ οὐ πολὺ μᾶλλον 
δῃηᾶ τῶ σοσα ΧΙ ΩΡ̓ ΟὝΣΞΟΙν 65 ἴα; ποῖ ΤΟ ΤΑίΠΟΥ 

ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν 
51.811} τνα Ὀ6 ξυιρ)θοϊοα ἰο ἰδδ Ῥεῖπον οὗ ἰῃ6 

πνευμάτων καὶ ζήσομεν; 10 οἷ 
ΒΌΪΤῚ 5 δρᾶ 518}} 6 ᾿νοῦ ΤΏ6 (οη65) 

μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ 
ἰλαθοῦ ἔοσ ἰονατὰαὰ εν ἀδυσ ϑδοοοσαϊηρ ἴο 

τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον 
τὰς ((ἰτπ5ὺ ϑοούϊηρ ἰο ἰοτὰ 8» ὝΟΙΟ αἰϑοϊ Ἰ αρ, 

ὁ δὲ ἐπὶ. τὸ συμφέρον 
1ὴδ6 (ο6) αὰξ προ ἐπὸ (ἐἰη 5) Ὀδασίηρ ἰοβοίμου 

εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 
λαῖο ἴπ8 ἴο Ῥασίαδσξεο ο ΝᾺ γῶμτοῦ ΟΣ Ὠΐχη. 

1: πᾶσα μὲν παιδεία πρὸς μὲν 
ΕΝΟΥν ἱπαθρᾶ - αἰϊβοὶθιίηθ - ἰοννασάα ἱπαᾶσθϑὰ 

τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι 
τμ6 (16) τΡχεβραΐ. πλοῦ 1158 βθουηΐηβ οΟΥἿον ἕο θὲ 

ἀλλὰ λύπης, ὕστερον δὲ καρτὸν εἰρηνικὸν 
Ῥαξ οὔ ρτίοξ, [ἴδιον αὶ ἐγαϊ ῬΘΘΟΘΘΡΙΘ 

δι αὐτῆς γεγυμνασμένοις 
σου ΘῈ ΕῚ Βανίῃβ 6 δῇ ἰσαϊῃεα 

δικαιοσύνης. 
οὗ σ᾿ τοῦ ϑλοϑϑ. 

Διὸ ᾿ σὰς παρειμένας 
ΤΆτουρα πο με δανΐηρ Ὀ66Ὰ οἷ ξο βοϑίἄβ 

χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα 
βδαᾶβ διά ἰμθ μανίῃβ Ῥθθὴ Ἰοοβαα οὐ βὰβ Κηῆθοβ. 

τοῖς 
ἴο ἔμ (Ομ 65) 

ἀποδίδωσιν 
Δι 15 σιν Ῥδοῖς 

12 

ἀνορθώσατε, 13 καὶ τροχιὰς ὀρθὰς 
βἰχαϊρ αἴθ ἕο ὑρ, δῃᾶ ἜΣΔΟΚΒ βίταϊσῃμς 

ποιεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα 
6 τοῦ χυδακίηρ ἰο ἐῇῆε 2εεΐ οἶτον, [1ἢ οσᾶθυ ἰμδί 

μὴ τὸ χωλὸν ἐκτρατῇ, 
οὶ ἴδε (285) δγὰθ τσὶ Ὀ6 τὰυσιροᾶ οὐ, 

ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. 14 Εἰρήνην 
5ῃουϊα ἐξ Ὀ6 μοδιϑᾶ ρμυΐ γδίμοσ. ; Ῥϑδοθ 

-διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν 
Ῥ6 τοῦ ρυτσβυϊηϑ τλὶῃ 811 (ΟΠ 65), Ἐνοχοὶ ἴπχθ 

ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται 
βαποιβοβδίίοῃ, οὗ νν ῃΐο ἢ ΘΡαΥΐ ἔσο ὯῸ ΟἿ᾽ ὙΝ1}} 5686 

τὸν κύριον, 15 ἐπισκοποῦντες μή τις 
16 Τιοτᾶ, Ἰοοκίηῃρ ὑροῖ ποῖ ΔΏΣΟΩΘ 

ὑστερῶν. ἀπὸ τῆς χάριτος 
οογϊοξ ὈΘ μὰ ἔτοα [6 ἀπμάσεεγνθα Κίμαηθεβ 

τοῦ θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω 
Οὗ ῇθΘ Οοᾶ, ποῖ 8)ὼν)ὺ τστοοὺ οὔ ἐζίεσηθεβ υρ 
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505. 9 ἘΠΙΣ ΠΟΤ ΟτΘ, 
Ὸθ υδοᾶ ἴο πᾶν ἴ8- 
ἔβο5 Ὑὴο μοῦ οὗ 
ΟἿΣ ΠδΡῺ ἴοὸ αἰ δοὶ 16 
5, δρᾷ ψὸ ἘπθρΩὰ, ἴο 
δῖνθ ὕμχροῃχ σχοϑρθοῦ. 
5211 γψὸ ποὺ ᾿Ὡ0 ἢ 
ΤΆΟΤΘ 5 ͵ θοῦ ΟΌΣΒΘΙΨΘ5 
ἴο 8 Ῥδίδοσ οὗ οὔ 
ποσί [8Δ] 116 δρᾶ 1ἰνγ69 
10 ἘῸΣ 8} ἴὉΓ ἃ ἔθ 
αδὺδ υϑοα ἴο αἰβοὶρ 6 
τ δοοογαϊηρ ἴο τηδῦ 
βοουλθα σοοᾶ ἴο θα, 
Ῥαῦ. ἢὨ6 ἀοῶ 8ο ζοτ 
ΟἿ τοδὶ ἰμαὺ νγὸ ΤΏ 
Ῥδγίδκθ οἵ ἢἷΐβ. Ὧο]1- 
ὯΘ55. 11 Ὑτιι6, ἢο αἱ5- 
ΟἸΒΙμ6. βθοὴβ ἴοὸσ [86 
Ὀγοδοηῦ ἰο 6 ἰογοῦϑ, 
Ῥαὺ ρστίθνοιβ; γοὺ 8ῖ- 
Λοσνασὰ ἴο ὕμοθθ ΏΟ 
ἤδνο Ῥθθὴ ὑγϑϊηθα ὉΡ 
ἢν 1 γος Ῥϑϑοθαθ 8 
ἔχαϊῦ, ὨδΙΆΘΙΥ, τὶρῃ- 

δου 655. -. εὖ ἢ 

12 ἸἸοσα 5 σα θη 
ὉὋΡ ἰδ δπᾶβ. μα 
δὴ ἀονὰ δημα 8 

ΘὨΓΘΟΟΙΘα ΚῆδΘ65, 

13 ηᾶὰ Κορ τηβκίηρ 
δὐταϊσῦ δίῃ. ῸΓ 
γόῦσα θοῦ, τὺ σψῇδὺ 

5. ἸΔΥΩΘ᾽ ΤΩΒΡ ποὺ ὍΘ 
Ῥυὺ οὖ ΟἹ 1οἱπύ, Ῥυὺ 
τοῖμοῦ ὑμᾶῦ τὺ τὴϑῦ 
6 Ὠραϊρᾶ. 1Δ4ΡῬισβιιθ 

ὍθδοΘ ψ] ἢ 411 ῬΘΟΡΙΘ, 

δ ἃ μ᾽ βδηοίῆρι- 

ομ ψιϊμουῦ ψΏΪΟΏ Ὸ 
χαξὰ Ὁ1}} 566 886 Τιοχᾶ, 

1 οΘΔΥοζ}}}}) ψϑὐοὶ- 
ἴὴς ὑμᾶῦ. ἢῸ ΟἿΒ ΔΚ 

06 ἀορχίνοεα οἵ... (π6 

πηϑαοδοσνοα Κἰπᾶ- 
Ὧ655 οΟἹὁἨ Οοῦ; ῃβδύ 

Ὧο Ῥοΐδοῃοιι5 σζοοῦ 
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Ἧς ΕΝ ἐνοχλῇ καὶ “δι [ΠΔΥ ΒΡΓΙΩΡ ὋΡ 858 
που ο οι 1 βΒῃουϊα ἐνοχλθ ἸΤοΟΌ16 δηῃᾶ σου 1 σϑι156 Το 16. πὐδὶ ἀ8ὲ 

ὑτῆ οἱ πολλοί, 16 μή ΤΩΘῺΥ τιΔΡ ποῦ 86 ἀδ- 
αὐτῆς ἡὐπονθα ἀαδηοά 3 ΒΟΩ͂Ν τοῦ [ ΠΙΘά ὉΥ ἰὑ;- 16. τῃηδὲ 

{616 ΧΔΥ Ὀ6 ὯῸ ζογ- 
ἰοδῖοσ ΠΟΥ ΘΔΏΨΟΣΘ ποΐ 
ΔΡΟτθοϊδύΐῃρ 5δοσθᾶ 
Ὁ πϊηρβ, ΚΘ -Ἐπϑα, ψὩΟ 
'ΪΏ Θσομδηρα ἴῸΓ.- Οὴ6 
ΙΏ641] ρᾷάῦθ διὰ ἢϊΐδ 
τσ 85 ΒΥϑῦτ- ΟΣ, 
11 ἘῸΣ τοῦ Κῆομΐ ἰδῇ 
δἰϊοσασα 8150 ψΏρη 
6. ψαηϊθα. ἰο Ὠοτὶῦ 
{86 -ὈΙΘσδὴρ Ὧ6 5 
Γο]θούθα, ζοῦ, δἰ πουρἢ 

Π Ὧ6. ΘΑ ΘΟ δουρῃξ. ἃ 
οὔϑηρο οὗ τη ὙΠ 
ἴθδυβ, Ὧ6 [ἴουπᾶ- πὰ 
ῬΙΔΟΘ ΤῸ ἰδ. .. 3 

.18 ἘῸῚ σοῦ Βαῦθ πού 
ΔΡΡσοδο θά {π8ὲ ὙΠΙΘΗ 
ὄϑη ΡῈ 616 δι ΠΟ ὴ 
μὰ. Βα 86 ΔΒδτὶθ 

ΜΈ. το, δᾶ : ἘΝ ατκ 

οἱουᾶ δηᾶ ὑῃῖοκ ἄδαϊ- 

τι πόρνος ἢ βέβηλος ὡς σοῦ, ὃς 
ΠΡΟ ΚΙΝ Τουιϊοσθίοσ Οὐ Ὀχοΐδὴθ 885 Ἐ5δὰ, ΨΜὮΏΟ 

ἀντὶ ὥσεω ιᾶς ἀπέδετο τὰ 
1Ἰαϑιθδᾶ οὗ ᾿Βρῶσε ᾿ πὰς Θδνο ΟΕ ἔγογὰ 5615 [6 

᾿πρωτοτόκια ᾿ ἑαυτοῦ. 11 ἴστε ὋΣ;γγὰρ 
Ἀσϑίθοσχεη [ΠἸΡᾺ51 ᾿ ΟΣ Εἰτηβοῖῦ. ου Κῆονῦ - :ῸΓ 

ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι. 
ἐπὶ δἷδὸ δὐίοσ- οσθῦρου 15 το ᾿οσῖς. 

τὴν᾿ εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη, μετανοίας - 
16 ὈΙΘΘΘΙΏΣ. Ὧδ ννα5 ὑζονρᾶ οὔ, οὔ τορϑηΐβησθ 

γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν ᾿καίπερ μετὰ 
ΔῊΝ .- Βῖθοο. ποῦ Β6 Τουπα, ἀπά-ἐνθῃ ΒΝ 2119} 

δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. 
ἣ ἴθδᾶτβ βαντης βουξῃὶ ουΐ ε 1, 

18. Οὐ. «γὰρ :προσεληλύθατε 
ΝΟΥ, ΤΟΥ “τοῦ Πᾶνα σοχὴα ἰοννδχά ΝΣ ᾿ 

ψηλαφωμένῳ καὶ κεκαυμένῳ 
ἰο- ἀπιοδν θείῃβ Ἐ5 1} δηά Βδνίηβ ὈΘ6Ὰ Ῥασπρά 

πυρὶ “καὶ νό καὶ - ζόφῳ ᾿ 
ἴο ΝΣ ΔΩ ̓. 10 πο δᾶ ἰο (πϊοῖκ ἀδυκηθ 55 

καὶ θυέλλῃ, 19 καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ 
δρα ἴο ἰρωροϑί,. “ δηᾶὰ ΟΥ̓ ἰσυστηρο ἰο οΐδβα δῃὰ 

Ων, ΠΕΒΡΜΗΣ , Ὧθ655 8ηα..6.. [Ομ ρϑϑί; ὧν άτων͵. ἧ οἷ 
ἣν τας ῥῃ βρόμον οὗ ΜδΝς ευοϊοεὴ {26 (65) 19 δῃὰ ῃ6 ὈΙΔΙΘ οὗ 8 

ἀκούσαντες. “παρῃτήσαντο : ἡμὴ ἰτυταρϑῦ δηα ἐπ6 νοΐοβ 
Βανί ὨΘατγα . " ἈΒΚΕΩ͂ αὐν ἂν ἔσοσα 56 1ν 65 ποΐ [οὐ ψογάξ; οἢ :-Ἀθαχτηρ: 

προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον’ 20 οὐκ ΨΏΙΟΒ᾽ νοῖσθ Π8 ῬΘΟΡΙΒ8 
ἴο Ὀ6 ναδ τοννδσά. ε ἴο 1321: 2} ΑΧΝΟΓΧΩ͂; τς δοῖ ᾿ἰπρΙογθᾶ {μοῦ πο: ψογὰ 

οἔφερον “Ὁ ᾿ς - ᾿γὰρ. ᾿ς πὸ, βου ὑ6΄ δάδθα ἰό 
ἴμεν ψγεσα Ῥβᾶσπιβ τε ΤΟΥ τὰς (15) Ποῖα: 0 ἘῸΓ 8 δομ-. 

'διαστελλόμενον., Κἂν θηρίον [πιϑπὰ νΐα5 ποῦ θΕΔΓΘΌΙΘ 
Ὀρίηξ Ραὶ ἀϊβέϊηογ. ., ἈπΑ 1Ὲ ΠΚΕΙ͂Σ νᾶ Ὀθαϑὲ [ὸ ὁ ὑμθῶι: “«ΑΠὰ ἢ “ 

θίγῃ Ἔν τοῦ .. ὄρους, 13. Ῥεαδῦ ἰοιομαβ (6 
5ῃου οὐπίαος, ΩΝ οξίμε. - ᾿ ταρυριδία; ᾿παουηξαῖτι, ἰδ. ἀναϑὲ: μ6. 

ἐς ἀβεσνκεὶ αὐ γέ ει 21 καὶν θα βίοπϑα. 21 ΑἸβο,; 88 
τ ΜΠ με τοι δ νυν βίομθβ; Ἷ η , 

: αἰβθιαν 85 50 7δ87- 

φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον, τον δ ἐμαὶ Μόοβεϑ 'βαϊὰ: ἔβδύβοτηθ. νὰ5 ἴδ 6 Το: Ῥοίηξ τϑδᾶθ δρρδζεηΐ, ἀν ςτὰ ἐβνροῦ πἀπὰ 

μωυ εἶπεν “Ἐκφοβός. εἶμι καὶ ἔντρομος. ἴ : ΕΉΦΕΡΟ ΕΣ: 
τ σῆς βδἱᾶ Ξεώ κως Ιδῖὼὰ ἃπᾶ δβέγθιωρϊθ.. ποδυ μεν "22 Ἐπρα ἃ 

: ἃν ΘΡΡΤΟδΟο 22 ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει -. 
Βυΐ τοὺ ἀοσέ Αὐλ χὰ ἰοννασζᾷ ἰο ϑίοῃ ἰο τυαουπέβίῃ ᾿ Μοῦ ἼΝ δᾶ ἃ κῶας 

ἢ Ζ [{πΠ8 νἱαρ όλε θεοῦ ὥντο ᾿Ιερουσαλὴμ [9 
ται ἰόλει ΟΥ̓ σα ζῶντος, ἘΟδοσασαιο τα ἩΘΑΥΘΩΙ δεγυβοϊστῃ; 

1008 

ἐπουῤανίῳ,: καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, 
πδδνθϊν, ᾿ . ἀρὰ. ἴο χωντῖβαβ : ΟΣ 8Δη5615, 

28 πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ 
ἐὸ 8}1-ΘΒΒΕΤΆΌΙΥ τον τοσο 8ΠΩ͂ . ἴο Θοοϊδϑὶα 

ττρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων΄᾽ στο ἐν 
οὗ Βτβίροστι (065) ᾿ Βανίηρ Ὀδθη χιζίθῃ ΟΕῈ δὰ 

οὐρανοῖς, καὶ κριτῇ θεῷ πάντων, καὶ 
ΒαδνΘΏ5, "8ηα. ἰο υᾶσα ἰο αοᾶ -. ο231], δηα 
πνεύμασι δικαίων «τετελειωμένων, 
ἴο ϑρ σι5. οὗ τἰεμίθουβ (ο 65) Βαντῃσ Ῥεβθῃ Ρεσγξϑοίεᾷ, 

24 καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃη ησοῦ, 
δηα οὔσονοηδπὲ πον ἴἰο τηϑαϊδίοσ «ἴο ὅεβαβ, 

καὶ : -- αἵματι ῥαντισμοῦ . κρεῖττον 
δηάᾶ-. -ἴο διοοᾶ ᾿: "ΟΕ Ξρυίηκπηρ ΕΟ αίίοσ (8118) 

λαλοῦντι παρὰ τὸν “ἥ Αβελ. 
ἴο (οι 6) ΕἸΟΙΞΕΥ, θα γ} Ὀεβιάς ἴ 6. Αδροϊ. 

25: ̓ Βλέπετε᾽ “μὴ παραιτήσησθε 
Ἔε Ἰοοκίηξ δὲ ποΐ τοῦ 5ΞΒΟΙΠΩ ΦΞΙΚ ΟἹῈ ΦΟΥ. γουγβοῖνεβ, "- 

εἶ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον... 
ἴ8οβα ποῖ ἐμὸν Ηρα ουὲ 

τὸν --. λαλοῦντα-- 
186 (οπ6) βρΘδκΙηΕ:. 15. Σὸν 

ἐπὶ -:. γῆς - παῤαιτησάμενοι -- . τὸν: 
ὉρΟΐ δα Βανὶηξ δβΚεα οἱ Ζου βεῖνθος ἰδ (οπ6).. 

εχρηματίζοντα, - πολὺ . μᾶλλον --- ἡμεῖς 
εἰνίῃα ἀϊν!μα να ΣΩ ΤΑΌΘΒ σαῖθοσ.. 

Ξ οἱ "" εἰ τὸν . «ἀπ᾽ οὐρανῶν: 
1π6᾽ (οτι685}.Ὁ , λα (οπ6) τι ἽΤΌΙΩ ὑμβανϑῶβ 

ἀποστῤεφόμενοι: 206. οὗ ἡ " φωνὴ. 
ΤΑΣΒΙΠΕ. Ξ6ΙνεῈε5 ΔΌΡΥ ἔτοτη; ΟΥ ποτα τὴ8 νοῖσα 

τὴν, :- -γῆν ἐσάλευσεν. πότε, νῦν ᾿᾿ δὲ 
{186΄᾽ ᾿ βαχΐῃ . 5800 1Κ ᾿ ἵμεα, τς ΠΟΥ 5... 

ἐπήγγελται λέγων Ἔτι. ἅπάξ ᾿ἐγὼ 
ἘὮς 85 ῬτΤΟΙΩΪΞΘΩ͂ -- βϑϑῖΩ Χοὺς οπόα 

. σείσω ---- οὐ πδνον τὴν - γῆν 
58.311 βοὲ ἴα ςοτησαοίίοῃ.. ποὺ ΟἿ 1τη6 πρμί 

ἀλλὰ -- καὶ. τὸν 
Ραῦ- -8|5ο - {δο΄.- Βϑδνβῃ. ΕΟ ΎΤΒΒ, οϑαῖ. Χο... 

ἅπαξ: "δηλοῖ τ τὴν : τῶν. 
οὔσα ᾿ ἀο τοδιαιες. εν!ϑεπε, Ν᾿ ̓ς ἴῃ. οὗ ΠΝ (Ἀἴπ|55) 

σαλευομένων᾽ ᾿ ν μετάθεσιν ἐν τος Σοηο ὡς 
Ὀοίης Βμδκο - βϑέοσθησα 85 

στο πεποιημένων, ἢ ἵνα 
οὗ (165) ἜἼΕΥΠΙΒ Ῥεεῃ ταβάε, ἘΡροΣ 1 οτάοσ. ἰδὲ 

'μείΐῃ  " - μὴ σαλευόμενα. 
ἔτη ταιεμὲ τογλϑὶτι 186: (ἀπίακο) ὦ πος ὈΘΙΩΡ ΒΒ θα. 

2. “Διὸ "βασ λεῖδν ἀσάλευτον 
ἜΒΧΟΌΡΕ ΟΣ - Κιησάοχα . ἈΏΒΒΔΙΚΘΒΙΘ 

παραλαμβάνοντες. ἔχωμεν 
(οι 65) τϑορίνηςξ θοϑᾶα Ν δ γ)6 Β8 πανί: 

οὐρανόν: .21 τὸ . δέ: Ἔτι. 

: ἨΒΒΒΈΕΨΡΕ 12: 38.---28: 

ΘΑ τυ τ δαβ οὗ ΒΏΒΘΙΒ, 
23 ἴῃ 5ΘΏΘΓΔΙ ΔΞΞΟΙΩΌΙΨ,: 
διὰ {π6. Θομρτοσα ϊοῃ 
ΟΥ. [π6. Βτβῦ-οση ᾿ΏΟ᾽ 
ΒδνΘ. ὈῬΘΘ φητο θᾶ. 1ὰ 
ἴὯ6. Ὥθαυύθηβ, δὰ αοά 
π6. συᾶρο. οὗὁὨ 91], δῃᾶ. 
[6 ϑρὶϊσῖϊυδ] να οὗ 
τσ ΐθοι οὔθ ψΏΟ 
Βδνθ. ἤῬθθὴ τχϑαᾶθ Ῥοτ- 
ξοοῦ,. 24 δθα σοβὺβ. [86 
τηθαϊβιίοῦ ἡ Οὗ ἃ ποὺ 
ὀονεηδηΐ, δηᾶὰ ἐπα 
Ῥιοοᾶ οἵ ΒργΙ ΚΗ ρ,, 
ΜΜΒΙΟΏ, ΠΤ ἰῃ. ὃ 
Ῥαύίοσ ΜΆ πῃ ἈΡ61Ὲ 
ΤΌΙΟΟα].᾿ ᾿ς 

. 25 586. ἰδ χοῦ ὅσ 
ποὺ, Ὅεξ, ΟΕ ἔτοχῃ Ὠΐη 
σΏΟ᾽ 5. ̓Βρθδκίωρ, ἙΌΣ. 
1 τμὸ ν᾿ ἀἸὰ ποῦ ΘΒΟ8 06 
δ 4410) μϑρβεβὰ ὍὉΕ ἔτοῖα. 
Ὠϊτὰ ὯΟ.. χᾶβ δἰνηρ᾽ 
αἰνίηα.. ΨΔΙΏΪΏΡ ΡΟΙ" 
Θθσίῃ, ΤΟ ἸΏΟΤΒ, 
5881. Δ ποὺ ἐ  ὑ8᾽ 
Ῥασ ἈΜΑΥ, τοῖα εἰμὶ 
ἍΟ, βρϑᾶῖκβ ἔγοϊαῃα. ὑπ6. 
Βδδνδῆβ. 26 Αὐ ἐδ 
᾿ἰτῆῖθ, Ὠἰα γοϊδθ᾽ ἜΒΟΟΚ. 
Ἂμ. δαγίῃ, μὰξΐ ΠΟΥ 
ὯΘ6 885 Ῥγοηχῖβδα," 58. 0-. 

ἰδ: “Ὑοῦ οὔσὸ γάοσθ 
ΤΙ ΨΠΙ2 5οὺ 'ἴπ οομι- 
Τηούΐομυ Ὡοὐ΄ Ὁ] [88 
᾿δαγίῃ. Ῥυῦ 8150 ἐπὸ 
᾿᾿δαϑβη. 21 Μόν. [μθ΄ 
᾿ΧΡΓΘΕΒΙΟΏ “Ὑδῦ" ὁποῦ. 
ΤΟΣ ΒΙΡΏΙΗΘΞ ἐπὸ 
ὙΘΙΊΟΥ͂ΔΙ οὗ. ἴμ “ῬΒ᾿ηρ5 
Ῥθῖηρ ΒΏΔΚΘΣ δὲ Δοϊηρδ᾽ 
ὑμαῦὺ ἤϑγθ Ῥθθ Ιηϑᾶθ, 
ἴῃ οχγάᾶρε ἰδ. ἐμ 
ὑπῖηρσδ - Ὠοῦ -Ῥοίηρ 
ΒΏΘΚΘΩ ΤᾺ ὙΘΙΏ81:, 
28 Ώογοΐοῦθ, βόθίῃρ' 
ὑμδαῦ ψ δῖ ἰο τϑτ΄ 
οεἶνα 8 κἰηράοιῃ ἰμδὲ 
σϑημοῦὺ Ρ6 5ΏΔΚρα, Ἰοὺ 
5 οομὐϊημθ.. ἴο ΒδΥΒΘ, 



ἨΒΒΕΒΈΝΥΝ 12: 39---18:}1 

χάρι, δι᾽ εἰ; ἧς 
υὐᾶοβοσνεα Κη 655, Ἑτουρἢ ΨΈΪΘΗ 

᾿ς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ 
Ὅ76 στοὰν σοηᾶοχ βδοζϑᾶ βοσνΐσθ 611 Ρ]Θ πίη Εν ἰο ἴδ 6 

θεῷ μετὰ. εὐλαβείας καὶ δέους, 29 καὶ 
αοά ὐϊὰ ΒοΙάϊπβ (56) νν6 11] δῃηὰ ὅὃννε, δρᾶ 

Ὑὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν πῦρ. καταναλίσκον. 
2ῸΣ ἴδε αοα οὔυβ᾽ ᾿σθ ςοῃϑυτηΐηρ ἀονν. 

13 Ἡ ιλαδελφία ).. 
ΤΏΘ ὌΣΟΤΘΣΙΝΣ δϑθοῦοιλ 161 Ὀ6 του: 5. 

2. τῆς φιλοξενίας ἡ ἐπιλανθάνεσθε, 
ΟΣ ἴϊο Το η)655 ἔοὸσ βίσϑῃ σου οὶ Ὅ6 σοῦ ξοσβεϊ τη, 

διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν ΄ - 
Τστοῦ σ᾿ ἘΉΤΕῚ ΤΟΥ ψψετο μἰάᾶσδῃ (ἴο 561ν65) 

τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 
Βο0Ιὴ 6 Βανίηξ ἰσεδίθα 85 β ἢ σΘ 5 8Π5515. 

3  μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων 
Ἐς τοῦ Κορέ ἴῃ τϊηα οὗ [86 Ῥουπᾶ (0Π65) 

ὡς ᾿ συνδεδεμένοι, : τῶν ᾿ 
δ5 Βανί θθθη θουπᾶ ψ τί, ΟΥ̓ [ὴς. (ο.} 65) 

κακουχουμένων. ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες 
Βείηξ θϑὰὶ]ν ἰσεαίθα δθ 8150. νῦν (ὁπ 688) Ὀεϊῃβ 

ἐν σώματι. 4 Τίμιος ὁ. γάμος ἐν πᾶσιν 
ἴὰι. Ῥοᾶν. ἩΟΒΟΥΔΌΙΪΕ, με τηδυτίασα ἴῃ 811 (065) 

κἀΐίτη. ἀμίαντος, πόρνους γὰρ καὶ 
τᾶ 6 Ὀεὰ υπᾶρδ]οα, Ζοχηϊοαίοῦβ ἔοῦ δηὰ 

μοιχοὺς κρινεῖ ὁ θεός. ὅ ᾿Αφιλάργυρος 
Δαἀπ!ίογοσβ Ὑν11 1ᾶρο᾽ (μ6 Οοά. Νοί Σομπᾶ οὗ 5:|ν 

ὁ τρόπος" ἀρκούμενοι τοῖς 
186 τοϑηηου; Ὀδίαδ τηϑᾶθ βυῆσθα ἰο ἴπ6 ([Ώ 1065) 

μενέτω. 

καὶ ἡ 

παροῦσιν: αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν Οὐ 
Ῥοΐῃρ διοηρββίαθ; ΒΘ Ζοτ 6 85 58:16 “ Νοῖ 

μή. σε ᾿ ἀνῷ οὐδ᾽ οὐ 
ποῖ σου 1 5ποια 16 σὸ Ὁ ὭΟΥ ποῖ 

μή σε. ἐγκαταλίτω:" 6 ὥστε 
ποΐ ψοὰ 1 8μου]άᾶ Ιδᾶνὰ ἀονὰ ἴῃ; 85-δηά. 

θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν Κύριος 
Ῥοΐηξ οὗ ξοοᾶ σουγχδαθθ 5 ἴο Ὀ6 Ξβανίησ Τιοτὰ 

ἐμοὶ - βοηθός, οὐ φοβηθήσομαι: τί ποιήσει 
ἴοι δἰᾶοσ, ποῦ 1518] ς; ψῆδς Ψ1)]14ᾶο 

μοι΄ ἄνθρωπος; ᾿ 
ἰο Θ τϑῦ. 

1 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων 
Βδ6 χοῦ τη αὶ. οξίῃε (οῃ 65) Βονθσηΐϊϑ 

ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον 
οἴτου, ΠΟ 5ΌΟΚΟ ἴοτοῦυ ἴἤ 6. Ψοσχᾶ 

τοῦ θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν 
οξίμθ αοᾶ, οὗ ψῃΐο (0165) ῬϑδοΙαϊηρ ἃ τὰ 6 
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απάθϑοσνθα Κἰπά 685, 
σου ἢ ΜΘ ὅΧὙὸ ΤΑ. 
δοσορύβ Ὁ ν Το Υ. αοα 
Βδοσρᾶ βοῦν ἢ 
ΒΟΟΙΥ ἴδθασ δῃηᾷ 88. 
29 ἘΌΓ ΟἿΣ Οοά [5 8150 
8 οομδιχηΐϊηρ χθ. 

1 τοὺ σχόοῦκ Ὀχοΐῃ- 
ΕΣ ον σοῃίϊη- 

:6. 2ἢ.0θὁο ποὺ ἴοΣν- 
σοῦ ποδὶ αν, ἴὸῦ 
ΓὨΣΟΌΡ δ 5ΟΠΊΘ,. υὴ-- 
Κηονῃ ἰο ὑμολβθιγαϑ, 
οηΐογίαϊη θα 81}89615. 
ΦΚΚΘΟΡ ἢ τα ἰῆοξο. 
ΪΏ ὈΓΙΒΟΩ ὈΟΒΑ͂Κ. 85 
ὑπουρ τοῦ ἤδνα Ῥθθῃ. 
Ῥουῃα σι ὑπο, δηὰᾶ 
ἴποβα ὑϑίηρ 11]- ἐσθ θα, 
Βίῃῆσθα χοῦ ψοῦΓΘΙνοα 
8150 841΄6 5.11 1 8 
βοᾶν. 416 ὺ τηϑυγῖαρα 
Ὀ6. ὨΟΒΟΥΔΡΙΘ.- δηλοηρ 
81, δηᾷὰ {ῃ6΄ τηϑδχ- 

ἀστᾶσθ θᾶ  Ρα. νυἱῃ- 
οαὖὐ ἀἀοδιοηθηῦ, 2ῸΓ 
αοά 1 1πᾶρθ ἴογ- 
πἰσαίοσ δῃᾶᾷ δἅ]- 
ἔθγουβ. ὅ Γδοὺ ΓΥΧΟᾺ] 
ΙΆΒΘΠΘΥ οὐἠ 16 “Ὀ6 
ἔτεθ. οἵὔὐ ἔμο ἴον οὗ 
ΙΏΟΉΘΥ, ΜΏΣ6 γοῦ δτθ 
οομὐοαῦ τὶ Π6 ὈΓΘ5- 
οηὐ ὑμίηρϑ. ἘΌΣ Ὧδ Δ5 
5814: Ἵ ψ|1 ὉΓ τὸ 
ΤΘΔῺ5 ΙΒᾶν6 γΟῚΣ ΠῸΓ 
ὉΡ ΔῺΥ ΤΘΘῺ5 ΤΟΥ̓ΒΘΚΘ' 
ψου.᾽" 6 50 ὑπαῦ ψα πῖδγ. 
Ὀ6᾽ οὗ βοοᾶα οοῦγαρθ 
δα 580: “ΨΘΒον8 8" 
5 ΤΩΡ ΠΕΟΙΡΟΥ; 1 ψὶ} 
ποὺ Ὀ6 δἴγαϊά. δ, 
ΟΔἢ 28) ἀο ἰὼ τη62᾽" 

1 ἘΘΙΏΘΙΩΡΟΙ ὑμοϑθ 
ΏΟ δῖα ἰβδκίηρ: 86: 
1.882 διῆσοὴδ. τοῦ, 
ΜΏΟ ᾶῦθ βροκϑῃ [86 
ψοιταὰ οἵ αοα ἴο τοῦ, 
ΠΩ͂ δ5. τοῦ οου- 
ἐοιιριαίθ μὸν [{Π6Ὲ]0] 

8' σομονδῇ, 18,5,7,8,11-18,20. ΤῊ Τιοσγᾶ, ΑΨ. 
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ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆ μιμεῖσθε 
οἰἰδίορ ΟΣ ἴμ6 ἡρανς υρὰ Ὀς ὑοῦ ἱγαλ Ό Σ5 

τὴν πίστιν. 
6 ξδίίῃ. 

8 ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ σήμερον 
Ζεϑϑ ὈΟὨἤμγχίβί σαϑίεσααυ δῃά ἰοᾶδν 

ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 
ἐῃ6 νΘΥῪ (οπ6), δῃᾷ ἴΐο δα 8885. 

9 διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ 
ΤἼο ἰδδοδίηρ5 νασίοιβ διὰ βίσδῃθβθ 10 

παραφέρεσθε" καλὸν γὰρ 
6 τοῦ Ῥείῃβ θοσῃδ Ῥοβϑίᾶδθ; Βπ6 ῸΣ 

άριτι βεβαιοῦσθαι τὴν 
ἴο υπάρεοσνϑα Κἰπάηθ55 ἴο 6 58 Ὀ11Ζοα {120 

καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ 
Ἠρασχΐ, ποῖ ἴο Θαδΐίβ 165, ῃ δ 49 00}. Ὡοΐ 

ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες. 
ΌΓΟ Ροποδίοα 186 (ΟΠ 65) νυδϊκίησ. 

ΒΕΒΒΈΕΥΥΝ 18: 8---Ἰ4 

σοπάαποῦ ᾿ΌΣΏ5 οὐὐ ἱπ- 
ἀζαῖθ [6 ]γ 1 Ζα]Ὡ. 

8 6515 ΟὨγὶδὺ ἰ5 
8 58πι|6 ψαδβδίοσαδυ 

δα ἰοᾶᾶν, δηὰ ἔογ- 
ΘΥΘΓ. 

900 ποὺ 6 6δΓ- 
χὶρᾶ δνὺ πὶ νῖ- 

ἰοὰβ δ8ηα πύσδῃρρ 

ἰδοδίηρα; ΤῸ Ὁ ἰ5 

ἤὴθ ἴογ 6 ἤθαχὺ 

ἴζο Ὀ6 ρσίνθῃ Ζίστη- 
ὯΘ55 ὉΣ υῃηᾶδδεογνϑα 
Κιηάῃθ55, ποῦ Ὁ ϑαὺ- 
8065, ὉΥ ψΏΪΟΩ ἰῃοϑα 

ΨΜΏΟ ΟΟΟῸΡΥ ὑδθ- 

- βαῖνϑϑ ἢ θη Ὦδνθ 
θυσιαστήριον ἐξ οὗ 

διίδυ οὐδοῦ ψΈΪΟᾺ 

ἐξουσίαν οἱ 
δαϊμουῖ ιν {π6 (οἢ 65) 

λατρεύοντες. 
ΤΟΠΟΘΙΏΒ βΒδοχρα βογνΐσα. 

οὐς εἰσφέρεται 
15 ὍΘΙ ὈΟΥΘ6 ἐσιΐο 

ἁμαρτίας εἰς τὰ 
51} ἰλΐο ἰῃθ 

τούτων τὰ 
ΟΥ [1265 56 τ 

ἔξω τῆς 
ουΐβιᾶ6 οΥ 88 

καὶ ᾿Ιησοῦς, 
8150 Ε65115, 

10 ἔχομεν 
Ὑγ)ὲ δύ Βδυϊῃβ 

φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν 
ἴο θοῦ -ὔοῦ ὅσο δδνίηβ 

ῇ σκηνῇ 
ΟΝ ἊΝ: πάνΝ 

11 ὧν : γὰρ 
ΟΣ ΜΏΪΟΙΒ (ο65) - ΤΟΥ 

ζῴων τὸ αἷμα περὶ 
ΟΥ δηΐγηϑ]β ἔθ Ὀϊοοὰ δροιυὲ 

ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, 
ΒοΟΙθ5 ἴσου ἰῇθ οπίοέ ρυϊοβί, 

σώματα κατακαίεται 
Ῥοάᾶϊθ5. 15 θείῃ υγηρὰ ἀονν 

πα ολῆς" 12 διὸ 
παρεμβολῆς ἐμτγοῦ σα Ψ ΏΔ1ΟΒ 

ἵνα ἁγιάσῃ 
ἴῃ οχᾶδσ [πδὲ ἘΘ σηϊσῃῦ βαηοῦν 

ἰδίου αἵματος τὸν 
ον ῬΙοοά ἐδ6 

τῆ πύλης ἔπαθεν. 13 
οὗ ἴῆο [Ξ 1} Β6 βυξοσρά. 

ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν 
τὴν ΜῈ Ὀ6 βοίῃδ οἷν ἰονασᾷ ἶσα 

παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες, 

τ διὰ τοῦ 
σοι ἢ τπ6 

λαόν, ἔξω 
ὍΘΟΡΙΘ, ουΐοϊᾶθ 

τοίνυν 
Το γου-ονν 

ἔξω 
ουἱδίάᾶθ οΟΥ ἴῃ 6 

ΘΩΟΔΙΩΌΤηΘαΐ, 6 τορτόδοῦ ΟΥ̓ ὈΘΔΙΙΏΞ, 

14 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν 
ποῖ ῸΣ νν 6 816 ἤδνη ἤφθγθ ΤΟΙ ΔΙ ΠΪΣΩΡ 

πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν 
οἱΐν, ναξ ἐπ (οπ 6) Ρϑίηξ δροιμὲ (ἔο σοχῃθ) 

ποῦ Ῥθθῃ Ῥοηδῆϊθᾶ. . 

10 γε 'βᾶγθ δὴ 8]- 
δ. ἴσου ΨΈΪΟΏ ὑΏΟΞΘ 
ΜῺΟ ἄο ϑϑοζθαᾶ 861- 
ψὶοΘ δὖ μ6 ἰθηὺ Ὥδνθ 
ὯῸ δυύουν ἰο θαΐ. 
1 ΡῸΓ ὑμθ ῬὈοᾶΐθς οὗ 
ὕἴμοθβθ δηϊτηδὶθ τ ΏΟΞΘ 
ὈΙοοᾶ 5 ἰδκθὴ ἰηΐο 
78 ὨΟΙΡ ΡῬΐδσθ ΨΚ 
106 ὨὶρῺ χοῦ ἴὸν 

5 8.6 Ὀυγηραᾶ ὉΡ 

οιδίάθ [Ὧ6. σϑίηρ. 

12 Ἡθῆσθ. σὕθ 55 8150, 
ὑμῶὺῦ Π6᾽ πιὶρῃῦ. 5β8πο- 
ΟΙΥ [26 θορῖα σι 

Ἦΐϊ5 οὐ Ὀὶοοάῦ, 5ι1- 

ζοτοὰ ουὐὐπιᾶθ ὑδ8 
βαίθ. 18 Τοῦ τ5, [Ώ6Ὲ, 
ὅο ἔογτίῃΒ.Ἠ ὅο Ὠἰχὰ 

ουπίάθ ῃ6 ΟϑΙΏΡ, 
Ῥρασῖηρ 8 ΥΘΡΣΟΒΟᾺ 

Ὧ6 Ῥοῦθ, 1410. δὲ 

ἄο ποῦ Ὧᾶνα ἤθτο 

8 Οἷὐν ὑδεὺ 6δοῃ- 

ἀϊπμιιοσ, Ρὰὺ ὄῸ 816 

ΘΑΥΒΘΘΟΙΥ 56 ΚΙ 
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ἐπιζητοῦμεν. “  1ὅ δι᾽ αὐτοῦ [ὑβα οὔθ ἴο.. σοχῆδὶ 
Ὑ76 816 56: ὉΡΟῺ; εὐ τ τιν Δ ὨΤΟΌΡΏ. ὕτα [15 ΤὭτουρΡ Ηἰπὶ -16ὲ 

ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως [ἃ5 φἰνᾶγβ ΟΠΘΣ ἰο 
ΤΩΣΔΨ γα Ὀ6 Ῥδδυίπσρ Ὲτ᾽΄ 58ο σα ΟΥ̓ Ρσαῖβε ἰσοὰ δ᾽ βϑοῦῖῆοθ. οὗ 
"διὰ παντὸὸδἙ τῷ θεῷ, τοῦτ᾽ . ἔστιν | Ρχταίδα, ὑμαῦ. 15, {δ 

ἐπσουδη ΔΠΓΌΤΙΘΙ ἰο ἅς σα, ἀπῖ5. (5 ΟΠ τ οἵ ρ5. ΨΈΪΟΗ 
καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι ] πιᾶκ6 Ρυθ]ς ἀθοϊασα- 
εὐτὰ οὗ "ἷΡ5 οομ  οϑβϑίηρς ἴο ἔμπα . ἤδῖῶθ [ἐΐοῃ ο ἷ8 ὨϑΙηδ. 

αὐτοῦ. 16. τῆς δὲ εὐποιίας καὶ κοινωνίας 16 Μογδονεῦ, ἄο τοῦ 
οὗ Βῖπη. ΟΣ ἰμ6΄ Ῥαᾳϊ ἀοΐπρ ν)6}} δῃάᾶ οὗ 5ῃεασίῃρ [ Ἰοσρεῦ δε ἀοΐηρ οὗ 

τοιαύταις γὰρ θυσίαις, 
ποὺ Ῥε σοῦ τοτρεϊεπε, ἴο ΒΌΘΒ ῸΥ ϑδοιιῆςεβ 

εὐαρεστεῖται ὁ θεός. 
15 μὲς ΨΘΕῈ ρι᾽θαβοα ἴδε αοᾶ. 

μὴ ἐπιλανθάνεσθε, 

οὖς Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις 
ΒΘ Υοὸὺῦ οροσῖπθ ἰο {πὸ (οτ65). Ἑονουλῖπς 

ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, «αὐτοὶ 
οὗ τοῦ ΔΩΩ͂.: Ὅδ τοῦ νιϑιαϊαρ ππᾶθσ, νΕΥΥ (0665) 

γὰρ ΠΣ ὁ ἀγρυπνοῦσιν. ὑπὲρ τῶν 
ἴογῦ -. 106. 8.6 δβδίδιιμϑ ἔγοῖῃ 5166 Ρ ονὰῦ ἐπα 

ψυχῶν. ὑμῶν - ὡς. λόγον ἀποδώσοντες, 
50.115. εξτου 85. ὙΨοτά ᾿ ξοῖηβ ἴο ῖνο Ῥδοκ, 

ἵνα ὃ, μετὰ, χαρᾶς. τοῦτο 
1ΔᾺ ογᾶδν ἐμδὲ ΩΝ ον ὯΠῚ15 

“ποιῶσιν ΣῈ καὶ μὴ στενάζοντες, 
ἴΠ6. τὰν Ὀ6 ἀοίϊῃδ᾽ δ ποῖ. Βτοδαϊηξβ,. 

ἀλυσιτελὲς" γὰρ ὑμῖν τοῦτο. 
ποῦ {ἈΧ -ῬΘΣΙΏΡΣ.: ἔΟΥ θὰ τοῦ" ᾿ 1.15, 

18 Προσεύχεσθε περὶ "ἡμῶν, 
ΒΘ χοῦ Ῥχδσ πη , δρουΐ ᾿ τι.5, 

πειθόμεθα εὐ γὰρ ὅτι καλὴν 
Θ᾽ ᾶτα Ῥείη ΡῬοσβυδᾶρα. . οσ ἰδὲ ἐτ.} 

συνείδησιν: ἔχομεν... ἐν πᾶσιν. καλῶ 
ἴῃ 811 (ΠΣ: 55) Β56 ΙΝ 

"Ὁ περισσοτέρως δὲ 
Μογβ δριπάδηθν Ραΐ 

σοηβοίθῃο.. γα τα ὨΑΝΙΠΕ,, 

θέλοντες: ἀναστρέφεσθαι." 
ΜΏλαρ ἰο οοράπος 5αῖνϑ5.. 

παρακαλῶ ΗΠ ᾿ τοῦτο; ᾿ ποιῆσαι ἵνα 
Ι διὰ βῃοουταδίπε (δῖ5. “ἴο ἀο πε ογσάϑυ ἰδὲ 

-πάχεϊον : ἀποκατασταθῶ.. ὑμῖν.. - 
ΤΆΟΣΕ ονν Ἵ τηϊσμξ Ὀε τοβίοσρα το του. ἣ 

«Ὁ - δὲ “θεὸς - τῆς " εἰρήνης, ᾿ς 
᾿Ὑμ6 Ὅαΐ αοά ὋΣ ἰδ6:. ρϑξορ, {πὸ (δ: 6) 

ἀναγαγὼν ἐκ ες νεκρῶν τὸν “ποιμένα 
Βανί θα ΡρΡ. οὐδοῦ ἀἄδβᾶ (οὔθβϑ).- ἰῃ6 βϑορμποσγᾶ 

τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι 
ἴδ. 161: ΕΝ τῇς ρτεδὶ (6) ἴθ ]οοᾶ 

διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἡμῶν 
οὗ ςονϑηδαξβ δνεσιαϑησ, ἴ.6 ΙΤοτὰ οὔ 

βοοά δῃᾷ [πῃ6 βῃβασίησ 
οὗ ὑῖηρ5 ψΊῸ ΟΥ̓ΘΙΒ,, 
ἔο ψὐῦ βᾳοἢ 586- 
τῆοο αοά 5 ψεὶ 
ῬΙΘδβθά. ἐἀβκ τ νη, 

11 Β6. σροαϊθηῦ ἴο᾽ 
ἴμποβα ῺΟ δῇ ὑδκίηῃρ 
Ὅ6. Ιορδᾶ δίποῶρ χοῦ. 

δΔηα Ὀ6 ΒΘ Ι ϑδῖνθ, ἴον 

ΔΘΥ. ἃ Κϑορίῃρ 

ψαίοῃ, ον σοῦκ 5015. 

85 ἴοβθ ψὯΟ. ΜΠ τϑῆ- 
ἀοΥ δὴ δοοοχηῦ; ἰδμδὺ 
ΠΟΥ ΤΔ} ἄο ὑῃϊ5 ψ 1 Π᾿ 

᾿1ΟΥ δῃηᾶ ποῦ δε βρη -: 

ἴηρ, ἴοσ [15 ψουϊα Ὀ6 
ἀδυλδρίηρ ᾿ἴο τοῦ. 

18 ΟΥΙΥ ΟἹ ΡΓΆΣΘΣ 
ΓΙῸΣ 5, ἴοσΣ ψὰ ἰχυδὲ 
6 Ὦδνθ δὴ πποηθϑὺ 
σοηδβοΐίθησρ, 85 6 ψ 5 ἢ 

ς [ἢὋο οοπάιπισῦ ᾿. ΟΌΓΒΘΙγ6δ᾽ 
᾿ ΒΟΠΘΒΟΙΥ ἱπ᾿ 8} ὑμίηρϑ᾽ 
ἼΘΒαυῦ 1 οχῃοσῦ τοῦ 
ΤΆΟΤΘ ΘΘΡΘΟΙΘΙΥ ἰο ἅδ᾽ 
ἰηΐ5, ὑμπαῦ 1 πιν δ᾽ 
Ὑτοβίοσεα ἴο του {μὲ 

ἘΣ [ ΒΟΟΠΘΓ. 
20 ΝΟΥ. τηϑγ - ΤᾺΣ 

αοά οἵ ῥθδοβ, Ὑο. 

Ῥχσουρδῦ ἃν. ἔτοι. 
ἐμ ἀεϑδᾶ ἰῃ6 ρτϑὰῦ 
ΒΒΘΡΒεοσγᾶ. οὐ ὑμπ6 

ΒΏΘΘΡ ψἱ [6 Ῥϊ]οοῦ 

οὗ δὴ δνθυϊδδῦπε. 

σονθηϑηῦ, ΟἹ Τιοτᾶ 
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᾿Ιησοῦν, 21 καταρτίσαι 
Ζ655, Τὴν ἢ6 δαϊϑὲ ἄν 

ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι. τὸ 
Βοοὰ (5) ἰπἰο ἐπ6 ἴο ἅο τὰς 

αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ 
ΟΕ ΏΣτη,. ἀοίηῃρ ἴθ 85 ἐπ ({μ:π6) 

ἐνώτιον. αὐτοῦ διὰ ᾿ ̓ Ιησοῦ 
ἴῃ ϑσς ΟἿ τα Ἰπτοῦρ δΙ 65 Ὸ5 

' ἡ δόξα εἰς ̓. τοὺ αἰῶνα 
ἴο νοσλ ἰῃξ Κ5ἼΟΥν ἰηΐο Ἔχο βενμὸς 
αἰώνων“. ἀμήν. ᾿ 
Δϑ65; δῦθῃ. 

.--22 Παρακαλῶ δὲ 
᾿ 1 δὰ δποουσαρσ θ᾽ υΐ τοῦ, 

τς ἀνέχεσθε τοῦ ᾿- λόγου 
Ῥϑυου ποϊάϊησ 5ΕἸνε5 Ρ οἶίῃε - γοτά : 

παρακλήσεως, καὶ γὰρ «διὰ -βραχέων 
Εποοι γα βογαθηΐ, ᾿δη Ζοχ- 

ἐπέστεϊλα᾽ ὑμῖν. 28. Γινώσκετε 
Ι 5βοῃΐ Ὡροη: ἰο τοῦ. 

τοῦ 

ΨΨ}1 

εὐάρεστον 

ΓΒ σὶβῖ, 

τῶν 

ἀδελφοί, 
Ῥχοΐμεσβ, 

τῆς: 

ὑμᾶς, 

᾿πὸν ἀδελφὸν |᾿ 
ΒΕ τοῦ ΚΩΟΥ 5 Ἴδ8 Ῥχοῖδμεσ 

ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον," -- "- μεθ᾽ 
οΥ 5 ὙΠΑοίαν Βανίηβ Ρεθῆ: Σβαμόλν ἕτοπι, Ῥ ΣΝ 

οὗ ἐὰν τάχειον. ἔρχηται: 
ΒΟ ἴξενεῦ τῆοχα αὐ 6 ͵ΩΣν ὈΘ6 σοΙϊλϊη 

ὄψομαι ὑμᾶς. ΄ ' ἐπ 
1 52.811 586 ὑοῦ. πᾷ μ . 

4 Ἀσπάσασθε, πάντας -τοὺς 
ατεοῖ τοῦ 811 ἐμὰ 1088) 

ἡγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς - ἁγίους. 
δονοσηΐϊηε οἴ τοῦ δηᾶ 811 τὰς Βοῖὶν ὐάδῳ): 

᾿Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ. -- ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας. 
Ατἧ στοεϊης στοῦ [88 (ΟΠ65) Ζγοσὼῶ ἐπ6 Τίδιν. 

25 Ἡ τ: χάρις τ μετὰ πάντων 
ἘὰΠῸ6 πτπᾶαφρξουνθᾶ Κη πθεβ δ 110} - 8} 

ὑμῶν. ᾿ ἱ ' 
ΟΥ του. 

ὑμᾶς ἐν παντὶ 
ἶ ΘνοΥν 

θέλημα 

γγ6}-ῬΙθδαβῖησ 

“Χριστοῦ, :- 

οὗ 6 

:ΟΥ͂ {π6- 

ἴχουρῈ Βδοσὶ' [ννοζὰβ Ϊ 
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Ζθ55, 2 δαυσίΐρ τοῦ 
ΜΙ ονεσν σοοάᾶ ἰπΐηρ 
ἴο ἀο πὶ Ψ1}, ρογ- 
ΤΟΥ ηρ᾽ ἴῃ τ5 [ὨτΟυΡΉ 
σεϑθὺβ Οηγχὶσ ἰδὲ 
ΜΜΏΪΟΙ 18. ψε]]-ο]θαβίηρ 
ἴῃ Ὧἷϊ5. δἰρῃῦ; ἴο. ΨΏΟΙ, 

6... [86- ΒΟΥ. ΖΟΓΘΥΘΣ 
δρᾶ ὄνοσ. ΑΙΏΘΏ, 

22 ΝΟΝ 1 οχϑοζΐ 
σχόοῦ, ὈχούμοΥβ, ἴο Ῥ68Σ 
αὶ ἰηΐ -ψογᾷ οΥ̓ 
ΒΠσΟυΓδροχηθηῦ, Ὁ Σ 
ΙΒδνΘ, Ἰηάθοα; σοΙ- 
Ῥοϑράᾶ. 84 ἰἸοίϊοσ ἴο 

Ἔπου. ἴῃ ἔονν Μογᾷ5, 
23 Τὰ 6 μοῦδ ἐμεῦ 
ΚΠ ΠΣ τίχηο- 
Ὅν... Βδ8 ὍΘΘΩ. 16- 
1έδβδά; ψΊ- ΒΟ, 

11: ὯΘ6. σοχηθδὶ ααἰῦ8 
Βοοῦ, 1 5881} Ξ 5686 

[του. 
᾽24 αἶνθ. τα τρϑθοι: 

ΤῺΡ5 ἐσ 811: ΒοΒ6 
550) 816 Ἰακίηρ, 16 
1δδαᾶ " ΘΓΔΟΏΡ" ὙΟΥ δᾶ 
ἴο 811 ὍὯ6 ΒΟΙΤ Ομ. 
ὙὨῦβθ ἴῃ Τΐαιν.. βομᾶ 
χοῦ μοὶ στϑοιϊηρβ. 

-- 25 16. πη δοβουνθᾶ 
Κίπαηθββ με. δι 3} 
οὗ “χοῦς: 



ΙΑΚΩΒΟΥ 

ΟΕ ΤΑΜῈΒ 

1 ᾿Ιάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
Φᾶχθθβ οξαοᾶ εδῃηᾶ οὔτ ιοσά 2658 ΟὨγιβὲ 

δοῦλος ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ 
βδίανα ἰοΐβο ἔνεῖνα ἰσῖρεβ ἰδ (οὔ65) ἱἰθ {μα 

διασπορᾷ 
ἀϊβροσυβίοα 

ΟῚ 

χαίρειν. 
ἼἸο Ὀ6 τϑἱοϊοίΐης. 

2 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, 
ΑΙ] ἿΟΥ σαοηβιάοσ τοῦ, Ὀσοίωοιβ οξτῃβ, 

ὅταν πειρασμοῖς περιτέσητε 
ΏΘΏΘνΟΣ οἴο ἐσῖα}5 τοῦ τηϊσ!ΐ 8411] δτουηά 

ποικίλοις, 8 γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον 
νϑΐοιιβ, Κηοννίηϑ ἴα ἰδ Ῥτοοξ 

ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν" 
οἴνου οὔίῃο ἔβδίίῃ 15 νοσκίη ἀοννὰ εηδαγϑηςς; 

4 ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω 
186 υΐ δμάσσαποθ νους ροχίδοξ οὶ 1 Ὅς Βανίηξ, 

ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ 
ἴῃ οτᾶσχ (δὲ χοτὺ ΤΙΣ Ὀ6 ΡῬοσξοοί δια 

ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. 
ἍΏΟΙΘ ἴῃ (Θν ΘΙ) ρα, ἱὰ ποίπιηρ Ἰδοκίηβ. 

5 Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, 
ΙΣ »ὺπὶῤ δίγνοῃθ οὔγου ἱ18]1]δοκίηρ ΟΣ νυ] ϑάοχη, 

αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος 
161 Ὠίτῃ Ὀ6 δϑκίηβ  δὈθβϑιᾶθ ΟΣ [ἴῃς (οῃ 6) εἰνίῃβ. 

θεοῦ πᾶσιν ἁπλῷς καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, 
οἵ σοῦ ἰο 8411} ΒΙΏΡΙΣ δα ποὺ ΧΘΡΥΟΘΟΏΪΏΒ, 

καὶ δοθήσεται αὐτῷ: 6 αἰτείτω 
δῃαᾶ τ 1 θ6 βῖνθα ἴο Εΐτα; 16ἐ εἴτα θ6 δϑκίηδ 

δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόμενος, 
ῬῬυῤδ ἴὰἪ Ζ1αϊΐῆ, ποίπιησ 1παρΊηϑ ἔογ 5618 αἰνίαοα!ν, 

ὁ γὰρ διακρινόμενος 
1πμ6 (Ομ 6) οχ 7 δίηξ ἔοχ 561} αἰνταθα]ν 

ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης 
Δ85 Ῥεϑὰ ΚΘ ἴο (Βυσβ 5) νναν ΟΥ̓ 5θἃ 

ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ᾽ 
ἴο (οπ6) Ροίῃρ ἄτσινθ Ὁν να δηᾶ Ῥεΐαρ ὈΙονν δρουῖ; 

Ἶ μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος 
ποῦ ἔοσ 1εἰ ἶσα 6 Ξῃρροβίυῦ ἰμ6 ΤᾺ 

ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί τι παρὰ 
{μα πὸ Ψ11 τασεῖνα δηνίῖηρ Ὀοδίάα 
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18ξ (οπ6) 

1 σαῖλθβ, 8 51δύθ οἵ 
Οοᾶ 8ῃᾶά οὗὨ [868] 

Ιιογὰ σεβις ΟἸσίβὺ, ἴο 
{86 ἔψεινα ὑγῦ65 ὑπαὶ 
816 βοδίξογθα δρουῦ: 

ατοοῦηρδ! 

2 Οοῃδίασν 1Ὁ 811 ον, 

ὮΥ Ὀτγοίμοθυβ, ΨΏΘΩη 
τοῦ πιθοῦ ψῖ ἢ νᾶγ- 
ἰοὰ ἐσ1815, 3 Κπουίησ 
85 τοῦ ἄο ὑμδῦ ἰηὶς 
ῥοσύθα αὐδῃὖν οἵ τοῦ 

Ἢ 11 ψοΥκΚα οὐδ ρη- 

ἄυγϑησδ. 4 Βυὺ Ιοὐ 6δὴ- 

ἀσγϑησθ αν ἰΐ5 ΟΣ 
ΟοἸμριδούθ, μα τοῦ 

ὩΛΔΥ Ὧ6 σοπιρ!οίθ δπᾶ 
ΒΟ Πα ἰῃ 811 τϑϑρθοίξ, 
ποὺ ἰδοκίησ ἰῇ ϑδὴγ- 

{πἰπρ. ; 
ὅϑξο, ὦ δὴν οὔδ 

οὗ γοῦν 15 Ἰδοκίῃρ “1 
ψιδάοχῃ, Ιοὺ Ὠϊτ ΚΘΘΏ 

ΟἹ δϑδκίηρ αοά, ἴοτ 
Ὧ6 φίνθ ΒΘ ΠΘΓΟΊΒΙΥ͂ 

ἴο 841 δῃηᾶάὰ σιμοιῦ 

τορυόδοηῖηρ; δῃᾶ΄ τ 

ἍΜ 6 σίνθῃ Ὠΐπ). 

6 Βυῦ οὐ ΐπ ΚΘορ 

ολ δδκίηρ 1 ζβϑιίῃ, 

ποῦ ἀουθύϊησ δὖ 8]], 

οῦ Ὧ6 ψῶο ἀοιδίβ 

15 ἾΚὸ ἃ αν οὗ [ῃ8 

8θ8ὰ αγίνθῃ ὉΥ [μ8 

πα ἀπα ον Δρουί. 

ΤᾺ ἴδοῦ, ἰοῦ ποὺ ὑμδὺ 

Δ ΒΌΡΒΟΞΘ ἰπαὺ Ὧ6 

Ψ1 τοῖν δηνυὶηξ 

1009 

τοῦ κυρίου 8 ἀνὴρ 
οὗ ἴῃς Τιοχὰ ΤᾺΒ]16 ΡΕΘΙΒΟΩ 

«ἀκατάστατος . ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 
ποῦ βίδη στη ἀοννῃ ἴῃ 811 ἐς ψαγ5. οξ βῃΐχῃ. 

ϑ Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ 
ΤΣιοἱ Ὠἷπὶ 6 Ὀοδϑίϊη θὰ ἰῇς ὕὑγοίῃος 6 

ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ, 1 ὁ δὲ 
Ιονὶν (οθ6) ἰῃ ἰῇ Βοϊρῃξ οἔ ΕΙσΩ, ᾿ 6. Βαϊ 

ἐννο-Βου θᾶ, 

πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, ὅτι 
τίς ἢ ἰπ {6 Ιονν πθ55 ΟἿ ΐγα, Ὀθοδιβα 

ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται. 
85 Βοννοσ οὗ νοσοίδίοι Ὧ6 ΨΠ18ο Ῥαβίᾶδ. 

11 ἀνέτειλεν γὰὴὼὸῤ ὁ ἥλις σὺν τῷ 
Ἔοβα ὺΡ ξοσ ἰὰς ΒΌΣ ἰοσοίμου νὴ 186 

καύσωνι ᾿ καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ 
ὈυΓ 5 μεαὶ δηα ἰἐ ἀσθα ἃΡ (π6 νεορείαίίοη, απ 

τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ ἡ εὐπρέπεια" 
ἐπ6 ἄονοσ οὐἱέ ἔδι] ουξ δπα ἐῃ6 νν6}1- ΕἸ ΠΡ 655 

τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο᾽ 
οὗ ἰῃ 6 ξβϑοθ οἱ ἀφείσχονυ οά 1[5615;3 5 8150 

ὁ Σ᾿᾿πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ 
18 το (ΟΠ 6) ΄ῃ 16 ἡουΣμΘυ 5 οὗ Πλτη 

μαρανθήσεται. 
Ψ11 ἔβας ἀνναν. 

ἀνὴρ ὃς 
ΤΏΔ16 ΡΟ ΨΜΠΏΟ 

πειρασμόν, ὅτι δόκιμος 
{χῖ8ὶ, Ὀεσδϑαβε. δρρσζονεα 

γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον τῆς 
Ὠανίβ θθσοσὴθ Π6 Ψ}}}} γθοοῖνθα ἴἢ 6. οσὔοσὰ οἔτἕμα 

ζωῆς , ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς 
ΝΕ ΜΈΣΟΙ [στον ἢ} 6 Ρχογηϊβρα ἴο {86 (0Π65) 

ἀγαπῶσιν αὐτόν. 13 μηδεὶς. πειραζόμενος 
Ἰονίηξ Βΐτη. Νο οὔθ. Ῥαϊηβ ἰχιοα 

λεγέτω ὅτι ᾿Απὸ θεοῦ 

12 Μακάριος 
. ΗΔΡΡΥ 

ὑπομένει 
5 ΥΘυ ΘΙ ΠΣ  ὉΠΑ,Ι͂ΘΥ 

ὁ γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, 
128 Φὸξσ Οαοα ῃποΐ ἴο "6 ἱγσίεαὰ 15 "“οΥ δα (ὑπ: π65), 

πειράζει . δὲ αὐτὸς οὐδένα. 14 ἕκαστός 
Ἐ6 15 ἰγστη 5 ᾿ρυΐ ΒΘ ΠΟ ΟΘ. ΕΟ (οὨ6) 

δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας 
Ῥυξ 15 Ρεϊηρ ἔθ ὉΡ ἐἰμ8 ον α ΘΞΙΣΟ. 

᾿ ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος: 15 εἶτα 
Ῥεΐηρ ἄσαννῃ οὔξ δῃᾶ δίῃ Ὀδίεα ου; ᾿ς ποχὶ 

ἡ ἐπιθυμία ; συλλαθοῦσα 
ε΄. ἀδθβῖσθ ᾿Ββανϊηβ τϑοοϊνϑᾶ ἰοβείμοῦ 

δίψυχος, ᾿ 

ἐμ τίοῃ 

οὕτως καὶ: 

᾿ ἷτη. 

πειράζομαι" “᾿ 
1δὲ ίτπη 6 βαυΐῶς ἰδὲ ΕἸοὰ ἀαοα 1 δηὶ Ροὶτρ ἰχιϑά;. 

ΦΑΜΕΝ 1: 8---1ὅ 

ἔσο σομονϑῃ;} 8.6 
ἷβ ΘᾺ Ἰ᾿ηάροϊσίνθ ΠΊΔΗ, 
πηϑύοδαν ῇ 841} ἰ5 
ΜΆ. : ' 

98 εὐ ὑμ6 ἸΟΤΙ 
Ὀγούμοσ ΘΧΩΪῦ ΟΥ̓Σ 
μὲσ ϑχαχδιίίοῃ, 10 δὰ 

ΟὯΘ ΟΥ̓́Θ 
Ηΐβ υμΠ]Πδίϊοη, Ὁ6- 
οϑδθ ᾿κὸ ἃ ΗΌΨΕΣ 
οὗ ὑπ νδροίδύϊοη Ἦθ 

ἘΠ ῬδΒ5 ΟΥΑΥ. 11 ΒΌΓ 
π6.- δ. Υἱδὸ σι] 

5 υΓηΐηρ θα δηᾶ 

ΊΟΏΘΥΒ 86 γορούϑδ- 

ἰοῦ, δἃῃᾶ 5 Πονοσ 

ἄτορβ οἱ ἂμ (ῃ8 
᾿θΘδιν οἵὨ 5 οαὐνατᾶ 
ΒΡΌΘΘΥΘΠΟΘ. ΡΟΥΘ Π 65. 
50, ἴοο,. [Π6 το πλϑ 
Ψ1 ἔδᾶθ αν ἴῃ ὨΪδ 
Ἅ8)5 ΟΥὨ [116. 

12 ἨΔΡῸΥ ἰδ ὑμ8 τηϑῇ 

ὑμαῦ Καθὺβ οἡ δηᾶαγ- 
ἱὰρ; ὑσῖδ], Ὀθοϑαβθ οὔ 
Ὀθοουλῖτρ Δρρτονθᾶ μ6 

Ψ1 τϑοθίνθ ἐμ6 σσοῃ 
οὗ. 116, ψ Βοὴ Φ68ο- 

ν8}" Ῥχογμἶβθα ἴο ἔοβθ 
ψο οοῃίϊημθ - Ἰονϊηρ 

13 θα ππᾶθνὺ 

ὑσίαὶ, ἰθὺ 0 ΟἿΘ 580: 

“Ἵ δ. Ὀθηρ ὑγἱοα ὉΥ 

ἀοα." ἘῸΓ νὴ 6. 
[ἰὴσθ αοα σϑηποῦ Ρ6 
ὑχῖθα ΠΟΥ ἄοθϑ Ὠ6 Ὠἰπ- 
5811 ὑχν δΏγοῃβ. 14. 
Θδο ἢ ΟἿΘ ἰ5 ὑτγὶθὰ 

ὉΥ Ῥοΐῃρ ἄγαν οὐὗ 

Δα οηϊορα - ΡΥ Ὧἰδ 

ΟὟ ἀοδίτο. 15 ΤΏΘη 

[86 ἀρβίγσθ, θη ἰὐ 
885 Ῥεδόσηβ ἔδυύϊ, 

Ἴλ Τομοναῃ, 018.18,14,.16-18.. ἐπ0Ὸ Ιοτᾶ, ΒΑΨΡΞυνρ. 125 Τοῃοναῃ, {17,8,18,1τῚ 

αοᾶ, νεϑυν; ἐπὸ Ιογᾶ, συλ 18. ΟΜ οσ Κα ΟΥ̓Κ Τοχὶ Νο. 6); π6, ΒΑ. 



ΦΑΜΕΝ 1:16- 1010 

ες σίκτει. ἁμαρτίαν, ἡ δὲ ἁμαρτία [δἶνεα Οἰσίῃ ἴο 51; 
15 εἰνὶῃξ Ὀἰσῶι ἴο - 511, ες. μ»ὰυξ ᾿ 5 ΪΏῺ ἀπ, 5, ψΏΘΗ 

ἀποτελεσθεῖσα - ᾿ ἀποκυεῖ 0 Ὧδ5 θῶ ϑοοοχῃ- 
μανίηρ θθθὰ Βηϊϑηοα ΟΕ. 15 Ῥεΐῃβ ὑσεβηδῃΐ ΟἿ ἰο | Ὁ]15η64, Ὀτίηρα Τουίῃ 

θάνατον: ἄβθαϊῃ. ; 

ΠΟ  Έ ΕΕἭῪ : 160) ποὺ 6 τγἱ5- 
16 Μὴ - πλανᾶσθε, ἀδελφοί. μου [16ἅ, τῶν Ῥεϊονγβα Ῥσχοίῃ- 

. ΝΟ Ῥαῦύοῦ ταδᾶβ ἴο ασῦ, Ὀγοίμεσβ. οέχηβίρυς 17 ΕἸΥΘΥ βορὰ 

ἀγαπητοί. 11 πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ.. πᾶν ο"ὺ δηᾶ ΘΥΘΤῪ Ρογέθοῦ 
Ἰονεά. ΕΝΕΥΥ͂ Εἰνίβ. ξοοᾶ ϑδηᾶὰ δεν | μγρϑθηῦ 15 ἔΥο πὶ ΡΟΥΘ, 
δώρημα τέλειον. ἄνωθέν ἐστιν, ἕο. ἰῦ σοίχαεβ ἄονχι 

τπῖπε εἴνϑῃι Ῥεσέεςϊ.: ἥτοτῃ αρνατα 11:15, Ἰἔγοὰῦ {πὸ ΕδΙΏΟΙ οὗ 

καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, [(μ6 [6ε]θϑιῖ811. ἐσ ΐδ, 
ϑίθρριπξ ἄονστι.. ἔγοτω “ἴμ6- Ἑδίμβεσ οξίῃε ᾿ἰρμΐβ, δὴ τὰ Ὠἰὰ ἔθοῖα 

παρ᾽ ὦ οὐκ ἔνι, παραλλαγὴ ἢ {15 ποῦ ἃ νϑτίαὐζοῃ, οὗ 
Ὀ6βϑίᾶβ ΠΝ υταα ποὺ ἔδμεσα 18 ἀεενλτοι Ῥεβδῖάβ οὐ ᾽Ϊ ἐὴρ ἐστηϊηρ οὐ [π8 

τροπῆς ἀποσκίασμα. 18 βουληθεὶς |5ῃαάον. 18 Βεοδιιθ8 ὯΘ 
οὗ Τυγαϊῃσ. οὔ ββδάον...  .΄. Ἐδνίῃβ ᾿ν]ἸΒΏΘΩ͂ [ρα Ὁ; π6. Ὀτουρῆς 

. ἀπεκύησεν ᾿ Ὲ ἡμᾶς. λόγῳ. ἀληθείας, | τι5. ἑοτίῃ Ὁ. 0μ6. ψοτὰ 
ὯΘ νγὲ8 ρσδδηδηΐ ΟΕ ἴὸ ᾿ ὼΒ ἰο Ψψοτᾶ. ὁ ἐγυία, -| οὗ ἐγαῦῃ, ζοῦ 5 ἴθ 

εἰς : τὸ "εἶναι ἡμᾶς ᾿ ἀπαρχήν - τινα τῶν [ΡῈ οοτίαίῃ ἤγδὺ ἔγαϊθ 
ἁλῖο μθ΄. ἰσβθε- ᾧ5 Ἐχβίζγι 5... βοῶθ οἵδ] οΥἱ Ηἰὶβ ογραύυτοϑ. ᾿ 

αὐτοῦ κτισμάτων. 19 πον ἐμίθ, τὴν 
ΦΡΟΣΣ ἘΤΕΘΌΣΕΕΣ; Ὀϑιογεᾶ Ὀτσούμοβ. 
Ἐς Ἴστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. 

Β6 τοῦ Καονίηξ,. δὴν πριν ἐξ Ὑττ ΥΩ ἀρ τὶ ΝΣ 

ἔστω δὲ - πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς βίον δροιυῦ βρθακίῃσ 
Τοῦ μῖτη θ6 να δνεσν 8 αὐϊςοκ Ἰρῖο οἷον δροὰδ᾽ συϑία; 

τὸ ἀκοῦσαι, βῥαδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς 20 ξοΥ ταϑη5 ττΆΙᾺ 
16 ἰο ὮΘΑΣ, 5ῖονν ἰαῖο ἴδε - ἴο βΒρθδῖκ, 51ονν ἄοοβ ποῖ. σψοῦκ δαὶ 

εἰς ὀργήν, 20 τοργὴ γὰρ ἀνδρὸς αοάβ τἰσμὐθου θη 658, 
1 ΐο ΝΥΘΔΙ ΤοΥ ΟΥ̓ ΙΩΔ16 ΡΈΧΞΟῺ 21 Ἡδποδ γναῦ ΕΣ 1] 

δικαιοσύνην. ᾿ ὅτ οὐκ ἐργάξεταί. Βιϊδῖηθθβ δῇᾶ ὑπδῦ δὰ- 
τὶθϊθουϑηθ85 ΟἹ ἐς . ποὺ 5 νοσ ΚΙ Ε. - τ το τῃ 

δ διὸ. οἱ ἀποθέμενοι Ὁ ΠΕΡ ΤΡΕΣ ἐαβεῦν Ι ΩΣ 
᾿ ΤΒχοΌσΕ ψΒΙΟᾺ ᾿Βανίης Ραυΐ. ἀΥΡΘὰ ΤτΟΤΩ, 56 Ιν 65 81 ὈΔΑΏΘ55, δα ΒΟΟΘΡ 

πᾶσαν ἡ ἐν ΜΙ. τ] πιθαα ὕΠ6 ἴτὰ- 
υπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας ν 

-λζ- δ ΕΠ ἴθ 655 πᾶ δρυηάδησα οὗ Ῥδάῃϑθϑβ ἴἢ Ῥιδιθπρ οὐ 86 νογὰ 
ΠΜΏΪΟΏ ἰ5 8016 ἴο 58 γ8 

πραΐὕῦτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον 
τα] πλο 85 τεοεῖνα τόσ ἐπα ἐπηριδτιίεα ἐποτα γοῦα 5015. 

᾿ τὸν δυνάμενον σῶσαι. τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 22 Ἠονθνοῦ, ὈΘΟΟΠΊ8 
1η8 (ογ6). Ῥείη 8016 ἴο βανα Ἧπμ86 βοῦ]β ὃ τοῦ.  ἀοοῦβ οὗ. 8 ποζγᾷ, 

22. ΄. Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ ἀηᾶ ποῦ. ΠΕΑΓΕΓΒ. ΟἿΪΣ, 
ΒΘ χοῦ Ὀδοοσωϊαρβ. ρας ἄοοῖβ οὔ ψοζά δῃᾶ ἀθοοινιπς ΨΟΌΓΣΞΘΙΨΘΒ 

μὴ ἀκροαταὶ μόνον παραλογιζόμενοι ἑαυτούς. ἢ : Φ ἢ - 
Ὡοΐ ἤρδσοιβ ΟΠ] παραλογιζόμενο 56 ͵νθϑβ. γΊ ἢ 8158. ΤΘαΒΟᾺ- 

ἴῃ. 29 ἘῸΣ ἰξ δῃγ- 23 ᾿ ' ὅτε εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν δὲς ἧς ἘΠ ΔΕ. δὲ 
Βεσδῖιδα ΣΞ ΔΏΨΟΩΘ εἴ -ορ ότι οὗ ψογὰ 15 

καὶ -οὐ. ποιητής, οὗτος. ἔοικεν ἴπ6 ψοσά, δηᾶὰ ποῖ 8 
δὰ ποῖ. ἄοεῦ, 115 (οσ6) 85 Ῥθβθὰ ἨῈ ἀοαν, 15. ΟἿ .15. 1|Κ8 

10. ΦΑΜΕΝ 1: 24-:.-2: 5. 

α΄ ταδὶ Ἰοοκίηρ δὖὺ ἘΪ5 
δδαταὶ ἔϑοθ πὶ 8. τηΐτ- 
ΤΟΥ. 24 ἙῸΓ. Ὧ6 ΙΟΟΙ. 
ιῦ. ΪΠΛΞΘΙΙ͂, δηα οἕ 
ὯΘ ροθβ δῃὰ ἱἰχηπιθαϊ- 
δίοιν ξοτροὶβ ψ ῆμδαὺ. βοτὲ 
οὗ Ἰπδὴ Ὡς 15. 25 Βιιῖ 
ὯΘ6 ΨψΏΟ ῥθῈγ5 ἰηΐο 6 
Ροείθοῦ ἰὰᾶὰν ὑπαὺ :-Ῥ6- 
ἸοΩρα ἴθ. ἔτθϑάοχζῃ. δηᾶ 
ΨῈῺΟ ρουϑίδὺβ τὰ [1], 
δ [128], Ὀθοϑῦβδ 

᾿ἀνδρὶ κατανοοῦντε “᾿ τὸ πρόσωπον [ 
ἴο Τ5165 Ῥουϑοῖς ταϊη πε’ ἀονντι της ἔδοδ. 

γενέσεως αὐτοῦ ἐν 
ἷῆς,͵ ο- ἐπ  σἔ Ὠΐτα ἴπ. 

24 οκατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν - 
Βα ταϊμᾶρα ἄοηη ἔοὸσ ὨΛΥΠΞΘΙΣ δηα Ὠ6 δ 5 σοσ6 ΟΥῈ 

καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ν. 
δοᾶ - :τητηραϊαῖοιν [6 ζουσσὲ οἵ ψνΒδΐ βοσξ πα ννδ5. 

255. .ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον 
ΤῊΘ΄ (ομ6) Ῥυΐ Βανῖηβ Ξσορεα ἘΣ οΙ46 ἰηΐο. ἰᾶὰνν 

τέλειον. ᾿ τὸν τῆς ̓ ἐλευθερίας. καὶ 
Ρατξεοξ. : {86 οὗ Ἶε ἐλευ ΠΕΡῚς : δπάᾶ Δα δ τον δ ρου οεναὶ της 

παραμείνας “οὐκ ἀκροατὴς] “κα. ἐν Βα ἢ 

μανίωβ τοιρδίηθα βαβίαθ,Ἠ . ποῖ. Ἐξακσονν ἸΑΗ ΜΕΝ .: Ὥς. ἀσίης 
ἐπιλησμονῆς γενόμενος. ἀλλὰ ποιητὴς} [16]: ῬΡ γ " Β 

οὗ ξοτροϑίξυϊηθσε Βανίωρ βδοοίηθ Βαϊ. ἄσεν Ἰ2Ο ΤΕ 
βᾺΝ μ ΒῺΥ ΠΛΘ 566 15 
ἔργου οὗτος ακάριος ἐν. τῇ ποιήσει : : 
ἐν τ ἀν πὸ αν τ ἐᾷ - ἀοίηβ ἐν ΠΠΠΣΕΣ ἼοΣ .:: Ἧς 
σον ᾿ ΕΣ ος [ΤΟΥΔῚ ΜΨΟΥΒΕΙΡΕΥ ἃ 

ΦΡΉΝ, Ἡσ Τσεςς Ε . - πε Ἴγοῦ ἄοθβ τοῦ ὈΥ]ΑΙδ. 

26 Εἴ τις ᾿ δοκεῖ. - Ὁθρῆσκος --:. 15 Ἀρόὶ μὰΐ τλος 
ον ΤΠ Ιἕ δησγόθα. ἰδ τη κίηρ., ΦΟΣΤΏΘΙ ἩψουβηροΥ ΓΝ "ἢ ἜΙ 5. ΟὟ 

Ὰ αν ΠΘ68Γ 15. ἸΏ 5. 
εἶναι μὴ χαλιναγωγῶν. γλῶσσαν ἑαυτοῦ -]- 
ἰορε. ποῖ Ιϑδαϊηξ Ὁν Ὀσία]α.. ἰοηθὰθ οἵ ΒἰτηβοΙ ΠδΑΝΩΝ 1:3 ἐδοννΝ " 

ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν - ἑαυτοῦ, τούτου ΙΝ ἸΣ 8 δα δ 
Ῥαξ πβιθααίπσ. πεϑατέ οἱ ππηβαέ, οὐ [ηἰ5 (9 π6). οὐ Ὁ Ἢ ἕ Ἄ 681) 
Β ε δα ἀπμᾶοί!δα ΤΟΙ 

μοττατος τῇ θρησκείας - 2: θρησκείᾳ ἰῃ βἰαπάροϊπι οὗ οὐ ναῖῃ  {π6 ἔουτῃ οὗ φνοΣΒῃρ. Ἑοττν ν ὙΟΥΒΏΪΡ 

καθαρὰ καὶ ἀμίαντος. παρὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ 
οἶφδὴῃ πᾶ υπμαρδιοθα. Ἀεϑιᾶθ με αοα δῃηᾶ Ἐδίῃθε 

αὕτη. ἐστίν; ἐπισκέττεσθαι ὀρφανοὺς καὶ 
1115 -,,.. 15, ἐο 6 Ἰοοκίωξ ὉΡΟᾺᾺ ΟΥ̓ΡΏ8Ω85 δηᾶ 

χήρας.: ἐν τῇ. θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον 
νίάον5.. ἰὼ ἰδ - ἐπρυϊδίίοα. οξίμποια, -ππβϑροίίθα 

ἑαυτὸν --- τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου. 
ΘῈ ἰο ὍῈ βερὶπα ἔτοτα. ἴῃ6. .ΨοτΙ]ά. 

2 ̓ Αδελφοί μου, “" 

αοά μὰ Ῥδίμο ἴδ 
᾿ἀῖϑτ ο΄ ἼΟΟΚ δβ8:δσ 
οὐρῆδηβ δηᾶά σον 5 
ἷἴὰ ὑοῦ ὑγιρυϊαύίοῃ, 
δα ἴο Κορ ΟἸΘΒΟΙΣ 
μους 5ροῦ ἔξοτα 6 
ΜΟΣΊα. 

Η ΜΥ ᾿Ῥγοίποσϑ, χοτ 

π ϑῦθὶ, ποῦ ὨρΙάξτρ: 

{π0: Ζα 1 οὗ ον Τογά 

655 ΟἸγὶδῦ,. ΟἿ 910-- 

ΤΥ, ΜΙ δοὺς οἱ ἴδ- 

νοΥλ δια; 816. ΥΟΥ7 
(2 ἘΌΣ, 1 ἃ τήϑ “ὙΠ ἢ 

ΒΟΙΑ ΕΏΡΒ. οα Ὠἰὶα Βδη- 

"μὴ το τδϑόωπολενι ίαις 
Βτγοίΐμεοσαο οἶτηθ, ποῖ: Ἔ τεςθρίϊοηβ ΟΥ̓ ἔβοοϑ 

ἔχετε “ τὴν πίστιν τοῦ". -κυρίου:. ἡμῶν 
Ἢ τοῦ πανίηρ ἰδθ . ἔδίη ᾿ οὗ ἸΠ6 Ὁ ΤΟΥ - ΕΓ 5 

σοῦ. Χριστοῦ τῆς δόξης; 2 - ἐὰν ΄“ γὰρ 
δὲ 655. ΟΗτῖβὲ οὗ ἴῆ8 - Ιου ν  ᾿.. Τέονοσ - ἔοσ ἡ 

εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ : ; 3 
6 τηϊρῃξ δπέου. ἰπίο βϑυπαβοσὰθ οὗἨ ἡγοῦ ση816 Ῥθσβοῃ ] 5615 δια "1 ΒΡ] ηαϊα 

χρυσοδακτύλιος ἐν . - ἐσθῆτι λαμπρᾷ, ] οἰοδίπρ δαύθεθ ἱπὲο 
ξοϊάθυ- τη σοᾶ, ἴπ- . αἸοίμίηξ. ὑσὶ, |ἃ δαύμοσίῃρ οὗ στοῦ, 

εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ [Ὀὰῦ..-8 Ῥοοῦ [1ἸὩ8}] 
δ6 5βουὰ οί Ὅπέ. δἷβδο. -ῬΟΟΥ ἴπ Ἐ8ΠῺν [ἐπ ΒΠΓαν αἰοϊῃξηρ,. 81- 

ἐσθῆτι; . ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ [580 οῃΐοτβ, ὅγε. ἕοῦ 
εἹοίῃττσ, τοῦ τα ϊσμε ΙοοΙς προὰ Ῥεΐ ὍΡΟΣ [ἸΟΟΙς τὶ ΖϑανΟσ ὉΡΟΩ. 
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τὸν οροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν [Π8. ὁΠ6 ψοαιηρ ἰῃ6 
Ὧπ6 (οι 6) φορθῦντε τὴν Εἰον ας τη Ῥστὶδ τ ΒΡ θα οἸοίῃϊησ διὰ 

καὶ εἴπητε σὺ κάθου. ΒΔ: “Ὑοὰ ἔδκθ ὑδὶβ ὧδε καλῶς 
8 τοῦ τιϊσθξβαν ὕου θὲ νοὺ βἰϊείηρ μεθ πεῖν,  βεδῦ δα 2 ἃ ἢπθ 

πᾷ ἰο ἴῃ6. Ῥοοῦ (οπ6) ὑοῦ σχαϊσῖ 58. οι κἰδηᾶ νοι ΚΘορ βίδῃδίηρ,᾽ οὗ: 

ἢ κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου, |“ΤΔΚΟΕ ὑμαὺ 5οαῦ ῆθγβ 
ΟΣ Ὅ6 σοὺ 5ιἰὐπρς ἔμοτὰ ἀπᾶσσ ἴμ6 Ἑοοίβίοο ΟἿτΩΘ, ἰ Π6ΔΘΥ ΤῊ ξοοὐδἝοο!ϊ,᾽ 

4 οὐ διεκρίθητε 
ποῖ ψοῖα τοῦ ἘξίρηΣ σουρῃ ἢ 5εῖνεθ ϑδῃᾶ, ὑἱῃοίζηβ διηοηρ γΟΙΓ- 

ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισ πονηρῶν; | 8εῖνε5. δηά Ὑοῦ δγβ Ὀθοοίὴθ πιᾶρσοα το ογ- ΓΝ Ῥδοξταα τοῦ 7.565. οὗ αἰν!εα Ἐκ τα Α͂Ν νΙοΚεά: ἴὴρ ψἱοκεᾶ ἀθοϊ βίοηβ, 
ὅ ᾿Ακούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ 5 ὑἐπαὺ ποὺ 5023.ϑὃ ὁ 

ἩρδᾶΥ οῦ, Ὀγχγοίΐμοσβ οἔτηθ Ιονεά. Νοῖί 5 Τὐδίθῃ, τὰ Ὀδϊονθά 

ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμ μφ. Ὀτούίμοιβ. αοὰ οἤοξα 
ἴ6 σοα οἽἤοβα πε ῬΟΟΣ ἰοίμε ψοτ]ᾶ 006 ΟΘ5 ΏΟ 8.6 ῬΟΟΥ 

πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμου τῆς [τεβρθοϊηρ ὕμθ ψοσ]α 
τίς ἐπδμμον χὰ δαϊϊπ μπᾶ ἼΡΟΥΟΒ 5 οἵ ἴμε  ἴο Ὀ6 ΣΙΘῺ ἴῃ ξαὶ ἢ δμᾶ 

βασιλείας ἐπηγγείλατο τοῖς 

ἀγαπῶσιν αὐτόν; 6 ὑμεῖς δὲ τιμάσατε |ὕμοβα ΨηὴΟ ἴον Ὠΐτη, 
ΟΥΤΩΣ Αἰτηῦ, ἴον μυΐ τὴ ἀϊϑῃμοηοσοᾶ } αἰὰ Ὧ6 τοὶ 6 ὕου, 

τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι  ὑδουιβῃ, βᾶνθ ἀἰββους- 
16 ῬοοΣ (086). Νοὲ 186 

καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ] ΤῊΘ ΤἱΟΒ ΟΡΡΓ85 τοῦ, 
ΔΥΘ υϑίη δ Ρονγοσ ἄοννα οἔτου, 85 {μον | δῃὰ ΠΥ ἐπα  δρόνῳ 

ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια; Ἴ οὐκ] Ὀθΐοτθ Ἰὰτγ σουχύδ, ἀο: 
816 ἀτδββίηβ ἐναν ζηῖο Πρ υλνι ῬΙ86652 Νοῖ [λον ποὺϑ 7 ΤΠΘΥ Ὀ185- 

αὐτοὶ βλασφημόδσιν τὸ καλὸν ὄνομα [ῬΏΘΠΙΘ ἴῃ8 ἤπ8 Ὡδπι8 
ποῦ δ81ὸ ἴον ὈΙδϑρβοιηΐϊηρ [86 Βη6 ἤδη [ὉΥ ΨΏΪΟΩΏ Ὑοὸῦυ Ψ6Ὶ6 

οδΙΙ6ᾶ,. ἀο ἐμὸν τοῦ τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 8 εἰ 
ἰδ (96) Βανιηδ πἰννος ̓νοκοᾶ ὕὑροθ του 11} 8 Τῇ, ον, χοῦ ῬΓδΟΙϊο8 

μέντοι ᾿ νόμον τελεῖτε βασιλικὸν ] οδττνίηρ' οαὖ [Π6 Κἰὶηρ- 
ἰπᾶάθοᾶ-ἴο γον ῖτ'θ. τοῦ δγὸ Βηϑηΐηρ : ΚΙΠΡΙΝ ΙΥ Δ] ϑβοοσοτσαϊηρ ἰο 

κατὰ τὴν γραφήν ᾿Αγαπήσεις τὸν 

πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε" 

: προσωπολημπτεῖτε, 9Βυῦ 18 τοῦ οοῃύϊημθ 
σοῦ 81 5βῃοντηξβ σοσορίΐοη οὗ ἔδοςβ, οὶ ηρ ΤΑΣ  ΟἸΒΙΏ, 

ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ ] ἕοῦ 816 ΜΟΥ Κρ 8 

9 εἰ δὲ 
ἘΠ νὰ 

ἁ μαρτίαν ἐργάζεσθε, 
σοῦ ὅχα ΟΣ ΚΙΏΒ, Ῥοΐῃ  τορσονοα ὉΣ ἴδε | δἰ, 13ῖ0Υἡὁ χοῦ 816 σϑ-. 

ὉΓουθα Ὁ {8 ἴαν. 8.5 νόμου ὡς πα ἅἄται. 
Ε ς ρᾶβα ἐδ ΡΎΘΘΒΟΥ. ἴᾶνν 85 ἰχδηϑεΓ 5015. 

10 “Ὅστις γὰρ. ὅλον τὸν 
ὝΒοΟ- δὴν ῸΣ ὙΈΟΙ6 τε Τὺ ἰΒΟΣῸ 5 811 (ῇ8 18. 

τηρήσῃ, πταίσε δὲ ἐν ἑνί, Ὀὰὺ τῆβκθβ ἃ [8156 
ταϊβὴ!ϊ ορβοσνε, πὸ χαϊρῃὶ ἰτὶρ Ῥαὲ ἰὰ οπο (ἐμ: 6), δίδ ἴῃ ΟἿΘ Ῥοΐηῦ, Π6 

γέγονεν πάντων ἕνοχος. | Β85 Ὀθοοσηθ δ οἴεηᾶ- 
ἢ 85 Ὀθοοπῖθ ΟΣ 811 (ΟΠ) 65) 

δ ῬΪΔοο," δηὰ τοῦ β88ν. 
καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε Σὺ στῆθι [ἔρ [πὸ Ροοῦ οὔθ: ὙΥΟυ. 

ἐν ἑαυτοῖς καὶ 4 7οῦ δᾶνβθ Οἷ855 αἰ5-- 

ἧς Ποῖτβ οὗ ἰῃ)θ Κιηράοχη,. 
Κιπράοη οΟΥ̓ΨΆΙΟΒ Β6 ῥχοχηίβεῖῦῖ ἰο ἐμ (ὁ: 65) ) ΨΏΪΘΩ Π6 Ὀχοιβθα ἴἰο. 

τίσ (Ομ 65) [ ΟΥὐδα ἔῃ Ῥοοῦ [1Ὰ8}].- 

{0ὰμ 6 βουϊρίσσο: “Ὑου. 
δοοοσάϊηρ ἰο ἰῇ βοχίρίασεο Ὑοῦ 5881 ῖοῦα ἰδ  ταϑῦὺ ἴον ΨΟῸΣ πεὶρῃ-: 

ὍΟΥ 85 γΟΙΓΒΕΙΣ,᾽" τοῦ, 

παιρρον οὗ γου δ5 γοῦγβοὶξ, ΒΏΘΙν τοῦ ἃζα ἀοίῃς; 816. ἀοίΐηῃρ ααϊΐθ ψῈ]].. 

νόμον] 19 ΕῸΣ ἩΠΟΘνΟΣς οΡ-. 

ο6 ΒΕ] ἴῃ. [6Γὁἡ ϑδραΐηδὺ ὑπο 81], 

1018 ΦΑΜΕΙΒ 2: 11---18 

11 ὁ ὶ γὰρ ες εἰπών. Μὴ [11 ἘῸΣ ΒΒ ψῇο βαϊᾶ: 
ΤΏΘ (Ομ 6) τ ΤΟΣ Βανίηρ 5αϊα Νοὶ “20 χηϊϑὲ ποὺ σοπλ- 

μοιχεύσῃῆῃς. εἶπεν καί Μὴ αὶ Δαπϊίοτν,᾽ 5αϊά 
χοῦ 5μου!]α σογασι δα ἴασν. ΒΘ βαϊῖ δ15ξὸ 815ο: “οι χημδὲ τοῦ 

φονεύσῃς" εἰ δὲ οὐ [πλαταᾶογ," Τῇ, ον, γοὰ 
τοὺ Βμουμᾶ τλσάοτ; ΟΝ Ῥυΐ ποΐ ἰ Ὧο ποῦ σοῖς 8ἅ1|1- 

μοιχεύεις. φονεύεις δέ, [θῖν Ραὺ γοὰ ἄο ταῦτ- 
ψοῖ δτὰ Ποχαχηἐτέτε: ἀδαϊίοεν σοῦ δῖα τυ θυ η ναΐ, ἄογ, γοῦ ἤδγθ ὈΘΟΟμλΘ 

γέγονας παραβάτης νόμου. 12 οὕτως [ἃ ἰὐϑηδρτυθοθοῦ οὗ δ]. ψγοὺ ανα Ῥεσοῖῆβ ἔχϑβθυθθθοῦ ΟΣ ἴδνν. ΤᾺ [12 Κ6ΟΡ οἱ βροδκίῃρ 
λαλεῖτε ᾿ καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς [ἴὰ δύο ἃ ΑΓ βϑῃᾶ 

ΌΘ στοῦ βρϑακίηδ δπάᾶ ἐπ5 86 τοῦ ἀοΐῃξξ 85 [6 οἡ ἀοϊῃρ ἴῃ. ΞΌΘΗ 
διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες 8 ψΑΥ. 85 ἴῆοβα ἅο 

Ἰσοῦ ἢ. Ιὰνν . ΟΣ ἔγθεάοση Ῥοΐωβ δροῦξ ΤΟ 8ῖ6 βοίησ ἴο 8 
κρίνεσθαι. 13 ἡ γὰρ κρίσις [|ἡπάσοα Ὅν -[μ6 Ιᾶὰΐ οὗ 

ἴο Ῥ6 θοέῃρ πα δσοά. ΤΏ6 1οτ Τυαρτηφηῖ [ 4, ἔσθ -ὍΘΟΡΙ]Θ. 12 ΒῸΓ 

ἀνέλεος - τῷ μὴ ᾿ ποιήσαντι ἔλεος"  [Π86 ομα ὑπδὲ ἄοββ πο 
τὐὐηνον ὐδο ἴο ἐπε ̓ ἴοπθ) ποῖ Βανὶὴβ ἄομθ ἸΏΘΙΟν; 

κατακαυχᾶταὶϊ ἔλεος κρίσεως. 
15 ῬοδϑυϊὩ δ ἀοννλ ΤΘΤῸν οΥ Τυάαστηφρηΐ. 

14 τί ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν 
γμδί Ῥϑῃρῆΐ, Ὀχοίμθτβ Οἔγχηθ, ἱξονοῦ Ζαϊἢ 

λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ 
ΤΆΔ᾽ μος ΕΒΕΕΒ ΒΟΙΏΘΟΣΘ ἴο Ρ6 ανὶης ΟΥΚΒ Ὀαΐ ποῖ 

ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι 
ἨΘ 8. Ὀ6 δανίπεῦ Νοῖ . 15 δὺῦ]Ί6 ἰῇ ζαϊῃ ἴο βανθ 

αὐτόν; 15 ἐὰν ἀδελφὸ ἀδελ. υμνοὶ 
Ἀἰταῦ. ΤῈ Ἔν οσ ὠρλυος δ ππρα τορος 

ὑπάρχωσιν -καὶ λειπόμενοι τῆς ἐφημέρου 
816 οχαϊβίησ δηᾶ Ἰδοκίη ΟΥ ἴῃ 8 δἷν 

ῬὈΓΙϑούϊσΘ ΤΘΥΟΥ Μ01] 
Ὦδνθ [815] Ἰυάρτηδηῦ 
ψιϊμουῦ πλόγον. ΜΟΊΟΥ 
ΘΧΟΙ5 ὑΥ ΟΡ ΘΔΏΤΟΙΨ 
ΟΥ̓́ΣΣ Ἰυαρστηθηῦ. -- 

14Οἱ ψῃδὺ Ῥεποῆὺ 
5 1ὖ, τὴν. Ὀγχούμουβ, 1Ὲ 
8 σογύαϊῃ ΟἿΘ 5805. ἢ6 
μδ5 ζϑλΐῃ Ρυῦ Π6 ἄοθβ 
ποῦ πᾶν ψοσκδῦ Τηδὺ 
ἔλθῃ σδηηοῦ βανθ Ὠΐτα, 
οδα ἰὐ 15 Τῷ 8. Ὀσούη θυ 
ΟΥ̓ 8. δἰϑίο 5. ἰὼ ἃ 

τροφῆς 16 εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς | μακρὰ 5αίθ διηᾶ 180]ς- 
πουχῖδμτηξηε, : “- 5ῃου]α 5.0 Ῥαΐ βοϊχθοῦβ ἰο ἔμοιὰ ἴῃ ἴῃ 1οοὰ βυδιοϊθηῦ 

ἐξ ὑμῶν Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, [ἴοΣ μ6 ἅἄδν, 16 γοὺ ἃ 
οὐΐοξ. στοῦ Β6 τοῦ δοίη πᾶσ ἰπ Ῥϑδᾶςθ, ἰ σογίδίϊῃ. οὔθ. οὔ τοῦ 

88.055 ἴο ὑπόπι: “Ὁ ἰπ 
Ῥθδοδ, Κβθρ ψσῃι δὰ 

Ψ0611 ἔθα,᾽" αῦ τοῦ ἄο 

ποῦ ρσῖνα ὕμετι (ῃ8 π6- 
οθαβιθίθα ἔοὸγ [Γ[ΠΘΙΣΊ 
Ῥοᾶν, οὗ ψῇῆδὺ Ῥϑηοθῆὺ 

θερμαίνεσθε. καὶ χορτάζεσθε, μὴ 
Ῥετου Ὀεϊῃξ ὙΥΔΑΥΙΑΘΩ͂ δηα 86 τοῦ Ρεδὶη8᾽ δα ἰ5ῆεα, ποῖ 

δῶτε ᾿ ο΄ δὲ 5 αὐτοῖς τὰ 
τοῦ σ᾽ 5πουϊα εἶν. ας. . :ἰοίμοτῃ 186 

ἐπιτήδεια. τοῦ σώματος, τί 
(1 π 55) ὰροῖ ̓ ἀ6) ῬΙθαβααΐ οξίμβο : Ῥοᾶν, νῆηδίὶ 

ὄφελος; 17 οὕτως καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ [: 
Ῥϑῆθῆῖ  Ὑπιβ 8150 ἐπα ξαϊίῃ, ἰξονες ποῖ ἰς ἰδ2 17 ΤΏ, ἴοο, 

ἔχῃ. " ἔργα, - νεκρά ἐστιν καθ᾽ ἔαϊῃ, ἢ 10 ἄοοα. ποῖ 
1ξ γϑν Ὀ6 παύίανσ ὝΟΙΚΕ, ἀοδᾶ 1βΒ δβοοοσγαϊηρ ἴο αν ψοσκβ, ἰ5 ἀδθοᾶ 

ἑαυτήν. ; ; ᾿ ἴῃ ἐῖβεῖξ, ον 0. 
1561}. 

18 ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις Σὺ πίστιν ἔχεις 
Βυξ ΜΠ ΒΔ. βοζβοῃθ Ὑοὰὰ ξδιῖῃ ὅσα Βανδ 

κἀγὼ ἔργα ἔχω. δεῖξόν μοι τὴν 
ΒΩΑΩΙ φνοσκβ Τ δ πανίπσ. ΘΟ νοῦ ἰοτὴθ ἐδ 

18 ΝΟΥΟΣΥΠδΙβδς, 8 

οογίαίϊῃ Οὐδ ΨΠΠπ βᾶν: 

“Χοὰ Βᾶγνο ἔδίνῃ, 80) 1 

Ὦδνθ ψΌσΕθ. ΚΒΟΣ τὴ6 
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“πίστιν . σου -. χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι 
ΖἸ οἔ νοι ἀραχὶ Φύοτα ἰὴ Ψοσκβ, 8861 ἴἰο γοὺ 

δείξω... ἐκ : τῶν ἔργων μου τὴν. πίστιν. 
1588} 5ῃον οὐδοῦ ἰδθ ψοσκβ οὔτε π6 3]. 

19 σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς θεὸς ἔστιν; καλῶς 
Ὄσσα. ὅτα με θνίμε ἔμπα οὴβς σοὰ 153 ἘΠΕΟΙΥ 

ποιεῖς". .᾿ καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ 
ψοῖ 816 ἀοίηδ; 8158ὸ ες ἄδίχοῃβ 8.αῈ Ὀβ] νὴ 8ηα 

φρίσσουσιν. 20., θέλεις δὲ 
ἴδον ᾶἃσὸ Ὀσιϑ ηρΡ' ΠΡ. ΑΥΘ γοὰ ΕΝΝ Ῥαυΐ 

γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε. κενέ, ὅτι. ἡ πίστις 
ἴο πον, Ο. δὴ εοπαρὶν, ἐμαὶ ἴῃ 6 ζΖϑιίῃ. 

χωρὶς τῶν. -ἔργων. - ἀργή ἐστιν; 
δρϑσγί ἔσόχη .. 1πὸ γα ΟΥΚ6 ἐποξξεοϊλνα δῇ. 

21 ᾿αδραὰμ ὁ. πάτὴρ ἡμῶν. οὐκ ἐξ ἔργων 
ἬἌΑΡΥδἤϑια. ἐπα -Ξαῖποῦ Οὔυβ ποῖ ουΐοῦ ψνοσκε 

ἐδικαιώθη; . ́.. ἀνενέγκας ᾿Ισαὰκ, τὸν υἱὸν 
νν85 6 Ταπεῆδα, ΟΠ ΔΝΙΏΕΙ ΡΟΤΏΘ Ρ. Ιβδ8ο.- ἴῃθ. 508 

αὐτοῦ. ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; 
οὗ Ηἰτγα΄ ὭΡΟΩ . . ἋἊἋΠ6 ΔΙΐδτ : 

22. ᾿ -βλέπεις " ὅτι... «ἡ ῴκζΓ ΄- πίστις 
Ὑοα δσὸ Ἰοοκίῃβ δὲ. Εἰ ἘῚῚ ἰδ6: Ζαϊί - 

,ι συνήργει --: τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ 
γνα5 νου ΚΙ ἰοσοίμεοσ. ἰο ῆθ. ψνοσκβ οἔ τ... δῃὰᾶ 

"ἐκ : τῶν ἔργων ἡ πίστις . -. ἐτελειώθη, 
οὐδοῦ. ἰῇα. ουκΒ ἴπ6.- δ} τνδ5 Ροσξϑοίθα, 

28 καὶ ἐπληρῶῶωηιμπιοἜ ἡ γραφὴ. ἡ 
Δα ννὰβ ΜΡΉΡΝ ἰῇ δ τ πβοχϊρία τ ἐπ (οὔθ) 

λέγουσα ᾿Ἐπίστευσεν δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ θεῷ, 
ΒΑΣΊΠΕΒ Βεϊθνεα Ῥαὰΐ ᾿ΑὌτϑθδτ ἴο ἴθ Οοα, 

καὶ. ἐλογίσθη. αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ 
δῃηᾶ ᾿π Ὑ}ὲ8 τθοκοηδα ἕο πίστη ἱπίο ΤἩΕΒ ἰΘΟΌΞΩΘΞΒ, δ ηᾶ 

φίλος θεοῦ ἐκλήθη. 
ἀτὶοηά οὗ σοά δέ ἽΝ ΔΒ ἴπαῆδα. 

(24 ὁρᾶτε - ὅτι ἐξ ἔργων 
ε. ὙΟΥ ΓΕ Βαρίῃξ. δ... 1} ουδοῖξ. - ΨοΙΚβ 

δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως 
15 Ὀδίμεὶ υ5βεα ᾿ τῆὰθ δῃὰ ποῖ οὐδοῦ ἔβιῃ 

μόνον. 25 ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη 
ΟἿΠ]Υ.᾿ "ἢ ΣΤ κοννῖβα Ῥυΐξ δἰδὸ ΕδΒδΌ. 16 Βασιοὶ 

οὐκ “ἐξ ἔργων. ᾿ ἐδικαιώθη, 
ποῖ -οὐΐ ΟΥ- : τυ ώτε 886 τνὰβ Ἰασηήίεα, 

τὑποδεξαμένη ει τοὺς ἀγγέλους καὶ 
Βανίηρ τϑοοϊνραᾶ ποὺ {ῃ8 ΤΑΘΞ5ΘΏΡΟΘΥΒ δηᾶ 

ᾧ ἑτέρᾳ. ὁδῷ ὠἐκβαλοῦσα; 26 ὥσπερ τὸ 
ἴὸο ἀβέεσοηξ νὰν μανὶηρ ἰχσυβὲ οἱ Αβ-ονθὰ ἐπα 

235 Τοῃονδῇ, πὶ 17, 1Ἰϑιπατείπ,ϑος Θοά, ἜΒΑ ψεθνν. 
ἘΒΆΨνΕσυρ. “. - 

2830 Φοῃονδῃ᾽ 5, 51; 
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γοῖ ζαϊῃ ἀραχὲ ἔσου 
[86 ΨΟΓΚΒ, δηα Σ 5081} 
ΒΠΟΥ͂, γΟὰ ΤΩΥ̓ ἔδιδῃ Ὁν 
ΙῺΥ ΜΟοΥΚΒΑ." 19 ὙΧὙοι: 
Ὀ6ΙΙονθ ἰῆθσθ ἰβ, οὴθ 
αοάᾶ, ἅο γοιῦ. ΟἿ 8τα.- 
ἀοϊῃρ αὐϊΐθ. 6}. Δηάᾶ 
γοῦ μα . ἀολοῦ Ρ6- 
ον δῃᾶ. βἈιπάάδοε, 
20 Βυῦ ἀο΄ γοι οᾶτα ἴο; 
Κῆονν, Ο ον Τ8}, 
ὑμαὺ ζαϊΐ δρατὺ «σου. 
ΟΕ 5 ἰπϑούλνοϑ 
21 ν»ὰβ τοὺ ΔΌΣ δ: 
ΟἿΣ ἔδύμογ. ἀδοϊδγθᾶ 
τ] θοῦ Ὁ ΨΟΣΙΚΕ: 
Θῖῖοσ μ6 δᾶ οὔἴοτρα 
ὉΡ Ιϑϑ8ο Ὠἷβ 50 ὩΡΟΏ; 
[86 αἱΐαῦ 2.2. οι. Ὀ6- 
ΙΑ - ἐῃαὺ [ἢ157 Σαϊδῃ: 
ΜΟΙΓΚΘΟΩ͂ δοηρ ψλύῃ ἰδ 
ΨΌΓΚΒ δηᾶ -θν- [Π]5] 
ΌΓΚΕ [Ὠ]5]1 161 α5 
Ρογίθοίθα, 28 δῃᾶ : {Π8. 
Βούϊρύσσθ. 5 {11 8Π|6ὰ 
ΜΏΪΙΟΏ.. βδγ5: “ΑΡΓ8-: 
ἤϑὰ ρμιιὺ ξαϊΐῃ ἱἰῃ 
Φομονδῃ, δᾶ τὸ 5 
οσοουπμίρα ἴἰο.. Εἴηλ 85. 
τὶ ὐθοιβη 655, δηᾶ, Ὧδ, 
οαῦθ ἰο Ὀ6 οϑδιθὰ 
ΨΘΏοΟνΔἢ  5᾽ ἐσϊθηὰ." . 

24 Ὧου 566 ὑδϑὺ 
ὃ. ὭδϑΔηΩ ἰ5 ἴο. 6 

ἀθοϊατϑᾶ τἰρύθοςυβ 
ὈΥ̓́ ψόοῦκϑ,; μπᾶ ᾿ ποῖ 
ΌΥ ξαϊῃ δομθ. “25 Τὴ 

0Π6 5ϑιὰθ ἸΒ Π6Υ 

ΔΒ. ποὺ 8150 ΘὯΔΡ 

[8 Βιδυῖοῦ ἀβοϊατβά. 

τἰρῃίθουδ. Ὁ ΜΟΣΚΒ, 
ΘΕΟΣ 5}ὴ)6 δᾶ τχτο- 
οαἰνθαᾶ ὑῃ6 π᾿] Θ ΒΘ ΡΌΓΕ: 
ΒΟΒΡΙΘΌΙ ϑδηά . βρηῦ 

ἰμθῖλ οὐδ Ὁ 8 πο 6 1 

γ]8.0} 26 Τπαε6ά,: 85 ἐμ8 

σά, 

101ὅ 

σῶμα “χωρὶς πνεύματος ᾿νεκρόν ἐστιν, οὕτως 
Ῥοᾶν βδρϑετί ἔζογα. βρίσχίξ- ἀεφδὰ 1:15, ἰδ 

καὶ ἡ - πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν. ἢ 
Αἶβο ἴδε. . ΤΠ ΠΗ, δρδσὶ ΦΥΟΙᾺ ΜΟΥΚΕ ἀδδᾶ 1185. 

2: Μὴ πολλοὶ. . διδάσκᾶλοι ἡ γίνεσθε; 
Νοΐ ΤΏΘΩΥ ἰβασθ θα ᾿ με᾽ υοῦ 'Βαςοσηίηρ, ᾿ 

ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα 
Ῥγοΐίμϑυβ οἔτηθ, μανὶπε Κηοννι {παΐ ΕΥθδίου Ἰαάρταεπὶ 

λημψόμεθα: 2. ᾿πολλὰ ". "γὰρ 
6. 5884} τϑοαεῖνα; ΓΑΘΔῺΝ (ἰΠ 155) Ὁ ᾿ Τ0ΣῚ 

πταίομεν.. ἅπαντες. εἴ τις. ἐν λόγι 
ΜῈ δῖ ἀλρρίμρ 4}1 (οῃ65). 1Ὲξ δϑψοῃθ 'ἱπ ὍΟΥῚ ἘρΗ 

πταίει; οὗτος τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς 
5 ρα, 1015 Ῥοσχέθος. ταδ]6 ΒΕΥΒΟΙ᾿ 8016 

χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα. 3. εἰ δὲ 
ἰο Ἰϑββα ΌὈν Ὀτία]θ᾽ 815ο΄ ψ 8Ο]6 πὸ Ῥοᾶν. 1 »αΐ 

τῶν ἵππων τοὺς ᾿χαλινοὺς εἰς τὰ ὁτόματα 
οἔἴμα. Πουβαβ 86 Ῥυιά 165 πο 1π6 ᾿ταουτῃ5 

᾿βάλλομεν εἰς τὸ “πείθεσθαι αὐτοὺς 
τν6 δῖ μευ βίηρ.- ἰπίο ΙΝ ἴο Ρε ορθσίπε. . ἔδεπι 

ἡμῖν,. καὶ ὅλον τὸ - σῶμα αὐτῶν 
ἴο 15, :.ςΑβοςς ΟΜΏΟΙΘ 5.1: Ροαῦ οἱ ἔπϑυ 

μετάγομεν. : 4 ἰδοὺ ᾿καὶ τὰ -: πλοῖα," 
6 8716 1ϑδαάϊ τε ΔΟχοΚ5...., ΠΟΟΚΙ ΑἸδὸ ᾿ἴἢ6 Ῥοαῖϑ, 

τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ: ἀνέμων σκληρῶν 
80 ὈΪ5 (ΟΠ 685) ’ εμέ δια ΣΟΥ: ὙΠα5 ὃ Βατὰ 

ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου: 
μοί ἀσίνθῃ, - "18 Ῥεῖῃρ 16 δοτοσβ. Ὁ - Ἰραιϑὲ ... 

πηδαλίου. ὅπου ἧττον. ὁρμὴ : τοῦ-: 
τυαάοττοδῦ ΨΏΘΓΘ ᾿ 6 ᾿- .οἸταϑῇ. ΟΣ ἴ86΄᾽ 

εὐθύνοντος βούλεται" ᾿ 
ΟΩΘ ταϑκίηρ βίγαιϊσμξς [15 5,105; οὐ κῶς 

δ οὕτως καὶ ἡ; γλῶσσα “μικρὸν ᾿ “μέλος 
15... 8150 ἰῃπθ6-- ἰοῶριαθ ᾿ς Μ{||6 ΤΩΘΙΧΌΘΥ 

ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ. ἰδοὺ 
15 δηᾷᾶ, “δτθαῖ. (185) ἰβ Ὀσασεὶηπβ. Τοοκί 

ἡλίκον... πῦρ. ἡλίκην : 0... ὕλην. 
ΟΣ ἐὐπαὲ 5ῖΖβῈ . ἔτεα... οὗ μας 51Ζ6 . ὐγοοῦ (8:4) 

ἀνάπτει: . 8. καὶ. ἧς γλῶσσα.- "πῦρ," ὁ 
5  Κιπα πῆ σ᾽ ἀρ; οὐ 8150. τ 6 ἰοησαθ τ᾿ ἔσο, ᾿[ἢ6 

κόσμος ἐ τῆς -ἀδικίας:- γλῶσσα 
ψοσι.. ΣΝ ᾿απτιβμίρουβηθα5 ἴδε. ἰοῶριθ 

ἀλλο θοκον ὡς ἐν τοῖς η: 'μέλεσιν.. ἡμῶν, 
15 τηδᾶθ ἰο βίδηα, ἄονα ει οἶδ. πῶ ϑλδι - Οὗ, 

τή 

σπιλοῦσα ὅλον. -τὸ σῶμα καὶ 
τῆ. τὐαε βροί 8 ὉΡ ἍΜ8Ο]6 -᾿ ἴδε. “Ῥοὰν ϑπά 

λογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως, καὶ 
Φλογίζουσα, {δε ὙΒΕΕ] οὔἴδο  οΟἰσίῃ ΕἾ οΤοΙ 

λογιζομέν ὑπὸ τ ς γεέννης... 7 πᾶσα ᾿γὰρ 
ἘΠ οΥ ΠΕΣ ΌΨν τῆς αϑϑθηηδβ..- ΕἸΝΕΣΥ ΟΥΟΥ 

Ὅτδθ5. 

.Φ.ΑΜΕΝΒ 8: 1-..} 

Ροάγ-. αγϊ μου βρὲ 
15. ἀδαᾷ, 80 δἷ5σο ἔῃ 
πιμουῦ, ΜΟΙΚΑ 15 ἀεδά. 

ΟῚ Νοὲ ΤΑΒΏΥ οἵ. τοῦ 
5ΠΟυ]αΑ Ὀδοοπιθ 

ἰΘϑΟΘΥΒ, ὨΥ ὈΤΟύΏΘΙΝ, 
Κηονίηρ. [δῦ 6 51.811} 
τϑοαῖνθ. πϑανίθγ.. ἱιᾶρ- 
Τταθηΐ, 2 ΕΌΥ 8. 81} 
δῦ ]6. τϑὴν οἰ 165. 
Τ- δΔνοΘ αοβθδ': ἠοῦ 
ΒὕΘΤΩΡΙΘ 1 σοτγά, :(Πἰβ 
ΟἿΘ 15. 8 Ῥουΐθοῦ ζ8}, 
8016. ἰο ὑγἱᾶϊθ «8180 

ὝΠ151 ψΏοΪα Ρόάν. 2:1 
6 Ρυὺ Ῥγ]ᾶ]θ5. ἴῃ. [6 
ΤΟΙ 5. οὗ ὨΟΥΒΘΒ᾽ ΙῸΓ 
ὑμβοὰ ἴο. ΟἿΘΥῪ ι15, -Ψ 6 
ΙἸΔΔΏΒΘΡΘ 8150. ΠΘΙΣ 

ΨΏΟΙΘ. Ῥοᾶγ. 4ΤΟΟΚ! 
Εἰνθῃ . Ροαΐβ, δἰ πο Ρἢ 

ῬΏΘΥ 8΄6 50 ᾿ῖ6: δηᾶ 

816 ατίνθῃ.. ὌΥ . ϑσὰ 

1 Ο5,. ἃγΘ δθασθᾶ. ᾿ν 

δ΄ ὙΘΥΥ᾽ ᾿ΒΥΛΘῚ σα δ Γ᾽ 

ἴο ΠΩΣ: [86 10 η8.- 

ὅλο οὐ {88 τηϑη δὖ 

1Ὲ8 ΠοΙτα Ιβμ 68. 

ὅ ΞΟ, ἴοο, {8 Ἰο;βτιΘ 
15..8 ἩΠΠΙ6. τρθλ 6 Γ 

διηᾶ. γοῦ ὕϑῖκοβ στθαΐ 
ΤΟΟΚΙ ἜΤΟΥΣ 

ἈὺῸ6 ἃ ἢἤγθ ἰὉ ἰβδκθβ 

ἰο 5εὺ 80 ρτϑαῦ 8 

-Μοοάϊδηᾶ οὐ Εἶτα! 
ΘΎΕΙ, [μ6 ἰρῃραθ. 15 
ἃ, Ξχο. -ΤἈ6-: Τοηριια. 
5 ᾿οοῃδεψαξοα. 8 δ οΙα 

οὗ πητὶρ οι 5 η 55 

ἙΙΏΟΩΡ ΟἿ. ΠΙΘΙΏΌΘΙΒ, 

ἴο ἰδ βροίβ Ὁρ 81 

{π6 - Ὀοάγ" - 8πᾶ - -βοὺβ 
{π8 - ψ 68 1:: οὗ παία- 

781. 116. “δἤδιηβ δηάᾶ 
Ὁ 15 5οὺ ϑῇῆα]αμιθ ὉΓΥ͂ 

αϑθθρθθ. ἵ ΕΌΓ. ΘΥΘΓΥ 



ΦΑΜῈΝ 8: 8--.Ὁ 

φύσις θηρίων τε καὶ πετεινῶν 
πϑίασα ΟΥ 14 Ῥϑϑϑείϑ 854 πᾶ ΟΥ Ὀἰγὰξ 

ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων 
Οὗ οὐϑθορίῃρ ((Ὠἰηρ9) δὰ δηᾶδ οἱ (1055 ἰπ [86 568 

δαμάζεται καὶ δεδάμασται τῇ φύσει. τῇ. 
15 Ῥϑίηξ ἰδιλθα δηα μ85 θθϑα ἰδηιεα ἴο ἐῆε ἠδέυσα {μ6 

ἀνθρωπίνῃ 8.»ϑ»Ὃ τὴνενον δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς 
ὈΘΙΟΏ ΙΕ ἴο ΤΔῈ:; 16 Ῥυΐ τοῶσαθ ὯΟ ΟἿΘ 

δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων: ἀκατάστατον 
ἴο ἴδ 6 15 8016 ΟΥ τη; τχιϑοί θα 

κακόν μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου. 9 ἐν 
μδᾶ (ἐπ 5), ἜΠῚ ΟΥ Ροΐβοῃς ἀφδίῃ- θαυ. ΤᾺ 

αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν κύριον καὶ πατέρα, καὶ 
1 ψνθδσο ὈΙοϑϑίη ἴῃὴ6 Τιοχὰ δα Εδίμεσ, δηᾶ 

ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους 
1ὰ ἀΐ 6 δΙ6 οσϑ 5 ἄον ἴθ ΤΆΘΩ 

τοὺς καθ᾽ ὁμοίωσιν θεοῦ 
[86 (ο695) δοοοσαάϊηρ ἴο ἸΚΘΏ655 οἵ αοὰ 

γεγονότας" 10 ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
ἈΑν 5 σοτὴδ ἴο Ὀ6; οἷ οὗ ἰὰθ νοΥν 

στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. 
ταουτῃ 15 σοστῃβ οαὐῦ Ὀ]εβϑίη δῃηὰ οὐχϑὶηξ. 

ἀδελφοί μου, ταῦτα οὐ χρή, ς 
Νοὶ ἔδογα 15 πβεᾶ, Ὀχοίῃουβ οἔτηρ, ἴμθβα (8155) 

4 ’ ᾿᾿΄ ΝῚ 

οὕτω γίνεσθαι. 1. μήτι ἡ πηγὴ 
παν ἴο Ὀ6 οομλίηρ ἴο 6. ΝΝοΐ- δὴν {δ6 ξοιυηΐβι αι 

ἐκ ἣς αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ 
οαἵ Οὗ πὰ ὑκάνι, ῬΘΟΡρΟΙΘ ὈΌΡΌΙΟΘσ αρΡ ἐπα 

γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν; 12 μὴ δύναται, 
5νοοὶ δηά 16 1.}}.}}: χὰ Νο ὧ5 1Έ ΔΌΙΘ, 

ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ 
Ὀχοίμοι οἴστηθρ, 36 [0 656] οἸΐνοβ ἴο ΤῶαΚοὸ οχ 

ἄμπελος σῦκα; οὔτε ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι 
νίπα Βθ652 Νεϊδοὺ 581 β5βυνοοὶ ἰο γλδὶθ 

ὕδωρ. 
τναΐογ. : 

13 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; 
ψῆο ΠΡ δὰ ν61] Καουνῖὴδθ ἴθ τοῦ 

δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ 
16ἴ Ηἰτὴ βου οἱ οὗ ἐμὰ δ μδὶ, ὃ οοπᾶποὶ τὴς 

ἔργα αὐτοῦ ἐν πραύτητι σοφίας. 14 εἰ δὲ 
ΟΣ 5. ΟΣ ἴταη ἴθ χηϊάτιθε οὗ τυ ]βάοχῃ. ΙΣ πὶ 

ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθίαν 
θδιουθν ὈΙΟΣ τοῦ τὸ Βανίηρ' δα σοηῃ θη οἴ 15.655 

ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε 
ἴχ ἴὯ6 ραχέῤ οἔγτου, ῃοΐ 6 τοῦ Ῥοδϑίῃη ἄοννα 

καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. 15 οὐκ 
δια 6 τοῦ ἱψνίηϑ ἄοννῃ οὔ ἐμ8 ταίὰ. Νοὲ 

1016 

ΒΌΘΟΙΟΚ οὔ ψἋα ῥδαβὲ 
85 ὍΜῸ]Π 85 Ὀὲγσγά δῃὰ 
σγοορίηρ τὴ δηᾷᾶ 
568 ογδαύυσο 15 ἰὸ 6 
ἰϑιηθα δηα 85 Ὀδθὴ 
ἰδαθα ὉΥ διμηδηκίηᾷ: 
8 Βιιὺ μ6 ἰοῆρσαθ, ποὺ 
ΟἿΘ οὗ τϑηκὶηα σδῃ 
Βοὺ ἰῦ ἐδπιθρᾶ. Δὴ πη- 
ΤᾺ ἰπ]ατουῦβ ὑπίηρ, 
10 5 1 οὗ ἀσβίῃ- 
ἀϑαϊηρ ρῬοΐβδοῃ. 9 ἸῺ 
10 γα 1655 Φϑῆονϑῃ," 
αν [6] Εδίμοτν. 
δὴ γοὺ νι ἰδ πὸ 
ΟὟΤΘΘ 6 ΨῺΟ Ὦδνθ 
σοθ ἰηΐο δχίϑίθησα 
“ἃ {ῃ6 ΠἸΚοηθο5. οὗ 
αοα," 1θΟουὐ οὗ ἰμ6 
ΒΆΤΔΘ ποῦ} ἢ ΟσΟΠμλ6 
ἔοσ ὰ ὈΙ]οδϑίηρ δαὰ 
ουδίηδσ. 

1ὖὸ ἰ6 Ὡοῦ ῬΡῬΓΌΡΘΣ, 
ΤΥ ὈΤΟύΏΘΙΒ, ἔοΣ [Π 656 
ὑπίηρα ἰὼ ΡῸ ΟἿ Ο6- 
οὐτίηρ ἰηἷ5 νὰν. 114 
Τουηύοϊη ἄοοσ ποὺ 
ΟΔῸ586 6 ψοοῦ δηὰ 
6 Ὀἰῦθοσ ἴο ὈΌΡΌΙ8 
οὖ οὗ [8 5δ:ὴ6 ΟὌρϑῃ- 
ἰὴθ, ἄοοβ 109 2 ΜΥῪ 
Ῥγούμοιβ, ἃ Ηρ ἰγ88 
σοδηηοὺ Ὀχγοάιϊποθ οἶνος 
ΟΥ ἃ νὶῃῇθ6 ἤρϑ, οδῇ 
102) ΝΕΟΙΌΠΘΥ οδὴ 58] 
ψαῖοσ ὑτοάμποθ νοῦ 
ψαῖΐου. ᾿ -- 

13 πιο 15 ψίϑα δηᾶ 
Ὁπαουβίϑηαίηρ ΘΙΟΩΡ 
του Ιιοὺ ὨΪΐηὶ 5ΠΟΥ͂ 
ουῦδ οὗ Ὠὶ 8η6 οοῦ- 
ἀποὺ Ὠἰ ΟΥΚΘ τ] 8 
ΓΑ ΘΚΏΘ55 ὑμαὺ ῬθΙοαρ5 
ἴο ψίβαοιῃ. 14Βευ 1 
γοὸῦ ἢδνα Ὀἰζίοσ 1681- 
ΟὟΒΥ δῃᾶ οομύθηΐξίοιδ- 
ὩΘΕ5 ἴῃ ὑοῦ πϑαγίϑ, 
Ὧἀο ποὺ Ὀ6 ὈΥΒρΡΙΩσ 
δ ἃ ἱγίηρ δδροϊηδὺ 
18Ὲὸ ὑταύῃ. 18 ΤῊΣ 

98" Φεῃονδῃ, 718: αοᾶ, νεῦθῖτ, τμ6 Τιογᾶ, ΒΑυν, 

1015 

» σ΄ ΄ ΓᾺ ᾿ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομέν 
15 1815 ἰπ6 τυϊδάοτ ἔτζοσῃ πρυνασζὰ ἐυδε μα ἐρϑεις 

ἀλλὰ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης: 16 ὅπου 
Ῥυαξ φαγίδὶν, δου οὶ, ἀοτηομὶς; δ δ. 153) :} 

γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθία, ἐκεῖ 
ΤΟΥ 7 διοσυ ΕἸοτοῖ ςοπίθη ΠΟ 5655, 13.73.5} 

ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 
Ὁηϑοἐ θα βέδίῖθ 8δηα δνεῦν ν16 ἸΏΒ. 

1 ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον 
Ἰὰ6 Ριξ ἔτγοϊω ὕρννατᾶά τϊϑάοχα Βτϑί 

ἁγνή ἐστιν ἔπειτα εἰρηνική 
ομδϑίθ 15, ἧ ἐδουθροι. ῬΕΒΟΘΘΡΙΕ, 

εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ 
Σοδαν ἴο οὔεν, - 211] ΟΥΤΏΘΟΣ δβδηά 

καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος, 
ΟΣ ἔγυϊίϑ Βοοᾶ, πο 7υασίηνρ ΓΟ ΒὮ, 

ἀνυπόκριτος: 18 καρπὸς δὲ δικαιοσύνης 
ΠΗ ΡΟΟΣΙσΔΙ; δὰ 1} Ῥὰϊξ οἶτχίσῃςθοιϑη 655 

ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν 
ἷ'ἷα μῬεδθὸθ ἰδ Ῥϑίηββον ἰῸὸ [26 (0165) τ δ Κῖη 

εἰρήνην.. 
Ῥεδοο. : 

4 Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι 
ΝΜ Ώογζσοχῃ, ἍΑΙ5 8η 5 Βογοέγολα Βρηΐβ 

ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν 
'ΐπ τοῦῦϑ Νοΐ πογρέγογη, οὐδοῦ ἰῇς ρ]θδϑυγος 

ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς 
οἔγοῦυ ἴπ6 (ο65) ἀοϊηξ χα ἴτυν βουνίοθ ἴθ ἰδ 

μέλεσιν ὑμῶν; 2 ἐπιθυμεῖτε, καὶ 
ΙΑΘΙΡΟΥΞ οξγχουῦ Ὑοῦυ 816 ἀθϑισυϊηβ,. δᾶ 

ἔχετε" φονεύετε 
Υοῦ 8ΧΣ6 αν: ηδ; τοῦ 8.6 τ ΟΣ 

ζηλοῦτε, καὶ οὐ 
τοῦ δῖα θϑΐηρ 7610 5, δηᾶ ποὲ 

ἐπιτυχεῖν" μάχεσθε καὶ 
ἴο ορίβίῃ; σοῦ δύο Ὡρβξ πη δὰ 

οὐκ ἔχετε διὰ τὸ 
Νοὲ γοῦ 8: πανίῃβ ἐβσοῦθῃ ἐμ τοὶ ἴο 6 δβικίτ δ᾽ 

ὑμᾶς: 8 αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, 
τοῦ; Υοῦ 816 δϑκίηβ δηᾶὰ ποῖ τοῦ 816 τϑοϑίντηδ, 

διότι κακῶς ᾿ αἰτεῖσθε, 
112} χ6λντΞ ἢ ΜΈΙΟΒ Ὀ8Α͂ΙΥ χοῦ δσ6 δϑκίτιε' ἔοσ 56 ῖνθϑ, 

ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς . ὑμῶν 
ἴῃ οτᾶοσν δὲ ΄ῃ 1868 2) ΞΕ. τ] οΥ τοῦ 

δαπανήσητε. 
χοῦ τηϊσηΐ βροηᾶ. 

4 μοιχαλίδες, οὐκ 
: Ααυϊΐογθϑϑαϑ, ποῖ 

ἡ φιλία 
ἴθ ζγιθηᾶβηῖρ οὗ ἐμ 

μὲν 
᾿παθεᾶ 

ἐπιεικής 
γἱοιάϊηρ,. 

δύνασθε 
τοῦ 8.6 8016 

πολεμεῖτε. 
τοῦ 8:6 νδυτίηξ. 

μὴ αἰτεῖσθαι 

οἴἧδαε οἰ ὅτι 
δᾶνθ τοῦ Κῆονλ ἐδαὲ 

ΟΣ δηαγλν οὗ π6 Οαοά 

δι ΄ ᾿-΄ “ ν ΓΝ 

τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ 

ΦΑΜΕΝ δ8:16--4: 4 

ἰβ ᾿οῦ {6 μι βαάοιι 
ἰμδὺ σοσϑθϑ ἀοχ ἔΤΌΣΩ 
δρονθ, μυὺ ἰ5 [86] 
ΘΑΥΏΙν, δ. γγ81, ἀδ6- 
ΤΆΟσ. 16 ΒῸΓ ψΏΘΙΘ 
δοῦν δηα οοηΐοα- 
ὉΙΟΌΞΩΘΕ5 διὸ, {ποθ 
ΑΙΒΟΙΩ͂ΘΣ 8ηἃ ΘΟΥΘΣΥ 
ψ116 ὑπίηρ 8Γ6. 

11 Βὰὺ [ῃ6. ψιίϑαουι 
Ἰτοτὰ ἃρονθ ἰ5 Βγδὺ οὗ 
811 ομδϑίθ, [πθ ρθβοθ- 
8016, ΓΟΑΒΟΠΖΌΙΘ, Γοϑαν 
ἴο οὟδν, 1.11 ΟΥἨ ΤΏΘΙΟΥ 
8η4 ρσοοῦ ἔγυϊβ, Ὡοῦ 
δ Κρ Ὀβτὺϊ81] ἃ15- 
ὰηούϊοϑ, ποῦ Ὦγρο- 
ΟΥἸο8]. 18 ΜΟΣΘΟΥΘΣ, 
186 ἔγαϊν οὗ τἱρῃίθουσ- 
ὭΘΕΞ Ὧδ5 15 5666, ον 
ὈΛΑ͂ΘΥ Ῥδδοοῦῖ οου- 
αἰϊουβ ἴοσῦ ἴποθθ ψΏο 
ΔΙΘ τ ΚΙηρ. θ6866. 

Ἑτο. ψαδῦὺ βοῦτοθ 
8ΔΙΘ ὑπούδ Ψ8Γ5 

διὰ ἔσοσι δῦ βουτοθ 
ἃταο ὕζθσθ ἔϊρῃὺβ 
δηοηρ ὙΟῦ} ΑΤΘ ον 
ποὺ ἔτομι ὑῃΐϊβ δοῦτχοο, 
ἈΘΙΏΆΘΙΥ, ἴσοχὰ ὙΟσἉ 
ΟΥ̓ΑΥΪΏΡΕ ΤῸΓ 56051:181 
ῬΙΘαΒΌΣΘ ἔμαὺ ΟΑΥΥΥ ΟἹ 
8. ΟΘΟΠΗ͂ΙΪΔ ἴῃ Ὑοῦὰ 
ΤΑΙ θΟχ9 2 ΎΥου ἀ6- 
δῖτθ, δῃαὰ γοὺ στοῦ ἀὸ 
ποῦ Ὦδνθ. Ἧοῦυῦ βὸ ΟἿ 
ΤΑΌΓΘΟΣ Ωρ δηα σονοὺ- 
ἰὴρ,: δια ψοὺῦ χοῦ ἃῖ6 
Ὡοῦ.. ΔΌ16 ἴο. οδίδίῃ. 
χοῦ δο. οἡὉ ἤρηδησ 
Διά νᾶρὶῃρ ψᾶσ. ὟἯοῦυ 
ἄο ποῦ πᾶνϑθ. Ῥδοϑιιϑθ 
Οὗ Ὑὑοῦκ ποῦ βοκίηρ. 
ϑου ἀο 85:51, 8ηὰ γοΐ 
τοῦ αο Ὡοὺ τχϑορίνο, 
θδοδῖιϑθ τοῦ 816 8511- 
ἱῃρ ΖῸΓ ἃ στοηρ Ρ01- 
Ῥοδθ, μαὺῦ τοῦ Χδὺ 
ΒΧΡΘΠΩ͂ [10] ΡΟ χοῦυκ 
ΟΥ̓ΔΥΪΠΡΒ ΙὉΓ 56,181 
ῬΙΘασασθ. ᾿ 

4 Αἀυύογοδϑδοο, ὅὁ 
γοῦ ποὺ Κηον ἰδδὺ 
[16 ἔτη ὑ1 
86 νοῦ ἷἰ5 ϑησηὐίν 
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ἐστίν; ὃς ἐὰν - οὖν. βουληθῆ φίλος 
τῷ 5:7 ἍΈΏΟ ἱξενοσ. ᾿ἰπογοΐοσο βθομα νυν] ἔτίθα 

εἶναι τοῦ κόσμου, . ἐχθρὸς - τοῦ θεοῦ 
ἴοθϑ ΟΕ ἴπ6 ὙΨΟΥ͂, “᾿ ΘΆΘΙΩΥ οὗ [8 σοὰ 

᾿ς καθίσταται. δ, ἢ δοκεῖτε ὅτι 
15 Ῥαϊηρ 561 ἄονῃ. -ΟΥ᾽ ἀγα τοῦ τὰ Κίης ἰπμπδί 

᾿κενῶς ἡ γραφὴ λέγει Πρὸς φθόνον 
Θύν ἰδ6 ᾿ ΒΟ ΡίαΣα 15 βαυΐϊηβ Ἰονατα ΘΩνΥ 

ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴκισεν ἐν ἡμῖν; 
15 Ἰοησίηρ ἰῇ6 ϑρίχέ ψΔΙΟΒ ἄνοιξ ἄοννῃ ἰθ 5. 

8 μείζονα δὲ δίδωσιν. “᾿ χάριν"... 
αταβίεσ. Ῥυξ Ἠ6 1δ εἰνίωθς υπάοβοσνοϑα Κίηάηθ55; 

- διὸ . . λέγει Ὁ -. -θεὸς 
ἙΏΤΟΌΡὮ  ΒΙΘΒ - 15 8 πε «86 τς Οἄ. 

ἊΝ ὑπερηφάνοις - ᾿ ἀντιτάσσεται, 
σ᾽ ΒΏΡΟσΙοΥ ΔΡΡΘδυΠσ. (οπ68). εξ τα ΩΣ; 561 δϑαϊηβὲ 

ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν .᾿ 'χάριν. 
ἴο Ἰον ΣΡ (ὁ. 65) πὲ ἘΘ 15 εἰνίηβ υπάοδβοσνεα Κιιαγι 685. 

Ὑποτάγητε, τ οὖν ἢ τῷ θεῷ: 
᾿ Β6 γου βΒιυθ]εείεά.. ΓΟ ΤΝ ἴο ἱμα αοα; 

" ἀντίστητε "6 δὲ. τῷ διαβόλῳ, καὶ 
᾿ϑἰδηα χοῦ αϑδίηθϑ θὰ ἰἴο [π6 νυ], ᾿ 88 

φεύξεται: ἀφ᾽ ὑμῶν"::8.  ἐγγίδατε 
μ6 ΨΠ1866 ἥτοιι. σόῦ; ἀταν ὑοῦ ἤθδτ" ἴο τὰς 

θεῷ, : καὶ: ἐγγίσει: “΄΄ ὑμῖν.: καθαρίσατε. 
ν 86 "Ὧρ τν}}} ἄτανν ὭΘΔΥ-  ἴο γοῦ. ΟἸΘΔΏ56 γοῦ 

χεῖρας, ἁμαρτωλοί, ̓  καὶ. ἁγνίσατε- καρδίας, 
8, : 5!απθτο, τς 8, ̓ ουχιῖν γοῦ Βρεασχὲ χίβ, 

᾿ ἘΠ ψυχοι.. 9.5“ ταλαιπωρήσατε-᾿ 
ἵπνο- ϑουίθά᾽ (οἢ 65). ἊΣ Ἐπ᾿ γοῦ δξέδοίςα τυ τ ΒΟΥ 

καὶ πενθήσατε . καὶ κλαύσατε᾽΄ ὁ γέλως 
884 τηουχσῃ χοῦ. δηά. Ὑνθοῦ τοῦ; 1πη6. ἸδυροΥ 

ὑμῶν. - εἰς. “πένθος “εὐ βετατρατήτω, καὶ 
Οὗ χοῦ [;ἴπΐο ταουτηῖθε τοί τ 6 ἰυτηφα δοῦοθ δηὰ 

ἡ Σ᾿χαρὰ ρε εἰς τὰ κατήφειαν" 
τὰ 6 ΡΥ ΟΝ τον ἰηΐο ἢ τλρίχος ἀονπορδϑίῖ;: 

10 ταπεινώθητε ὁ ἐνώπιον " υρίου,᾿ ̓ καὶ 
Ὅ6 χοῦ τλδᾶς᾽ ον ΗΝ 568 οτά," δηα 

ὑψώσει ὑμᾶς. 
5 ΔῈ Ῥαΐ ΒΙΒῊ ἊΡ - ΧΟ, ΩΣ ς 

τι Νὴ" . καταλαλεῖτε. Ὁ :ἀλλήλων, 
᾿ς ἘΣ Ρ6 γοῦ βρϑδικίπρ ἄοννῃ Ὁ οὗ ΟἿ 8πο ΠΟΥ, 

ἀδελφοί... ὁ ΄. -καταλαλῶν. ἀδελφοῦ ἢ- 
Ὀχοΐμεσβ; οἶδ6 (ομ6) ϑρϑακίῃρ ἄοννῃ οἱ ῬὉχοΐμοσ. ΟΥὕὨ 

κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ 
ἡυάσίῃρ (86. Ὀχοῦλεγ οΣ Βϊτὰ ΒΘ 5 βρθακίηρ ἄοννῃ 

νόμου καὶ. κρίνει τς ἱψόμον: εἰ δὲ νόμον 
ὍΣ ἴδνν ϑηαᾶ ὯΘ 5 ρίας. ΝΣ 1 Ῥυΐ 1ὰνν 

νὰ αοὐαῇ,. ΝΜ ΏΟΕναΥ, 
ἐμογθίοσθ, ψϑηΐβ ἰο 86 
ἃ ἔτθηᾶ οἵ ῃ6 σψονὰ 
5. οοηῃϑύϊλυαἱπρ ἩΪΤΏΒΘΙ 
δ. ΘΟ οὐ Οοά. 
ΒΟΥ ἄοοθς ἐῦ βϑϑχχ ἰὼ 
χοῦ ὑμαῦ. 6 βουῖϊρ- 
{τὸ βᾶυ5 0 20 ρὺγ- 
Ῥοδθ: Ἴδ 5 ψ ἢ ἃ 
τοηᾶθμον ἰο θὴνν ὑπϑὲ 
[86 βριτὶῦ ψὨΪΘΩ Ὧδ5 
ὉΔΚΘῺ ὼΡ τοϑίάθησο 
ψ ΐη π15. ΚΕΘῸΒ Ιοηρ- 
ἱηρ᾽9 ΘῊ ΟνψΘνασ, πὸ 
αηαοϑοσνοαᾶ Κι πάπόδ5 
ΜΗΪ Ὧ6 ρῖνϑϑ -᾿ 
δτθαῖΐοσ. Ἠθπσοο ἐξ 
5805: “Αοα οδροϑβδὲ 
6 παυρηὺν οὔδ5, θυ 
6 ρἶνθϑ ππἀθβδευθᾷ 
Κιηδηθδα ἴο [88 Ὠυπι- 
8.0: 065." 

7 ΒΒ] θοῦ γοιγβδῖνος, 
{πμογϑΐοσθ, ἰο αοᾶ; διὰ 
ΟΡΡΟΒΘ [886 6.1], δηὰ 
Ὧ6 ὙΠ Ηδδ᾽ ἔγοτη σοῦ, 
8 ΓΔ οἷοβα ἰο. αοᾶ, 
ϑδηἃ ὨὯὨ6. Μ11' ἄταν 
ΟΙοβα ἴο σοῦ, ΟἸθαηξα 
χοῦ Παπᾶσ, τοῦ ᾿βίης 
ΠΘΙ5, 8ηα ῬαΓΙν ὐοῦκ 
ρατῦβ, χοῦ ἰηάθοϊσίνα 
Ὁη65. θῖνα τὰν ἴο 
ΤΑΪΒΘΙΥ 8ηα ΠΊΟΌΣΗ 
διὰ νεροῦ. Γιοὺ Ὑοῦκ 
δυο 6. ὑπτπρα 
ἰηΐο τπουγηΐρ, δπηᾶ 
[τ Ὰ] ἴον ἰηΐο ἄδθ- 
Ἰοούίοι. 10 Ἐὺτπ Ϊα 
γΟΌΥΒΘΙν 5 ἔῃ ὑπ ΟΥ̓65 
ΟΥ̓ σοῃονὰῃ,} δπάᾶ᾿ δ 
Ψ11 οχαϊῦ. σοῦ. ᾿.- 

του βρβακὶπθ 

ρϑλμϑὺ ΟὨ6. ΘιΛΟΌΠΕΣ, 

Ὀτούμοεβ. δ. 80 

5068 Κ5 οϑαϊπδῦ τ 

ῬὈτοίμοσ οΟΥΓὁὍὨΎ οἰπᾶρθ5 

μἷδ ὈτούμοΥ 506 8Κ85 

δοοϊηδῦ ΙᾶΨ 8πᾶ 

υάρθ5. ἴᾶὰψν. Νὸν Εἴ 

105 ΤΕμονδη, 77.8,18,24,16-18..- [η6. ἘΣ, ΒΑΥν ϑυρ. - 
ΠΥ ωἱ 

ψου ΕΥΝΝ ἡυάἀρίηρ, 

᾿ κριτής. 12 εἷς ἔστιν 

ἐιεδίτοῦν σοι ̓Λαΐ ἍΏΟ δ.6 γοα, 186 (οπθ) δαριος, 

λέγοντε Σήμει ον 
Β6 δοΐτασ Ὡονν 86 (0165) πε ᾿ 

πορευσόμεθα 
ΟΥ ̓ . ΤΟΒΙΟΥΣΟΥΝ δ} ΜΗ ξ8ο οἷν 55. Εὐτ ἐπε αν τις 

κερδήσομεν᾽ - ἐμπορευσό όμεθα 
τνε 556} ἴμαῖκο Βαΐϊπ; ἍΜ 558}} θὲ βοϊῃρ Ψ8.. πῃ 

14 οἵτινες. οὐκ 
: ποΐ στοῦ 8:6 ΞΈΡΟΜΒΕ οὗ ἴΠ6. ουοστονν. 

. ᾿ξ ἀτμὶ ἄρ᾽ ἐστε. 
πΕὐσονν 0 τῈ ἐς Ἴα, ο ο τ 

Ὁ ἘΠΘΥΘΌΡΟΩ 8150 

ΤΩΔΥ 6 ὙΠ πΒ, 

ποιήσομεν τοῦτο ἢ. ̓ Ἐκεῖυδ 
ννϑ τηαῇ ̓ῖν ϑά 6 5ῆ8} 40 

“ Ὑοὺ 8.6 ΡοδϑΌ ΒΚ 

πᾶσα καύχησις τοιαύτη 
ΘΒ. 

ἀλαζονίαις 
Θνοσν ῬΟΘΒΕΙΔΕ : ἐΕΤΩΞΗΒΟΡΈΘΒΙ οὗ γου; 

το (πος δάνδης ἑῆονσι 

ἐὐδεοίοτα θπε ἰορε εἶς πα ποῖ. οἴο, (016) ἀοίῃρ, 

ἀμόρτιαι αὐτῷ. ἐστίν. 

ὀλολύζοντες ΄ “τ ταῖς " ᾿ρϑλοι  σοίρης: ὑμῶν 

ἐπε Ὀχο μέναι ς. 
(0568) ΞΟΙΒΙΙΕῚ ἀροῃς 

οἔτοῦυ αβσγοία, δηῃᾶ. ἰῇὴ6 οὐΐζεχ βασσαθὴΐβ οὗ χοῦ 

155 σοῃονβῃ, 011.8,13,14,16-18.. {ηὴ6 Τιοχᾶ, ΒΑΨΝ ΕΞυν. 

ΦΑΜΕΝ 4:12---5: 3 

σοι πάρα ἴθ, γοὰ 
ΘΓΘ, Ποῦ 8 ασοσ οἵ Ιᾶζν, 
Ὀὰαὺ ἃ ἱπᾶρβ. 12 ΟἿ 
θυ 15. ὑπαὺ ἴθ Ιδνν- 

1 οἶνοῦ πὰ -πᾶρθ, [6 
ἹΜΏΟ ἴα 8016 ἴο. βᾶνα 
δρᾷ ἴο ἀφδίσου. Βαΐ 
γοι, ψΏΟ. δῖα γοὺ ἰοὸ 
Ὀ86 πάρίηρ -[γουΓ] 
ὩΘΙσΏΡΟΥ ὃ - ᾿ 

138 Οοηβ, ον, στοῦ 
ΨΜΏΟ 8580: “Ἰοάδὺ ΟΥΓἁ 
ὈΟΙΔΟΥΤΟΝ ψΜὸ Μ1} 
ΤἸουσθγὶ το. 015’. οἷἰὺν 
δηα -«Μ11}: Βρθαα. ἃ. γϑὰν 
ἴογθ, :- δ)ῃη.-:- ὲ ὉΠ 
Θηραθ6. ἴῃ Ὀιι 51.655 
8 Πα 8 Κ᾽ ὉΓΤΟΙΣὺδ,᾽ 
14 χΏοτοαβ γοῦ ἀο οὶ 
ΚΩΟΥ. ΜΒδί. πτοῦκ {86 
Μ11 6 ΟΠΙΟΥΣΟΝ.- ΕῸΓ 
ὙΟ 816 .8 τηϊϑῦ δ- 

ὶ ρϑαυηρ ἴῸὉ 8 ἩΠῸ6 
816 δῃᾶὰ {Π6ῃ αἰδ5- 
ΔΡρϑδτίηρ." 15 Τηβίθϑα, 
τοῦ Οὐρηῦ ἰο 580: 
“Δ σοπονδὴδ 1115, τὰ 
58.811 ἵνα δῃηᾶ δ15ὺ ἀο 
15 οὐ δ... 16 Βυὺ 

ΟΣ τὕοὸῦ ἰδκθ Ὁσὶᾶθ 

ἴῃ χόοῦᾷ 56 1{-ΈΘΌ  ]ὩΡ 

ὈΓδ65. 411 βίο ὑδκῖηρ' 

Οὗ --ὉΥἹᾶδ 15 ψ]οϊζρά. 

11 ὙΔΘΥΘΙοχΕ, . ἜΣ οη6 

ΚΟ 5 ὯονΣ ̓ἴο ἀδ 

μι δῦ- 15. τίσῦ διῃα. 'ψεί 

ἄοεβ. μοῦ ἀο ἰὖ, '. 15 

18 51}. ΤῸ. ἰπα.᾿. .:" - 

Β᾽ ̓ΟΌ,ΏΘ, πονῇ του 

ΤΊΟῊ [πιῇ], ἍΘΒΡ, 

μον ηρ "ἢ ΟΥ̓́Θ. γοῦκ 

ΤΆΙΒΘΙΊΒΒ ὑδμαῦ, ΔΙ δοα- 

ἴὴδ᾽ ὍΡΟΣ. χοῦ. 2 ΎουΒ, 

ΤΊΘΗΘα δνθ τοὐϊεᾶ, δ 

γόῦπ - Οὐδ Γ ραγυιθηΐβ 



ΦΑΜΕΝ ὅδ: 8:-8 1020 

»» » ἣν «ε δ΄ 

τόβρωτα γέγονεν, 8 ὁ χρυσὸς ὑμῶν [Βᾶνγ6 Ῥεροπθ ταοίῃ- 
δι εκ αοϑδα ἀλ 85 Ββοοίηθ, 18 ξΕοϊὰ οἔ του ἰραΐθῃ. 3 Ὑοῦκ ρο]ὰ 

καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ [ἃῃᾶὰ 5ΠΠ|06 8ῖ6 οὐοσ- 
ΔΩ (6 δῖνος 858 Ῥεῖ χυβίεα ἄοννῃ, 8πα ἐμε) γοαραᾶ, δῃᾷὰ ὑμοῖῦ σαβὶ 

ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ ΜῈ}Μ᾽ ὍΘ 85 8 ΜΙ Ό 658 
τυδὶ Οὗ ἴθ ἰηΐο  τυϊΐηθβ5 ἴογοῦυ ΨΊΠΡῈ δηά] δραϊηϑδὺ στοῦ δηᾶ 11} 

φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν; ὡς πῦρ θαὺ γοῦκ ΠΘΘΗΥ͂ Ρᾶγίβ. 
τ ν]1οὰ [86 . ΞΚΒεβῃθ5 οὗ σου; 85 Βχθ ᾿ ϑοιηωθύ ῃϊῃρ ΗἰκΚ Εἶτ 
ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. 4 ἰδοὺ [15 ψῆδὺ γοῦ Πᾶγνβ 
στοῦ σϑαϑυσοᾶ Ὁ ἴῃ Ἰαβὲ 455. ΤΟΟΚ! 1 ἰογθα ὉΡ ἰῇ 6 Ιαϑὲ 

ὃ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἄδγβ. 4100 Κ! ΤΏ 
ΤΠ6 8565 οὗ ἴῃ 6 τνουΚοΥβ ἔμ (Ομ 65) ᾿ ψαροβ ὅὰ6 ὕῃθ σψοῦκ- 

ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ ΕΥ5 )ὼπο παγνϑϑίρα 
ὨΑν Ω Ὁ τοαρεᾶ. ἰδο Ἰδμὰ αῖθρὰβ οἵου ἐπε [ν8565]1} γοῦξ Βοριᾶς Ὀαὺ τ Ὡϊοἢ 

. ἀφυστερημένος ως ἀφ᾽ ὑμῶν [6 ΠρΙὰ ὉΡ ΡΥ τοῦ, 
Βανί Βθθα ταδᾶθ θεῖ πα ἔγοσα ΖγΟΥᾺ χοῦ [Κορ ογγίηρ οὐ, διηᾶ 

κράζει, καὶ αἱ βοαὶ . τῶν [6 68115 ἔοσ ΠΘΙΡ οἡ 
15 οὐνίπβ οαΐ, δἃῃὰ ἰῃθ Ἰουά οτίθβ οεἕμα (ο1.65) ᾿ [Ὧὴ)6 ραγὺ οἵ ὑμ6 Ττοδρ- 

θερισάντων. εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ 6Γ5. μανα δηὐεγθᾶ :μΐο 
ἈδνὶηΒ μαχνοβίοα ἰηΐο ἐπα ϑῶχβ οὐἹοχὰ ϑδρδοίδ ᾿[ὴ6 ϑϑτὺβ οἵ Φοῆονδῃ 

εἰσελήλυθαν. ὅ ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς [ΟΥἿ ΔΙΠΙ165." χουν 
ἕλον μάν βηϊοσθᾶ; τοῦ ἰνϑᾶ ἴῃ Ἰχυσν ὑροὰ ἐπα [Ὥδνα Ιἰνϑα ἢ ΙὈΧῸΥ 

γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε [ἃροὰ ὑπ δαγίῃ δηὰ 
βοσΐ δα σοῦ Ῥεδβανεα νοϊαρίποιιν, τοῦ πουτιβῃθα ᾿ Ὥδνο βρΡῸΌὩ6 'ἴἢ ΤῸΓ 

τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. [5θηδι8 1: ΡΙθαϑυγο. Ὑοῦὺ 
ἔπο᾽ προ οἔγου ἴῃ Ἴμαν ΟΣ βιδυῃΐοσ. ἰ Ὥδνο ζαϊίθηθα σὑόοῦᾷ 

θ κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν [ποᾶτὺ οὐ ὑπ ἀδγ. οὗ 
Υοῦ οοπάετληθρά, χοῦ ταυταςχοα {δε ἰϑδιυρηΐογ. 6 χοῦ Ὥδνα 

δίκαιον. οὐκ ἀντιτάσσεται οομαθιηηθᾶ, χοῦ Ὦδγυθ 
τἱθ ίθοιιβ (ομ6). Νοὲὺ πα15 γδηβίηρ 5618 ἂρ δραϊπδί τη πτ ἀοσθα ὑπ τὶρῃ- 

ὑμῖν; . ζδοὰβ ΟΘ. 15 86 ποΐ 
γουΐ Ἢ . . ορροβίῃρ σοῦ 

1 Μακροθυμήσατε - οὖν, ἀδελφοί, ἕως [ 7 ΕἸΧοτοΙδα Ραίΐθῃοθ, 
Β6 τοῦ Ἰομϑ ἴῃ βρίσιξ ἰμβογείοσθ, Ὀσχοΐμουβ, Ὁ511 ΠΟΥ οσθ, ὈσΟύΟΥΒ, 

τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ ὁ [Ὁπ8} {π Ῥγαβθῆοβ. οὗ 
1π6 . ὈΥΘΒθῦσα ΟΕ ἰδ Ιοχά. ΠΟΟΚΙ - ὙΠῸῈ [(η6 Τιοχά. ΤΙΟΟΚ! -ΤΒδ 
γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν . τίμιον καρπὸν | ζΆΣΤΩΘΙ 'ΚΕΘΡ5 δἰ ηρ 
ΞΑΧΥΩΕΣ 15 τοοοϊνίηρ οὐέ πα. ῥσεαοίοιιβ ζτυὶϊῖ ἴοσ ὅπ ρυχγϑοίϊοι ἔστι 

τῆς γῆς, μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτῷ ἕως [οὗὐ ὑῃ8. εατίῃ, δσχϑ- 
ΟΕ μΘ δαγίμ, θη ἸΟΠκ ἰῃ βρίσι ὍΡΟΩ 1 ὍΠΗΙ οἰβίηρ, ὈδΟΘσ6 ΟΥ̓ΘΓ ἰὐ 

λά οὖ πρόϊμον - καὶ . ὄψιμον. [8] ΒΘ6 ρούβ ὑπ6 68γ- 
ΒΘ Πετὰ πρξεῖνε οι τὶ τς 886 Ιδίβ [υϑῖῃ]. [1 ταῖὰ ἀπα μ6 .ἰδὐα 

8΄. μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, [Τῖπ. ὃ Ὑοῦ ἴοο εσ- 
ΒΒ ὡὐμ δῆ, τς βρῖσὶς ἐν νύν 150 ; μρδελο ΘΙΥΟΙΒ6 Ρδύϊθῃοθ; τῖϑκθ 

᾿ ᾿ δὸς ; ὩΣ χοῦκ Πποαιΐβ στη, Ὀ6- στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι , ἷ 
ΤΆΔ Τηρί τες ας ἘπῸ πρφνωνο οἴου, Ὀεσδαβα [ σαῖδθ ὑπ6 Ῥσθβθῆσα οὗ 

ἡ παρουσία “τοῦ κυρίου ἤγγικεν. [86 Τογά μδ5 ὅτε 
ἴθ ρχέβεῆῶοθὺ οὔίβθο 1Τογᾶὰ 885 ἀὐϑιν Π65Υ. ΟἸΟ58. : ΜΝ 

ΔΛ Ποπονδ ὙΖθΌδ΄ Ομ’, {17,8,12-14.17,18.. 1ῃὴ6 Τιοχὰ οὗ Ξ'αρ' δοίη, ΒΆΝ ΈΞΥΡ. 

1021 ΦΑΜΕΝ ὅ: 9---14 

9 μὴ : στενάζετε, ἀδελφοί, κατ᾽ [915 ποῦ ἢθϑνο β'ρῆβ 
Νοΐ στοῦ Ὀ6Ὲ βρυοβδῃηδ, Ὀχοίμεσβ, ἀἄοννῇ οἱ ἀϑϑιηδὶ ομ6 ΔΩΟΙΏΘΓ, 

ἀλλήλων, ἵνα μὴ κριθῆτε: Ὀτούμθσβ, 50 ἐπὶ τοῦ 
ΟΠ6 δῃποίμεσ, 1 οχάθυ ἰδέ ποὲ σοῦ τηϊθῃΐ ΡῈ ἡυασοά; | (ὁ ποῦ ροῦ ἡπᾶροά, 
ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ΠΟΟΚΙ Ὑμ6 συᾶρα 15 
Ἰοοῖκ’! 1τῃ6 7υᾶδ8 Βοζοσθ {8 σοῦ 

ἕστηκεν. 10 ὑπόδειγμα λάβετε, 
[85 Ὀθεὰ βίϑῃϊηρ, ἘΣΧΧΔΙΏΘ]6 ἴδ κὸ σοῦ, 

ἀδελφοί, τῆς κακοπαθίας καὶ τῆς 
ῬὈτοΐμοχβ, οὗ 186 ΞΘ ΩΣ ΟΥ θ8α δᾶ οὗ τὴ 6 

μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἵ ἐλάλησαν 
ἸΟΏΒΙ655 οὗ βρὶστ ἴῃπ6 ὑσχορμοίς, ΝΟ Ξ0ΟὴΟΚα 

βδηίηρ Ὀοίοσα {πὸ 
ἀΟΟΥΒ. 10 Βτούμουϑβ, 
86 85. ἃ ρβϑύζοσῃ 
οὗ Γὴ6 δ υὴρ οὗ ον] 
δια μθ δχϑγοίβιηρ οὗ 
Ῥϑῦθησθ 86 φῬτορῃ- 
οὐβ, ΨΏΟ βροῖκὸ ἰῇ [6 

ἐν τῷ ὀνόματι Κυρίου. 11 ἰδοὺ [Βᾶθ οὐ Φεμονδῃ." 
ἴῃ [2 0] ὭΔΙΩΘ ΟΣΙοχά. ΤΟΟΚῚ [ΠΤΠΟΟΚΙ ͵ὙἶῪὼὶ νγτο- 

μακαρίζομεν . ποὺς ὨΟΊΏΟΘ. ὨΒΡΡΥ͂ ὕμοξβ 
γε δῖδ ῬΡγοῃοῦποσΩ ΠΞΡΌΥ ἴμ6 (οὔθ5) [ἰψὴΟ Ὥδνθ. διηδμγρα, 

ὑπομείναντας" τὴν ὑπομονὴν ᾿Ιὼβ ἰοῦ πᾶν μοασὰ οἵ 
1μ6 δῃάυσδηςσα οὗ 900 
ΔἋΔ Ὦδνθ βθθὸλ ἰδθ 
οαδοοπιθ σον ΔῊ 
δϑνθ, ἰδϑὺῦ σορονδἢ" 
15. ΨΘΥΥ. ὑδηάᾶου ἰὴ δἵ- 

Βδν 5 τετηδίπεᾶ πηᾶοχ; 16 οηδσσϑηοσθ ΟΥῸΡ 

ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, 
γοῦ ἤθαωσᾶ, δῃὰ {δε [316] ΟΥΤΟτᾶ τοῦ 8ᾶν, 

ὅτι πολύσπλαγχνός -ἐστιν ὁ κύριος καὶ 
ἰπδὲ ᾿βδανίηβ τσ ΟῚ ἰ5 ἤθε Τογχὰ βδῃὰ 
οἰκτίρμων. ξβοῦίοα. δῃᾶὰ τιθγοῖα], 

φοταρδβδίομδίθ. 12 ΑΌονῈ 811 ἰμίηρϑ, 
12 Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, [ὑμοΌΡὮ, ΠΥ ὈΓΟΙΏΒΓΒ, 

ΒοῦρἘ 5 θασίηρ, γ68, 
ΟΙΠΘΓ ὉΥ Ὠθᾶυθῃ ΟΥ̓ 
ὮΥ φοαγίῃ οὐ ὉΡ δὴν 
ΟὔΘΥ. οὐαΐῃ. Βυΐ [Ἰοὺ 
χοῦ Υ68 τθῶὴ Ὑ65, 
δὰ ὑοῦ Νο, ΝΟ, 
50 ὑῃμαὺ σοῦ ἅἄο ποῦ 
[1] ὉΠΑ͂ΘΙ Ἰυάρτησηῦ. 

Βοίοσα 811 ({Πϊπ55) Ῥυΐ, Ὀτχοίμουβ ΟξτΩΘ, 

μὴ ὀμνύετε, μήτε. τὸν οὐρανὸν μήτε 
Ὡοῦ 6 γοῦ βυννθδυΐίῃβ, ποίίμοσ 16 ἤϑᾶνθπ ὯΟΣ 

τὴν γῆν. μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον ἤτω 
16 δα ΟΣ οἴδοσ. . ΔἢΥ οδΐῃ; Ἰοὺ σ θ6 

δὲ ὑμῶν τό Ναί ναὶ καὶ τό Οὔ οὔ, 
θὰ οὔὖτοῦυ ἰᾷξς Ὑὰὸ9 Ὑὲεβ δὰ ἰῇῆς. Νὸὼ Νο, 

ῷ ἀπο χἰείοτῳ , ; 
ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε. 

1 οτάθυ ἰμδὲέ ποῖ ὑπμᾶοσ Ἰπᾶριηθηΐ σοὺ χταϊδδὲ 2411. 13 15 ἀροῦν (ΘΏΧΟΙΘ 
. , [5 Ωρ δ} διοη, 

13 Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; [χοῦὉ ἢ Ηἶτπὶ ΘΔΙΥ͂ ἐμὲ 
15 ΒΥ Ὀδαᾶ ΔΆΣΟΣ Θ ἐΤοῚ χοῦ . . 

Σ ἐσθ "θυμεῖ ῬΓΔΥΘΥ. 15 ἴπθσα δὴγν- 
προσευχέσθω" εὐθυμεῖ τις; : ἩΡΗΝΣΙ 

16εἰ Ὠΐγχα ΡῈ ὑσαγίωθ; 15 Ῥείῃϑ' Ψ6ῺῈ :ὰ βρίγίξ ΔΨ ΟΙΘ᾽ 086 τον βοοά βΡΙΤΤ 5: 
᾿ Μ ᾿ Ν δὴ Τὺ Ὠΐγὰ βίῃρ ὈΘΔΙΤΏΒ. 

ψαλλέτω. -- 14 ἀσθενεῖ τις ἰγχάτε ἔμοιο βδανῦπδ 
Τιοῖ ζω Ὀ6 βίῃ ρίηξ Ρ58Ι]ΤΆ5. 15 ΕΚ 5ῖοκ ΒΏΣΟΠα ᾿ 5 Θ δ 

ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς 5:0 ΒΙσΟΩΘ χοῦ: 
ἴῃ σοῦ Τιεἴ Ηἴτν 6311 ἰοννατὰ 5612 τ6᾽ εῦ Εἶσλ΄ 6811 ἴΠ6 ΟΙ6Γ 

: ΄ . ’ ὙΠ] Θ Οὗ ἰῇὴ8 σοηρτο- πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ Ἶ ἘΡΩΝ 
ΟἹα ΘΓ ΤΘ ἢ οὗ ἴδ 6 δοοϊθβίβ, ἐ δηὰ ᾿ σϑύίϊζοι ὕο. [Ὠ]Τ1], δθὰᾶ 

προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες δΡὺ ἰμθηλ΄ ῬΓΔΥ ΟΥΘΣ 
16ὲ θυ ὑσαν ὌΡΟΣ Ἀΐτα μαν δ πτθαβθᾶ  ἷ, ρυθαβίηρ [ὨΪῺ] 

10, 115 ΤΘμοναῃ, 0717.8,18,14,,6-18. {η6 Ιογὰ, ΒΑΝΡσυρ. 1105 σ“θῃονδῃ, 68»18, 
14,16,18. {ηὴ6 ΤιΟΙΩ͂, ΒΑΕ ϑυν, : Ξ 



ΦΑΜΕΝ ὅ: 15-.-Ξ9Φ0 

τοῦ κυρίου" 15 καὶ ἡ 
οξίπες Ἐογά; δα {ῃ8 

σώσει - τὸν 

ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι 
ἰο οὐἱ ἴῃ [86 πδῖηδ 

εὐχὴ τῆς πίστεως 
ῬΓΆΜΟΣ οἔ ἴῃ 6 Σδιΐῃ Ὑ1η βανθ ᾿ [86 (οη6) 

κάμνοντα, ᾿καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος. 
Ῥοίηῃβ εἰχεᾶ, δὰ Ψ11 ταῖβθ ρ' δ ἰῃθ ἸΤἸιοχά: 

"κἂν ἁμαρτίας πτεπτοιηκώς, 
ΑἸβο ἱξ ὄνοῖ 5.5 μανία ἄοηθ, 

ἀφεθήσεται. αὐτῷ. 
1ξ 1} Ὀδ Ἰεὶ σῸ ΟΕ ἰο Εἰπι. 

16. ἐξομολογεῖσθε. οὖν ᾿ ἐὐῦτος 
δ σοἔοββῖησ σοῦ ομέ ἐποιείοσο ἴο θ᾽ δθοΐῃον 

τὰς - ἁμαρτίας καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ 
{ῃ 5118 -πα -- Ῥφύοῦ ὈΧΘΨ ΠΕ ονοῦ 

ἰαθῆτε. πολὺ 
οῦ τσ Ὀ6 θα]ὶθα. ΜΈΏΓΘΗ 

δικαίου ᾿ 
οἵ τσ θουϑ (οσ6) 

. ἄνθρωπος ἦν 
Τ8 1 5 

ΒΘ τηϑΥ. Ῥ6 

ἀλλήλων, ὅπως 
ΟὯΘ δηοίμον,, 850 ἰδὲ 

ἰσχύει δέησις 
15 Βανίπα βίσδησίπ ϑῈΡΌ]]Ἰ σδεῖοῦ, 

: ἐνεργουμένη.᾿ 17 Ἠλείας 
ὈΘΣΩΒ δῇ νου ἴη.- ἘΠ78ΠΗ. 

ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο 
οἵ ἨΚΘ Ῥαδβίθῃβ ἴο 15, δηὰ ἐο ὈΓΘΥΘΥ πο ργανϑᾶ 

“τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ 
οὗ 188 Ὡοΐ, ἰσ τποίβϑίθα, δῃᾶὰ ποῖ ἰΐ γηοϊβίοπθα Ὡροῖ 

τῆς. γῆς . ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ᾿ἕξ' 
16 φδσγίῃ : -- ψραῖβ ἴῆγοθ. δῃὰ χτηοηΐῃ8 εἶχ; 

18 καὶ πάλιν. προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς. 
8 Πα ἀροίὰα. δα Ῥγανϑθᾶ, δρᾶ -ἰἢὩΘ ἤθρθανθῃ 

ὑετὸν ἔδωκεν καὶ ἡ γῆ 
ταῖῃ Εἄνο. δῃᾷ 6 βθαζχίῃ βοτουϊοα 16 

καρτὸν αὐτῆς. ᾿ 
ἔγαϊῦ ΟΕ 1, : 

᾿ 19 ᾿Αδελφοί:Ἠ μου, -: ἐάν τις ᾿ς “ἐν 
τὲ ᾿ ΤΒ τοί υ5 Οἔτωθ, τ ονοσ ἘΦ. 20)21-} ἰπ |- 

ὑμῖν. πλανηθῇ -. ἀπὸ τῆς ἀν είας 
χοῦ βῃσαμά Ὀ6 τοῦδθ ἴο ΠΥ ἄτοα ἰμᾳ Ἶ 

καὶ. ἐπιστρέψῃ : - τις ὉΠ αὐτόν, 
δπᾶ βΒβουϊᾷ ἐπχτὶ ὌΡΟΠ ᾿ς - ΒΏγΟΙΘ οτος δέχῃ, 

20 γινώσκετε “ὅτι " ὁ 
νὰ δΘῦύοῦ Κπουίη ἴα {μ16- (ο1Π6) 

ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ . πλάνης 
πανῖηρ χη δα ὉΡΟΏ. - ΞΠΊΠΘΙ ουδοῖξ  ΘΥΤΟΥ 

ὁδοῦ - αὐτοῦ σῶσει ψυχὴν αὐτοῦ - ἐκ 
οἶα οἔηῖα ψΠῚ 5 αν6 508] οὗ χα οπίοξ 

θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν... 
αἀοϑῖῃ πᾶ Ψν1 σονοσ ταὰυϊθαα οἱ 515. 

14.0 Θποόνδῃ, 21,8,18,14, 16- 18. 1ηΠ6 Ττογτᾶ, αν. 
1π6 Τιογᾶ, ΚΒΑΨΕ. : 

ἐβλάστησεν τὸν’ 

Ἰττης 

1022 

ΜΙ ΟἿΣ ἰὰ 6 πδϑῖὴβ 
οὗ Φοθονδη." 15 Απὰᾶ 
[8 ὈΓΘΥΘΟΥΙ οὐ ξαϊῃ 
Μ1}1 τὰκ 6 ἰπάϊς- 
Ροβθαᾶ οὔθ ΜΕ], - )ῃηᾷ 
Ζομονϑὴῦ Ψ1Π1 ταῖδο 

Πὲῆλ ἃρ. ΑἾδο,: 1 1: 

85 οοπι δα - βἴη8, 

{Ὁ ΜῈ Ρ6 τοτεὶνδὰ 
ΒἰΠ1. 

16 Τμοσϑέοστθ. Τρϑῆϊν 
σοηΐθαβ τοῦ. 5105 ἰὸ 

ΟὯ6 διηοίῃοσ ϑῃα ὑτδὺ 
ἔοῦ οὔδ δῃοΐίῃθε, ὑμδαῖ 

Υοῦ τδνὺ σοὺ ϑαὶρϑᾶ. 

Α τἰσαῦθουβ. 785 

ΒαΡΡΠοαίΐου, πθα δ 
ἰβ. δὸ σοσκ, μ85 ταῦσῃ 
ἔοτοθ. 17 Ἐ' ΠΊΔΗ ᾿ ᾧϑ8 

8. τῶδῃ σὴ Ζδοηπβε 
ΚΘ ογβ5, δῃηὰ γϑῦ ἰῇ 

ῬΓΔΥΟΙ Π6 ΡὈξϑυβᾶ ἕο 
1 ποῦ ἰο γαίῃ; διηᾶ ἰᾧ 

ἀϊᾶ΄. μοῦ ἔδίηῃ. ὉΡροπ 
[86 Ιαηὰά ἴοῦ ἰῆσθα 

ΥΘΔΥΒ. δηα βἱὶχ πιοηΐῃβ, 
18 Αημὰ ἢ6 ρτγᾶγϑὰ 

δρδίη, δῃᾶ ὑπ ἤθαγ- 

6 βᾶγθ ταῖπ πᾶ ἐπ8 
Ιαπὰ ρμΡαΐῦ Τοτίῃ ἐ5 
Γταξῦ. Ξ 

19 ΜΥῪ Ὀτούμ τ, " 

ΒΏΨΟΠΘ ΙΔΟῺΒ γον 

Ϊ ταϊϑιθα στοὰ {πῃ6 

ὑσαῦῃ δηῃᾷ. ποῦ 6 

Ηἶπὶ Β8οκ, 

20 Κῆον ἐμδαῦ. 6. σθο 

ἀυτβ ἃ 5΄πηον Ῥὰδὶς 

ἴτοτα. ὑπ6᾽ ΟΙΥΓΟΥΙΓ{ οἱ 

501 ἔγοτσῆ ᾿ἀθδὶῖν “δηὰ 

ΜῈ σονοῦ ὃ. τιαϊ- 
ΤΠ αά8. οὗὨ 5105. 

1δη Ζομόνδη, {.8.18,14,16τ18, 

ΠΠΕΤΡΟΥ. Α. 

ΟΕ ῬΕΤΕΚ. 1. 

1. Πέτρος 
Ῥοῖοσ 

ἐκλεκτοῖς 
ἴο σἤὔοξθῃ (οὔ 65) 

Πόντου, -. Γαλατίας, 
ΟΕ Ῥοηΐιβ,. οὗ δἰ δέϊβ, 

καὶ Βιθυνίας, 2 
δῃὰ οΥ ΒΙψ  ῖ8, 

ἜΝ 

κατὰ 

[σοῦ 
δροδίῖα .-. ΟΣ δϑιβ 

παρεπὶιδήμοις᾽ 
“8116 τοϑια θη ΐβ 

Καππαδόκ ίας, 
οὗ σαρρϑάοοϊα, " 

δοσοχάϊηιλες ἰο- 

1. ῬΘΙΘΥ, 8 ΒΡΟΒΟ]6 
-ΟὐἨ σδβιι5 ΟἸγχϑὺ, ἴο 

Ὧ6᾽ ᾿͵ΊΘΙΔΡΟΓΑΣΥ τοϑϑὶ- 
αἀρηὺβ βοϑύυϊογθα δρουΐ 
ἴῃ Ῥομΐαβ, Ο8.16 18, 
ΟΡ Ῥ8΄ ἀΟΌΪ 8, .Α5ϊ8, 
δΔηα Β1- ὨγΩ ἃ, ἴο {μ6 
ΟὨΘ5. ΟἤοΒΘΩ 2 δοδογᾶ- 
ἰὴρ ἴο ὅπ Ζογεζηον- 

Χριστοῦ 
ΓΙΗσὶϑὲ. 

διασπόρᾶς 
Οὗ ἀϊερουβῖ οῺ 

᾿Ασίάς, 
ΟΥ Αϑβίδ, 

πρόγνώῶσιν ̓  
ξοσθκηον]θᾶξε 

Θεοῦ: πατρός͵ .: ἐν. ἁγιασμῷ πνεύματος, ν 
οἔ αοά -Ῥαΐμεσ, ἷἰπ ϑβϑῃοθβοβδίσα ; . οἵ βρίσ, Ιδαρθὸ οἵ αοἂ .ἴ 6 

εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος ᾿Ιησοῦ  Εδύπετ, πὰ βθηδεϊ- 
᾿ἴηΐο ορεάϊθπεβ. δῃηὰ βου Πηβ οὗ ΡΙιοοᾶ οἵ 6505 ] ποϑδύϊοῃ. ὉΥ [6 βρέσχίῦ, 
Χριστοῦ" ἜΣ όι ᾿ ἴοῦ - 6 Ῥυγροόβὸ οἵ 
ΟὨ τ δῖ; : Ο {{Ἀ 6 1 ῬΡοίηρ.: ορεδαϊοηῦ 

᾿ ες τῷ, - Ἰ8ηᾷ 5ΌΓΙΩΚΙΘΩ ιν ὑὯ6 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρ ᾿ ὍΝ 
᾿υπάδβοῦνοά. Ειπάποϑβ - το ΡΩΝ ᾿8ῃα ἐὐεμὰ ὈΙοΟά. Οὗ “σόδαβ: ΟΏσϑυ: 
πληϑυνθείη. τ τ Τ}Ύ ΜᾺΣ τὑπᾶοβοῦνϑὰ 

τᾶν 1ὲ τς ἀουϊαρΊϊοα, Κἰηαποϑβ. δη ἃ Ῥϑδᾶοβ 6 
: . ΠἸπογοδερᾶ. τὸ στοῦ: 3 Εὐλογητὸ ὁ θεὸς καὶ πατ τοῦ ' 

Βοῦρα α Ν 1Π8 αοά.- ̓δηᾷ ταῖρι δ μεῚ. 9. ΒΙ6βββά 8 1η6 ἀοὰ 
κυρίου ὧν ᾿Ιησοῦ᾽ “Χριστοῦ 6Ὠ6Ὠὡ«ῳὁ 8πα ΒΑΕ .ΟΓ ΟἿΓ 
τρια Ε ἡμῷ 5. ᾿ Ἐλως ὦ ΟὨ σι δὶ, ον ξῃρ (016) ᾿Ἰχοχὰ 6585. ΟὨγτΙδῦ, ΤῸ 

κατὰ 656. Ξ τὸ πολὺ - αὐτοῦ ἐἔλξος | δοοταϊῃρ ἰο. Πα ρτεαῦ 
δοςοχάϊης ἴο. ΟΝ ΤΑΌΘΗ - --οὐ Πίτηῃ ΤΏΘΥΟΣ [ἸΠΕΙῸΥΡ]. Ὧθ6 βᾶνβ 5. 8 

.ἀναγεννήσας ἡμᾶς . εἰς ἐλπίδα. ζῶσαν ] 3ΞΥ͂: ὈἰρίΒ "ὅο. ἃ Πἰν]η5 
μανίῃς δεμεσδίεα δϑίη 5 ιηίο Βορβ ὈΏΓΟΙΠΡΏ. [Ὧ6 τ65- ἩΥΊῸΒ 

τγθούίοι. οὗ ΟΦΘΒΊΙΒ 
͵ορα.. 

δι᾽ -- -Ἠἀναστάσεως ᾿ Ἰησοῦ χριότοῦ. πτλὲκ 
ἰπτουρ ταϑαχγεοίίοα οὐϑεθθ ΟὨτιθεέ οὐδοῦ ΟἾΤΙΒΌ ἔτοτὰ [μ6 ἀθδά, 

νεκρῶν 4 εἰς πληδονον αὖ : ἄφθαρτον 4ἴο 8 ᾿πΟουτΌρΡ 1018 
ἄρδα (165), - Δία ἀηδουϊίζϑησα ἱποοσσαθ 6 ϑλά΄ πη ἀεπΙεᾶ. ϑιηα᾽ ὑῃ- 

τ νέο ἀπο τον αὐ Ρ τς ΠΗ ς εν ἔδαὶηρ' ᾿πμουίζϑησθ, Τὸ 
καὶ ἀμίαντον καὶ. ἀμάραντον, τετηρημένην (1ς ᾿τερεγναα -'π ἐπ 
ΔΩ υμπάρπϊεᾶ βδῃᾶ περ τ οτος Βανὶὴ Ῥθθὰ Κορί ΠΘδνΘΩΒ 10 γοῦυ 5 ΨΠ0 

ἐν οὐῤανοῖς εἰς ὑμᾶς ὅ τοὺς ἐν δυνάμει } ἅτ Ῥοϊῃρ βαζορυδσγαθα 
π᾿ Ββανθβ ἀητὸ τοῦ δε (ΟΠ 65) πὰ ΓΡΟΥ͂ΕΣ ὉΥ αοὔ᾽ 5. ΡΟΜΘΙ 

θεοῦ. : φρουρουμένους τοῦ διὰ: πίστεως | ὨτοῦΡ : ἔοι ΙῸΣ . ἃ 
οὗ αοά Ῥεϊῃδ᾽ Καρί υμᾶθυ ννδίςῃ ἰχοῦθΒ . Ζράτῃ βοιϊναύίου τοϑαν .(ἴο 6 

εἰς. ᾿ σωτηρίαν. ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι [ τονοα]6ἅ- ἐπ [Π6. :1α δ 
Ἰαΐο . “΄ βαισδξοα ζεϑᾶν. . . ἴορε ταενβδιεᾶ Ὁ θ]οα οὗἨ {ἰ1η6. θ1ῃ 
ἐν - - καιρῷ ἦς ἐσχάτῳ. 6. ἐν  - ᾧ πῃ Ταῦ γοῦ ὍΧ6 

ἱ ᾿ς αὐροϊηϊοά ἐἰπῖθ " 1δβί. Ι΄ ΨΆΙΟΗ ΓΤ ΕΎΣ) τ ἱοϊοης, 

ἀγαλλιᾶσθε,: 5 ὀλίγον ἄρτι εἰ ὑπουθῃ ἴογ ἃ ᾿ΠΠΠ6 
τοῦ ἜΧΕ ΘΧΌΪΙΩΡ, Ὁ π|||6 ΤΡ 816] τὶβσμὲ πονν 12} ΜΏΠ6 δὖ ὑγϑβθηΐ, ἰΐ 

ἢ 1028... ᾿Ν 
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δέον λυπηθέντες ἐν ποικίλοις 
Ῥοίηξ ἱηδίηρ δανίηρ Ὀεθῦ στίενοα ἴῃ ναγὶοιβ 

πειρασμοῖς, ἴ ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν 
χῖδ]5, πὰ οτᾶάϑσυ ἰδαΐ {π6 Ῥτοοῖ οἵ γοῦυ 

τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου 
οΥ ἰδ 6 ΣΥΝ Τα οἢ ΤΌΣΟ ῬΥΘΟΙΟΙ8 οὗ βοιὰ 

τοῦ ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς δὲ 
ΟὟ ἴδε (οὔ) ἀδϑίχον ηξ 5615 ἰπσχοι ἢ τα Ῥεΐ 

δοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς 
οὗ (Ομ 6) βεΐῃρ ὑχγονοᾶ ἐξ ταϊσῃῦ μα ἔουμα ἰηΐο 

ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει 
Ῥγαῖβα ἃπᾶ. βἿοΟν δῃᾷ ἤσΠΟΡ ἴθ τανοϊδου. 

3 -. “- ΕῚ 3 3 ἣν 

Ιησοῦ Χριστοῦ. 8 ὃν οὐκ ἰδόντες 
οΥ 7655 (ἸὨχϑί. ὝΒοτα πο Πάν 566 

ἀγαπᾶτε, εἰς. ὃν ἄρτι μὴ 
χοῦ 8ζχ6 ἴον, ἰῃπῖο Ψ ΒΟσΩ τἰσαῖ πονν ποῖ 

ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶτε 
βϑϑοίῃβ Βα θνίης Ῥυΐ τοῦ 816 ἘΧΌ 5 

χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ, 
ἴο 7ον ὩΣΏΒΡΘΘΚΘΌΙΟ 83 δνίηρ Ὀ6ΘῺ ΒΙοΟΣΙ ΘΩ͂, 

9 κομιζόμενοι τὸ τέλος. τῆς πίστεως 
. ΟΑΥΥΣ ΩΡ ΟΕ ΤΟΣ βοῖνοβ 6 ὁπ οὗ ἴῃ Σαλὰ 

σωτηρίαν ψυχῶν. 
δαϊναῖίο Οἱ Β01115. 

.10 Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν 
. ΔΑρουῦς ψΠΙΟΏ ΞϑΙν δία δον βουρῃΐ ουἱ 

καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἷ 
8}. 5ϑδχυοῃρᾶ ουΐ - Ῥχορῇῃθίβ τὰς (ομ 65) 

περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος 
δροιξ {π6 ἱπίο χοῦ. Ὁμπάοεοινρα Κἰηθ55 

προφητεύσαντες, 81 ἐῤαυνῶντες εἰς τίνα ἢ 
ΒΑΝΙΩΒ ῬΣΟΡ6βΙθά, βεδυοῃΐηρ ἰπίο δαὶ ΟΥΓ 

ποῖον . καιρὸν ἐδήλου 
ννδδί ϑοχί οὗ δρροϊηίρα ἐπι τν 85 το κὶηβ ονϊᾶρηςξ 

τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ 
{μ6 ἴῃ ΘΥ - - Β0ΪῚ οἵ ΟὨ σίβῖ: 

προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν 
τυὶπλθϑϑίηβ ὈΘξοσθηϑηα δαροὰξ 6 ἑηίο [6 εν ν 1} 

παθήματα ᾿ καὶ τὰς μετὰ ταῦτα 
ΒΘ 55 δῃᾶ 1ὰ6 δέοσ ἴμ6ϑ6 (155) 

δόξας: 12 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι 
Εἰοτίθθ; ὈἔἶἴοΒΙΟΙ (ο1165) ἐξ νναϑ τονθαῖιθὰ ἐδμδὲ 

οὐχ αυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν 
Ὧοΐ ἰο ἐπογηβεῖνο ἰουσοῦ θὰξ πον Ψετ6 βαυνίῃ 

αὐτά, Γ ἃ νῦν 
ἴοτα, ΨΈΪΘΙ ([Π1}55)ὲ ὯΟΥΝ 

ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ : τῶν 
ννὰ5 δηημοιησεα ἰἴο τοῦ τπτοῦδα τς (ΟΠ 65) 
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τὸ ταυδὺ Ὀ6, τοῦ Ὦβυ8 
ὍΘΘΩ ρσυϊονθα ὉΥ νδτγ- 
Ἰο5 1815, 71 ΟΥ̓ΔΘΣ 
{π8ὺ ὑπὸ ἰθβίβα αὐϑιν 
οἵὗἱ τοῦβ ζδϊζῃ, οἵ 
ΣΟ ρτυϑδίοσ ψ8]06 
[8 ροιὰ ὑμαὺῦ Ῥοσ- 
ΙΒῈ65 ἀδβρίζα 1ΐβ Ῥείησ 
Ῥ͵ΓΟΥΘΩ͂ ὈΥ Ὦγθ, ΙΔ Ὀ6 
ἔουμ!ᾶ ἃ σδϑθ ῸΓ 
ὈΓΘΙδ6 8πα ΡΊΟΥΥ διὰ 
ὨΟΠΟΥ δ8δὺ ὑπ στϑνϑὶδ- 
ἴἰοη οὗ “6515 ΟἸὨ σι ϑί. 
8 Του. χοῦ ὭΘΥΟΣ 
58. Ὠΐμη, Ὑοῦ Ιου 
Ὠΐγη. ΤΠΟΌΘΩ τοῦ 818 
ποῦ ἰοοκίπρ ὉΡοΩ Ὠΐτη 
αὖ Ὀγοβοηῦ, ψγοὺ τοῦ 
Θχογοΐδο ζαϊ ἢ ἴῃ Ὠΐτγ 
δὴ δἃῖ6 ργϑδύϊν 
Γο]οϊοΐησ ψῖ 8ὴ υἢ- 
ΒΌΘΔΚΑΌΙΘ δια ρ]ουὶ- 
Πρὰ ἴογ, 985. τὸῦ 
Τασοῖνθ πὸ ομᾶ οἵ 
σόοῦκ ἔαιίῃ, 86 58]γὰ- 
ἴοι οὐ σοόοῦξ βου]5. 

10 Οοπμοθσηΐηρ ὑῃ 5 
ΨΟΙ͂Υ βαϊναϊοη 84. ἀἱ]- 
ἰσθῶῦ ἰῃαυΐν μὰ ἃ 
ΟΒΓΘΙῚΙ ΘΟΔΥΟ 616 
τηϑᾶθ Ὁ ὑπ ὑσορῃϑίβ 
ΜὮΏΟ ὑσορῃθβίθα δρουῦ 
{πὸ υλάρϑδοσνοα ΚΕἰπα- 
655 τιθϑηῦ Ι͂ὉΥ τοῦ. 
11 ἘΠΟΥ Κορὺ οὐχ ἴῃ": 
νοσυ ρα ρ δῦ Ῥδγ- 
1 Ό 18. σθαϑο οΥὐἹ ψηδῦ 
βοΐ οἱ [564 505} [8 
ϑρϊσῦ ἢ θη 85 
᾿αϊοαύπσ, σοπμοογηΐη δ 
ΟἸγχίδὺ ψῇθη ὃ 85 
Ῥθασίηρ συ ὶΐμθθβ Ρ6- 
Τοσθϑηα δροιῦ. πὸ 
δυο υίηρα τὸ ΟἸγχίϑὺ 
δὴ δροιιΐῦ [6 ΡΊΟΓΙΘΘ 
ἴο ἴοϊονν ἐμ6θθ. 12 Ιὐ 
Ψὰ5 τονθαῖθα ἴο ὑπο 
ἰμαύ, ποὺ ο ὑμο- 
56 ῖνθβ, μὰ ἰο τοῦ, 
ἴον ψόσο τη ϑίουϊηδ᾽ 
88 ὑμίησα ὑπαῦ πᾶνα 
ΠΟῪ Ὀδθὰ δηηοσπησθαᾶ 
ἴἰο χοῦ ἐβγουσῃ [058 
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εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς πνεύματι 
Βδνίῃρβ ἀθοϊασθᾶ βοοα ἢδν5 ἴο του ἰο βρίση 

ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ, 
ἈΟΙΥ Βανὶπβ θη βεηΐ ξοσία ΖΎΟΤΩ μδάνθῃ, 

εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι 
ἰῃῖο ΜΒ οΒ (155) δΙ6 ἀδϑισίηρ ΔΏ5615 

παρακύψαι. 
ἰο βίοορ Ὀθβίαδ. 

13. Διὸ ἀναζωσάμενοι 
ΤΒγουσἢ  ΒΙΟα Βανὶηξβ σἰταθᾶ υὉ ἔογῦ 5βεῖνεβ 

τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας Ἑ ὑμῶν, 
τ6 Ἰοὶῃ 5 οξίδθ ταθηΐδὶ ροσοθρίίΐοη οἴγσχου, 

νήφοντες τελείως, ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν 
ὉΘίΩ ΒΟΌΘΣ Ῥοσξοςοῖν, μορο τοῦ ὍΡΟΣ 121: 

φερομένην “ ὑμῖν χάριν ᾿ ἐν 
Βρϑῖπδ Ῥοστα ἴο τοῦ υπμάδοβοσνεα Κἰη 655 1΄π 

ἀποκαλύψει ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 14 ὡς τέκνα 
τονοϊδίζοῃ οἵ 655 [6 ΠΣ ΕΙΝ Α5 ομάτχγοῃ 

ὑπακοῆς, μὴ συνσχηματιζόμενοι 
οὗ ορεάϊθῃςρ, ποὲ ΞΑϑ οΣ5 γούγϑοῖνοβ νὰ 

ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν 
ἰο {88 ΖΟΥΤΑΘΥῚΥ ἕ 6 ἰἰδῆοσϑδθῆθα ογου 

ἐπιθυμίαις, 15 ἀλλὰ κατὰ τὸν 
ἰο ἀδϑίσϑϑ, μυΐϊ δοςσογάϊῃησ οὸ ἐἰἔδᾳ (οπ6) 

καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ 
πανί οα!Ἱεὰ σοῦ ΠΟΙ͂ (90Π6) δἰδὸ ΨΥ Υ (0165) 

ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε, 
ον (ομ65) 1 8} σοπᾶποΐς χοῦ ὈΘσΟΟΙΏΘ, 

16 διότι γέγραπται ὅτι Αγιοι 
ττουσὰ θὰ. ἐξ μδ85 θεθη γι θη ὑπαὶ ΠΟΙ 

ἐγὼ ἅγιος. ἔσεσθε, ὅτι 
ΒΟΙν. χοῦ ΜΠ] Ρ6, Ῥεσαῦβθ 1 

ἐπικαλεῖσθε 
χοῦ 816 δ ληβ ΠΡΟΣ 

κρίνοντα 
Τυαάρίηδ 

ἐν φόβῳ 
ἔθδχ 

"χρόνον 
ἔχηα 

11 καὶ εἰ πατέρα 
ἈπάΩ͂ 1 ἘΔΊΏΘΟΥ 

ἀπροσωπολήμπτως 
{μα (ομθ) τυιϊουξ σοοθρίοι οὗ ἔθοθβ 

κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐ 
δοοοχαίΐϊηξ ἰο ἐπα - οὕ θοῦ οὔθβθ ΨΚ, ἴῃ 

παροικίας ὑμῶν 
ἀν θιηρ ροϑάθ οἴτου 

εἰδότες ὅτι 
Βανί Κῆοὰ ἱ{δμαΐ 

ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, 
ἰο νου ΟΥ̓ ἴο βο]ᾷ, 

ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας 
χοῦ Ἔσο ἔσγοοα Ὁν τϑῦβσοῦ οαΐοξ ἴῃ ν 81 

. ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, 
οοπαποΐ 

τὸν 

τὸν τῆς 
τὰ6 οξίμα 

ἀναστράφητε.ς. 18 
6 τοῦ ζυτῃεα Ὀ86Κ; 

φθαρτοῖς 
ἴο σοσταρ 16 (μι: 55) ᾿ 

οὐ 
ποῖ 

ὑμῶν 
οὗ τοῦ εἰνϑῃ δοτ δ ἔτουι Ζαΐδοσβ, 

1 ῬΕΤΉΝ 1: 18---18 

ΨΏΟ Πᾶνα ἀδοϊαγϑα 6 
σοοα δῦ ἴο χοῦ ψἱ 
ΠΟΙν βρίσὶῦ βδοαὺ του 
ΤΟ Ὠδανθῃ. ΤἸηΐο 

ἰῆοϑθ νοῦν ἰπϊηρσθ 8- 
Β6Ι5 8ῖ6 αθαισηρ ἴο 
ὉΘΟΥ, 

13 θῆσθ σδσθ ἃ 
γόοῦκ χη ἴῸΓ 80- 
εἰν ῦνγ, Κορ στόοῦυκ 
ΒΘΏΞΘΘ σοχῃρὶθίοιυ; δβϑῦ 
γὙΟῦΚ ΟΡ ὉΡΟῚ δ 

υηᾶδοϑοσνεά Κἰηᾶηθδα 
ὑμαὺ ἰ5 ἰο Ὀ6 ὈγουσὩὐ 
ἴο τοῦ δὐὖ μ8 σϑνυθὶδ- 
ὕϊοη οὗ. “655 ΟὨγιβῦ. 
4Ας- οοαάϊθης Ο6}}}- 
ἄγθῃ, αὐἰὸ' Ὀοίηρ 6 5}- 

ἰοηπϑᾷ δοοσογαϊηρ ἴο ὑπ6 

ἀοδίσο στοῦ [ΙΟΥΤΏΘΣΙΥ 

δᾶ ἰῃὰ τοῦ ἰρῃο- 

Τϑῆσο, 15 Ὀυΐ, ἰὰ 80- 
οογά πὰ μὰ ΗΟΙν 
ΟἿὯΘ ψἘΠῸ οδθαὰ σοῦ, 

ἂο γοῦ 8͵5ο Ὀθοοὴθ 
ΠΟΙ͂Ρ γΟΌΓΒΘΙνΟ5. ἴῃ 
411 [τὡἁόοὐὯὲ οοπάποὺ, 
16 Ῥδοϑιιϑ ὖ 5 ττὶῦ- 
θη: “Ἴοῦυ τρδὺ Ὀ8 
ΒΟΙΥ, ὈΘΟϑΊΊΒΘ . Σ ΔΙ 
ὨΟΙγ. 

17 ἘΠΙΓΠυτίοσθ, ἢ 

χοῦ ἃγτθ οδϑιηρ ὰρ- 
οὐ [ἴμ6 Ἐδίμο ΨΜῺΟ 
ἡχάρο5 ἱτηραγύδ!ν 86- 
σοτᾶϊησ ἤἢο δδοἢ 

ΟἾΘ᾿5 ὍΟΥΚ, οσομάποῦ 
γοῦγβοινο ΠῚ ἔθαχ 
ἀυτίηρ 6 ἅτὰθ οὗ 
γόοῦκ δἰΐθῃ σοί θῆσθ, 
18 ΒῸΣ τοῦ Κηον μοῦ 

᾿ς ψὰ5 ποὺ ἢ οοΥ- 

ΓΌΡΌΡΙα ὑμπίῖηρϑδ, - υἰῦἢ 

ΒΟ οὐ. ρμοϊᾶ, ἰῃϑῦ 

χοῦ ψοτα ἀοιίνοσγθα 

ἔτοὰ τοῦ {655 

ἴοστα οὗ οοῃμάαποῦ τΘ- 

οοἰνοα ὉΓ ὑγϑαϊθϊοῃ 

ἔσο ὙΟὔᾺ ΤΟΥ δ 8. 
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19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι. ὡς ἀμνοῦ [19Βὺὲ} 1 τψ85 Ψ] ἢ 
Ῥυὲ ἴο Ῥγϑοῖοῦϑ ῬὈ]οοῦ 85 ΟΣ ἸΔΤΩ | υγϑοΐοῦβ ὈΙοοῦΩ, ΗΚ 

ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ, ὑμαῦ οὗὐ δὴ ὑπρ]θαι- 
τ] λἰβῃθᾶ δᾶ ΒΡΟΙΊ6 55 οὗ ΟἸὨγχίβέ, 1 ἰϑηθᾶ διῃᾷά βρούἹθϑβ 
20 προεγνωσμένου ᾿ μὲν ΙΔ πῶ, οὐ ΟὨγίδυ Ἐ.: 

οὗ (οῃθ) μβανί:β Ῥθ θη ξουβεπουσῃ ἐπηαθϑᾶ 20 ΤΎ6, ὯὮ6 5 ἴογϑ- 
πρὸ καταβολῆς κόσμου, ΚΩΟΤΩ Ῥοῖοσθ δ 

Ῥοίοσθ οὐ, ἐῃχονηρ ἀοννῃ οὗ ννοχ]ά, [ ξοπμαϊπρ οὗὐ 6 σου], 

φανερωθέντος δὲ ᾿ ἐπ᾽ [σὺ Β6. Μὰθ πιϑᾶθ 
ΟΣ (οπμ6) δδνίηρ Ὀδθ τηϑηἑοίθα μαΐ Ὄροπ | τηϑηϊξοοῦ αὖ 6 οδμὰ 

ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς οὗ ἐμ ὑΐθ5 ἔὺῦ ὑμ8 
1δϑὲ [ρϑχὶ] οὗ (ῃς Ὡπ65 ἰὨτουΡῈ γοῦ [58Κ6ὸ οὗ τοῦ 2ῖ ψὴο 

21 τοὺς . δι᾿. αὐτοῦ πιστοὺς εἰς | [τοῦθ τι ἅγθ Ρ6Ὲ- 
εὐ [δ 6 (0.65) [ὨΤΟΌΡΕ μὰ. Ζφι1η21 ᾿ ἰπίο [Ἰονοῦβ ἰῃ Οοά, - [6 

θεὸν. τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ [086 Ψ}ΠΟ ταὶβδθᾶ. Ὠἰμῃ 
αοὰ {π6 (οη6) ᾿. μανίηρ γϑιβϑαᾶ ἊὉΡ Πίγα οὐΐοῦ [ ἪΡ ἴτοχῃ π6 ἀρδᾷ δηῃᾶ 

εὑψεκρῶν «καὶ δόξαν αὐτῷ. δόντα, ὥστε | ξ8 6 Ἡὰ ΒΊΟΥΥ; 80 
ἀεβᾷ (οπμ65) δηᾶ βίου ἰὸ τι 'πανίὴρ είνοη, δδ-ϑηά  ὑμαῦ τοῦκ ξαλνᾺ δ. 

τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν. ) ΒΟΡΘ παρ ῦ Ὀ6 1 Οοά. 
ἴπ6 Ζδϊῆ - οἔγου δὴιὰ ἴορὸ ἴορε ἰηΐο Οοά. ΦΌΝΟΣ ἐμπαὲ τοῦ 

22 Τὰς. ψυχὰς ᾿ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ μδᾶνθ Ρυγί θα Υοῦκ 
τῆ δοὺς. οὔγου πανὶηρ ρυχῆθά τὼ (με 5015 ὉΥ [ΥΟΥΚ] ΟὈ6-: 

᾿ αϊθηοθ ἴοὸ {6 ἔσῃ 
ὑπακο τῇ ἀληθεία . εἶ ἐμέγὺς ὲ 
ξαυοΗΕ οἕ ἰᾷ Βε ἜΔαΙΝ 5 τς ἢ ὈΠΒΥΡΟΟΥ 1608] 

, ὈΤΟΙΏΘΙΙΥ Ιονα 85. ὑῃ8 ιλαδελφίαν ἀ ὐν εξ δ τοὺ ἐκ καρδίας ᾿ 
πα πρωο Ὁ ΘΝ ὉΠΉΣ ΘΟΟΥ 581] οὐ οὗ Ὥδασὶ  Ταδα]ῦ, ἼἸονθ ΟΡ 8η- 

οὔθ ἰρύθηϑον ἔγΟΧΩ 
ἀλλήλους . ἀγαπήσατε ἐκτενῶς, 
ΘῺΘ ΣΝ ΘΕ: Ἰονθ ὑοῦ εὐ Οα δ σι ΠΘΟΙΥ, ἢ ἐὰ τϑν 23 ΕῸΧ τοῦ 

23 ἀναγεγεννημένοι ες Οὐκ ἐκ ΘΥΘΌΣΘΕΕτΗς ΕἸγΘτΣ τα 
Ἀδνίηββ Ῥθθα βϑπθγαίθα δρδὶη ποῖ. ὁυξοῦ 6 Ὀἰγύῃ, ποῦ. ὮΥ 

"ΚΩ͂ Ζ ᾿ 1016, θυ Ὁν ἴῃ- 
σπορᾶ θαρτ ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ | ΟΟΥΓΆΡΌΙΟΙΘ, 
Τορς Ξ ἐϑαρτῆςι μυϊ ἐλ  ρ πΝς, σου ΘΟΥΥαΡ 016 [τοργοᾶπος- 

᾿ {λν6} βϑϑά, σου ἴῃ 6 λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ μένοντος: ἐδ 
ἐϑβὴ ὙΠ ΣΑΣ αοὰ - δὴἠά χετηδίπίηξ; ἀρρλς “ [{86] πε 
34 διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, [ἅμα ΘΠΟΌΧΣΙΩΡ (σοα, 

ΤὨτΟυΒΉ ΗΒ Ὁ 81 Βε5ῆ δὲ νοβείδηοη, 24 ΕὉΓ “811 Π65ῇ 15 118 
τ8.55, Θηἃ 811 15. ΒΊΟΥ 

καὶ πᾶσα δόξα, αὖτ ὡς ἄνθος χόρτου" ΒΓΆΘ5, 
8 ἃ 8481. ποῦν οἵ ἧς 88 βονεσ οἱ νεβειαθοι; 15. ᾿ΚΘ ἃ ὈΙοββοῖὴ οἵ 

ἐξηράνθ ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος Η 
αὐϑϑ δῖα τ ρ τὰς ᾿νἐβειαδιίοη, δῃῇὴᾷὰ {πὸ ἄονγες οοῆθ ψὶογθά, δῃᾶ 

ἐξέπεσεν. 25 τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει.΄. ἴῃὩ8 ἤοψεῦ [8115 ΟΠἉ, 
7611 ΟἹ; ἴμε Ῥὰϊ βασίωρ οὐ Ιιοτά 15 τειηϑι βίη 25 Ῥὰὺ [π8 βδγίηρ οὗ 

εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν. τὸ... ῥῆμα: ἐπα πα τος 
τοῖοι, θα 8ὃθ6. ἘΤηϊβ μὰξῊξ ἰ5 ἰδ βδαϑίῃβ ΕὕῸΥ." ὍΕΙ1, ὑμῃὶβ 15 

: Ν {186 “βαγίηρ,᾽ {815 τὸ . εὐαγγελισθὲν ες εἰς . 
ἐδ6 (Ομ θ) μανίηε Ὅθθῃ ἀβοϊασθᾶ 85 βοοά πθνβ ἐπίο ὙΏΪΟΩ Βᾶὰ5 Ῥϑθὴ 46- 

ὑμᾶς. : : οἸαγοάᾶ ἰο σὸν 85 βοοᾶ. 
τοῦ. ὅὼν ἐκοος : . ὭΘΨΨΕ. 

285. Σομόνδῃ, 51,8,18,14,16-18,20.. (ῃ6. Ἰιοτά, ΝΒΑΡΝΡῚ οὐ Οοᾶ, ὅν. 

᾿Αποθέμενοι: 
Μανίης Ραυΐ ΥΩ οτος 56 1|ν 65 

κακίαν. καὶ πάντα δόλον καὶ ὑπόκρισιν -καὶ 
ἀροταεει 858" ἀεςεῖξ 8) ὨἈνΡΟΟχΧΙΞυ.. 886 

καταλαλιάς, ̓  
᾿ ϑρββικίπβ ἀΟΨΏ. ομ, 

ν ᾿ἀρτιγέννητα ΠΡ 
τὶ ον ἀπ νόον : 

Ῥδιοα βίας Ἢ ἴο ἐμ ψνοτὰ .ΔΟ; -αθοο Ζα] 

ἐπιποθήσατε, 
Ιοπβ τοῦ εἰης Ἢ ἰπ οτάεσν ἐμὲ 

ο εἰς σωτηρίαν, ξ΄ εἰ ἐγεθδοίθε 
γου οῖεις Ἔτονν ᾿αῖο ας του ̓ ἰαβίοα 

Ὶ χρηστὸς ὁ 

προσερχό μένοι, ἱ 
ο Τοννασά σοῦ - Φοταῖπες ἰοννατά, 

ὑπὸ : ἀνθρώπων ἀποδεδοκιμασμένον 
: ΠΣ. Ἔ Ἰθθοτα βϑνίηθ Ῥδθῇ αἰβαρυζονρὰ 

ἔντιμον -ὅ καὶ 
᾿(0π6) σμόϑθα Ὀσϑαοῖοιιβ 

οἰκοδομεῖσθε 
ἵν 186 σοῦ 8:6 θὰ ΡυΣ1 Ὁ 

ἱεράτευμα. "ἅγιον, 

Βεβιας Ῥαϊ, Ὧὸ ὩΣ 

νοΥν. (ο 65) μὰς βίου ϑβ 

οἶκος. τ υπατιὸς; 

πνευματικὰς. 

ιν οαδέεδνϊς, 
ἍΨ611 αοσθοΐα 16 ἰουγατά 

Χειστοῦς 6-" 
᾿ΘΡΟΒΚΕ. ΩΝ 

: ἰο αϑὰ ἘὨχΟΌΡ 

ἜΡρΙΊΕΧ! εν 
1: 15 Βανί: ρουΐϊ . 

Σιὼν. .-λίθον 
Βίοι: " δίομῃθ. 

ὀιλειτὸν. Ὁ ἀκρογωνιαῖον -ἔντιμον, καὶ 
τοῦ οογπθ βίοῃ . Ῥτεςίουϑ, δ: [11 (086) 

καταισχυνθῇ: ΡΎΘΕ5; ὍΘ βρυδὲβ Ὀ6- : 
5ῃομ α τὶ 5ῃϑιηδάᾶ ΘΟ Ὡς: Ϊ 

ε ππιμη : ἴς. τ 
τς ΤῸ χοῦ ἐπογεζοσα ἐπα Ῥχαοϊο δηΘβΒβ. ἴο 188 ἐπ: 

εἷς ἀπιστοῦσιν .-. - 
-ἴο (πε 5) ποῖ ϑόμεναπε. “Βαϊ. 

ὶ ̓ ἀἀικαρρεονεαν, ἃ : 

Φοδονδῆ" οπμαυγΓ65 ζου-, πιστεύουσιν" 

δίκοῦῦ μοῦντες 

προσκόμματος 
᾿Οἔ βία κίησ ἰοναχά.. ἘΌΨῚ 

1 ῬΈΕΙ .2:1--8 

2 ΔΟΟΟΓΑΙΩΡΙΨ, Ραΐ 
ΒΔΥ 811. ΔΟΤ8] 

10 8άμροϑ δηᾶ 811 ἀδοοὶ- 
ΓΌΪΠ685 δηᾶ. ἈΥ̓ΡΟΟΣδν 
Δα δηνίθα δηα 8)]1} 
βοχύβ οὐ Ὀϑοκριηρ, 
2 [8η4,}]ώ 85 ΠΘΊΧΌΟΣΙ 
ἰηΐδηῦϑ, ἔοστ 8. Ιοηρ- 

11Ὡρ- ἴον 86 υμϑαπδ87- 
δ θᾶ -- ΧΔ11Π|κ.. ὈΘΙοηρίηρ' 
ἴο οὐμ6 οτ͵ά,. τ1Π8ὺ 
ὉὨσοῦσ Ὁ τοῦ πιδῦ 
στον -ἴο Ββδϊναύϊος, 
3 γτονίἀβδᾶ χοῦ δᾶνα 
ἰδδίρα -δὺ ἐμ6 Γιοχὰ 

Ὁ 15. Κιπα, 

4 σομηΐηρ. ἴο. ΠΝ δ 5 
ἴο 8 ἡνίηὴρ βίοῃβ, σϑ- 
Ἰοούθα,, 1Ὁ.-15 ὑγαθ, ὉΡ 
τήθῃ, θα ΘΠΟΞΘΏ, ὈΓ6- 
οἱουβ;; ψιἢ: αοα, ὅ χοῦ 
ΨΟΌΓΒΘΙνΟΞ.. 8180. ἃ5 
Ἰϊνίηρ βύοηθα ἄγ Ὀθίηρ 
Ὀυλῦ ὉΡ ἃ. ΒρϊΓ 018] 
ὨοΙϑ6 ΤΟΥ -ὑὯ6᾽ ῬΌΤΡΟΒΘ 
οὗ ἃ ΒοΙν. Ῥυ]οϑυμοοᾷ, 
ἴο οὔἴεῦ Ρ βρίσιθαδὶ 
5ΘΟΣΊΠΟΘ5. δοοδούβ!α ο 
αοὐα- [σοῦρ σ65ὺ5 

ο Τ ΟὨγιϑῦ. 6 ΒΌγ. 1 ἰ5. σου- 
ἰϑίηδα ἱἰπ. ϑογιρίαχο: 
ΓΠΟΟΚΕΙῚΙ τὴ Ιϑυίηρ ἴῃ 

1 Ζου -ἃ: δοῃβ, σμοβθῃ, 
8 Ιουηάθύϊοηῃ ΟΟΓΏΘΓ- 

Βίοῃθ, -- Ὀγθοίουϑ; δῃᾷ 
ὯΟ ΟΠ6 ΘΧ το βίη ᾿ΕΥκη 9 
ἰὼ - ἴδ, ψ{Π1- Ὅν. 8ὴ5 
τηθϑὴβ οοτηθ., 0 αἰ5- 

οἱ δρροϊπυποθηῦ ᾿ς. -τὉὕς 
1 Τὸ ἰδ ἴο τοῦ, ἔμθγδ- 

Ζοζτθ, δῦ -Ὧ6᾽ 15. ὉΓ6- 

οἴοιδβ,. Ῥδαθαδα σοῦ 
δτ8 ΒδΠδνΟχβὶ Ῥυΐ 
ἴο  ὑξοδθ: οὺῦ δὶίον- 

δ πρὶ “πὸ 1άθηυ 8] 
βδίοῃθ ὑμδὺ ὑπὸ Ὀ}]18- 
ἜΓ5 ζα]θοϊθα ἢδ5.. Ρ6- 
σοῦ Τύ86] μοαᾶ οὗ 
[86] σογηον, 8.854 

“ἃ ίοῃθ οἵ ίππι- 
ὈΠΏΡ. δηᾶ ἃ ΤΟΟΕ-ΤΩΔΘΒ 



1 ῬΕΤΈΝ 2: 9---14 1028 

σκανδάλου" οἵ προσκόπτουσιν [οὗ οἤἶδη56.᾽ ὙΠ656. δχθ 
Οἱ 78}1-ειαβίης; ὙνΏ1Οἢ (0 Π65) δγδ βιγικίπρ ἰοννασζὰ 5. Δ] Πρ ὈΘΟΒΘΊ58 τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες: εἰ Ἔ καὶ | [ΘΚ ἃχε αἰβορβαϊθηῦ ἴο 
ἰο 6 ψοιά μοίμε ἀἰδοδεδιθης; ἀπὸ ψνθίοη αἴϑο, [π6 Μογά. ΤῸ ἐῃίβ ὙΕΙΥ 

ΘΠ ἔποὸν Ψψοσα 8150 
ϑρῃροϊηΐρᾶ. 9Βι τοῦ 
ΔΤΒ “8ι ὈΏΌΒΘῚ Γϑ80θ, 8 
ΓΟΥ͂ΔΙ Ὠγχίοεδίποοά, 84 
ΒΟΙΥ πδίϊοῃ, 8 ῬΘΟΡ]Ὲ 
ΙΟΥ 5ΡΘοίϑὶ Ῥοββθϑβί ο, 
ἰῃηαῦὺ στοῦ βῃουϊὰ ἀδθ.- 
ΟΙαγα δῦτοδα ἰμ6 οχ- 
ΟΘΙΙΘΠΟἱ 65 οὐ [86 οὔβ 
π8ὺ σ81164 τοῦ ουΐ 
οὗὐ ἀδύκηθοθ ἰηΐο Ὠἰΐπ 
ψοπμάσγίαιϊ ρα, 10 ἘῸΣ 
ὙΟΥ ΨΟΙΘ ΟὔΟΘ ποὺ 8 
ΘΟΌΙΘΟ, Ὀὰὺ 816 ΟΝ 

ἐκλεκτόν, ἐτέθησαν. 9 ὑμεῖς δὲ γένος 
ΠὨοξρῃ, ἴῆ8}» γγθσθ ρμυΐ. χου Ῥαξ τῶορ 

βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς 
ες ΧΌΨΒΔΙ ῬΥϊοϑίμποοᾶ, πϑίϊοθ ἤον, Ῥθορὶς ἰηΐο 

περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε 
ῬΣΙΟΘΌΧΙΩΒ, 50 παὶ ἴῶ6 νἱτῖμοϑ στοῦ σαϊσῃϊ ἀξοϊασα 

ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος 
οὐΐοῦ ἀδύκηθθα στὐοὸῦ ανίῃρ 68116 

; θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς 10 οἵ 
ἱπίο ἐμ6 ὙΟΔΟΘΥΙ - ΟΕ 1ἰρὩϊ; ΒΟ 

ποτὲ οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, 
βοτηθιϊπηθ ὥοΐ ἤβορὶθ ὕὸν ῬῬυΐ φῬρεξορὶς οἵ αοά, 

τοῦ 
Οὗ 16 (οῃ 6) 

εἰς τὸ 

οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ] οά᾽5, ΡΘΟΡ]8; τοῦ ἴῃ8 (ο. 685} -ῷποί μανίηβ μέτα ἐβόα ΤΏΘΥΟΣ ποὶν νυν} ὕαῖα ὑμόβα ὍμῸὸ Πδᾷ ον ἐλεηθέντες ποῦ ΒΘ 5ΠΟ Τ]6Γ- 
ὃ ΟΥ̓, θυὺῦ δ΄Θ πον ὑποβὸ (00.685) ΒΟΥ ΤΘΤΟΥ, ψΨΏΟ Ὧδνθ ὈΘΘῺ 5ῇΟΧΏ 

.11. ᾿Αγαπητοί, παρακαλῶ ὡς ] ΠΊΘΙΟΥ. 
ες Ἰονοά (0168), Τ ΔΥὰ ΘΠΟΟΌΧΘΘΙΣΒ 85 11 Βοιονθᾶ, 1 δχῃοτί 
παροίκους ᾿ καὶ παρετιδήμους [οὖ 85. 8116 η5 πᾶ ἀννειοῖβ μοϑίαθ δὰ διθα σοί άθη ἐβ ἐβεξ ορίιδ τε αθδια ἴο 

-, ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν,  ΞΞῈΡ δ βιδ τ; ἔγοπὰ ἴο θ6 ἈΔΥΙΩ Βεῖν 65 ἤἔσοσι ἰὴ6 ΝΥΝ ἀδείρον, ἡ|8εβῃν) ἀεβίταβ, ψΆΟΩ ᾿ δος ᾿ ᾿ . [816 [6 ΨΕΥῪ ΟἿΘ65 ὑπαὶ αἵτινες στρατεύονται κατα τῆς [ΟΡ οἡ 8 σομῆϊοὶ δυο το οἱ 816 ἀοΐτϑ ταὶ! ατν βασνίοα ασαϊηθδὶ ἰδὲ ἀραϊηδὺ ὕῆθ. 5ΟᾺ] 
ψυχῆς" 12 τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς 12 Μαϊηὐδίῃ τοῦκ σου- 5080]; 18 σοπαποξ οἔγοῦ ἃ ἰἐδμε ἀποὺ Βδηὴθ διηοηρ {ῃπ8 
ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα, , ἐν μδδοηβ, ὑμαῦ, 1ὰ. ὑπ8 πδέϊοῃ 5 ΠΈΣΗΙ τ 8ῃ6, ἴῃ οτᾶθυ ἐπδαὶ, ἰῃ] ὑηρ ἴθ ΨΏΪΟΩ {ῃϑν 

.- ΔΙ βρδδκίηρ βδραϊηδὺ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς Α 
τοῦ 85 δνλ})άοουβ, ΠΟΥ ψνδλδὶ ((Πῖλ 5) ἰλον τὸ βρεακίηρ ἀονα ο τοῦ. 85 

κακοποιῶν, ἐκ ᾿ τῶν καλῶν ἔργων Δ. 85..8. ταβαϊῦ οὗ ἀοῦτβ οὗ δᾶ, οαὲ οὗ τὴς ᾿ς Βδὴ6 ΨΥ ΚΞ ᾿ ΥΟῦΕ ἢὴ6 ψοτκα οὗ 
ἐποτττεύοντες δοξάσωσι τὸν θεὸν ἐν] ὙΪΟΩ ΏΠΘΥ 8.6 εγε- 

ψυ] ϑϑοβ ΒΊΟΥ ν Οοά 
ἰὰ π6 ἀδὺν ἴὼῸΣ [15] 
λῃδρθοῦοη. δ: 

13 ἘῸΓ [86 Ιιοχᾶ 5᾽ 
ϑ8 κα βυθοῦ γοῦΣϑοΙνο 5 
ἴο ΘΥΟΙΥ ὨυχΆδηι ΟΓΥ8- 
αἰΐίοῃ: Ὑδμοίμοσ ἰὸ ἃ 

ΒΑνΊΩΡ Θγ85 ροπ᾿. ἔπον ταϊρῃΐ βου ν 6 Οοα ἴῃ 
ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. 
αν. ΟΣ ἱπδρεσξοῃ, 

18 Ὑποτάγητε, πάσῃ ἀνθρωπίνῃ 
Βε χοῦ βυδήεοϊεᾶ ἴἰο δνεῖν . ῬΘΙΟΏ ΡΠ ἴο ΤΏ 

κτίσει διὰ τὸν κύριον: εἴτε βασιλεῖ ᾧ 
οχεϑίίοη ἔμσοῦσα ἐᾷ Τιοτά; ΔΉΟΣ μὰ Κίηβ ΗΝ 

ὑπερέχοντι. [14 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς ἱκπὶρ 85. Βοίῃρ ΒΌΡεσίοσ ἴο (ολ6) Ῥεὶῃρ βιροσίοσ, ΟΣ ἰοδβονθσήοι κ85., [6 0Υ ἴο ΘΟΥΘΥΏΟΥΞ 88 
δι’ - αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδί }} βεΐῃρ βθηΐ ὮΡ Μἰτα ἰο , ἐκδίκησιν 5 ΤὨΥΟ ΒΗ Ἀπ Ῥθίηβ βεπὲ 1ωΐο τλορλν μέλε 1 Ποὺ Ῥαηἰδητηθηΐ οα 

18. ὙΠὸ Τιοχᾶ᾽β, ΒΑ; (οᾶ᾽5, ψεϑυρ; σϑηονδη᾽ 5, σ71.8»1, 

1029 

κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν. 
οὗ ἀοεὺβ οὔ δὰ ΡῬΥδ156 με ΟΥ ἄοετϑβ Οἵ βοοῦ; 

185 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, 
ὍὌδσοϑυβαο ἴδι5 Ϊ5Ξ.ὄ ἴἤθ νὴ οξίῃηθ Οοῦ, 

ἀγαθοποιοῦντας φιμοῖν τὴν τῶν ἀφρόνων 
(ο1.65) ἀοίτιρ βοοὰ ἰο τηυζζίθο ἐπα οξίῃαε βϑῆβϑιθββ 

ἀνθρώπων ἀγνωσίαν: 16 ὡς ἐλεύθεροι, καὶ 
ΤΆΘΩ ᾿θημοσϑῆςθ; 835 ἔγϑθα (οπ65), δῃηᾶ 

μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν 
ποῖ 85 σονϑυῖθδ ΡΟ Βανί ΟΥ̓ ἕμ6 ὑβάμοαδθ ῃ6 

ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς θεοῦ δοῦλοι. 17 πάντας 
Ζγθοθάοση, Ὅμξ 85 οζαοαδ 5)Ἔνό5. ἈΝ 

τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν 
ΒΟΙΟΥ χοῦ, ἐῃ6 Ὀγοίῃμοσῃοοα Ὀ6 γοῦ Ιονίπε, ἐῇ6 αοὰ 

φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 
6 σοῦ ἔββυτξ, 1τῃ6 κίπξ 6 στοῦ βοῃουηϑ. 

18 Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν 
ΤἸὴ6 Βοῖιβδ6 (βοσνϑδῆΐθ) δ 7 οὐ Π5 βοῖνὸς [ἢ 

παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς 
8Δ1 θα ἰοΐγῶθε χτηϑϑίοσβ, ποὺ ΟἿ] ἰἴἰο (ἢ6 

ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς 
βοοά (ΟἿ 65) δῃᾷ ἰο νἱοϊᾶϊπις (ολ65) Ὀμπΐ 8150 ἴο 1 6 

σκολιοῖς. 19 τοῦτο γὰρ χάρις εἰ 
ογοοκρᾶ (οπ 5). ΤῊ15 ΟῚ βυδεοϊουβηθο 1Ὲ 

διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει 
ζστουσῃ  σοηβοῖθησα οΥ αοα 15 ῬΘδΥ ΤῺ υῃάθΥ 

τις λύπας πάσχων ἀδίκως: 20. ποῖον 
ΒΟΙΏΘΟΠΘ ΞΥϊθῖς ΒΌΣΘΥΙΩΒ ὉΠ] ΠΙΘΌΥ; οὗ ννβδί βοχὶ 

γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ 
ον (εἰ ρ σαι ρα οἂὐἱ τ 5: ἢ διὰ 

κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ᾽ 
Ρεοΐηρ ἰδ 1 Ὲ Β85ὲ τοῦ ΨῈῊΗ Ὀ6 σεπιϑιΐηρ υηᾶοτῦ Βαΐ 

εἰ  ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες 
ἐξ ἀοΐηδ βοοά δα ΕἸ {52 Φϑ εΥτὰ 

τοῦτο χάρις ὑπομενεῖτε, " 
τῖ5 ἘΥΔΟΙΟΌΞΩΘΞΒ γυοῦ Ψ1} Ὀ6 γτουωδίηϊῃξ ὈΛΕΣ, 

παρὰ θεῷ. 
Ῥοϑιᾶθ Οοά. 

21 εἰς τοῦτο γὰρ 
Ιῃμἴο. ἐῃ15 ΖΟΥ 

καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ 
8150 [8 ἐν Τὴ 5 ογοα ονϑῦ γοῦ, 

ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἐ ἵνα 
1οανίηϑ πον πλάοχ- τι τὴ ἴῃ οτάοτ ἴῃ δὲ 

ἐκλήθητε, ὅτι 
ὙΟῦ ΜΟΙΘ σϑ]θα, Ῥεοδῖσβα 

ὑμῶν, ᾿ ὑμῖν 
ἴο τοῦ 

ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ’ 
σοῦ τσ ηΐ ΓΟ ὍΡΟΣ ἐμ Σοοΐβίορϑ ΟΣ χη; 

22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ 
ψὯΟ 51} ποῖ εἰ! ΠΟΥ͂ 

εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ: 
τ α5 Ἰουπ ἃ ἄδοο ἢ ἴὰ8 ταου οὗ Ὠΐτη; 

1 ῬΕΤΕΙΝ 2: 1δ--.-Ὁ02 

ονάοουβ θαὺ ἐο Ὀ͵Γδὲ56 
ἀοοῦβ οὗ ροοά. 15 ΕῸΣ 
50 [6 ΜΠ] οὗ αοᾶ ἱ5, 
ὑμαῦ Ὁ ἀοίῃρ φσοοά 
ὙΟΌ ΙΔ 7}11Ζ2Ζ216 [6 
Ἰρῃοσδηῦ ἰδὶκ οΟΥὐὁἨ {π6 
ὩΠΓΘΘΑΒΟΠΘΔΌ]6 ΙΏΘΩ, 
1686 85 ἔγσθαε Ὁϑομῖδ, 
διηρα γοὺ Ὠοϊαΐηρ χόοῦκ 
ἐγθθάομ, ποὺ 85 ἃ Ὀ1πᾶα 
ΤΟΥ ΤΊΟΤΆ] Ὀδάηθαϑ, μα 
85 51ανθὸβ οὔ Οοά. 
11 ἘΟΌΟΥ [Σ6}} οὗ ἃ} 
δουίβ, δ ἰοῦσα ἴοσ 
{86 ψΏΟΪα δαϑοοίβ 0 Ὼ 
Οὗ ὈΤΟύΏΘΙΒ, 6 ἴῃ ἔθαῦ 
οὗ αοἄα, πᾶν Βοηοῦ 
ΙΟΓ ἴθ Κίηρ. 

1816 ὺ Ποῖιδ6 561- 
γναηΐβ Ὀ6 ἴῃ δι 7θούϊοιι 
το. [{Π6 10] οθῦβ ΙΣ 
41 [ἀ16] ἔθασγ, τοὺ 
ΟἿΙΥ ἰο {ῃ6 σοοᾶ δά 
ΓΟΑΒΟΏΘΌΙΘ, Ὀπὺ 4150 ἰο 
ἴμοβθ αζὰ ἰο ρΊδθβδϑβδ. 
19 ἘΌΣ 1 βοϊυθοῃθ, 6- 
οϑδαβα6. οὗ σου βοῖθη66 
τονεγὰ αοα, ὈΘΑΥ5 ὉΡ 
Ὁλᾶθυ. συν οῦβ ὑὨῺΡ5 
8η4 5υἴοιβ ὉΠ] ΒΟΥ, 
ἰδ δ δὴ ΔΡΥΘΘΔΌΙΘ 
ἰμίηρ. 20 ΕῸΥ - ψηδὺ 
τοεγὶῦ ἰ5 ὕμοσο 1 1ὖ 1ἴ, 
ΨΏΘΩ τοῦ 816 5ἰῃηΐηρ 
διὰ Ῥοίηρ β)αρρθϑά, 
τοῦ ομάστα 103) Βαυῦὺ 11, 
ΜΉΘ τοὺ 8ῖ6 ἀοίηρ 
᾿Βοοάα δη4 τοῦ βου, 
υοῦ οῃμάστο 10, ὑὩϊ5. 15 
8, ὑηρ ΔΡΊΘΘΆΡ16 τ ἢ 
αοά. ; 

2: 1ΙῺ ἔδοὺ, ἴο ὑῃῖ5 
[σΟΌΓ56] τοῦ Ψ6Γ͵ΓΘ 
οΔΙ!Πρᾶ, Ῥθοϑυαθθ οὐδ 
ΟὨτὶσ κβυοτρά ἔογ 
γόοῦ, Ἰεανίηρ στοῦ 8, 
Ιοαθ] ἔοσ τοῦ ἴο ζ01- 

ΟΝ ἷβ βδίϑθῃϑ ΟΙΌΒΟΙν, 
22 θ᾽ οοτμπλι ἰςα ὯῸ 
5, ΠΟΥ Μὰ ἀδοθρύϊοι 

τουπμὰ ἴθ Ὦΐς τηουΐ, 
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28 ΠΏ η. 6 85 Βεὶπρ ἀντελοιδόρει, 
του δᾶ, 6 αἰὰ ποῦ βρὸ 

28 ὃς λοιδορούμενος οὐκ 
Ἀοΐ Π8 γεν θᾶ ἰὼ γοΐαχῃ, ὑῆο Ῥαίῃ δ τονιδα 

πάσχων οὐκ ἠπείλει τονιἰὴρ ἰὼ τούθχα; 
ΕΥΤ ΣΌΣ Ὡοΐ 6 τὲ ταγθαϊθηϊμβ, Ὑπθὴ 1ΠΒ ΙΝ ἜΜΕΕΣ: 

παρεδίδου δὲ ᾿ τῷ κρίνοντι ΠΤ ΤΗΕ ἐποι τινν μὴν Ἐδῖς τῈΒ ΕἾΠΕ 56} ξ Ὀεδάθ βὰς ἰο ἐπ6 ἴοπε) [παβίησ᾽ 0 ΘΟΙΆΠΗΪΗΩΡ ΠΡ 
δικαίως" 5617 οὸ ὑπ οὔβ ψὮΟ 24 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς 

τὶσῃϊεοικῖγ; ψῆο ἰμ8 ΄᾿. 5ἰῃϑβ 5 Ὧν τ5 ἈΘ 

ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι ἀὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, 
Ῥοτθ Ρ. ἴπ ἴῃ6 Ῥοὰν οὔ ὍΡΟΣ ἐπ6 'ψοοί, 

ος ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι᾽ 
πὰ οτάθυ ἰῃδὲ . ἐο {88 5105 Ἀδν]ὴΡ ὈΘΟοΟχὴΘ ΟΕ 

τῇ δικαιοσύνῃ ἔἕζήσωμεν: οὗ τῷ 
ἰο ἐπα τη βουβιιθθβ να τοῖσοὐ τἶνο; οὗ τ ο ἴο 186 

μώλωπι ἰάθητε. 25. ἦτε γὰρ ὡς 
ψνουηᾶ στοῦ ΕΥΘ ὨΘΔ]6Ω͂, ᾿ὙΥ̓ΟΌ ΜΟΥΘ ἴῸΣ 85 

πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλὰ 
-ἰ ΒΏ6ΘΡ ΒΕ ΠΕ ταϑᾶδ ἰο ϑυτ, μα 

ἐπεστράφητε. νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα κἀὶ 
τοῦ 6 τα ζασθα προ ον ἀρου 6 Ξῃμθρῃοχαᾶ πᾶ 

ἐπίσκὄπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 
ΟΥΘΙΒΘΟΥ - οὗ 6 5ο] οἴγχου, 

ἠἡαάσοβ. υἱραύθοῦβινυ, 
24 ἘΞ ὨΪΤΆΒΘΙΥ͂ ὈΟΤῈ ΟἿΣ 
515 ἰῇ Ὧϊ5 οι. Ὀοαν 
ὌΡΟΩ ὑΐὰβ δίδκθρ, ἴῃ 
ΟΥΒΙ ἰῃϑὺ ψ υηϊρῃὶ 
Ὀδ6 ἄοῃξ νι βἰὴβ δηὰᾶ 
ἣν ἴο σὶρ; ςθοιβθϑϑ, 
ΑΠΩ͂ “ὋΥ Ὧϊ5. 5 σῖρθα 
ὙΟΥ ΨΜΟΙΘ Ὧ68168α.᾽" 
25 ἘῸΣ Ὑοὐ Ψ6Γ ᾿ἰκα 
ΒΏΘΘΡ, δβοϊηρ ϑδγαυ; 
Ὀπὺ πον χοῦ Πδνδ σϑ- 
ὑυασηθα ἴο ὑπ β5ῆρθρ- 
ὨδγάΩ͂ δηα οΟνθξθοσ οὗ 
ὙΟΌᾺ 501}15. ᾿ 

τὰ πὸ ΤΑΒΏΏΒΥ, 
ΧΟ ῖνο5, Ὀ6 ἴἢ 

Βα) Θούζοη τὸ σοῦ 
ΟΣ Ὠυδοδ δ, ἴῃ ΟΥν 
ΟΘΥ ὑηδὺ, 1 ΔῊ 818 
ποῦ οὐθαϊθηῦ τὸ. {μ6 
ψοτά, ὑποῦὺ ΙΔ. ὍΘ 
ΟΩΣ τοι ἃ ψοσὰ 
ῬΏΤΟσΘΗ ἴθ οοησᾳοὶ 

3 Ὁμοίως γυναῖκες . ὑποτασσόμεναι τοῖς 
Ἐλκονν θα ψοῦθηπ δα] οί: 5εῖνεα ἴο ἐμ6 

ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα 6οεἴ τινες 
ον Τ816 ρϑύβοιβ, ἰὰ οσᾶθυ ἱἰπαὶ 12 δὴν (ΟΠ65) 

- ἀπειθοῦσιν. τῷ λόγῳ διὰ τῆς τῶν 
ΧΟ ἀἰβοροσῖθ ἴἰο ῇς ψοχὰ ἰῃστουβη.. ἴῃ6 οἵ ῃς 

κ᾿ ΕΣ " τ , Οὗ [{ῃ 617] μὶνθ5, 
γυναικῶν 'ᾳαναστροφῆς ἄνευ λόγου } 2᾿ Ῥεοβιι86 οὗ Βανίηρ ὉΝΟΙΆΘΆ ςοματιοὶ αλϊμους νοχαὰ ᾿Ῥ66ὴ δυϑιϊθοβθς “Οὗ 

ΧΟΥᾺΚ οἤμδϑίθ σοπμάποξ 
Τορθύμα ψι ἢ ἄἀθθρ σὸ- 
Βρϑού. δ αμαὰ ἀο ποξ 
Ιοῦ γοῦκ δαἀοτῃχιθηΐ 6 
{μ8ὺ οὗὐ 6 δχύθσῃδι 
Ὀυϑιαίηρ οἵὔὐ 86 ἢδὶσ 
δηἃ Οὗ Π8 ρΡαύν]ηρ Οἢ 
ΟΥ ΒΟΙα ογηδιηθη δ: Οὗ 
7Ὁ086 τυϑδυίηρ.- οὗ οὐδοῦ 
δατταθηΐβ, ἀθιύ ἰοὺ Ὁ 

18 [88 βϑοχϑῦ Ῥθύβοῃ οὗ 
8 ἤθαχσῦ ἰῇ ἰδ 
ἸΠΟΟΥΡΤΌΡΌΙΡΙΘ. . [80- 
ῬΆΙΘΙῚ οὗ. 6 αἰὐδὲ 

᾿ ἐποτττεύσαντες τὴν ἐν 
Βδνὶ 8 δα Ἔγο5 προα. 6 ἴῃ 

φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν 
ΕΘΔΥ ομαϑίας -: ςοιᾶᾳποι Τέτου. ΟΣ ΨΒΟΥΩ 

ἔστω οὐχ ὁ... ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν 
1 1 θὲ ποὶ ἔπ Ἑτότη οὐΐδιάθ οὗ πατνϑαν μεν οὗ ΕΝ 

καὶ περιθέσεως. "χρυσίων ἢ ἐνδύσεως 
Δηα ΟΥ̓ ρυξίηδ᾽ ἀτοὰ πᾷ οὗ βοια (πίω Ρ5) οὐ ῬΙΔΟΙΏΞ ΟἹ 

οοἱματίων.. οκόσμος, 4 ἀλλ᾽ ὁ 
οὗἉ ουἵες Βαγτηθηὶβ δἀουηίησ, αξ ἐπὸ 

τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν. τῷ ἀφθάρτ 
οΥ ἴθ: ᾿βασί ο ΙΏΘα ἴῃ τῃς6 πρόμον ον 

τοῦ ἡσυχίου. καὶ πραέως πνεύματος, ὅ 

κερδηθήσονται 2΄ 
ἼΔΟΡΥ νν1}} Ὀ68 βαϊπθα 

ὑμῶν. 3. ὧν 

κρυπτὸς 
Βιάᾶθηα 

οὐίββεθ αὐἱοὲ δὰ ταϊ]ὰ ΒΡ ΤΊ, ΤΟΝ ΘὨΑα ταὶϊὰ εὐὶσγί , σα 
ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές. [ἰ5. οἵ. ρτααὺ νδῖπθ [8 Ϊ5.ς ἰηβιθμί τ οἔπθο Οαοὰὐ οἴτχλμαοῃ σοβί. 6 δυὐὲὰὲβ οὗ, αοᾶ. 

15 ΤῊΘΥ πᾶν θ6 ψγορ, ΚΒΑΝΕ; τοῦ τὰν νη ποτα, ὥυρ: τοῦ τᾶν τῖα ΤΏΡΑ ἴο Τεμονδῃ, 718, ᾿ ἜΣ ἐδ τα 
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ὅ. οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι «γυναῖκες 
Τὰ. .1οΥ. βοζηθύσηθ 8150: 86 ΟΡ ψνοπῖθ 

αἱ " ἐλπίζουσαι εἰς θεὸν. ἐκόσμουν 
{με (οὔ 65) ΒΟΡΙΩΚ ἰλία. σοῦ Ψψεσα δάοχσῃϊῃ 

ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις 
Τμβϑύθβοῖνοθ, ὀ δ] οἴ ΞΕΙν 65 ἴο ἐμπ6 ΟὟ .: 

ἀνδράσιν, 6 ὡς Σάρρα ὑπήκουεν τῷ 
τῇ 816. Ῥδυβοῆβ, 85. ὥσθ 85 ορεσίῃσ ἰο τῆς 

᾿Αβραάμ, κύριον αὐτὸν. καλοῦσα" 
ΔΌΥΔΏδζα,. Ιοχὰ ᾿ Ὠΐτα.. ΔΙ Ω5; 

τς ἧς ἐγενήθητε . ᾿ τέκνα 
ΣΝ 268 1ώ} ἢ ΠΕΒΕΤΕΜῚ τοῦ Ὀθοδθ .-: ΟΠ χΘα 

ἀγαθοποιοῦσαι. καὶ μὴ “φοβούμεναι: μηδεμίαν 
- ἀοίης βοοὰ δῇ τού. ἔρδτίηρ 6 ποΐ μα 

πτόησιν.. : 
ἸΕΙΤΟΧ. ΝΝ ; τς : 

1 Οἱ ἄνδρες. ". ὁμοίως .. συνοικοῦντες. 
Ὁ ΤῊΘ. τῆδ16 ρϑύβοῦϑ πκοννῖθδα ἀν ιπρ ἰορϑίμοχν 

᾿'κατὰ νῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ. σκεύει 
δϑοσοχάϊωβ ἰο Κηον]θᾶξα, ὅ5 ἴο ΘΑΟΥ - νέδβδβεὶ 

τ τῷ . γυναικείῳ ἀπονέμοντες 
ἰο 86 «((ομ 6) Ῥοσγίδιηϊρ ἴο ψοσδ Ῥογιλοητὴρ ΟἿΣ 

τιμήν; ὡς καὶ συνκληρονόμοι χάριτο 
ψόαν . 85. 8150 Ἰοϊπὶ δ ῖτα οἷ ἀπά εσσεν οἢ ἔδνοῦ 

ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς 
ΟΣ 6, ἰο ἴὰθ. Ὡοΐῦ ἴο ΡῈ Ῥεΐὴρ οὐ πη τὰ 6 

προσευχὰς ὑμῶν. 
 ΕΥΔΨΕΥ͂Β. οἔ του. ἐς πε 

.8 Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁἍμόφρονες, 
" τς Ὀαΐ βοὴ. 811 (Ο}65) ἘΠ -τηϊαθα, 

συμπαθεῖς, οὖς φιλάδελφοι, ..:.-. 
5Βυτηαραϊμοίῖςο, μδνίηρ δῇ θοίίος ΣΟΥ ὈχοΐΏ ΘΙ, 

ταπεινόφρονες, 9 μὴ 
αἰϊβπροβϑαᾶ νν6 1} ἴο οἱ, Ἰονν]γ-χαϊλαάβά, ποΐ 

ἀποδιδόντες κακὸν “ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν 
δινιηρ θα Ῥαᾶ  ᾿ηβίθδά οὗ Ῥϑδᾶ Ὁσ ΤΟΝ ΠῺ 5 

εὔσπλαγχνοι, 

ἀντὶ λοιδορίας τοὐναντιον δὲ 
᾿μβίθϑᾶ οὗ τανῖηπε. . {π6 (]η6) ἴῃ δραῖπδί Ῥαΐ 

᾿ εὐλογοῦντες, -. ες ὅτι εἰς τοῦτο 
(οὔ 65). Ῥεβίονίθβ Ὀἰδβϑίηθ, Ὀδσασβα - ἰηΐο ἐμπὶβ 

.ἐκλήθητε - ἵνα . εὐλογίαν 
γοῦ ΕΣ 6 σα Πο Ὁ ἴῃ οχᾶεν ἴδ δὶ ὌΙΘΒΒΙΩΕ ᾿ 

κληρονομήσητε. ᾿ 
ζοῦι Πακμὲ ἱπΉ ΤΕ," τ ἐὸν εἰν ὅτι 

10 “ὁ. γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν 
ὙΠῸ (ομ6} ἔοῦσ ΜΜΠΠΩΡ. 6 ἰο ὈΘ Ἰονίπῃρ' 

καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς παυσάτω 
ΒοοΩ͂ 16ὲ Εἴτα 8 Κα ὁθαβα ἴῃ 

τοῦ... μὴ 
ΟΕ 6. ποῖ 

ἀπα ἰο σε ἀδύ5. : 

γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ : χείλη 
τοῦξιθ. ἔτοτηῃ . δᾶ δα ΜΠῸ5 

ἰδθῖνο5, 

.1. ῬΈΤΥΙΗ 8:ὅ--10 

5 ΕΓ 50, ἴοο, ΤΟΣ ΘΥΪ 
[Ὧ6 ὨΟΙΡ ψΟΙΏΘΩ ΤΟ 
ΜΟΥΘ. δορίηρ ἴῃ αοά 
δορὰ ἴο δάοσζῃ ἰπθηλ- 

5  Θοαυϊηρ 
Γ᾿ Θηλδοῖνοα ἴο. ὑῃδὶν 
ΟὟ Ἐμδρϑηᾶθ, 6 85 
Ξάγϑα. υδοα ἰο . ΟΌΘΥ͂ 
ΔΌΣΔΏδεα, οαὴρ Εἰσα 
“Δοτά." Αγ τοῦ Ὦδνθ 
ὈΘΟΟΣΘ. ὯΘΣΓ ΟὨΠ]άσθη, 
Ῥτονϊαθα χοῦ ΚΘΘΏ. οὐ 
ἀοίΐηρ ροοὰ δῃὰ τοῦ 
ἔδασίῃρ 8. σα 6 ἴοτ 
ὍΘΙΤΟΣ.. ὁ 

7 οῦ ἩΠΒΡΔΙΩϑΒ, 
οομδσθ ἀπο ηρ ἰῃ 
ΗΚ τϑηογ 1 Ὦ 6 
διοοούαΐηρ ἰοὸ Κηομ]- 
βαρ, ϑϑιρυΐίηρ θα 
ὮΟΠΟΣ 85 ἴο ἃ ΘΆΚΟΥ 
γ6 5561, ἰῃ8 Ζοη 126 
ΟἿΘ, - 5'ῃσοθ τὸ 816 
αἰϑδὸ ποῖγα αὶ ὑπϑῖὰ 
οὗ 16 ἀῃάρϑβογυθα ἴ8- 
νοῦ οὐ 76, ἴὰ ογχᾶξὺ 

ἰΓΟΥ ὙΟΥΕ ὈΥΒΥΘΥ5 ποὺ 
ἰο 86. ἰπεγθᾶ.. 

8 ΕἸΠΔΗΥ, 811 οὐ τοῦ 
Ὁ6. κο-τηϊη θα, λον - 
ἰῃὴρ ἔθ ον ξθοϊΐηρ, 6Χ- 
Θυοϊϑίηρ ὈΥΟΥΏΘΣΙΥ ΙΟνΘ6, 

(θη ΟΣ δῇἰθοίοηϑίο, 
ἨΌΙΔΌΙΘ. πῃ αὐἰηᾶ, 
9 ῃοὺ Ῥασϑίῃσ 80 Κ 1π- 
ΠΥ ΤῸΥ ἱχν. ΟΥ τα- 
γὩτρ Του του ηρ, Ὀιῦ, 
ἴο ἰΐχθ6. σοῃύγαιν, 6- 
πον ίηρ 8. ὈΙθδδίηρ, 
βϑοϑϑα γοῦν Ψ6Γ8 
οδιοα ἴο ὑδὶ5 [ΟΟΌΓΣΒΟΘΙ, 

80. ἰδ τοῦ χηἱρῦ 
ἸΔΒΟΗ ὃ Ὀϊοβδίηρ.. 

, ἈΘΈΟΥ, “6 ὑδμαῦ 
νοι] Ἰοῦγθ 116 ,δηᾶ 
568: βοδᾶ. ἄδγ5, 160 Ὠἱπ 
ταβίχαῖα -πἷἰβθ ὑσηριθ 
ἔτοα.. ψΏαῦ ἰδ θᾶ 

δι [815]. Πρσ. ΤΌΣΩ 
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λαλῆσαι δόλον, 1 ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ 
ἐο 5ΡΘδΚ ἀδοοϊξ, 1οῖ ἰτὰ ᾿πο]!}1ὴ6 οαἵ ΟΣ Ρὰξ ἔσοσα 

κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω 
Ὀδᾶ ειὰ [1οί τ ἄο Βοοῦ, 16ὲ δίτη βεεκ 

εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν. 12 ὅτι 
75 1.1} δὰ Ἰδὲ Βἴτῃ ῬυΣΒΘ 1. τ Βροδυβα 

ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα 
δ᾽ 65 ΟΣΙοΣσαᾶ Ὁροη τἱβηΐθοιιβ (Ομ 65) δηα Θ8ΥΞ 

αὐτοῦ εἰς δέησιν οααὐτῶν, πρόσωπον δὲ 
ΟΕ ἰηΐο βυρρησδίίοῃ οὗ ἔρχῃ, ξδοθ 61}: 

Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 
ΟΥΤΙοχα ΡΟ (οΟ168) ἀοΐηξ δα ((μ1Π65)}. .᾿ 

13 Καὶ ᾿τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς 
Αμπᾶ ψ}Ο πο (οὔ6) σοίπε ἴο ἰσρδαίΐ "Δα στοῦ 

ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ 
1 ὄνου οὗ ἴ 6 Βοοᾶ (ἰϊπ5) ΖΕΔΙΟῸΒ 

γένησθε; 14 ἀλλ᾽ εἰ καὶ πάσχοιτε 
τοῦ ΞΠΟΙΠ]α ὈΘσομλ67 - Βα 18 δῃηᾶ τοῦ Γῆν ΒΌΒΕΟΣ 

διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. τὸν δὲ 
ἰπσουξ εἰρη οΌϑη 655, ὨΔΡῸΝ (ΟΠ65). Ὑὰ6 Ὀυΐ 

φόβον αὐτῶν μὴ - ᾿φοβηθῆτε μηδὲ 
ἔθδδσ ΟΣ [ἤθη ῃοί Ζϑδσ τοῦ ποί-Ραςϊ 

ταραχθῆτε, 15 κύριον δὲ τὸν Ἀριστον 
Ὀ τοῦ αϑιδίθα, Τιοτᾶ Ὅς τμ8 Ὥσιδὲ 

ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι 
ΒΔ ον τοῦ ἰῇ {δμ6 ξἴ- ἘΠῚ οὔ του, ΣΕΘΔαν 

ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ 
δνεσ ἰοννατὰ ἄςξίθηβε ἴο Θνθύσοῃμςξ. ἰο ἴὴ6 (οὔτ 6) 

αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν 
δϑκίηξ χοῦ ψννοτὰ δῦροαι τ: 6 π᾿ τοῦ 

ἐλπίδος, ἀλλὰ μετὰ πραὔτητος καὶ φόβου, 
ἈοΡ 6, ὰᾳ στ τη 6 55 δδὰ ἔρδυ, 

16 συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα 
σοηϑβϑοῖθησο Πανίηβ Βοοῦ, 1 ογᾶοσ ἰδὲ 

ἐν ὃ καταλαλεῖσθε ῳ 
1ῃ ὙΠΟ (105) τοῦ 816 Ῥείη ΒΡΟΚΘη ἄοννῃ ΟὮ 

καταισχυνθῶσιν οἱ 
ταϊσμῖ Ὀ6 5ῃδιχρα ἄοννῃ [ς (ΟΠ 65) 

ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν 
ΞΡΘΔΚΙΩΒ 5115 ΠἸΙν ΟΕ οἔνου ἰῃμε βοοᾶ ΄π 

Χριστῷ ἀναστροφήν. 17 κρεῖττον γὰρ 
[9 ἘᾺΝ ᾿σοηάυς, Βεΐξον ἔοτ 

ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ 
(0165) ἀοίηξβ βοοά, 1 τδὺ νν1}1 [6 2} οΥ ἴδ 6 

κακοποιοῦντας. πάσχειν 
(ο 65) δοϊηῃξ δᾶ. ἴο Ὀ6 5Βυ  ουϊη 

θεοῦ, ἢ 
σοὰᾶ, 18 

125 ΟΥ Φοῃονϑῇ, 41.8,11-14,16-18,20- ΟΥ Τιογᾶ, Βανεῦνν. 
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δρϑεκίηρ ἀδοθρίίϊοῃ, 
11Ὀ0ὺὺ ᾿Ιοὺ Ηἰπὶ 
ΑΔΥ ἴτγοια δῦ ἰ5 δα 
ΒΔΑΩ ἀο ψῇῃδὺ 15 βοοᾶ; 
1θὺ ἐπὶ 566} Ρθ808 δηᾷ 
Ῥυτσδιια ἰὑ. 12 ἘΌΣ [{Ώ6] 
ΕΥΘ5 ΟΥἨὨ Ψομονϑὴ" 816 
ὭΡΟΩ ἰἢ6 τχἱρῃΐθοιβ 

ΓΟἾΘ65, δ8ηα Ὠἱβ ΘΘΥ5 δτὰ 
ἰονατὰ ἐμοῖσ ΒΌΡΌ]}- 
οδίϊοη; Ῥαῦ [{86] 
ἴδοθ οὗ δον. ἐδ 
δραϊηδῦ ὑποϑθα ἀοΐηρ 
δὰ ὑῃϊηρβ.᾽ Ν 

13 Τηδοθά, ψῇο ἰβ 
{ἢ 65. 8ὺὴ ἰὑμπαὺ μὲ} 
Ὥδττη τοῦ ἱ τοῦ Ρό- 
ΘΟΙῺΘ ΖΟΔΙΟΙΚ ΤΟΣ δὶ 
5 σοοαῦ 14 Βυὺ δνϑθὴ 1 
Ὑοῦ ΘΟ 1α ΚΠ ῸΥ ΓῸΣ 
Ἂἢ. 6 58Κ6 οὗ τἱρῃτθουβ- 
655, τοῦ 86 δΡργ. 
Ἐονθνοσ, ὑπ ορ͵]θοῦ οὗ 
ὑμοὶς ἴθ ἀο ποῖ 
τοῦ ἴθαγ, ποῖον Ρ6- 
σολβ δρὶ αϊοά. 15 Βυλ 
Βδρούϊν ὑὰ6 ΟὨγ ϑὺ 
85 Τογὰρ ἰῇ τοῦξκ 
Ὠρασΐβ, δία τΟδαν 
ἴο τᾶ ἃ ἀρίρῃβο 
Ὀδίοσθ δυϑύγοηθ ὑμαὲ 
ἀριηδηᾶς οἱ τοῦ 8 
ΤΥΘΆΒΟΣ ἴΟΥΎ (8 ΠΟΏΘ 
1ὰ σοῦ, Ρυὺ ἀοίϊηῃρ 50 
ἱορθίο ψὶΐ 4 χτἱὰ 
ἔθρθοτ δηᾶ ἄδθθρῃ τὸ- 
5ρθοῖ. 

16 ΗοΙά 8 βοοᾶ οοῆ- 
ΒΟΙΘΏΟΘΘ, 50 ὑμαῦ ἰῷ {8 
ῬδΥΟΙ ἃ ΜΈΪΘἢ 
τοῦ 8Γ6 5ΞΌΟΚΘΩ δρδίηϑὺ 
μον πιδν σοὺ δϑθμδχηθά 
ΏΟ δἃ΄ῖ6 βρϑθκίηρ 
ΒΡ ΡΙΥ οἵ υοῦκ 
σοοά οσοπάπος ἴῃ ὁοΌ- 
πϑούϊοῃη ψὶὺ ΟἸὨγ δύ. 
11 ΒῸΓ ἰὺ ἰ5 Ρουεσ 
ἴο βυοῦ Ῥθοδῦβα τοῦ 
816 ἀοὶῃρ ρμοοῦ, ἰΐ 
9. ΜΙ οὗ Οαοά 
ΨΊΒΏΘ5 Ὁ, δ Ὀδοδῖδα 
χου δῖ ἀοϊῃρ 6υ]], 

15» Ξδηουῦν {πῃ 
Ομγίβὶ δβ Τιογᾶ, ΒΑ εσνΡ; βαηοίν ἴῃὴ6 Μοβείδῃ ΟὟΥ Ιογά, {:8:. 5δι ον 
1ῃ6 Τιογτᾷ (οᾶ, Τοχίι5. Ηδϑοορίυβ; ΒΔ ΠΟΙ Φοπονδῃ ΟοΩ, {170,8,15-14,16,11 
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18 ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ 
Βϑοδαξα Ἔνθ [Ἐν Ὁ} ΟἿΟΘ ΖῸΓ 8}1} ρουΐ 

ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν, δίκαιος ὑπὲρ 
5115 ἀϊρα, τἰσῃΐθουβ (ΟΠ 6) ΟΥΘΥ 

ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς 
υηγίσῃίθοιι (0065), ἴῃ ογάᾶάοσ ἐμαὶ τοῦ 

προσαγάγῃ τῷ θεῷ 
6 τηϊδῃξ 1εδὰ ἰοιναχὰ τὸ ἔμ6 αοα, 

θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ 
[86] πενίῃ θδϑ ραΐ ἴο ἀφθδίῃ ἑηἀορα ἕο 65 ἢ 

ζωοποιηθεὶς , δὲ πνεύματι: 19 ἐν 
Βμανῖπδ ὈΘΘΩ χαϑᾶθ δἰῖνα Ὀαΐ. ἰο βοίσι; πὰ 

ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς 
ΨΏΙΟΘΏ 8150 ἴο δε ἰῷ ὑσγίβοῃ δρὶσιῖϊ Πδν]ηῇΒῸ 6 

ἐκήρυξεν, 20 ἀπειθήσασίν ποτε 
ἢθΘ ὑγεδοῆεᾶ, ἴο (Ομ δ5) μανίηξ αἰβϑορευ θα δβοχηθεπ)θ 

ὅτε ἀπεξεδέχετο τοῦ θεοῦ 
ΜΉΘ νν85 στϑοδλνίῃβ οαἱΐΐζοη ἴθ οὐδε Οοα 

μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε 
ἸΟΠΒΘ655 οὗ 50: "11 ἂδυ8 οὗ Νοδῇ 

κατασκευαζομένης κιβωτοῦ εἰς ἣν 
οὗ (ομ6) Ὀοίπβ οοηβίγιοίεα ΟΥἨ ΔΙ 1Ὰ ΜΏ]ΟΒ 

ὀλίγοι, τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, 
ἔδνν, 1815 15 εἰβῃὶ ΒΟΌ]5, 

διεσώθησαν δι᾽ ὕδατος. 
τνεσο βανϑα σου σὴ μγου ἢ ννδίϑσ. 

2 ὃ καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει 
ΜΙ 8150 στοῦ δ ρο ΤΟ ἰ5 Βαν 

βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου ἀλλὰ 
Ῥαρέϊβτη, ποῖ οὗ ἤθβϑῃ ρυξείηρ ανναν ΟΣ ΑΙ Όαΐ 

συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς θεόν, 
οὗ οοπϑοϊρησα βοοὰ αὐεϑοπλῃβ ρου ἰαΐο Οαοῦ, 

δι᾽ ἀναστάσεως σοῦ Χριστοῦ, 22. ὅς 
ἰὨχοαρσηῃ τοϑυσγθοΐύίοη οὔ θὰ Ομγίβί, ἍΏΟ 

ἐστιν ἐν δεξιᾷ 
15 ἴῃ - τἰσμὶ [814] 

πορευθεὶς εἰς 
1πῖο 

θεοῦ 
ΟΥ αοα Βανὶηρ βοπ6 

ὑποταγέντων αὐτῷ 
πεανεὰ (ΟΠ 65) Ἀανίβ 6 Θ βαρ θοίοα ἴο Ἀἰτὰ 

ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων. 
ΟΥ ΔΏΒ5615 δηᾶ οὐ δυίΐμουιθθ δῃὰ οἔ ροννεσβ.. 

οὐρανὸν 

παθόντος σαρκὶ 
Βδνίηβ βυξεσεά ἰο Β658 

ἔννοιαν 
τα ϑηἶδὶ πο] δύο. 

4 Χριστοῦ οὖν 
ΟΣ ΟἸσιβδὲ ἐμοσθέοσα 

καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν 
8150 του ἴῃ 6 νΘΥΥ 

ὁτιλίσασθϑε, “ὅτι 
δῖτὰ χοῦ γοΌΣΞΘΙνΕεβ, Ὀροδιδο 

παθὼν σαρκὶ πέπαυται 
Βανίηρ βυδξξεσεα ἴο βεϑὴ [Β6 Β885 σεαϑβά 

, 188 (οπθ) 

ἁμαρτίαις, 
ἴο 515, 

1 ῬΡΕΤΕΙ 8:18--4:1 

18 Ὴν,. ονὸθ ΟὨγὶδὺ 
αἰρα ὉΠΟΒ ἔῸΣ 81] ὑἰτὴ6 
ΟΟὨΟΟΤΪΩρ 5ἰῶ5, ἃ 
τσ ὔθοι [ΡΟΥΒΟῺ} ΙῸΓ 
σὶρ ύθοια οοα, ὑμπαῦ 
Ὧ6 ταῖϊσῃΐ ἰἸρδὰ τοῦ το 
αοα, 6 Ῥεΐηρ ραὺ ἴο 
ἀθϑδίῃ ἰὼ δ ἤθρϑῃ, Ὀαὺ 
Ὀοίηρ τηϑᾶβ αἰἶν ἴῃ 
(86 κρίσις. 1910 (πὶ5 
[5ἰαΐ6] δἷδϑο ἢ σψϑηῦ 
ὨΪ5 ΨΑΥ δηα ὈτΘΘΟΙ ΘΩ͂ 
ἴο 6 βρὶ σι ἰὼ Ὁσὶδ- 
ΟὨ, 2θ0 γ»͵ὼὸὺ διδὰ οὔποθ 
ῬΘθη αἰβορϑαϊθηῦ ΜΏΘΩ 
ἊὋὯ6 ρϑύϊθῃσθ οὔ Οοᾶ 
85 Μοϊῦρ ἰὴ ΝΟΘῺ 5 
ἄδγ85, ΜΏΠ6 ἴῃ6 δυκ 
ν 88 Ῥϑίηρ σοηδύχιοίθα, 
ἴὰ ΜΏΪΙΟΩ 8 ἴθ Ρθο- 
ΡΊ6, Ὁπὺ ἰδ, οἰσῶῦ 
ΒΟΌ8, ψοΘ οδυεϊθα 
ΒΘ, ὑγου ἢ [6 
ψϑίου. ἡ 

21 Ταῦ ΜΏΪΟΩ οοΥ- 
τοϑροαβ ἰὼ ὑμῖβ ἰδ 
8150 ΟΝ βανίηὴσ τοῦ, 
ὨΘΙΏΘΙν, Ὀδρύϊστα, (ποῦ 
ἴπῃ6. νυῤνίης διὰ οἵ 
ἴῃ ΔΙᾺ οὗ ἰὯ6. 65}, 
Ὀπῦ [6 χϑαιθϑὺ ζωϑαᾶθρ 
ἴο Οαοά ἴογ .8Δ ᾿ βοοῦ 
σου ϑοῖθο6,) ὑμγοῦρἢ 

Ὁ 6 τοϑυτσθούἼΉοοεηῃ οἵ 
σοθὰ ΟἸὨγχιδὺ. 22 6 1ἴ5 
δῇ αοὐπβ τσὴ ϑαμᾶ, 
ἴῸΥ ἨἫὯ6 ψοαὺ ὨΪθ ΨΥ 
ἴο Ὠρανθῶ; δῃᾷ δῃ- 
5015 δῃᾶ δυο 165 

1 8η4 Ρονϑυβ 66 τηϑαθ 

Β] θοῦ ἕο ἰμλ. 

ὙΒΘΥΘΙΟΥΘ. δἰησα 
ΟὨτιδὺ. Βυοσοα ἴὰ 

86. ἤθβῃ, χοῦ ἴοο δύτῇ 

γΟύΓΒΟΙνΟα. τ 8 
δοῖὰθ τηθηΐὶ αἷδρο- 
ΒΟ; Ὀθοδῦδο 8 

ῬΘΙΒΟῺ ὑπαῦ πδ5 δ ἷ- 
ζεγεᾶὰ ἴῃ ῃθ Βθϑῆ 
Ϊ Ὧδ85 ἀεδιβυθα ἔτΌσμῚ 5128, 



1 ῬΡῊῈ 4: : 
᾿ : ον ἢ 

ῬΈΤΕΙΝ 4: 23--10 ᾿ 1084 1035 1 ῬΕΤΕΙΝ 4:11---Ἰθ 

Στὰ μῆκος ἀνθρώπων Ἐπιθαμιειξ ἀλλὰ ἼΣ Ὡς εὐ νι τω βΕ θα ἔλαβεν χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ Πᾶ8 τϑοθὶγβᾶ. ὃ σιε; 

θελήματ θεοῦ τὸ οἰ ον ὙΠ 6. οὗ [δὲ5 " ἣν Ὧ6 τεοθίνεα βύβοίουβ σέ, ἰηΐο ᾿ 56 ῖνβϑβ ἢ [1586 ὁ ἰὰ ταληϊδῖθτ- 

Λήμο ι Ἰὼβ τὸν πεπείλοιπον ἐν σαβκὶ ἴπ6 ἤδρη τὰς δότς τὴ διακονοῦντες ὡς καλοὶ ᾿ οἰκονόμοι ἰῶὼρ ἴο οὔὯδ 8ηοῦῃοῦ 

ΣΙ ΔΙΩ ΕΡΟΥΕΣ ἀθθτς τε Ἐ5Ὲ ἔμπα ἀδϑίγε ΡΟΣ ἴομ 5) βουνίῃϑ ,αεδ . ὅπθ. ποῦβ8 δασζῃϊη!βίσαοσβ 85 ἢπθ δβίθνασάβ οἵ 

- βιῶσαι χρόνον. 8 ἀρκετὸς γὰρ ὁ 6 ἀεξῖτεβ οἵ πάθῃ, Βαϊ ἕ : δ ον [αοἅ᾽5 υηάοϑοενοᾶ 

1ο ΠΡΟΘ πο, Αμο Ὁ. Εὐποίεπὲ γῦρον τὸ Ὸ. αοαξβ ψ11. 8 ἘῸῚ ποικίλης ες χάριτος . θεοῦ: 11 εἴ] Κιηδηδοὰ δχργθϑϑθὰ ἴῃ 

Ν ὩΣ κύσττ , τΓ΄᾽6. ἥἔἄτπηθ ᾿μπαῦ Ὧἢβ5 οἱ νατῖβα τἀπαϑοθοσνεᾶ κΚιηᾶσοθθ οὗ αοῦ; 1 πυρὰ 

παρεληλυθὼς χῤόνος τὸ βούλημα τῶ εα ὑγὶ : 
γαχτιοῦβ Ψψ8γ5. 1112 

μανίηρ βομ6 θθϑᾶθ {ἴτὴθ, ἴπα ἐπίῃ ΠΑΡᾺ πὸ ὮΣ 15 βαϊποϊθηΐ τις. λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ: εἴ δῆγορθ. Ξρϑακϑ, 1ϑὺ 

ἐθνῶν ἜΣες Ν Η οΥ: τοῦ. ἴο Πδνὰ ΔΏσΟθΘ ἰβ βρεβκίηβ, δ ἢ{{16 ψοσᾶβ οὗ αοᾶ; 18] Ηἰτ 5,68 Κ 85 ἰὖ Ψ6ΙΘ 

ἀδήοπε, ἐῤ κατέιργάσθαι, - πεπορευμένους | Μοικοά οαὐ ὑδ6 07} οὗ τις. διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς [086] Ββοτθά ὕτο- 
ὮΒΌΘ Αγ ὙῸΣ εὰ ἄονναι, Βανίηξ Βοπ6 86 νὰν 1 6 πϑίϊοῃβ θα τοῦ ΔΌΣ ΟμΘ 15 Ξεσνίηβ, δὲ ουΐ Ὁξ οσδησα. οἐ οι | ΠΟ οομιθηΐβ οἱ Οοά; 

ἐν . ἀσελγείαις, : ἐπιθυμίαις Ῥγοσεβάθα ἴῃ ἀδβαᾶβ οὗ ΤΣ ἀπε ; 5 : Η Π δϑηγοῦθ χα δίθσϑ 

ἴι ᾿ ἄοοάβ οἔΙοῦβα οοπασοί, ἀυμίσις, ᾿ΠἼοοβα οοπαπού, [πδὲβ, χορηγεῖ, ὁ θεός" τ οεἶνα μαι ἐν αα Ἰιν.. Ὶ [Π|6δ΄ Εἶτα ταὶ ἰδία τ]. 85 

οἰνοφλυγίαις, κώμοις πότοις καὶ ΘΧΟΘβθο5 ΜΈ ὙΠΏ6, ἸΒΒΌΡΟΙΣΣΘΕ: ΤΩΣ, αὐτοῦ ΟΡ ΟΕ ΕΚ Θ ΣΤῊΝ 8} ΟΙΠΕΘΣ ἀρροηᾶδηῦ οἡ [88 

Ἔχοθθξθα ΠΗ ἴα, σονϑισίεϑ, σία κίηρ ταδΐομοβ, ἀπᾶ ΤΟΥ ΙΓΙοΒ, ἀστ π Εἰηρ δοξάζηται - ὁ θεὸς ᾿ διὰ [σοῦ Χριστοῦ, | Ξὐτοηρη ὑπαῦ αοά 

ἀθεμίτοι ἰδωλολ ο 42 ὃ τηδίσμθβ, δὰ 1Π6ραὶ τοᾶν Ῥὲ βἰοσιθβα ἐπ σοα ἰμβσοῦβῃ 7εβὰβ Ἰμγιβὲ, [βΌΡΡ]165; 80 ὑμαῦ [ἢ 

ΜΟΙ νζαΙ" ; - οἰασιααίδν τ ΤᾺ ἜΝ ἸἀοΙαύσθβ. 4 Βεοϑιβε ᾧ ἐστὶν : ἡ δόξα καὶ. τὸ - κράτος εἰς [ἃ ηρβ. αοα τηδν 

' Ἐξυϊ ούται ᾿ ἀγχοῦ ἀ0 ποὺ σομίηι6 ἰο ΨΒοτα. ἰ5 ἰμ8. ΒΙΟΙ͂ δῃὰ [88 τοϊδηὶ ἰηΐο ἐ ΕἸ Πεῇ ΔΒ ΌΜΕῚΣ 

᾿ : ; μὴ [τυπηΐηρ ἰδ ὑμθσα. ἴῃ ᾿ ΤΩ ᾿ ἐγ . ΣΧ ή 55 ΟὨ ΤΙ. 6 9]ο- 

ὅλον. δε βείμε ἐτθαῖθά 88 βίσϑειβες ποῖ  ἘΠὶβ ΘΟΌΓΒ6 ἴθ᾽ [86 5Β1η8 τους τα οὐ τον τ τ οτ ὐο πο τὰς ΤΥ͂ διὰ [η6 τηϊβηῦ ΒΤ 

οἵ ΡΣ ΩΝ κπμε δέτοῦ ξῷ ὯΝ “τῶν ἰοῦ δίπκ οἵ ἀερδις- 12 ᾿Αγαπητοΐ, - μὴ ξενίζεσθε . ἘΠδ ΓΟΓΡΥΒΣ πδᾷ ΕΥΕΣ: 

π᾿ ἢ ἀὐτῆοον ον τες ΕΥΥ, πον δ Ῥυζειθα οὐςς Τιρνθοᾶ (οηδ5), ποΐ Ῥα ὑοῦ ἰεαίεα 85 βίγδ ΒΒ ΥΒ.} -. δῷ 

τῆς. . ἀσωτίας ἀνάχυσιν, | ἀπά 5ο. οὩ.. βρεακίῃ ἣ ᾿ ΦΈοὰ ὦ ἥ 12 Βειονρᾶ οὔβϑβ, 0 

δέίῆε.. ΟὈςἰ μδανίηβ οοῦχεα Ρουσίωβ ξοσίῃ, ᾿ ἈΡΌΚΙνΟΙ 5Ρ ξ "τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ποὺ Ὧ6 ῬυξΖΙοα δὖ 008 

βλασφημοῦντες". ὅ δὲ ἀποδώσο πϑδθινε " τ" Βυ το 6 ἴθ ὑου Ῥυγηίηβ ῆτε ἰοννατα Ἐγ]α] Ῥυγηΐηρ διποῦρ τοῦ, 

: : υσὶν 56. ῬΘΟΡΙ6 ψΜἘ}}- σθα- «137 " : . εὐ ῃ | ΜΏΪΘΩ ἴα Ὠδρρθηΐμθ ἴο 

([λ 65} ὈΙΒΒΡᾺ. : ΠῚ σὶ 
ν ιν 

λό μι Ἔ Ῥπογπὴ τὰ ὙΠΙΟΕ, (9399) ὙΠι ΕἾΝΕ δος. δῦ δὴ δοοοιτηῦ ἕο {ῃ8 ἐδ Αβλατλενανὰ ὍΣ οἕ ΕΠ Ὸ “ἴδιηε) ἐστον χοῦ ἴο 8 ὑγ181, 85 

γοῦ ἕο ττῷ ἑτοίμως κρίνοντι ζῶντας [οὔθ τϑαὰν ἴο 7ἅδε πρρυρα. 13 ἀλλὸ θὲ Ὁμοῦ ἃ δ5ύγϑῃθθ 

ννοσᾶ ἰο ἐμ8 (06) τέϑαην ἡπάρίπρ 1ἰνίμδ' (Ο 65) ] ἔῃο868 1 συμβαίνοντος, ἀλλὰ καῦὸ'έ͵ Τιἐηΐηρ Μετ ὈΘΘΙὩΡ 

τ τῆι Ὁ56. ἡνὶηρ δηα ἔμοβο βἰθρρίωρ ἰοβϑίδεσ, Ῥαΐ δοςογάϊξ ἴο ΨὨΐΟΩ 

καὶ νεκρούς 6 εἰς. τοῦτο γὰρ καὶ | ἀεδά. 6 Τὴ ἔδοῦ, ἔοτ ἐμ15 ἀρὰ εὐϑὶ τὰ δου ΣΕ ᾿ ἜΡΤΣΘΕΝ , τοῦ. 18 ΟἿ᾽ ΤὯ6 σϑῃς 

δμᾶ. ἀεϑᾶ (οῃμεϑ);» ἰἴο ἰμὶς ΦῸΣ ΕΥ̓ΕΟΣ : Ἦδ ἐοοδ τ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ. παθήμασιν ] ὑγατΥ, 8Ὸ ΟἹ το]οϊολησ 

ἢ νέκροϊς : ἐῤη νελι δὰ τ ἐπὶ ἀν ̓  6 ξρ9ς ἌαϑΝΝ χοῦ δῖτὸ βϑβαγίηβρ ἰο ῃ οξῃβε Ομχὶβὲ Βα υ55. 1 ΤΟΥΒΘΙΩΊΟΩ 85 ὙΟὉ 816 

Ε ἱϊνᾳ ἐοιασεα ἃ ἴο ἢ : ᾿ ; Ϊ ὁ 5 ᾿5Ώδσουβ ἰὼ ὑπ βυογ- 

ἰο ἀδδα (οῃββ 
ἘπΥ 8ν αΐρετε ἵνα καὶ ἐν τῇ 9 Ὡ Ὁ Ε 

ΝᾺ ΠῚ νγ85 ἀθοϊατοα ϑοοά παν ἴῃ οχᾶθυ τον ἀνε Ἰρϑο: ὑμαῦ ὑπ 6 7 θ8 τυ ῬΗρἰδιηξ, ἰῃ οσάεγ μὰς 810. ἷἰλ ἢ ΜΗ ἜΡΡᾺ οὗ ἢ Ομτιϑῦ, 

Ἵ Ὰ 4 μεν κατα ΤΑῚΡ. Ταᾶρρα 85 ἴο ἌΡΕΟΣ ΄ ἐὐδο π ΄ "ον α ᾿ τάς κε στο ΤΌΣ ΧΟ ΓΔ ὙΘΊΟΙΟΘ 

Ξ μά ΤλΕὶ ἐὰν ἡϑαδεᾶ ᾿πάερα ᾿ Θοσογά!ηρ ἴο {6 - Ηρ. ἔγσοῃη ὑπὸ το ει ἐπε δόξης ΘΡΠΩΝ, τοῦ ΟΠ τς οἴοα δι) ἃ Ὀ6 ον θυ) : 8150 

ἀνθρώπους. σαρκὶ ζῶσι δὲ κατὰ | 5ῥαπάροϊηῦ οὗ πιθὴ θα ᾿ ι ον Δ ἼΟἸΟΕ  ἀυτίηρ ὑπ6. τϑνϑιϑύϊοι 

ταθῖν, “ ἴο ἤθβῃ ἐμὸν τηῖρμί ἔνθ Ραϊ δοοοζάϊηδ ἴο ̓  ηγὶρηῦ ἢ ἐν ἀγαλλιώμενοι. 34 εἰ ᾿ ὀνειδίζεσθε. ἐν] οὗἉ ὯΪ5 ΡΊΟΥΥ. 141| γοῦ 

θεὸν “πνεύματί. ὐζο . ᾿ ᾿ μ Εν Ὁ ΤῈ ν΄. 85 ἴο {ῃ6 Ῥείηξ εχυϊίαπί. ῚΣ Ὑὑοῦ 61 Βϑίῃβ σεαρτοβομεα ἴῃ} αγρ Ῥεΐῃρ στϑρτοϑοηθᾶ 

αοᾶ ἰοπβριτῖξ ΠῚ | πο ΤῊΝ τοπὶ ὑπ βίαπας- ὀνόματι Χριστοῦ͵. μακάριοι, - ὅτι . τὸ} ἴοσ ἐμ πᾶπηθ οὐ Οῃσὶβῦ, 

ἊΝ ᾿Πάνῃ Ὁ δὲ ἀπ ᾿ ἡ ὁ ΟἹ αοα. ΄- -- Ὡδῖσθ᾽ οἐ ΟἸτίδε,. ἈΔΡΡῪ (9265), Ὀθοδιδε ᾿ με } Υοῦ ὅῸ ἈΡΡΕΣ, ἶδς 

. Πάντων ᾿ δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν. Βαὺ ἐμ ϑηᾶ οἵ 811 ας πέρδης καὶ. τὸ ὃ“ Θεοῦ σας ἐφ’ [σϑαβα 8. [5Ρ01016] .0 

ἴΠ}65}) : ἢ δό καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα. εφ : μος 

᾿ ὡς ΘΕ Δ. (ΒΠ165) αὶ 186 δηά Μμ85 σαν πθδσ.  ὑΠ]ηΡ5 Ὧδ85 ἀγα ΚΡ όξης αὐάα τὰς οδίμο. αοά-. 5ρίτῖδ: Ὄρος δοῦν, δυθῃ .ὑὯ6 βρίσῦ 

σωφρονήσατε.. οὗ ὶ ἡ ἢ 1 Β : μι: ἊΝ Ἰλος : τ Π1Ὸ08 αοᾶ, ἰ5 ταϑύϊῃρ ὑὉ- 

ἘΠ ον: ΈΤΗΣ παν ἐν ΕΣ οἱ ον ἘΠ᾿ ΣῈ υὼρ τς βοῦς, [ἢ ὑμᾶς - ἀναπαύεται. 1: ΠΟ τ Ἰοπ' σοῦ. “- ΠΕΉΘΣ 

50 ἐδπόσγθξοτο δῃᾶ Β6 χοῦ βορεσ ἰπίο | χηϊηα, ὑμογϑίοσθ, δῃᾶ χοῦ ἰ5 τοϑηθ ἃρ.: ἜΣ : ΡΝ Δ 

προσευχάς: 8 πρὸ πά ᾿ ᾿ να [88 γἱρῇ : ᾿ ὙΠΛΕ ΜΕΝ τους 15 πονονεσ, Ἰοὺ ΠΟΩΒ 

2 ῬΥΆΣΕΥΒ;. Ὁ ᾿ραέοσθ ἜΠν ΠΝ τί ξαύτοὺς Θ᾽ ὙΙΒΗΔῺΣ ΜΠ 8 ὙἹΘΥΣ ς 15. μὴ γάρ. τις. ὑμῶν ᾿ -ἰ πασχέτω-- [οἷ χοῦ ΒθοΥ. 85. ὦ 

ἀγάπην... ἐκτενῇ τὰς ΣΡ ΩΣ ἐθπῖθ..  ΟΒΕΙΨΕΒ ΤΣ ἘΤΑΤΕΙΕῚΝ ἌΑΡονθ 81 τλτ " Νοὺ 2ῸὸχΣ δηγόμθ οἵ του τοῦ τα μά 5 ΡΕΘΣΙΩ 5  ΤΑΌΤΘΘΓΕΥ. οὐ .8. ὑοῦ 

ἐσ κο ᾿ - ἔχοντες, ο΄ ὅτι ὩΪΏΡ5, ν᾽. ᾿ηΐθηϑα ἜΝ. ΑΝ ὙΠ ΟΝ 1. ἢ ᾿ς ἢ ὡς οὐ δὴ οὐ άοου ΟΥ 88 

ἴονε .. { ἜΤΕΣΙ : ἐβρζν, τ: -φονεὺ . κλέπτης ἢ: κακοόποιο [Ὰ] τ 80. Ο 

ἀγάπη ὑὐγε  ὑρϑ τς ὐνθν ἈΔΨΈΠΕ Ῥθόδαβε ἜΣ ΩΣ ἐξα δι ΘΓ, ὡς Φονενος ὩΣ ΤΗΝ 5 ; τι .- ὅοοχ οὗ ποὰ δὲ ὅδ 8. -Ὀυϑν ον. - ἴα. -οὐἱἢ- 

“ : ες Λῆῦος.. ἁμαρτιῶν" [ὈΕύΘαΞ6 ἰονα.: ΟΟΥΘΥΒ Εν γεν νῖνι αι οεν ἈΕΡΕΈ ΤΕ γος ; ἀρ ὡς [ΘΓ ΘΟΌ1Θ 5 τηϑίξουβ 

ἴονα 5 οονα ὴ Ἐκ δραλί ἢ ή - ἀλλοτριετίσκοπο ...16 εἰ δὲ... ὡς ῬΘΟΡῚΕ χηδύῦετβ. 

99. ὁ φἀοξοί ες : ἠδευ τ εν ΟἸΞΙΗΒ; ὃ ἔριν τΑτο εὖ 5125: ΠΥ ΈΙΣΟΣ ον ννμδὲ ἰ5 πποΐμον δ; 2. νὰ 85} 16 Βυῦ 1-.-.|[Π6: ΣΠΕΓῚ 

τὸ Φιλ τέως εἰς ήλους ἄνευ 6 Βοβρίαριο. ἴο ΤΡ ο Ὑ τ Ν ἤμα, δι τὸ ᾿ ἢ ᾿ “ἊΝ 5 ΟὨ τ ϑυύίδη, 16 

ες (08Π65) ἢ : τ πρδῖ Χ, ν : αἰσχυνέσθω.. |85. 8 1 , Ἡ 

εν τνν ἼΣ ἐ τὰν ἧι πο ὁπ6 εδλο τ Θέ Ὁ ἐξῆραν ΟΠ6 ΘΩΟΙΠΘΓ πιϊῃουΐ ἡ α ξόβανς γρν εἰν 1εὲ ΐπὰ ΠΝ ΦΕΑνὶ Βηδτηθά,. δἷπι ποὺ 8681. βΒΠΊΘ, 

γγυσμ «ἕκαστος - καθὼς |ΒτυηΡηρ. 10 Τὴ ῥτο- " δοξαζέτῳ δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ ὀνόματι Ῥαῦ δῦ. δῷ ΕΘΘΡ 
οὨ. βἱοσγίης αοά- ἰὰ 

“ΤΩΌΓΣΙΩΏΌΤΣΙ μέϑὰ . - . : 

ἘΛΕΝ οὐ ΒΘ ΚΟΡΕ,», ο: ϑοςογάϊπε, 85 ΡΟΣ Θὰ. 85. ΘΘΟὮ. ΟὯ6 τοὶ πῶ 86 βἰοσίἐγίπα θὰ: ἰπθ αοᾶ ἴῃ. πα πᾶτῖθ 
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τούτῳ. 17 ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ [ἐμ15 πδῖηθ. 17 ΕῸΓ ἱξ 
ἐμ 15. Βεοδαβα ἰῃβθὸ δρροίϊηϊθα τὸ οξίμο [15 ὑπ6 δρροϊηῃηΐθα ἰἰϊηβ 
ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ [ἴ0Γ ὑῃ6 ἱπάρτηθηῦ ἴο δία ἰῇ ἴῃ Ὠσίχξα 

οὗ ἀαἀοᾶ. Νοῦν ἱξ ἐξ 
βίατίβ ἢχδὺ σὰ τι; 

ἴο βίατὶ ἴῃ πᾶρταθηξ ἤτογα ἰῇθ ἤοῦβθ ΟΥ ἴῃ 

θεοῦ: εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος 
αοά; ξ νὰλξ Βγσδὶ ἔγο 5, ψνῆδὲ 6 οηὰ ψὨδὺ ΜἘΠ1 ἐπ6 Θῃα Ρὲ 

τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ [οὗἨἁ Τποδ86 ΨΏΟ 8.6 ποί 
ΟΥ ἴῃς (ΟοΠ)65) αἰβορθνὶὴ δ ἰοΐια οξίβεα ΟΘοάα᾿ οδραϊθηῦ ἕο ἐδ6 Βοοῦ 

ΠΟΘ οἵ αοὐαϑ 18 “Δῃά εὐαγγελίῳ; 18 καὶ εἰ ὁ δίκαιο ᾿ ἥ 
ξοοα Ὠδνν57 Αμὰ ἰξ ἰῇβθ. τσἰὶσῃίθουβ πε) 1 ἐν Τἰρῃύεουβ [Π18}}} 
μόλις σάζεται, ὁ δὲ ἀσεβὴς καὶ ἀἰδΙΟΟΙΕ μρνϑν ὙΠ Ὲ 
Βοδσοοὶν 15 θϑῖβ βϑανεᾶ, (ῇ6 Ὀιὲ ἰσγονοσθη τι δηᾶ ἐπ ὩΠρΡΟΑΙΥ [πὰ ΔῈ] 

ἁμαρτωλὸς ποῦ ᾿ φανεῖται; 19 ὥστε καὶ δῃᾶ [ῃθ6 5'ΠΏΘΙ ΤΩ Κ8 
ΒΙΏΠΘΥ ὙΏΘΣΘ 11] 6 ΔΡΡΘΑΥ ἢ ἈΑ53-8Δηα 8150} 8 5η ον η 5} 1950 

οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα ὕμθῃ, 8150 Ιϑὺ ὑμοβθ 
τς (οτ: 65) Βα εΥη85 δοοοσαϊηβ ἴο ἐξα ΨΜἘΠ [ΜΠῸ 816 βοσίηρ ἰὴ ποῦ θεοῦ πιστῷ κτίστῃ ὨΔΙΤΩΟΩν ἰδ ἐμ ΨῚΠ 
οὗ ἴδ8 αοὰ ἴο ΖΑ: Σὰ] Οτϑδίοσ ᾿ οὐ αοα Κϑορ οὔ δοτῃ- 

παρατιθέσθωσαν τὰ υχὰς  ᾿ιθπαϊπρ ὑμ6 γ᾽ βοὺ]β 
1οὲ ἔθθσα μ6 ρυϊεηρ 6 βίας ἴὸσ βϑῖνοβ ἐμὸ ψυχὰς ἴο 8 ξαι Ὁ] ΟΥθαίοῦ 

ΜΏΪ6 ΠῈ 7 ἃγθ ἀοίηρ 
Βοοᾶ. Σ 

ἢ ὙΏΘΧΘἕοσο, ἴο [6 

ἐν ἀγαθοποιίᾳ. 
ἰῃ ἀοϊὴξ ἐιδος γὸ 

Πρεσβυτέῤους οὖν ἐν ὑμῖν ΟΙΑ͂ΘΥ θη διθοηνσ ΟἹ ἱ : Ἔ δ Σ᾽ ἴλθῃ {πογϑίοσχα ᾿ πὰ τον τοῦ 1 αἶγα ἐπὶ δχ- 

παρακαλῷ ὁ συνπρεσβύτερος καὶ ποτίϑίίου, ΖῸΓ 1 ἴοο 
Τ αῖὼ δῃοουγδβίηβ {11:] ἔθηηονν ΟἹΑΘΥ τ8 8δηα 

μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, ὁ 
ννιΐηθοβ οὔποθ οὔίῃε σμῃγίβί ΒΌΡΕΟΥΙΩ 5, το 

μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης 
6. Ὀοιηβ ϑρουΐ ἰο ὃς Ροΐπρ χενβαὶθα ΒΊΟΥ 

ϑΙῺ 8 ΟΙΟΘΙ χηϑὴ 1ἶκ6 
πθηὶ ἃπμὰ ἃ συ ΐθ85 
οὗ ἰῆβ βυβοσίηρε οὗ 
ἰῃ8 ΟὨ τὺ, ἃ ΞΏΒΙΟΥ 
ΘνΘΠ οὗ ὑῃ6 ΡΊΟΥΥ ἐμδὲ 
15. ἴο 6 σχονθβδιϑθᾶ: 

καὶ τῆς 
8150 οὗ 

κοινωνός, ὦ “ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον 
ΒΉΘΓΟΥ, Βμθρῃεγά γοῦ πῃ ἰπ σοῦ Βοος 2 Βῃθρῃεσγα με βοοκ 
τοῦ θεοῦ, μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως, οἵ Οοά ἴῃ γόσκ ΟΆΖΕ, οὐίμε αοά, τοὺ πϑοβββασν θα νΙΘΙΘΙΏΡΙΨ, αν ἀπο ΘΟΙΏΡΕ] βίος, 

ΝΑ Β ᾿ς ΔῸΣ , αὖ ΨΜΠΏΡΙΥ; πο ΘΓ μηδὲ αἰσχροκερδῷ ἀλλὰ προθύμως, Ρ 
Ὠοΐ-Ρα ἔοσ ἀκ δος ταὶ ἾΝ 1.}}1} ΓΝ τοον γ ΣῊΝ τος Ἰἴονθ οἵ ἀϊβῃομβδϑύ 
3 δ᾽ ἑἐ " Ἂ ᾿ δϑΐῃ, Ῥυδ ΘΔΡΟΣΙΥ; μη ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων | 3 ἩΘΗΠΟΙ 85 Ἰογάϊηρ 1 

ποί-ΡαϊΣ 85 (0065) Ιοταϊΐϊηῃρ' ἄοννῃ οἵ ἴῃ 8 Ἰοΐ5 

ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ - ποιμνίου: 4 καὶ 
ναυὶ ἴγροβ . θδοοζηΐημκ .οΟ ἰδ 6 ΒΠοοκ; δια 

φανερωθέντος τοῦ 
ΟΕ (ο 6) δδανΐίηρ Ὀ6θὴ στδηϊοϑίθα οΥ ἴῃς 

ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν 
σῃλοε 5Βμθρβεσά υοῦ Νν11] ΩΣ ΟΕ ἔοσ 5θῖνϑβ {86 

ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. Ὑ1 τασαῖνα (88 τπ- τὐέβαϊην οἔἴμθ ΕἸ οχοῦν. ἐδ ά8016 στόν ΟΥ̓ ΡΊΟΣΥ. ἐξέ ς:διοιες εξ οὐ ον τ γδος τ τ τὐνσ σς τ λον Στ τῆθ το 
8. Ταΐογαιν, “ἘΠ6᾽᾽; Ὀαΐ, “᾿σομονδῆ᾽ 5,᾽ σ17,18, ἔ ἄμ 

ΟΥ̓Ρ’ ποβα ΨῺΟ 816 
αοα δ ἱπηῃογιύβησθ, 
ῬΡαυῦ Ῥθοοπηΐηρ ΟΧϑπλ- 
ΡΙῈ5 ἤο ἐμ ΖἸΟΟΚ. 
4 Αηὰ σψΏΘΩ ἐπ οὨϊοξ 
ΒΏΘΡΗΘΙΑΩ͂ 85 ὈΘ66ὴ 
Ιαϑθᾶθ χῃηϑδηϊξεσί, στοῦ 
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5. Ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε΄᾿ 
ΤΠ Κονν 56, υοῦυηϑοσ (0.65), ΒΡῈ τοῦ βυρ)εοϊρα 

Πάντες δὲ ἀλλήλοις τὴν 
ΑἹ (ομ65) πὶ ἰο πο δῃοίΐμοσ ἰμ6 

ἐγκομβώσασθε, 
ἐἶϊα τοῦ οἱ βοῖνοϑ ν ἢ Κηοίβ, 

ὑπερηφάνοις ᾿ 
ἴο ΒΌΡΟχίοΥ ΘΡΡΘΘΣ 5 (0165) 

ταπεινοῖς. δὲ 
ἰο Ἰονν]ν (065) μυΐ 

πρεσβυτέροις. 
ἴο ΟΙᾶΘ. τῆρῃ. 

ταπεινοφροσύνην 
ἸΟΥ 1655 ΟΥὨ τὶ 

ὅτι ὁ θεὸς 
ὈῬθοϑιθϑα ἴ[δ8 αο. 

ἀντιτάσσεται 
15 σδ σῖτπβ 561} αϑθδϊηϑὲ 

δίδωσιν χάριν. 
ὯΘ6 15 σίνίη υπαοβουνοϑᾶ κΚἰπᾶάῃθ85. . 

οὖν. ὑπὸ τὴν 
Ἐς τοῦ τη866 ἰοῦ τὰοσοζοσα Ε ζε -)κ 16 

κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ἵνα ο ὑμᾶ 
τοῖν δια οὔίῃρ ἄαοά, ἴῃ ογᾶρυ ἰδ σοῦ 

ει ὑψώσῃ, ἐν καιρῷ, 1 πᾶσαν 
6 σαϊσῃὶϊ ραὶ τῷ εἰσ ἴθ δρροϊηϊθα {Ἰτη8, 8} 

τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες . ἐπ᾽. 
18 δαχ ον οὔ γοῦ δανΐβ ἰἤσοννῃ Ὡρόρ΄ ὉὩΡΟῚ 

αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν. 
Ὠίτω, Ῥδοδθβθο ἰο ίγηυα [ἰ{ἰ5 σα δροιυὲ σου. 

8 Νήψατε ᾿ γρηγορήσατε. ὁ 
ΒΘ σου ΒΟΒΘΥ, βίαν τοῦ δινϑῖζο. Τ6 

ἀντίδικος διάβολος ὡς λέων 
Δάνθυβαυν (δὲ οουσί) 6 ν}} 85. ἢοὴ 

ζητῶν 
Βϑϑκίη δ 

ἀντίστητε 
βίδῃα τοῦ δρδϊηβδὲ 

εἰδότες τὰ 
Κηονηβ 120: 

6. Ταπεινώθητε 

ὑμῶν 
οὗ χοῦ 

περιπατεῖ 
5 νναικίηρ δρουΐ 

9. ᾧ 
ἴο Δ οσα 

ὠρυόμενος 
ΤΟΔΙΪΏ5᾽ 

καταττιεῖν᾽ 
ἴο ἀσίηκ ἀοννῶ; 

στερεοὶ τῇ 
5011 (ΟΠ. 65) ἴο ἴῃ 68 

αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν τῷ 
νετν (ἰΐη 55) οὗ ἐπα ΒΌΡΕΤΙΩΒΒ. ἰο ἐπε Ν .τς 

κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι." 
ννοσ]ὰ οὔ του ῬὈχοίῃοσῃοοᾶ ἰο Ὀ6 οῃμαβϑάᾶ προσ. 

10 Ὁ ..-δὲ θεὸς πάσης " χάριτος, 
Ἴὰ6 Ρυΐξ ἀοὰ οἵδ παὐηᾶοβεσνεα Κι 655, 

πίστει, 
Ζαϊίῃ, 

ὁ - καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιαν 
[86 (ομ6) Βδνὶηξ ο8168 σοῦ. ἱπῖΐο ἴᾷδ8 δνευ]δϑίϊτιδ 

αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ, ὀλίγον 
ΟΣ ΕΙΣ ΒΊΟΥ 1᾿ Ομ χίβῖ, Μ1}|6 [τ 6] 

παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, 
(οι 65) μανίηδ κυδέεσοα ΠῚ Ψ11 δα]αβὶ ον, 

στηρίξει σθενώσει. 11 αὐτῷ 
δ ἢ ριξεὶ, ιν Ὧ6 Μὴ} τὸ βίσχοὴν. ἸῸ δίτη 

τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν. 
ἴ 6 τρὶς ἰπίο ἰδ 8865; ϑδζθῃ. 
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δΙΩ πἰκ ΠἸΘΉΠΘΥ, 
χοῦ γΟΌΏΡΟΙ ΤΘη, ὈΘ 
ἴῃ δυρ)]θοίίοῃ. ἴο ἐδ 
ΟΙΔΘΟΥ χάθη. Βυΐ 311 οὗ 
χοῦ βἰγὰ ψοῦγβοΙν 5 
ἢ ἸΟ 655 οὗὨ τηϊ 
ἰοναὰ οὔθ. δῃούῃθγ, 
ΡὈδοδδθ αοα ΟΌΡΟΒΘ5 
6 Ὠδυρῦν οὔϑϑ, Ὀσὖ 
Ὧ6 οἶνθ υηδδεοσνοὰ 
Κιηάηθοβ ἴο [88 Ὠππηλ- 
Ὧ16 ΟἿΘ5. “ 

6 ἩυσΑΌΙ6 γοΌΓΒΟΙν ΘΒ, 
ΤΠ οσθέοσθ,. ὑπᾶοσ. ὑ86 
τοϊρηΐν ϑηᾷᾶ οὗ αοᾷᾶ, 
Φδαῦ Ὧ6 ᾿8 0 Θχϑὶὺ 
χοῦ ἰῇ Ἃἃἀἴ16 ὑϊπλθ; 

Ἰ ΜΏΐΪ6 τοῦ σον 81} 
ΥοῦΚ δηχιοῦν ὉΡΟΩ 

Ὠϊχῃ, Ῥδοδϑθ Ὧ6 σαγ65 
ἔοῦ σου. 8 Κϑδρ σόοῦκ 
56 ῆϑθ5, 6 ψδίσοῃξα!. 
ΟοῦκΚ ϑανουβουν, [18 
ὮΘΥΊΙ, λα ἀρουῦῦ 16 
8. ΤΟΔΙΊῺ 5 Ἰοη, βϑοκίηρ 
ἴο ἄδνοιῦ [5Ο;Ί ΘΟ 6]. 
9Βιυὺ ἰδκε τόῦξκ 5ἰδῃᾶ 
δϑαϊηδὺ Ὠΐγὰ, 50} 4 ἴῃ 
086 ζαϊΐῃ, Καονίηδ 
ὑμαὺ [6 βαΐῦβ ὑῃ]1Πρ5 
ἴὰ 6 ΜᾺ οὗ 5 6 .- 
ἰηρ5 ἅῦὸ Ῥοίῃρ δοσοῖὰ- 
ΡΠ μΘα ἰὼ [Ώ6. ΘΓ 
ϑδβδοοϊαύοη οὔὐ τοῦξκ 

ΟΡΥΟύΘ 5 ἰῃ ὑη6 ψοσ]ᾶ. 
10 Βαυΐ, δἕίος σοῦ μαῦθ 
ΒΌΡΕΓΘα ἃ εὐ016 ψ Ώ116, 

τὰς αἀοά οἵ 811 υπάο- 
βουνθᾶ Κἰηάηθῆθ, ΜΏΟ 
Π81164 τοῦ. ἴο ΙΝ Ἔν 6 Γ- 
Ἰαϑδύϊηρ ΘΊΟΣΥ ἴῃ πο 

ψὶ ΟὨγιδὺ, ψ11 Ὠἰπι- 

5611 ΒΗΊΒΗ σόυκ ὑγαλη- 
ἴῆσ, ὯὮ6 ΜΨ1 8 Κ6 γὸῦ 

Ἔχω, 6. Ψ11 Ιλδῖτα 
τοῦ 5ίσοῃρ. 11 Τὸ Ὠἰτ 

ὍὈ8 ὅπ τιρηῦ ΖΌΣΘΥΟΥ. 
ΑΙΏΘΩ, 
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12. Διὰ Σιλουανοῦ. ὑμῖν τοῦ πιστοῦ 
ΤΏσοισ ϑιινθηι ἰο τοῦ οδίῃε ξβιζῃξαι 

ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι; δι -ὀλίγων 
: σοΐμοσ, 85. [8πὶ τοοκοπίηρ, ἐπγοι ρα ξονν [ΨΟΣΑ5] 

ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν 
1 τοῖο, οοποουτζαρίηθβ πα Ῥδδσηβ νὶπ655 ΠΡΟ. 

ταύτην: εἶναι ἀληθῆ χάριν - ποῦ 
1815 ἴο Ρ6 ἘῸΝ 

θεοῦ: εἰς ἣν στῆτε. 
αοά; ἰὰῖὸ ἢ: κβίδαα υοῦ. 

ὑμᾶς ἡ ᾿ ἐν Βαβυλῶνι 
τοῦ ἴδε [ψου8}] 1Ὰ ΒΔΡΥΊΟΣ. 

13. ᾿Ασπάζεται 
15 στθοῖϊησ 

βμάρκος ὁ υἱός τιον συνεκλεκτὴ καὶ ᾿: 
ἽὝαΑΣΚ Θ. 80ῃ ΦΟΙΔΌΣ σμόβϑα, [ννοσϑ}] πᾶ 

"μοῦ. 14 ᾿Ασπάσασθε ᾿ ἀλλήλους ἐν φιλήματι 
οΥ Τη6. ατοεὶ τοῦ ΟὁΠ6 δῃοΐμου ἴὶὰ Κὶθ5 

ἀγάπης.. ᾿ 
ΟΥ̓ ἰονε. 

Εἰρήνη. ὑμῖν. πᾶσιν τοῖς ἐν Χρίστῷ. [818 
. Ῥέϑοθ εἴο χοῦ ἰο 811". ἐπ8 (οπ65)᾽ 'χ Ομ γίϑί. 

ΠΕΤΡΟΥῪ. Β᾽ 

ΟΕ ῬΕΤῈΞ 2 

1 ΕΝ Πέτρος δοῦλος. καὶ ἀπόστολος 
Βίζηοῃ «Ῥεῖοσ 51ανθ - δηα ΔΡροβίιθ 

᾿Πησοῦ-: Χριστοῦ. ες τοῖς ἰσότιμον 
οἵ  μότοῃ ΟἸμσίβὶ . ἴο ἴδ8. (ὁ 65.) δαῦδην Ῥγθοίοιβ 

ἡμῖν... ᾿λα οὖσιν πίστιν -... ἐν 
ἴουβΒ ᾿βανίηβ οβίβι θα (ΌῪ 101) Ζδῖῖῃ ὧπ 

"δικαιοσύνῃ τοῦ. θεοῦ: ἡμῶν᾽ καὶ. σωτῆρος 
τὶ βαἰθουβμαββ οΟὐπθ οὐ οἔυβ8 8δῃα οὗ ϑδνίου 

᾿[ησοῦ, Χριστοῦ: ᾿ ᾿ 
᾿Ζοβυβ' ᾿ ΤΡ σῖβι; ὦ τ ναι Ὃς ΤῈ 

ὌΣΣ ᾿ χάρις ̓ ὑμῖν καὶ εἰρήνη ̓ 
ἀὐσοι ᾿υπάθδοσνοα ἐκρότει ἴο ἴοῦ 8: »Ρεϑοα 

-᾿πληθυνθείη “ἐν . -ἐπιγνώσει τοῦ 
ΓΝ 0] Ὀ6 πιαιλιρῃσά, ἴπχ δοουχαίο. Κηονθάσε οἵ {πε 

θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν, 8. ὡς 
αοᾶ δρᾶ οξόϑεκις ἰδ Τοτὰ οἔυδ,. 85 

πτάρβογνεα Κιᾶχιθσα οὗ [8 6’ 
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12 ΤὨγοΟυΡἢ ΚΞ 1 να΄, 
ὯΠ5, 8 ζαῖ ΠτᾺ] Ὀτούμαου, 
85. 1 δοσουῃῦ Ὠΐτη; 1 
ἤδνθ υυυϊτθι Ὑοῦ- ἰῃ 
ἔθν [ΜΟΣαδ51,. ὕο σῖγα 
ΘΩσΟΌΣΑρ  θηῦ 86 8ἢ 
ϑδῦηθδί ὑἰηθθα δαὶ 
[8 5. ὑπ6᾽ ὑγ6. ὑπ’ 
ἀρβουνθα Κἰπηθ5ϑ, οὗ 
αοῦ; ἴῃ. ψὨΪΟΏ.: 5ίαπᾷ 

-ἜἌστη. 13 ΒΘ ψὯο ἴδ ἴῃ 
ΒΘΌγ]ΟΩ, ἃ σΠΟΘΘΏ: ὁ᾽8 
ΗΚ6 [σοῦ], βοηᾶβ σοῦ 
ὯΘΣ ρστθοίϊηρϑ, 8ηα 50 
ἄοθ Μϑυκ ΧὩ βοῇ, 
14 ἀτϑϑξ. ὁπ δῃοίδεν 
ΜΙ ἃ ΚΙβ5. οὗ Ἴονθ, 
ΜΑΥ 811 οἵ ζοτὶ ψῇ 
ἜῚ ον 0 ἢ: σῇ 

ΟἸχίδυ μᾶνθ ρβϑϑοθ.: 
: 

[Ὁ] 

3} 4410} Ῥείογι ΕἸ 
5ίανθ ϑῃηα ϑροβίϊθ 

οὗ σοθϑθὰ5 Ομ σιϑὺ, -- ο 
ἴμοσΘ 0 ἤδγα οὔ- 
ἰᾳἰηρα 8. ἔαϊζῃ,. Ποιὰ 
1 Θα 8] ῬΥΙΜΠΘΡΘ ἢ 
ΟἿ, ὈΥ͂ ὑπ6 τὶρ;θοιιβ- 
ΠΕ665 Οὗ οἱ Οοά δῃὰ 
[16] ϑ'δυσοῦ “Φ65118 
Ομ σι βὺ:" 

2. ΜΑΥ, ἀπάθβθσυθα 
Κιηἀηθ85. δηᾶ Ῥθδοθ Ὅ8 

1πογοαβθα ἴο χοῦ ὍΣ ἢ 
δοουγαῖα Κηομθᾶρα οἵ 
αοά δῃηά οἵ ὕεβὰβ οὺσ 
Τογά, 8. ΤΟΓΒΘΙΔΏΟΒ ἃ 8 

1. “ΟἹ οὖν αοά δηᾶά πὸ ϑανίος Ζεϑὰ5 Ομτίβι"; 
᾿Εἰποσίίοη Ῥοΐννθθη αοα πᾶ 9655 ἰπ' ἴμ8 ποχῦ νΌΥΒ6 (2). 
ΟΥ ΟΌΓ ΞδΝΙΟΣ σόϑβ 6 Μοϑβίδῃ,᾽" σ17,18. 

ἰο ἅθτθὲ για {πὸ ᾿αἴο: 
“ΟΣ οὐν σα δμᾶ 
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πάντα ἡμῖν τῆς θείας - δυνάμεως αὐτοῦ 
411 (8155) ίοιιϑ οἴῃ αἰνὶπα Ῥοννοῦ οὐ Εἶτα 

τὰ : πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν 
ἐμ6 (155) - ἰονψδγα 168.. δῃηῃδ: σϑνθύΐϊῃβ 61] 

το; δεδωρημένης .. : διὰ τῆς 
ἐλνταν, δτβαίςα Ἰοαν ΟΣ 5618 ᾿ξΧΤΟΙΡΉ 86: 

ες ἐτιγνώσεως καλέσαντος 
ΒΟΟΟΣΑΊΘ, Κηονιθᾶσα. οὗ τι ἰομδὴ Βανϊὰ 8 σα θα 

ἡμᾶς. διὰ ; δόξης καὶ -- ἀρετῆς, 4 δι 
ω5΄-. ὨΣΟΙΒΩΕ. δοῦν δῃὰ νἱχίαθ, “ἸΒχου ἢ 

"ὧν. .΄ τὰ τίμια. καὶ μέγιστα -ἡμῖν 
ΨΈΙΟΙ. (1055) ἰδ ρχθοίουβ δηὰ ϑγϑαμαᾶδβί - ἴο 5 

ἐπαγγέλματα᾽ ες δεδώρηται, 
Ῥ͵ΙΓΟΥΆΐ565 ἢ 85 ξγυδῃίθα ἔχειν, 

τ ἵνα . διὰ . οὐ πούτων- 
ἐὰ οτάοσ ἰδὲ ΠΝ 656 (πη 85). 

γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως͵ 
τοῦ τοΐϊσιρ!ξ Ὀθοοσῶθ οἔ αἰν:α ΞΑΒΓΘΙΝΣ οΥ πδίατα, 

ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ. ἐν ἐπιθυμίᾳ 
αν Ηρα ΟΕ. 66: 6. ἴὰ ἐπθ νοσα ἣν ἀἀβ 5:78 --. 

φθορᾶς. 
οΥ ἐβα ΘΩν ΠῚ 

δὲ δτιουξὴν πᾶσαν 
ρας βρεθαὰρ 841 

ἐπιχορηγήσατε. ἐν 
ΒΌΆΡΟΙΚΣ τοῦ ΡΟΣ. . 

ὅ καὶ αὐτὸ τοῦτο 
ΑΠμα νοῦν {πὶ (ἰὨϊῃ 5) 

παρεισενέγκαντες 
Βανὶηξ Ῥχοαδδς ἴῃ Ὀδ65: 6 

τῇῷ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ. τῇ ὍΣ 
ἴο ἴῆς ξαῃ οἴου δα νιτίπα, ἰὰ μαξ ἐ86 νἱχίαα 

τὴν - γνῶσιν, 6 ἐν δὲ. τῇ. γνώσει τὴν]. 
186-. Καονιθᾶξο, 

ἐγκράτειαν, ἐν. δὲ τῇ. ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, 
561 - σορίσοι, τὰ Ῥὰΐ {μ8 561 ξ-σορίγοι πε οηάμχδηοα, 

ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, 7 ἐν 
ἴὰ Ῥαξ πα. δῃάμπγαποθ. [6 Ὑγ6 11 χανθσθποηβ, -. 1 

δὲ τῇ - εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν,: 
Ῥὰξ ἔθ 611 - πα ϑεσθ θη ἰδ Ῥτοίβεσιν. δξθοίίοι, ᾿ 

Ὥς πην 

Ὁ ΟΕ ἢ ἔμῃθ56" [Βίηρε οχίσι. ἴῃ 

ἐν δὲ “τῇ; 
ἴὰ Ῥὺξ - ἐδ “ 

8 ᾿ ταῦτα γὰρ, ρχι 
᾿ἴμ658 ((Ἀ[η85). ΤοΥ ΘΧίϑιησ. . δῃᾶ 

πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς - οὐδὲ ἀκάρπους 
Ῥεσογαϊη 5 τοῦτα. ποί ᾿ηθεξθοϊνο. ὩΟΧ ὉΠΈΡΟΔΣΑΙ. 

᾿Καθίστησιν, εἰς... τὴν.. τοῦ 
 ἐθ δι ἄοννῃ. ἰηΐο 86 οξίμα 

ησοῦ Χριστοῦ. ἐπίγνωσιν" 
ἐβι15 ᾿ ΟΒτιδὶ δοοιγαΐα Κηον]εαξε; 

᾿υοῖῃ λαδελ ΐᾳ . τὴν 
ΕἸῚΥ δββοίίοι. {μα 

ὑμῖν ᾿ ὑπάρχοντα. καὶ. 
ἴο χοῦ. 

Τιοσὰ 

ἴὰ Ῥαυξ. 88 Κποινθᾶσθ 861} 

κυρίου ἡμῶν 
οὔ 
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ΗΪ5. αἰνίηθ βού" 85 
ΒΊνΘη 15 ἔγϑοὶν 411 [}6 
σα. ὑμδὺ σΟΏΘΘΙῺ 
16. δηα ροάϊγ ἄδγο- 
τοῃ, Σουρ ἐμ6 80- 
ουγαῖθ᾽ Κηονίδᾶρε.. οὗ 
[Ὧ6 οὔθ ΨΠΟ Οδ]16α ὺ 
ὈΏΓΟΙΡὮῺ ΚΊΟΣΥ δῃᾶ νἱτ - 
ἔαδ,:: 4 ΤΏΣΟΙΡ (ἢ 656 
ΦΏΪΏΡΕ. 6 ὯδΔ5 ᾿ΤΥΘΕΟΙΡ 
δίνθη τῷ 86 Ὀγϑοίοιϑ 
δια νΟΣΥ. ΒτΘ Πα ὉΣΟΙᾺ- 
1585, ὑμαῦ ὑΏΤΟΌΡΕ 
[856 χοῦ τἂν ὈδοοσῺ8 

ΒΏΔΙΕΙΒ ἴῃ αἰνηὴθ Ὧδ- 

Ὅατ6,-  ϑυΐησ ϑοδρ δᾶ 

ἔγοσα 6 σοιτοαρίζοι 

πε 15. 1 ὑμ6- ψοτιά 

Του. Ταδῦ. ; 

ὅ Ὑϑς, ΓΟ ὑμῖ5 ΨΕΣΥ͂ 

Ἰτεάβουι, ὉΥ τόοῦα ὁοῃ- 
᾿ἀτϊραθορσ ἴῃ ΤΟΒΡΟΏΞΘ 

811 δδύηθϑὺ αοἰξογῦ, 
ΒΊΘΟΙ ἴο τοῦυῦῖ. αι 

νἱγίαθ, ἴο [σοῦ] νἱν- 
με Κηονιθᾶρα, δύο 
Σ ασ ΑΕ] ΚαονΙοᾶρα 

561- οομίτοϊ, ἴο [χοῦἈ] 

.56011- ὍΟΔΟΓΟΙ ϑηάυτζ- 

806, ἴο Γχουκ]. -6ἢ- 

ἄυσγϑδησο. βοαϊν ἄδγο- 

λοι, Τ71ἴο -[χοῦὐἈἉ]. 

ΒΟΥ ἀδνοιίοι. Ὀσχοί- 

ΟΣ αἰϊοούϊοη, το 

ΓΧΟΚΤ].. ὈΓΟΙΘΥΙΥ δῖ- 

Σδούϊοι Ἰονβ. : 8 ἘῸΣ 11 

χοῦ δῇ ΟΥ̓ΘΙΙΊΟΤ, 

67 ὙΠ Ῥγενθηὺ του 

ἔΤΟΙΏ Ῥείμα. οἰ οΣ - ἴὰ.- 

δοῦν οὗ ΘῈ τυ [1 

τερᾶτάϊηρ {88 δοουγαῖθ 

Κηονίθᾶρε οὗ ον Τιοχά 

Φοϑθὰβ ΟἸσὶδὺ. Ὁ 

3: ἘΠῚΞ αἰνίπα ῬΟΥΨΟΣ, 
ῬοννΟσ, 5718, ". 

ΒΑ; Οοὐ Ὁν πῖβ. ροόονγοσ, 557; σοπονδὴ -ὉΡ Πἰκ 
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9 ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν 
ἴο νοῦ 65) ἔοτ ποῖ 15 Βοίῃξβ Ὀεβιᾶα 

ταῦτα,.. τυφλός ἐστιν μυωπάζων, 
636 (ἰϊη 55), ὈΠΠΩ͂ Π6ὶ5 ῬὈΔΙΕΣ οἹοϑῖηρ ἴΏ6 Θν 65, 

λήθην τς λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ 
Σοτσοίξυαϊθϑα Βανίηβ τοοοϊνεα ΟΣ {86 οἰθαμβίηςξ 

τῶν πάλαι αὐτοῦ" ἁμαρτιῶν. 
οὗ 6 τὺ ΟΕ ΟἹ, ΟΣ ίτα ΟΥ̓ 55. 

10. διὸ. μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε 
Βρ6ϑα υοῦ ὕὑὉὉ 

ἐκλογὴν 
σῃοοβίῃϑ᾽ 

ΤΒσουδ ἈΪΘ ταΐίμοσ, Ὀσοίμουβ, 

βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ 
5ίδ 016 οἔγου [120 Ο4}Π105 δηᾶ 

ποιεῖσθαι" ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ 
ἴο 6 χραᾶαϊκίῃσ; ἔποβθθ6 (ἐπ 55) ῸΓ ἀοΐϊηϑ ποΐ 

μ ᾿ πταίσητέ ποτε 11 οὕτως γὰρ 
δοῖ - σοῦ 5ποι]αὰ ἐσρ δοτσηθίχηθ; 1ππ5 ΤΟΥ 

πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος 
ΤΊΘΕΙ Ψ1Π Ὀ6 ΒΡ θα Ὡροὰ ἰο τοῦ ἴ28 δηΐχϑησθ 

εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου 
ἰηῖϊο ἴὰᾷθο δνουϊβϑίηξ Κιηβάοση οὗ ἴῃ 8 τοτὰ 

ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
οὔὗὰυ δἃηᾶ οἵ Θαοῦ εὐνάν, ΟὨ τισί. 

12 Διὸ ᾿ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς 
ΤὨσουΡ ὨϊοΏ 1 51}81} Ὀ6 ἀἸϊἸδβροϑοα βανεὺ σοῦ 

ς σ΄ ἣν ’ 

ὑπομιμνήσκειν περι καίτερ 
ἴο 6 του δρουδ'͵. ἴμεβο (155), δπά-ονθῃ 

εἰδότας καὶ ἐστηριγμένου 
(0165) Βανὶηϑ Καονὰ δῃᾷ μανίῃρ Ὀ6ΘῺ στὴν Πχρά 

ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 183 δίκαιον δὲ 
ἴῃ ἰῃῇὴ6 Ὀοῖηρ Ὀοβδίαα ἐχυίῖῃ. ἘΕϊσῃίθου Ῥυΐ 

: τούτων, 

ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν 
1 δὼ σοῃϑίαθυηθδ, ὕροὴ ΠΟΥ ΤῊ ΌΘΗ [ς{Π]ῺῚ6] 181 ἰἢ 

τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν 
1215 6 ἱδρούαϑοιθ, ἴὸ Ὀ6 ἐποσοῦδηϊν ταῖϑίηθ ἃΡ 

ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, 14 εἰδὼς ὅτι 
χοῦ ἰἃ - ΓΘΙΛΙΔΟΣΩΡ, Βανί Κηονν δὲ 

ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός 
ΒΜ 15 δα. Ρυϊίηρ ΟΥΕ οὗ πὸ {8ὈΘΣΥ 8016 

μου, καθὼς. καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς 
οΥ ἴΏ6, ϑεοςοσαϊηρ 85 δ5ϑο ἰὼ α ἵογὰ οἔβ ὕθϑ5 

Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι’ 1 σπουδάσω 
[8.28 1} τΤαδᾶρ ονιάθηΐ ἴο σχῃθ; 1 588}}] ΞΒΡΘϑα Ὁ 

δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν 
Ῥαΐξ δἰδὸ δδοῖῦ ἔθ ἰο θ6 βανίηὴρ στοῦ δέίζοσ ἐπὸ 

ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην 
ΤΟΥ͂ Ὁ χοῦὰϑ τ1ἢς. οἔἴμοβο (165) ΤΩΑΘΏΤΙΟῺ 

ποιεῖσθαι. 
ἴο Ὀ6 τβιῖη δ, 
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9 ΕῸΓ [ἢ ἴῃθϑθ ὑπτηρβ 
816 ποῦ ργθδοὴῦ ἴῃ 
ΒΏΨΟΣΘ, Ὧ6 15 ὈΙΠΠηᾶ, 
δα ηρ Ὠἰθ γος [ἴὸ 
ἴμθ6 1ἰρηῦ]1, δῃὰ Ὧδ5 
Ῥδοοῖηῆθ ἴοσροῦζα! οὗ 
Ὧϊ5. οἱοδηβδίηρ ἴσομι Ὠἰΐπ 
515 Οἵ Ιοσ 8ρο: 
0 ΒῸΣ ὑῃ 15. σθάβοῃ, 
Ῥγχούμουϑ, 8411 [6 τλΟΥΘ 
ἄἀῪό] τοῦκν υἰμηοσὺ ἰο 
8 Κ6 86 οδηϊηρ δηᾶ 
ΟὨοοδίηρ οὗ σοῦ 516 
ἴῸΣ γουγδοινοο; ΤῸΓ ἰξ 
τοῦ Κοορ οὔ ἀοίΐηρ 
πθϑθθ ὑμίηρβ τοῦ ψ]]1} 
ΡΥ ΠΟ ΠΟΘΙ ΘΥΘΥ ζΑ]]. 
111 ἔδοῦ, ἐπ ἔθ γο 
Ψ11 Ὀ6 ΤἹΟΏΙν ΒΡ ΡΙ ρα 
ἴο τοῦ 86 δηΐσϑῃοθ 
ἰηΐο ὅῃθ θνϑυϊδϑύζηρ 
Κιίησάομπι οὗ ΟἿΓ Τιοτά 
δα ΑΨΪΟΙ ὕ 6518 
ΟὨγ βῦ. 

12 ἘῸΣ ὑπὶβ ΤΘΔΞΟΠ 1 
5ὯΔ8Δ1] Ὀ6 αἰδροβϑθα 81- 
ΨΑΥ5 ἰο τα σὙοὸῦ 
οὗὐ ὕξθϑθ {ῃΐπρϑ, 81- 
ὉΠὨουσῺ τοῦ ΚΟΥ 
[{Π61}}} δρᾷ δῦθ ΠΣΤΩΪ 
βοὺ ἴῃ ὅθ ὑγυΐῃ (μὲ 
ἰ5 ὑσχοϑθηῦ [1 σοῦ]. 
13 Βυῦ Ι σου ϑίαοσ ἰὐ 
Τρηῦ, 85 Ἰοὴρ δ5: ὦ 
8 ἴῃ ὑ:5 ὑβθογΏδο]ο, 
ἴο τοῦϑθ σοῦ ὉΡ ἈΐΥ 
ΑΥ οἵ του ἡ τ᾽ χοῦ, 
14Κηονηρ 85 1 ἀἄο 
[δαῦὺ 6 ρουὐίηρσ οἵ 
Οὗ ΤῺ ὑδῦθγηϑοὶθ 15 
ΒΟΟὰ ἰο Ἀ6, }ιϑὺῦ- 85 
8150 ΟἹ Τιογὰ σὍ6505 
ΟἸἩγιδὺ βρη ῆβα ἰο 1π6. 
1550 1 ΨΜἘ}ιΜι ἄο 1ῈΚ 
αὐῃχοσὺ 8150 δὖ δυεῖν 
{πτὴ6 ὑμπαῦ, δίΐζεσ ΤΥ 
ἀοραγίασο, τοῦ ΤΔΥ͂ 
6 80᾽1Ἀ8 ἰο 8 Κ6 Π16}- 
ἴἰοῃ οὗ ὕἤμποβθ ὑβίηρβ 
ῸΓ γοῦγϑοὶνοα...  ἈἈ 
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16 οὐ γὰρ σεσοφισμένοις 
Νοῖ ἴοῦ ἰἴο (ΟΠ 65) πδανίηβ 6 ΘῚ ΨΊ5ΕΙΡ στηδαθ 

μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν 
ἐο τ 5 Βανὶηδ ξοιοννοα οἱ Ἅ6 τηδᾶθ πον 

ὑμῖν τὴν . τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
ἴοχοῦ ἰδῆ οὐίῃθεο Τότ οξιιβ οὗ οϑῦ Ο(Ὠσχίδί 

δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπται 
ρον. «πη [ 2) τ Ὁ Ἢ μυΐ ΟἸ]ΟΟΙΚΟΥ5 

γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. 
Βανΐὴβ Ῥϑοοσὴθ οὗ ἴπ6 οὗ (μδὲ (οὴ6) οὗ τυδδιίβοθηςο. 

11 λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ 
.[Ξ68] Βεανίηϑ τεοοὶνϑάᾶ ΟΣ Ῥθβϑιῖᾶθ οξαοά 

πατρὸς τιμὴν. καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης 
ἘΔΊΠΟΥΙ ΟΠΟΥ δηα δβΊοσν οἵ νοῖοϑ ἢανίτπσ 66 ΒΟΥΩΘ 

αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς 
ἴο Πἰχη ΟΥ̓ βῃςἢ [νοϊσ06}]Ϊ Ὁ [δα ἘΓΕΙΏΘΙΝν στοαῖ 

δόξης Ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός 
Εῖογν ΤὴῸ ὅοὴ οἶχηθ ἰδ ἸΙονεὰ Οὗτὴθ {15 

ἐστιν,. ες ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, --- 18 καὶ 
15, ἰηο ψῆο Σ ἸμουρὩϊ νν 61], -- δια 

ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ 
μα 1Ώ8 νοΐσθ ψν 6 πραγὰ ουΐ οὗ 

οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ 
ἤθαάνθὴθ δδνίὴβ Ὀθθὴ Ροσὴθβ ἰοβείπον ἢ Πΐτα 

ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει. 
ἴνν68] Ῥείῃξ ἴῃ ἴθ Ππο]ὶν τηουῃίδι. 

19 καὶ" . ἔχομεν βεβαιότερον ᾿ τὸν 
᾿ΑΠα 6 δ΄ πανῖηξ ΤΆΟΤΘ δίδ 18 τὰ 6 

προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε 
Ῥτορῃθοῖς -οτστᾶ, ἴο ἢ ΕΠΘῚν νοῦ 8706 ἀοίηϑ 

προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαΐνοντι ἐν 
Βανίηβ [τ]η)8} ἰοννασαὰ 85 ἴο ἸΘΙῺΡ ΒΏΣΠΙΩΣ ἴῃ 

αὐχμηρῷ ᾿ τόπῳ, ἕως οὗ . ἡμέρα 
Ῥδσοῃεᾶ ΠΡΥΎΝ Ὧ1 ψΐσῃ [{Πἠὴ6.Ὶ ἀδὺ 

διαυγάσῃ ᾿ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ 
ταῖσι Ὀθδσα ἐπσουσῃ δηᾶ Ἰ|ρῃ ῬΘΑΥΟΥ σαὶ! σἱβα ὉΡ 

καρδίαις ὑμῶν: 20 τοῦτο 
Βεατῖβ οὔ υου; 1815 (ἐπ1π 8) 

προφητεία 

ἐν ταῖς. 
1 τ 6 ᾿ 

πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα 
ξεν (065) πον ἰμαὲ νον ΡΙΌΡΙΠΘΟν 

γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται, 
οὗ Ξοστίρίυασο οἵ οσνῃ Ἰοοξίηβ ΡΟ τοί ἰ5 Ὀθοουμληϑ, 

21 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ὀἠγνέχθη 
ποῖ ΤΟΥ ἰο 1 ΟΥ τῆϑ τνδϑ ὈΟΥΤΘ 

προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος 
ῬΤΟΌΏΠΘΟΣ δ δὴν {{πηὴ6, μυΐ Όν ΒΟΌΣ 

ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν, ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι. 
ΠΟΙ Ῥεὶπρ Ῥοτῆβ {πὲν 500 Κα ἔσο αοᾶ τῆς. 

2 ῬΕΤΕΙΝ 1:16---21. 

16 Νο, ἢ ψὰβ τοῦ 
ὮΥ ΙΟΠονίρ ΔΥΥΌ}ν 
σοῃὐγινοα ἔβιδα δὔουδς 
ὑμαῦ ψ ϑδοαιυδίηϊδα 
χοῦ ψῆ. 6 Ῥονοσ 
8ηἋ ὈΓΘΒΘΩΟΘ. ΟὗἨἁ ἁ ΟἿΓ 
ΓΠοΟΥΩάὰὺ Φ265:15 ΟΠ γὶϑῦ, 
Ρυῦ 1 ψὰϑ Ὁ Πανίηρ 
ὈΘσοσθ. ὄνον θ55θ5 
Οὗ ἶδ τηδρΏ  σθηοθ. 
17 ἘῸΓ 6 τϑοαῖνθά 
ἔσγοα αοὰ ἰῇ Ἐδ8- 
[08 ὨΟΏΟΣ 8ϑῃα ΡΊΟΙΥ, 
ΨΜΏΘΩ ψΟΣάβ. ΒΟ 85 
856 ΨΜΈΙΘ.. ὈΟΓΩΘ6 ἴο 
Ὠἶπ ὉΓΥ ἴθ τη8ρ- 
ἰβοθηῦ ΦΊΟΥΥ: “ΤΏ15 
ἰδ ΤΥ 500, ΙΏὩ Ὀ86- 
Ἰονγοᾶ, ψῇοα 1ῳ τῃγ- 
ΒΟ αν δρρσζονθα." 

18 γὙΧ85, ἴμοδθο ψοσχαϑ 

6 Ὠθϑσάὰῖ ὈΟΤΩΘ ἔτΌΙΩ 

Ὠθανθὴ ΜΏΪ6 γα ψοΓ6 

ΜΙ Ὠΐμὰ 1 6 ΠΟΙν 

τηοπηὔα ἢ. : 

.. 19 ΟΟΠΒΘα ΘΩΌΥ ΜΘ 
Ὦδγνθο ὑβθ σγορ θὺὶο 

ψογὰ [Ἰη84868] ΠΊΟΓΘ 

ΒΌΧΟ; δηα τοῦ δῖα ἄο- 

'ῃ, ΨΜ6ῚῚ ἴθ ρμδνίησ 

αἰϊοηύϊΐοη ἰο ὃ 85 ἴο 

8 ἰϑρ Βῃϊηΐηρ ἴῃ 

8 ἀὍΥΓΕ ρῖϑοθ, ππ- 

Ὁ ἀδν ἅἄαν βϑῃᾶ 

8. αἀδνδίδ σἶβοθ, ἰῃ 

χοῦκ : ραγίβ. 20 ΕῸΓ 

χοῦ Κῆον ὑμΐϊδ ἢχδῦ, 

ὑμαὺῦ ὩῸΟ ὈΓΟΡΊΘΟΥ 

οὗ ᾿Θουειρίσχα ΒΌΣΏΡΒ 

ΤΟΙ ΔῺΥ ρτῖναδὺθ 

τηὐογσρσχοιδίίοῃ:. 21 ἘΌῸΣ 

ὈΓΟΡΏΘΟΥ ψ͵ὰϑ δὖὺὸ΄' 0 

{16 Ὀγουῦσαῦθ ὉΓΥ 

Τ8 5 ΜΠ, θὰ ΤΏΘΏ 

ΒΌΟΚΘ ἴτοπθι αοα 88 

ον ΨΟΥΘ ῬΟΥΏΘ 8105 

ΕΥ̓͂ ΠΟΙ 5ρί τὶ. 



2 ῬΕΠΈΒ 2:1-.- 1042 

ται ἐν ον, ὑμ 6 18 ᾿ἘἘγένοουντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐ ἘΜ ΡΥΕΙΣ τι τε 
ΤΏΡΓΟ οσσαστοα Ὅὰυΐ 8150 ὅδε ὑσορ;θίβ. ἷἰᾷ 

6156 ρτορῃθί ϑιοην 
τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ἔμδ ρδορίδ, 5. ἔπετε 

1Ὲ6 ῬΘΟΡΙΘ, 83 150 ἴὰ χοῦ ἍΙΠΡ6 ΨΠῚ δ1Ξὸ 86 ζαῖβδ 

ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες ᾿παρεισάξουσιν ἰ ΟΘΟΠΟΙΒ ΒΙΠΟΠΡ ὙΟΥ, 
Ζ5156 ΤοοῦΏουξ, φῇ δο 11} Ἰεδὰ ἰηἴο Ὠε81:46 [ΠΤ 656 γοῦν Ὁμθ5. ὙΠΠ 

αἱρέσει ἀπωλεία καὶ τὸν ἀγοράσαντα { αὐἰοῦν Ὀτηρ 1 ἀ6- 
ἐμοϑὸ 5 Β ἘΡΑ ΡΑΥΤΗ δορά ἴῃ πανίπαουδδῖ  βὑγαοίδνα  ϑϑοὶ δηᾶ 

αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι," - ἐπάγοντες 01] ΠΡΟΤῚ τ ΓΝ ΡΝ 
ἴμοπι ἡ τηβεῖες - ἀφησίΔΕ,. ΙΕβάϊηθ ἌΡΟΣ ἘΠ το Ὀγ]ηρίηρ Ξρεδὰν 
ἑαυτοῖς ταχινὴν “ἀπώλειαν .2 καὶ πολλοὶ ἀεοοιίσυσίίοη ὉΡΟΠ 

ἴο Τπούάβοινεα δ -ἀρδίσασίοι; δᾶ ΙΔ ἘΒϑύαϑοῖγος. 2 ἘΠ ΠοΥ- 

ἐξακολουθήσουσιν  ᾿ αὐτῶν - ταῖς Ἰτήογο,. αν ὙΜΠΙ-- 0 1- 
11 ΤΟΠ]οΨ οἵ: ο Ἰοξίδοια. - - - ἴο 88 [ἸΟ ἘΏΘΙΣ ϑοὺβ Οὗ Ἰοοβθ 

ἀσελγείαις,. δι᾽. οὗς ἡ ὁδὸς ] οομαποῦ, Δηᾷ οἢ 80- 
Ἤο [6 ψδνῦ  σουῃῦ Οὗ ἐμδβθ᾽. ἰῃδ 

δοΐβ οὗ ΤΑΧΕ οομαποΐ, ἐρτσῦρα ΝΏΟ ἀν πὰ ΠΗ ΜΠ] 

τῆς ᾿ ἀληθείας βλασφημηθήσεται: ὃ. καὶ ἐν μὲ ᾿Βροίκδῃ οἵ δρυβίνθ- 
οΥτμ6 - ὙΠ Ὀ6 ὈΙΔΒΡΠΕτΩΘᾶ; δᾶ ἴῃ ἵν. 8.Α150, ψι οον- 

ΘΕ Ε Νὰ : πλαστοῖς - λόγοις ὑμᾶς | εἰουπῆξθθ5 ὕΏ6Υ Μ1] 
οονθιοῦπη 6855 ἰο τηοχᾶβα ᾿ΜΟΓΡαᾶΒ τοῦ ἰ αχριοὶς χοῦ ψὶ ὀοῃ- 

ες ἐμπορεύσονται" . οἵ τὸ μα [ἰδγέεϊν σψοσάβ. Βαΐὺ. 88 
ἴδον τη ἘΘῚΝ ἐμοῖν ννὰν ἴα; [ο ἌΝ τῆς ἣν σταθὶ πρὸ ΤΠ ἴῃ6 Δ ὐρρε κων 

ς ΤΟΙΣ Ο Ο : 

ἔκπαλαι οὐκ. ἀργεῖ, καὶ ἢ τηονίηρ 510 Ψ1Υ,. δῃά 
ουΐ οἱ οἷά ποὺ ἰ5 Ῥεὶπβ Ἰλεβέθοεϊνθ, δ [86 [06 ἀοϑβίσαοιίου οἵ ἐἄθια 

ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει. ἰ5 ποῦ 5] χαροχίηρ.. 
ἀοβίχσχασοη ΟΥ ἴθι ποῖ 15 ποδάϊῃϑ. ἊΣ 4 Οογίδϊην ἢ Ὁοὰ 

:ά εἰ γὰρ ὁ . θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων |αἰᾶάᾶ ποὺ ὨοΙᾶ“ Ῥδοῖκ 
1 γὰρ [1 0] ἀρὰ ΠῚ μαρτη βἰῃηθαᾶ | ἔσο... ΡΠ ϑϊαρ [68 

᾽ ἢ : χες ΒΏΘΟΙΣ ὑμαῦ βἰῃηθᾶ, 
οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ: σειραῖς ζόφου ᾿ 

1 σίοοχα | αὐ, ὈΥ σον ηδ ΓΤ 
Ὡοὲ ὯΘ ξρβιβᾷ, ᾿ ὡν ἴο Ὀϊΐ5 οἷεβ 80) ᾿ ξηϊό παν ἐαιταδε, ἀ6- 

,. ταρταρῶσας εἰπταρέδῶκεν εἰς [Ἰγετθα ἐμετα ἴο Ὀἰ{5. ὁζ 
Ἀδνίηβ οὐδὲ ἰαΐο Ταγίδσιϑ Ὧ6 ὅδνε Ὀεβϑίᾶθ 1αΐο ἄδηβθ ἀβυκηθοβ ἴο 6 

“κρίσιν. τηρουμένους, 5, καὶ ἀρχαίου ᾿χεοβεγνθᾶ ἴοσυ ͵υᾶρ- 
ἡπαβηαθηΐ (οὨ65) Ῥοίῃϑ Κθρί, ᾿ δρᾶ ὉΣἕ ἀγομδίο ᾿ χηρηὔ; ἊΣ τς αϊά 

κόσμου οὐκ ἐφείσατο; ἀλλὰ ὄγδοον ποῦ μοὶ δος ἔτοῦῃ 
πΘΑΚΡῚ ες ποῖ "τὰ βρασθά, νυϊ ΡΉΝ (ὁπ)  ῬΌΣΙΒΪΩρ δὰ δησιθαῦ 
Ὰ' , ψοσια, θα Κορύ, ΝΟΘΏ, 

Νῶε δικαιοσύνης κήρυκά ἐφύλαξεν, ἃ Ῥτδδομον οἱ τὶρῃ" 
Νοδῃ ΟΥ χἰθαϊεουβθθθ ΡΥΘΘΟΘΓ Ὧ6 συδγαρᾶ, ἐδούπηδβο, 5816 ΠΏ 

κατακλυσμὸν κόσμῳ ες ἀσεβῶν ᾿Π Προνθὴ οὐἤοῖβ ΨΏΘη [6 
οαἰδοῖσθα, Ὸ᾽’ ἰο ΨΜου]α ᾿ οὗ ἰσυθνθσθ δι (0065) 1 Ὀγουρῦ 8 ἀθῖπαρο ὉΡΟΙ 

ἐπάξας, θ καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ 8- ΜΟΙ] οΟΥ ἩΩΡΌΑΙΥ 
Βανίμρ Ἰεὰ ἅροθ, πᾶ οἰτἷς5: οὗ ϑοάογηα.. δπᾶ ἜΘΟΒΙΟΙ Ἷ ἊΝ ΒΠΠὶ Αὐν ἐὴν 

) ἘΣ ᾿ς 65 50. Γομόρρας - τεφρῶσας κατέκρινεν ὍΟΤΠΕ, ΟἿΌΣ 
οὗ αουιοσταῖβ μανίηρ τεἀποεα ἴο 5165 μ6 οοπαοπιπε, ἐγὴς ἐν Προς ΕΝ 

ὑπόδειγμα μελλόντων - ᾿ ἀοθιρηθα ὑμοπι, βοὺ- 
ΘΧΘΤΩΡΙΘ.. οΥ (ἰμὲπ55) Ῥοὶῃρ δροιυὲ (ἴο οὐ πεῖ ἐϊΐῃρ 4 Ῥϑένεσιι 2Ὸ 

ἀσεβέσιν - πεθεικώς, 1 καὶ  ασοάϊν ρΡαύβοῃβ οὗ 
ἰο ἰτγδνθσθῃ 8] (Ο1165) [86] Βεανίηρ Ραΐ, δηᾶ ] {Πϊηρ5 ὑο οοχηθ; 7 δῃᾶ 

44 Τατατυβ; ΝΕ; ἐπα Ἰοννοβί ῬΙδραθ,, 5 566. Αρρεπάϊχ ὍΠΟΥ 2 Ῥεο- 
ΩΣ 2:4, ᾿ ἘΣ Εν, ἘΠ τ 

οἷς 
᾿σοσερίίοα,. πὰ τἩΐ δα. (ἰμιπαϑ).: ἼξροΥ δῖδ ποὶ ἱκπιοννίτβ, 

1048 ΦΟΡΕΤΈΕΙΝ, 2: 8.---18 

δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ. τῆς 
τἱρηίθοιβ τος -- βεΐῃρ αϑτὶς σα ἄονχὰ.. Ὁ ΒΥ 

τῶν “᾿ ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ. . ἀναστροφῆς 
οΟΥ ἴῃ 6 ΠΠΟΡΔῚ (ΟΠ 55) ἱπ πε Ύεια: οΥ τροφὴ 

ἐρύσατο,. --- 8. βλέμματι. «γὰρ-. καὶ 
Γ ἄτον ὸτ 561, - προς ιὲ Ἰδοϊκίας δὲ ἐβτς τοῦς Βα, 

εὐ ἀκοῇ. δίκαιος ἐνκατοικῶν ἐν αὐτοῖς 
ἴο ρασὶπρ τβϊεουβ ἄνθη νη. ἰὼ {αχὰ 

ἡμέραν: ἐξ ἡμέρας ψυχὴν“ δικαίαν ἀνόμοις 
᾿ ΓΖ 

ΒΘ. ἀαϊ:γοσϑα στρ δου 
Πού, ψΏο: 85 ΒΎΈΘΘΟΙΥ 
ἀἰδύγθϑβθα Ὀν. 86 -ἴη- 
ἀυ]ρθησθ οὗ. 1η6. 1ὰτ- 
ἀοένίηθ, ῬΘΟΡΙ8 ἴπ Ιθοϑ6 
οοησποῦ--- 81οΓ ᾿ὑπαὺ 
Εθ θοῦ ΑΒ" ὮΨΡ 

ες Β6. ΚΆ88}] . Δη4 
υῤσφ 24} ἀπδΠηρ; 
ϑλοιρ ὑμθτα ἔτοιηα ἀν 

ουΐ οὗ 5011}. τ ῃίεοιυβ ἰο Ἰανν]685 ΤΩ ἄδΥ ἐμῶν ὑοσταθηὐϊηρ; 
ἔργοις ἐβασάνιξεν, --- 9. οἶδεν - Κύριος ΤΙ ΤΊΒ ἐεοπδ το Ὁ} ΟΥ 
ΨΟΥΚ5 Π6 γγ85 ΤΟΥΤΩΘΆΤΣΩΕ;, --- : Ὧδ5 κποννν - Το 1055 ἀδθά5-- 9 σ6μο- 

- εὐσεβεῖς. -.. το ἐκ πειρασμοῦ |γ8}5 Κῆρ ο ἰο 
ὙΥ6Π- ταν ου θη δ: ᾿ἴοπ65) ον ΟἿ οὗ ὌΓΙΑΣ ο΄ 1 ΔΘΙ ΘΙ ῬΘΟΡΙΘ. οὗ βοά- 

ες ῥύεσθαι, . .- . ἀδίκους δὲ - εἰς [15 ἀεσνοίίοῃ - οὐδ οἵ 
ἴο Β6 ΘΕ ΚἼΔΕ ἴοχ 5612, υμυεμέθουβ μοὶ Ῥας ἰηίο ] ὑυ18], ἌΣ ἴο. ἸΤΟΒρτΥΘ 

έραν. κρίσεω τς κολαζομένου: ὩΩΓΙΘ ὐΘΟῸΒ ὈΘΌΡΙΘ 
ἡμέ Τ: ᾿ ̓ οΚ Εἰσεοςς (ΟΠ 65) κτΣ Ἰσρυδα οε] ἴοσ ἰδθ, ΓΙᾺ ΟΣ 10 - 

ταθοῦ ἰο θὰ οαὐ ΟΥ̓, 
10 ἐϑθοδγ, ἜΟΧΘΨΟΥ, 
Πσ86 -ψο  ροὺ ὁῃ .8ὅ- 
6 Γ΄. ΠΘΡῊ ὑπ] 6 
ἀροῖχο. ἰο ἀ6ῆ16. [1] 
διὰ ΨΏΟ.. ἼΟΟΚ ἄονῃ 
ΟΣ. Ἰογαβῃϊρ. 

ΕΕ 10 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω 
Ἷ1Ἃο Ῥε. Κεερσῖξ,᾿ Ἢ τηοδὶν. Ὀαΐ, ᾿χε (οἢ 65) Ῥϑῃϊῃα 

σαρκὸς. ἐν ἐπιθυμίᾳ. μιάσμοῦ “πορευομένους 
-Ἄε 5 ἐλ ἀββῖσθ. "οἱ ἀεβιθσωθαὶ ᾿βοϊὴρ ἔμεν ΜῈ 

καὶ κυριότητος καταφρονοῦνταῃ. 
Δα . ΟΣ Ἰογάβῃι:ρ ταλπαϊηρ ἄοννῃ. 

: δόξας οὐ «-πτολμήταί αὐθάδει Ῥδτΐῃβ, 56! - τ Ποὰ, 
ΞΑΜΜΝ ἢ  βαἰξιοἱοαῖώ, Β]οτῖοβ ᾿- ἤὡοὲ ἸΗΘΥ ἀο᾽ ποῦ ἐζεῆιρῖὲ Ι Ἱ αὺ ΘΙοΟΣΙ Οα 5᾽ ΟΠ 68 

:- τρέμουσιν, ̓  Ἰλλι: νυλ πέτρον ὅπου. [Ῥὰξ δρϑδῖ " αθαβίνεῖν, 
ΔὯΟΝ ὅχ8 ἰγουα 16 δἷ,. ῬΙΔϑΡϑυαϊην, δ 2213.) Ἢ ψΏΘΓθασ. ΔΏρΡΕΪ5, αἷ- 

ἄγγελοι ἰσχύϊ .- καὶ -- δυνάμει μείζονες 1 ὑποιρῊ μον 81:6 στοϑδῦ- 
8,56 15 ἰο βἰίσεηβίῃ. δὰ ἴορονψεοσ :βυθαΐίος [ΘΓ ἰπ. δὐσθορί 8πὰ 

ὄντες . οὐ... .. φέρουσιν κατ᾽ αὐτῶν [ἠῬΟΨΕΓ,. ἀο ποὺ Ὀχΐὴρ 
Ῥείη. ποῖ. ἴμεν ϑῖθ Ὀθβδυίηῶξ: ἄοννῃ θα ἐδοῖη: ἀρούιδῦ ὑποηι" ΔΏ 80 - 

παρὰ ᾿.. Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν εἰς πὐπὰν πο τῷ ἐθθις 
Δ Σ : ἐ- : : ἐς ὙΤΩΒ, . ἀοίηρ΄ 

Ῥαβῖ46. Τοτὰ. Ῥιδορβέγαουϑ " Ἢ ἘΣ ταν: Οὐδ οἵ: τβαρθοῦ' ἊΣ ἼΩΣ 

12 - οὗτοι -. δέ, ὡς... ἄλογα - ζῷα...: [Βόν8ῃ."»...12 Βα. {μ686 
-ὝΆεβα (ουι65). “Βαΐ, ΡΣ ὠπτοδοσαίπ Ἡνταξ. ΠΎΣΕΤΗΝ ΓΙΩΘΏΪ, “ΚΟ, ὉΏΣΘΑΒΟῺ - 

. γεγεννημένα. φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ [ἴπρ΄. ΘῺ ΠλΔ15 ΒΟΓΏ 
πανίπρ,: [5 3.25 οπεγαίθά. πδίσχα] ᾿ῖο οαρίασο. ᾿πά 

φθοράν, ἐν. ἀγνοοῦσιν. 
ἰδ ΔΗ͂ ὑό ΡῈ. οδρῃηῦ 
δοᾷ Δεδχουϑᾶ, ἍΜ, ἴἢ 
{πΠ6-- Ὁ ΒΙη68.. οἵ.. ΛΜ ΒΟ 

βλασφημοῦντες; - ἐν. : “ἢ: τς φθορᾷ. [{Π6. 818, ἰσποτβηὶ δῃά 
Ὡβρῃθγηΐηξ, - . ο, οοἵταν τίνα βρέβκ ΒΡ ΘΙ ΤΟΙΣ, Πλώο 

αὐτῶν. Φ κΑο; “καὶ ἩΝ αὐ τ θὰ ΒΘ Ρ, ἀδοίσασίίΐοη ἱπ 
ξίδετα... ... ἴα15ὸ - “" ἀμὸν ὙΠ ΡῈ οοχταρίθα, Π λ 91-| τὰ σι. [σουγβ6᾽. [611 

: ἀδικούμενοι. : τς μισθὸν | ἀδοιἀσυίοῃ, 18. πτοπβ- 
᾿αεδδηξ Ὁβοτλβοῖνες ἀϑπεβίομων ψγ 8856 ἴῃ Ὁμευηβοῖναε. [85 ΕἾ 

“ἀδικίας. τς ι τοὺς Ἰτονατά ζότ ΜῈ πε- 
οἱ ττἰ ΒΗ ϊθοιβηεβθ;. ᾿ ἀοϊηρ." ᾿ 

9: ΖοΠονδΗ, “318,14,16-18.. {π6. Τιοσὰᾶ," πβανεένν. Ἱ ψθβονάδ,. ἀαίμοε [6 
Τιονᾶ, ΝΒ; δαὲ οὐ ἰοα ὉΥ΄ ἌΧ ΕΒγ5, ἔπῖς 



2 ῬΕΤΕΙΕ 2: 14---19 

ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, 
Ῥιοαβῦσο οομϑδίἀουίηθ [6 ἴῃ ἅδν ἸΌΧΟΣν, 

σπίλοι καὶ ὦμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς 
βροῖβο- δῃᾷ Ὀ]θυηϊθθοθ ἵἱντὴρ πὰ ἸΌΧΟΥΝ 1ἢ 18 

ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι 
βϑαποίοιβ ΟΣ ἴπϑὰ Φϑοαϊτι ΒΕΙν 65 "ν 61) ἰοβείμεσ 

ὑμῖν, 14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς 
ἐοι νοῦ, Ἔν ἐ5 {{π65] Βαν ΩΝ 3.1} 

μοιχαλίδος καὶ ἀκαταποαύστους ἁμαρτίας, 
ΟΣ δαυ]ΐοσοθ δπᾶ ροδαβϑίη ἄονὰ οἵ 5ῖη, 

δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους καρδίαν 
Ῥαϊζρ οἱ ὼ 5015 - ποί ΒΙΤΏΙΪΥ Εχεά, ῃρατὶ 

γεγυμνασμένην πλεονεξίας 
Βανί ὈΘΘῺ σαί θα (Ἰἰκὸ συ τησδβϑ) οἵ οονοίουδεθϑ85 

ἔχοντες, . κατάρας τέκνα, 
[{π6 07] Ππανίηξ,, εν, ΟΥ͂ ΟΌΣΒΘ σὨΙΠ]άγχρα, 

15 ᾿καταλείττοντες εὐθεῖαν ὁδὸν 
1εανίὴς ἄνα βίσαισθς ΨΑΥ 

᾿ ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες 
{πὸ ψνοσα ταδᾶὰρ ἴο Ἵυσ, Βανίης ξο]οννεα οὐὖἱ 

τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βεὼρ 
ἰοῦθ νὰ) οξίπθ Βδιδδῖαι οὗ ἴὰ8 ἜΘΟΥ 

ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν 
ΠΟ τον δια ΟΥἩ αὐτὶ ΘΟ ΠΩ 655 Ἰονεὰ 

16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας" 
ἸΘΡΥΟΟΥΙ͂ Ῥὰᾳὲ με δα οἔονῃ δχοθθαϊηξ ΟΕ Ἰδνν; 

ὑποζύγιον ᾿ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου ̓  φωνῇ 
Ῥραξὶ υλᾶθυ σοῖο νοΐορῖθθθ ἰπ ΟὟ τδῇ νοΐος 

φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ 
πανὶπρ υἱϊοτοα βουπμα  Ιηαοχρα 16 ΟΥ ἴ88 

προφήτου παραφρονίαν. 
Ῥχορμεὶ Ῥεβίθ- τοὶ ἀ Θἀ  658. 

11 “᾿ οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι 
Ἴμθβ6 (0865) 8τα δουμίδὶπβ ννδίοθχιθϑϑ 

καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ ᾿ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, 
8 η -- Ταϊδὶα .ΌΡ ν]ἱοϊεπί υνἱπαἀσίοστη Ἀθη ἀγίνθῃ, 

οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται. 
τὸ ΜΏοτα ἰδ βίοουῃ οἵ ἴῃ 6 ἀβύκηθθβ Ὧ85 Ῥβθὴ Κορέ. 

18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος 
Ονοσ- νη ἕζηρ ([Ὠΐη55) Τοῦ ΟΣ νϑλῖν 

φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις 
αἰτεχϊβ βουχια ΟΣ ἴπῈ ν ἄτα Ὀδι ΩΣ ΟΣ 1π ἄσϑισαϑ 

σαρκὸς ἀσελγείαις ᾿ς ποὺς ὀλίγως 
ΟΣ Βεβῃ ἴο Ἰοοβϑα Βα 5 16 (οΠ 65) ὃν {|6|6 

ἀποφεύγοντας. . τοὺς ἐν πλάνῃ 
Βθοῖπῇ ἔγοσα ᾿ ἴα (σ}.65) ἴῃ ΕΙΤΟΥ 

ἀναστρεφομένους, 19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς 
Ῥοΐῃξ ἰυχηθα τὑρ, Ἐγθθάοσω ἴο θὰ 

ἘΠΕ ΕΑΛΌΠΕΥΟΙ; αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες 
{{π86}ν] Ρτ βίη, ΨΟΥΥ (0065) 516 νῈ 5 [2 ΦΕΡΕ 
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ἸΏΘΥ σουδίαοῦ Ἰυχ- 
υτουβ ᾿ἰνὶηρ ἴῃ ἴμθ 
ἀδυίηθ ἃ Ὀϊδαϑυζο. 
ΤΟΥ 8δῖ6 βϑροὶβϑ δηᾶ 
ὈΙΘΙΏ 15. 65, μα] ρὶησ 
αὐ υὐτοδίταϊη θα ἀ6- 
᾿ἰρῃῦ ἴῃ (6 ἀδοορυννα 
ἐθδοῃΐηρβ ΣΟ ἰδαϑῦς- 
ἰὴ τοροῦμοσ πὶ τοῦ. 
14 ΤΏΘΥ Ὠδγθ δυθ5 11} 
οὗ δά ὐθσυ πα ὈΠΔΌΙΘ 
ἰὸ ἀεοπίθϑὺ ἴσο δἰ, 
ϑηαἃ πον δηὐσθ τῃ- 
ἰθδαν 50.15. ΤΟΥ 
Ὧδν ἃ πϑαζὺ ὑσαϊηθᾶ 
π σογοίουϑηθϑα. ΤΟΥ 
86 ϑοσουτϑβοα οὨΠ]άσϑῃ. 
15 Αραπδοηῃΐηρ ὑῃ8 
δἰσαϊσῦ ραΐῃ, ὑμον 
δνθ. ὈΘθὴ τηἱϑιθά. 
ΤΟΥ ἤᾶνθ ζο!ονθὰ 
{086 Ῥαϊῃ οὗ ΒδΊδϑδῃ, 
[086 502} οὗ ΒΘΌΓ, 
ΨΏΟ: Ἰονθα ὕμπα τονασζγά 
οὗ ψτοηράοϊηρ, 16 Ὀυὺ 

σοῦ ἃ τοργοοῦ ἴοὼσὺ 5 

ΟΥ̓ Ὑἱοϊαιϊοη οὗ ναὶ 

ψγ85 τἱρηῦ, Α νοΐοθιθθ5 
Ῥοϑϑὺ οὗ Ὀυτάθσδῃ, πι8κΚ- 

ἰὴρ υὐΐοσϑδῃος ψῦ [88 

νοὶςθ οἵ 4 τήϑῃ, Ὠἰη- 

ἀοσθα μὰ ρσόρθῦ 5 

Τα σΟΌΓΒΘ. 

17 ΤΏΘ56 δῖ ἔουπ- 
ἰδ ιλύμουῦ ψΔΤΕΣ, 

δια τοδί ατίνγθῃ ὮΡ 

84, νἱοιθηῦ βίοσ, δϑῃᾶ 
ον [Ποῖα 6 ὈΙΘΟΚηΘ 55 

οὗ ἀδυκηθοβ 85 ΘΟ 

τοβοχσυνθᾶ. 18 ΕἘῸΣ ὑῇευ 
αὐΐου 5 Πρ ΘΧΌΓΕΘ5- 

5οῦ5 οὗ τὼ ρτζοῆδῦ, 

δορὰ ὉΥ ὑπὸ ἀδϑίτοϑ οὗ 
[6 165 8ῃᾶ ὍὉΓΥ 

ἴοοβα Ὠδοὶΐβ ὕπο ν οο- 
06 ὑῃοδβα ὴΟ 8:18 

υϑὺ οϑοαρίηῃρ ἔΤΟΤΏ 
Ῥϑορίθ ψῆο σομαποῖ 
Ὁπούβϑῖνοβ ἴἢ ΘΎΟΥ. 
19 ΜΏϊ6 (πον ἅτ 
Ῥχγοχαϊδίησ ὑπθηὶ ἔσθθ- 
ἄοχα, ὑμ6 Ὁ ὑμπθιΏβοινο5 
816 οχιβυϊηρ 85 5ῖϑυδε 
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τῆς φθορᾶς: ᾧ ά τι 
ΟΣ ἴπ6 σοτζυρίοι; ἴο ΒΟΤᾺ ἐευ δηδόβε 

ται τούτῳ δεδούλωται. ἥττηται, ί 
Β85 Ὀ66ὴ τοδαᾶθ 1655, ἰο (815 (06) Ὧ6 885 Ὀθθὴ δῃβιανθᾶ. 

209 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ 
18 Τοῦ αν ὴ8 θα ἔτοσα ἐμ ἀδβιθσηθηΐβ Οὗ [ῃὴ6 

κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ 
ΜΟΤἃ ἴῃ δοουταῖθ Κηον]θᾶρα οξίῃθ Ἰοσὰ δῃᾶ 

σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ 
οὗ ο ἴμ656 (1 π 55) Ὀυΐ ΘΑΨΝΊΟΥ 59 Οπχιβὲ 

ἡττῶνται, 
ἃ ᾽ » πάλιν ἐμπλακέντες 

δϑδίπ μανὶὴδ Ὀ6θ ἑαννόνθα πον 8:Ὸ οί δ ΓΑΒ 66 1655, 

γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα 
1 Ὧδ5 θβοοῶβ ἰο ποῖὰ {86 ἰδβί (165) ἍΜ ΟΣΕΘ 

τῶν πρώτων. 21 κρεῖττον γὰρ ἦν 
ΟΥ ἰῇῆςς ἄγβί ((Ὠῖη 55). Βείεσ ῸΣ ἀὶ γ85 

αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν 
ἴο ποσὰ τοὶ ἴο Ὧδνα δοουχαΐθν ΚΟῺ τὰς 

ὁδὸν . τῆς δικαιοσύνης ἣ 
ΜΑΣ οὗ ἰῇ 6 τ ΘΟυΒΏΘ55 85 

ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι 
ἴο (ο; 65). πανία δοοιγαΐεὶν Καονν ο ἰχχ ΟΣ 

ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγία 
ουΐοῦξ {πε πανίηρ Ὀδδθὴ ρίνεῃ θθϑίαθ ἰο ΠΥ ΜΩ͂Σ οἵ ΦΣΣ 

ἐντολῆς: 22 συμβέβηκεν αὐτοῖς 
σοτησχηδησαγηθηΐ; 85 βίβρρϑα ἰοσϑίμο ἰο ἔθη 

τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας Κύων 
ἐῃ8 (16) οΥ ἴῃ 8 ΧῸ6 ᾿ ῬΓΤΟνΘΙῸ ᾿ Βοἕ 

ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί 
Ἀανίπρ τη ξα ὑροσ ὑρορ ἰῃ6 οὐ νοχηϊί, ᾿δοάα 

Ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου. 
ον Βανῖὴξβ Ὀδβὴ μαϊπμεα ἰπΐϊο στο] !ηβ ΟΥ̓ ΤηΪτο. 

3 Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοΐ, 
ΤῊ ϊ5 δἰχεδϑαν, Ιονφρα (οτ65), 

δευτέραν ὑμῖν 
Βεοομᾶ. ἴο τοῦ 

γράφω  οἘἜἐπιστολήν, ἐν αἷς 
Ι δὰ τὶ 5 ο 1οεἴοσ,. π᾿ ΨΨΏΙΘΏ [1οἰἔο 5] 

διεγείρω ὑμῶν. ἐν ὑπομνήσει 
 δζὴ ἘπΟΥ ΟΌ ΙΝ ΤΑΙ ἢ Οὗγοῦ 'ἴἃ ΥΘΙΤΩΪΘΙΩΝ 

τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, 2 μνησθῆναι 
ἐδ ΒΙΠΟΘΥΘ ταθ δὶ ροσοθοίοη,  ΦἀΦἔ[ο ΓΘΙΏΘΙΩΡΘΙ 

τῶν προειρημένων. ῥημάτων ὑπὸ 
ΟΣ 8 Βανί ΕΘ ὈΓΘΝΊΟΙΒΙΚ ΒΡΟΚΘῚ ϑαυὶηθθ ὉΨΡ 

τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν 
{με ὮΟΙν Ῥχσορῇείβ δῃᾶ οΥ ἴῃς οἵ [86 

ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου 
ΔΡΟΒΙ]65 οὗ γοῦ οσομιηϑηατηρης ΟὟ Π6 Τοτὰ 

καὶ σωτῆρος, ὃ τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες 
δᾶ ϑανίοσ, ες Ἐ{8Π|15 Βχϑὶ ἴσζου] Καου 5 

2 ῬΕΤΕΙ 2:20--8: 8 

οὗ “σογχυαρίίοῃ. ἘΕῸΣ 
ΨΏΟΘΥΟΣΙ ἰδ ΟΥΘΥΘΟΙΏΘ 
ὮΨΡ διηούμοσ 15 θηϑανρα 
ΟΥ̓ (Πἰα οὔθ. 20 σοῦ- 
ἰδίηϊν 1, δὐΐεῦ ἢδυϊησ 
Θϑοδροα ἔγοῖ ἰπ6 ἀ6- 
Ἀϊοιλθΐβ οὗ 6 τοι 
ὈΥ 8 βδοοιταῖθ Κηον}- 
βαρ οὗ μα Τόσα δηά 
ΘΘΝΟΥ δεβδὰ ΟἸἾ σι δὺ, 
θυ σού ἱἰμνοῖνοᾶ 
δραῖχι ]ῦὰ ὑῆ6586. νὰν 
᾿ϊηρ5. 8ῃηα 816. ονεϑῖ- 
οοηρ, 8 βδη81᾽ ὁοῃ- 
αἰοηβ δα Ὀδοοπιθ 
ΨΟΥΒΘ Το ὑμθλ ἐμ 
πῃ6 ἢγβί.. 21 ἘῸΣ ἰ 
ΨΟΙΪΑ Ὧδνθ Ῥθθ Ὀδὺ- 
16 ἴοῦ ὑχθῖλ ποὺ ἴο 
ᾶνα δοσυγαίθιν Κπόνῃ 
[86 ρΡϑίῃ οὗ χἰρῃξθοιι- 
ὯΘ655 ὕῆϑῃη δέος Κῆον- 
ἰὴ ἰὖῦ δοσυγδίθὶνγ τὸ 
στ ΔΔΥ ἴγοη ἰδ 
ον σοχπηχηδηστηθηΐ 
ἀοινεσθαὰ ἰὸ ὑμθῃ. 
22 ΤῺὯΘ βαγίῃς οὗ ὑδθ 
ἔσθ Ῥσον Ὁ Ὧδ5 ὯΔΌ- 
Ῥοῃθά ἰο χθηλ: “ΤῺ 
ἄορ 85 σϑίασηθα ἴο 
5 οὐ νοχϊύ, δῃηᾶ 
ἋἊὯὯ8 βοῦν ὑδδὺ ψ88 
Ὀαΐῃοα ἴο τοϊπηρ - ἴα 
086 ταϊτϑ. 

ΒοΙονθάᾶ οὔθϑ, ὑῃμὶβ 
5 ΠΟ 8 βϑοοηᾶ 

Ιου 1 ἂχ σὶρ 
τοῦ, ἰῇ ΜΏΪΟΏ, 85. ἴἢ 
ΤῺ ἢτβθῦ. οὔθ, 1 ὃ. 
ΔΙΟΌΒΙΩηΡ ὙΟΥᾺ. ΟἾΘᾺΓ 
ΤΩΙ ΚΊΩρ δΟ165 ὯΥ 
ἍΑΥ οὗ ἃ τοηλϊησογ, 
Διμδῦ στοῦ βῃουϊᾶ χτὸ- 
ΤΑΘΙΩΘΘΕΥ (68 ϑ5δυίηρα 
ὈΓΘΥΪΟΌΞΙΥΝ ΒΡΟΚΘ ὉΥ͂ 
76 ΠΟΙ͂ ΡὈσχγορῃϑίβ 
δηα 8 σοχηηδηᾶ- 
ταροὴῦ οὔ 88 Τοτά 
δὰ Βα ὑῃγοῦρἢ 
γχόοῦβκ δροδίϊοϑ. 3. ΕῸΣ 
γοῦ Κῆον ὑῃῖς Ἡσχϑῦ, 



2 ῬΕΤΈΙΪΝ 8: 4--.9 

ἡμερῶν 
85.858 

κατὰ 

τῶν 
ΟΥ̓ ἐπ 

ἐσχάτων 
ὌΡΟΣ Ιδϑὺ (0065) 

ἐν. ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται 
ἵπ ΡΙδασίηβ ἴα βΒροσὲ ὈἸΆΨΘΙΒΊΏ ρος ϑοοογαϊῃρ ἴο 

τὰς. ἰδίας. ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι 
1μ6 ΟΥ̓ - ἄθϑι σθ8 ΟΥ ἴθ ΚοΟΪΏΒ [ποθ ῖτ νὰν 

4 καὶ λέγοντες Ποῦ ἐστὶν. ἡ ἐπαγγελία 
ῃᾶ “ΒΆΧΊΩΒ ΘΓ ἶβ. {με΄ . Ῥτγογηΐϊβθ 

τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾿ ς ἧς γὰρ 
οὔ ἴῃ 6 Ῥτεβθβῶςε οἔ Εἰταῦ ἥγχοση Ὁ ἢ [Δ .)}]}] ΤῸΣ 

οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως 
88. Ταῖδουβ 16Ὲ}} Α5͵6 60, 811 (155) τι 

διαμένει . ἀπ ἀρχῆς κτίσεως." 
15 τεσαδίλὴδ ὨΧΟΌΘΗ ᾿ ἔσοτα Ρθρίπηπ5 ΟΥ̓ ογθδίου. 

5. ᾿λανθάνει γὰρ αὐτοὺς ᾿ τοῦτο 
15 Ἰνὴν ἄρῃ ἴο ον: ποιὰ τηῖ5 

θέλοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι 
([μ6τὰ) Ὀφῖπρ ΠΩ ἰμαὲ Ἀδανθὴβ νοσα ουΐ οὗ οἹά 

καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι᾽ ὕδατος 
δηΔΩ βδυίῃ οὐ Ὁ νναῖθο δηα ἐσοι ὴ τυνδίοσε 

᾿συνεστῶσα ᾿ τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, 
Βανίηϑ βἰοοα ἱοροίμεσ ἴο πὸ οὐίμβε οᾶά ἰἴἰο Ψοζᾶ, 

6. δι᾽ ͵᾿ ὧν ὁ ᾿τότε κόσμος 
τ ΤΟ Ιοἢ (ηρ5) πὸ ἐποῃ σνου]ὰ 

ὕδατι κατἀκλυσθεὶς ἀπώλετο: 7 οἱ 
ἴο νναῖδυ - βανίηρ θεθὴ ἀθιβοα ννὰϑ ἀθϑίσοσυεᾶ; τὰ 

δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ, ἡ τῷ αὐτῷ λόγῳ 
Ῥαϊ πον Ἀθᾶνθηβ δια ἴπ6. εβαγίῃ ἴο ἴῃ 6. νεὺῦν ννοσὰᾶ 

τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρὶ τηρούμενοι 

ὅτι ἐλεύσονται ἐττ᾽ 
ἰδὲ νν111 οοτὴθ 

Ὦδνο 6 ΘΠ [ΥΘΘΒτρα Ρ ἐπὰν δὺο ἴο ἔσθ Ὀρίηρ Κορὲ 

εἰς. ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας. 
ἰκλίο- 5 δῶν ΟὟ Ταᾶργηθηῖ.  8η4. οἵ ἀεβίσποίίοη 

τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. 
ΟΕ ΊΠ6. ᾿γγονοσθηῖα . ΤΩΡΏ, : 

8 Ἕν. εἰ δὲ τοῦτο - μὴ 
οῆθ - ὰΐ 1815 ([Π]1 65) ποῖ 

:λανθανέτω.΄..᾿ ὑμᾷς, ἀγαπητοί, ὅτι 
161 10 86 Ἰνίὰρ ἰάᾶρῃ ἰο του, Ἰονεα (ΟΠ 65), 

μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ᾽ ὡς χίλια ἔτη καὶ 
ΟΩΘ. ὧἀᾶὰν ῬῬαβδιάβ. τόσα ἀβ ᾿Ππουββηα γΘαυθ δηά 

χίλια . ἔτη ὡς ἡμέρα μία. 9 οὐ Σᾷβραδύνει ᾿ 
Ἰδουβαμα ψΘΑΥΒ.. 85: ὧν οπ6. "Ὁ Νοὲ ἰ5 δοίπρ βου 

Κύριος τῆς ἐπαγγελίας," ὡς τινε 
Τιοτὰ οὗ (88 Ῥχοτηῖβα, Πος 85. βοζὴθ οδιε5) 

᾿Βραδυτῆτα ᾿ ἡγοῦνται, . ἀλλὰ 
ΒΊΟΥ ΏΘ55 ἴον δύ σοῃβί οί νρ, ῬΡυΐ 

᾿ς μακροθυμεῖ "εἷς ὑμᾶς, μὴ βουλόμενό 
18 ὈΘΙΠ 5 ἸΟῺΡ ἰὼ βοΐ τηίο χοῦ ψὲς β ὙΡΙΘΗΙΗΝ : 

1046 

ὑμπαὺ ἰῃ 6 Ιαϑῦ ἄβδυ5 
{ποῖ ΜἘΠΠ1ι οογὰθ στἱαὶ- 
ΟἼΟΥ ἰῇ ὑπμοὶσν 
ΤΙ σα16, ὑσοσθθαϊηρ 
δοοοταάϊηῃρ ἰο ὑπο ὶσ ο 
ἀδβίτος. 4 δηᾶ βαγίηρ: 
ΦὙΔΏΡΙΘ ἴθ 5. ῬτΌσα- 
56 ργθϑθῃοθα οἱ Ἢϊ59 
ΩΣ, ἴτοη ὑπ ἀδν 
ΟἿΤΓ ξογθίδ 5 16} 
ΔΘΙΘΘΌ [1 αἀθϑίῃ], 81] 
ὑΐηθβ 86 σοῃ ηὴρ 
ΟΧΘΟΟ 85 ἔτοτλ οχσϑ- 
δὐλομ 5 ῬθρΊ ἱηρ.᾽ 

ὅ ΒΌΣ, ϑοοογάϊζηρ, ἴο 
ἐμεῖς ψίϑῃ, ὑμὶθ ἔϑδού 
Θϑῦθρο5. ὑμθῖσ ποῦϊορ, 
τμαῦ ὑοῦ ψ 6 Ὦθδν- 
65 ἔγοῃὶ οὗ οἱ δῃᾶ 
8Ὼ οδαγίἢ κ5ἰδησΐηρ 
ΟΟΙΏΡΘΟΥΙν οὐ οὗ ντὰ- 
ΤῈ δρᾶ 1ὶἢ {π6 χιἱᾶϑὶ 
οἱ ψαῦοσ ὃν ὑῃ6 μψόογᾶ 
οἵ αοᾶ; 6 δῃηὰ ὈΥ ὑθοξθ 
[ΠΟΘ 5] π6 ψου]ᾶ οἵ 
τϑὺ ἐϊὴθ βυοσθα ἀθ- 
βίσαούίοη ΏΘΩ 1. 85 
ἀοισθα νὰ ψαΐογ. 
1Βυῦ ὉΥ 86 βϑιγθ 
ψοσγὰ 6 θαυ δηᾶ 
7106 φαυύΐῃ ἰμαῦ 8:16 
ὩΟΝ 86 5ἰοχϑα ῸΡ' ἔὸΣ 
γα δῃηᾶ δῖδ μϑὶηρ τὸ- 
Βουνθᾶ ἴο 8 ἀδὺ οὗ 
}ιαᾶρτηθηῦ δηᾶ οἵ ἀθ- 
βύσσου οὗὐ π6 0ῃ- 
ΒΟΟΙΥ γ6ῃ. ἮΝ 

8 Ἡονονοσ, ἰοῦ ἐπὶ 
ΟἿ ἔϑοὺῦ ποῦ Ὀ6 65680- 
ἴὴρ' -γοῦυᾷ πούϊοθ, Ὀ6- 
Ἰονθὰ οὔθβ, ὑπαὺ οὔδ 
δὴ ἴα ἢ σομονϑῃῦ 
ἂἃ5. ἃ ὑποιβδηᾶ γϑϑῦβ 
δα 8. ὑμποιιϑδηᾷα γόθυβ 
85 ΟὯ86 ἄδὺ. 9 σομονδῃς 
ἷ5. ποῦ 510 γοϑρθούζρ 
Ηΐθ5 ῬΓΟΥΆΪΒΘ, 85. ΒΟΙ.6 
ὌΘΟΒΙΘ σου βίον κἴοΐ- 
ὭΘΘ5, Ῥᾶαῦ Ὧδ᾽ ἰ5 Ρᾶ- 
ἰοῦ τι ἢ τοῦ Ῥδοϑαϑα 
ὯΘ6 ἄοδα. ποὺ ἀδϑίτα 

45 5δβθ. Αρροῃᾶϊχ ὑηᾶοσ 1 Οοσίπιηίδπβ 16:17. 80 ΤΘμονδη, σ7,8,13,14,16:π8: 
18 Τιογᾶ, ΒΑ συ", 9. ΤοΠονδῇ, 17,8,18,16-18. [ῃ6 ΤιοΙά, ΒΑ ὥγ, “Π 
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τινας ΄: ἀπολέσθαι: ἀλλὰ πάντας ΄᾿ εἰς 
ΔῺΣ (0065) ἴἰο με ἀεβίσχονε;ῦ; ας 81 (ομ65) ἰηΐο 

μετάνοιαν χωρῆσαι. .10. Ἥξει δὲ 
τοροηΐβϑησο. τῸ δἱΐονν 50,868 ἔογ. ΨΙ σοΘ μδυΐ 

ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν ἧἧ οἱ οὐρανοὶ 
πηερα ΟΣΙΙΟτᾶ 85 ἰδι1θῖ, Γ ἴὴ ὩϊοΣ ἐπα μϑανθηβ 

- ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ 
τ Βἰβϑίηρ ποῖα Ἀ{1Ππ5Ὸὸ Ὀεϑίᾶθβ, αδἰεγγθηΐβ 1 111) 

καυσούμενα λυθήσεται, - καὶ “γῆ καὶ 
Ῥοΐπρ ἰπίθβοὶν μοῦ Ψ11 06 Ιοοβεᾶ, δῃᾶὰ βαγίῃ δῃαὰ 

τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται." 
ἴὴ6 πὰ ἰδ  νοσκο ΨΏΙ1ῸῸ ἐουπηα, 

11 ᾿ Τούτων οὕτως πάντων λυομένων 
ΟΥ ἰμεξα (ἐέηρ5) ἴθὰ5 811 Ῥείη β' Ιοοβεα 

ποτατποὺς δεῖ ὑπάρχειν 
ννμδῦ βοτΐ οὗ [τ 6}] ἴ 15 μα! ἴο 6 οχ θη 

ὑμᾶ ἐν : ἁγίαις - ἀναστροφαῖς καὶ 
ἐρκὰς π᾿ ον (δεῖΐξ ο7) οσοοηπος δὰ 

εὐσεβείαις, 12 προσδοκῶντας - καὶ 
ὑν 6 ]1- τον συ 81. (ἀ6εά5), δυναιτηδ ᾿. -- δ 

σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ. θεοῦ 
Ῥγϑβθῆςε. οξέίπε οείδα: αοα 

δι᾽ ἣν -- οὐρανοὶ - πυρούμενοι 
ὅδν, [σου ΨΗΐοΩ. θανεὴβ Ὀεῖβ οἱ ΒΕγα 

λυθήσονται. καὶ στοιχεῖα καυσούμενα 
11 6 Ἰοοὰ δηᾷ ἱεηθηΐβ Ὀδὶῃρ ἸΙΘΏΒΘΙΥ Βοΐ 

τήκεται" 13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ 
ἐ5 Βοίηξ τπειῖθα; τ ΔΘ ῬΡιξ πϑᾶνθὴβ πᾶ 

γῆν καινὴν κατὰ 
δασί τον δϑοοοχάϊη ἴο με. 

προσδοκῶμεν, ἐν οἷς - 
6 ἂῖὸ δυναϊϊηθ, θὰ ΨΈΪΟΩ (065) 

κατοικεῖ. 
15 ἀνθ ηδ. 

14 Διό, 
ΤὨτουΡὮ ΜΏΪΠΏ, 

προσδοκῶντες σπουδάσατε 
δυν δι ΞρΘϑα χοῦ ὉΡ 

αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ, 
ἰο Εἰίπη ἴο 6 ἔξουπαᾶ ἴθ Ρθδςθρ, 

15 καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν͵ 
βορὰ ἰδὲ οὔίῃε ἴοτά οξυβ ΙΟὩΡΏΕ6Ε5 ΟΣ 5ριγὶϊ 

σωτηρίαν ἡγεῖσθε καθὼς καὶ ὁ 
ἀςλλλ υυνὴ Ὀ6 τοῦ ἐοπβι ἀεσί: 8, ϑοςοχαάϊηξ 85 δ5ο {μ6 

ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ 
μι 5:.3 ᾿ φξας Ὀτοίμοσ Ῥδμ δοοοσγαάϊηρ ἴο 

βροϑάϊη ρΡ ἴδα. 

ἡμέρας, 

Ῥσοπλίβα - ΟΕ ἢ 

- δικαιοσύνη: 
τ θοῦ 655 

ἀγαπητοῖ, ταῦτα 
Ἰονοᾶ (ομ65), ἴδεβα ({π1}65) 

ἄσπιλοι καὶ 
ΒΡοΟΙ6 55 (Ομ 65) δῃᾶ 

ἀμώμητοι 
ὉΠΡΊΙΘτΩ αὶ (065) 

α ΤΟΠΟνΩ 5, 071,8,18,16-:8. ἐΠη6 ΤΙ 5, ἘΒΑνΡδ νυ". 

ἘΠΕ 6 Τιοτᾶ, Ονεϑ.; 
ἄου 1 Οογιηϊῃίαηβ 16:17. 125 Ζ6 πόνϑ, {7.811 

ΒΑΘ 1:18, 

τῷ Ἐπ γε λμα τρῆμα ᾿βασίῃ . ὑπαὶ 6 816 

23 ῬΕΤΕΒ 8:10---ἰὅ 

ΔῊ .(ἴο Ὀ6. ἀροίγογοα 
Ῥυῦ ἀδδίσοβ 8411 ὅο δὖ- 
οΐ ὕο χορθηύδοσθ. 
10 Υοῦ σομονδ 5 ἀδν 
ΑΜ] σογὰθ ἃ5 8 ἰῃίοῦ, 
ἢ ΜΏΪΘΏ ὑμ6 ὨΘδυΘῺ5 
ΨῚ1 855 διΔΥ ΜΠ 
8ἃι,ὁ) ἰδδίηρ ποῖϑο, Ραῦ 
86 οἸοσαθηΐα Ὀοίπρ ἴῃ - 
ἴδηβοιν ποὺ Μ11ὈΡ6. ἀϊ5- 
βοϊνθᾶ, δῃηὰ θαγσι ἢ δῃα 
ἰὴ6 ΨψΟΚΒ ἴῃ Ὁ Ψ1Πλ 

᾿ς [8ὲ ἀϊδοονογθᾶ. 
᾿. 11 Βίηῆσθα 411 ὑῆθϑδα 
ΜΒίηρε. ἅτ ὑπ ἴο Ὀ6 
 αἸσϑοϊνοα, ψδῦ βού Οὗ 
Ῥουβοὴβ οΟὐρὺ τοῦ το 
6 ἰῃ πον. 8οίβ οὗ 

σοπμαποῦ πᾶ. ἀθθα5 
οἵ ροάϊν ἀπσνούϊοῃ, 

12 ανοληρ δα Κοορ- 

ἱπρ. 61086. 1π. χα 6 
ΡῬΥΓΈΘΘησαΡ οὗ 086 ἀδὺ 
οὗ σοθονδῃ,: ΤΥ ΡὮ 
ΜΏΪΟΒ - [{86].. ὨΘαΥΘῺΒ 
ὈΘΙΏΣ οὐ Ἧτδ᾽ ΜΠ Ὅ6 
αἰϊδβοιναα., δῃηά [86] 
οἱδικθαῦς ραΐαρ ἴα - 

ἰθΏβοιν Ὠοῦ. Ψ}]1 τ}! 

13 Βαὺ θοῦ δῖ θὰ 
ὭΘΔΥΘΩ5. 8ηᾶ: ἃ ὯΘΥ 

νθλϊληρ,, δοσοχαϊῃρ,. ἴο 

Ὠἰβ. ὈΓΟΠλΪδθ, δηᾶ ἴἢ 

.8656 σὶρ ὐθουϑηθδθ 15 

ἴο ἄν}. 
14ἩΉἩ θη ο6, Ὀοϊονθᾶ 

ΟἿΘΠ, 5ίηοθ ὙγὙοὸὺῦ 816 

απϑλύϊαρ θα ὑμ Ρ 5, 

ἄο τοῦκ υὐχηοδὺ ὅο Ὧ8 

Σουμα ΔΗ ΡΥ Ὠἰπὰ 

Βροῦθαβ δῃᾶὰ ὉΏΌΙΘΙῚ- 

ἰϑηθα δῃὰ ἰῇ Ῥθ80θ. 

15 ἘΠῚ ὑπ υτοΘ, Ο0- 

513 ὕμῃθο Ὀδύϊθῃορ 

ΟἿ ΟἿΣ Τιοτὰ 88 

βεϊναύϊζοα, .5ὺ 85 

ΟἿΣΙ Ὀεοϊονθὰ Ῥσχγούῃ- 

ΟΣ 811 δοοοσγάϊῃηρ ἴο 

125 ὅθθ Αρρϑηᾶϊχ ὑπ- 
σοᾷ, 



3 ῬΕΤΈΕΙΝ 8:16--.18 

τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν 
«6 πανί Ὀδ6θὴ σίνβσ ῃ ἴο τὰ ννϊδάοσα πὸ νντοῖα 

ὑμῖν, 16 ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς 
ἴο χοῦ, 85 8153 0 ἴῃ 811 ἢ. -}.]} 

λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν 
[6] Βρεακίῃηβ ἃ ἴθ δροχξ ἰμεξα ({λ}55), ἰὰ 

αἷς ἐστὶν δυσνόητά 
ΒΏΙΘῊ [Ἰδ 6 5] τ ἶδ Βαχὰ ἔοὺ σταϊηαᾶ 

τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ 
Βοχῃβ (55), ΜΈΙΘΝ 16 ΠΟΙ ΟΙΘΘΓΏΘΙΒ δηᾶ 

ἀστήρικτοι στρεβλοῦσν ὡς καὶ τὰς 
πηβίοδαν ΔΙ6 ἀιβίοσ 85 8150 [3.1 

λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν 
Ιεξίονοσ (ΟΠ 65) Ξουϊρίυσεβ ἰοννασα 6 οὐ ΟΥ̓ ἴμοση 

ἀπώλειαν. 
ἀοεϊσαοίίοι,. 

11 Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, 
χου Ἰῃθσοῖοσο, Ἰονεᾶ (ο1Π65), 

προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα 
Κηοννίη θα έοσο Ρὸ συδγαϊηθ σουχβοῖνοθ ἴῃ οχᾶου ἐμαὶ 

μὴ τῇ τῶν ᾿ ἀθέσμων πλάνῃ 
ποῖ ἴο ἰῃ8 οΥ ἰῃ 6 ΠΙΘΡΑῚ (Ομ 65) ΕΥΓΟΥ 

συνατταχθέντες ἐκπέσητε τοῦ 
Βδν]η8 ὍΘΘῺ 16 ΟΕ ἰοβείμοσς σοῦ ταϊσμΐ 5811 οὐἑ οὗ ἐμ 6 

ἰδίου στηριγμοῦ, 18 αὐξάνετε δὲ ἐν 
ον ἔσῃ Ἐχϑάπμθϑβ, 6 γοῦυ στοννίηῃβ Ρυΐ ἱἰπ 

χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου 
υλᾶάοβοινοα Κη η655 δια Κηον]εᾶρο οὗ 6 Τιοσχὰ 

ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ 
οι δῃηά οἴ ϑανίοῦ “655 ΟὨγχιϑί, Τὸ τα {μα 

δόξα καὶ νῦν. καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. 
ΒΊΟΥ δῃα ἤονν δηὰ ἰηΐο ἂν ΟΣ δθ6. 
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ὑπθ6 ψιβάοχῃ ρίνθη 
Ὠἰτπλ 4αἰ8ὺὸ ψτοΐθ σοῦ, 
10 βρθακίῃρ δροιυΐ 
[656 πῆρα ἃ5. ἢ8 
ἄοοϑ δῖ8δο 1ἢ 811 [ὨΪ5] 
Ιοὐΐοσβ. σῷ ὑπθίῃ, Ὠον- 
ΘΥΘΥ, ΔΥῸ 506 ὑϊηρ5 
μασά ίο υμπᾶογϑίδηα, 
ΜΏΪΟΏ 6 πηΐδυρης 
8η ἃ υπϑῦσϑαν 816 
ἐν ϑῦηρ, 85 [06 } ἀ0] 
διῖδὸ μ6 τοϑὺῦ οἵ [8 
ΘΟΙΙΟύΤοσ, ὧο ὑπμοὶρ 
οὐ αἀοϑυγαούϊ οι. 

ΑἸ] ΎΧου, ὑμογοΐοσζα, 
Ὀϑονθᾶ οὔθϑ, δυϊηρ 
(ηἷἰ5 δᾶάνδῃσθο Κηον]- 
οἄρθρ, Ρ6 οὔ τοῦ 
ϑσυατὰ. ὑμαῦ τοῦ τῇδ 
ποῦ Ὀ6 Ἰρᾶ αἀνᾶὰν σι 
πολ ὉΥ 6 ΟΥΤΟΥ οὗ 
[86 αν -αἀοίνιηρ, Ὁθ6ο- 
ΡῚ6Β δηὰ 1811] ἔγομ) 
χοῦ οὐ 5 θδαζαϑ- 
ὯΘ655. 18 Νο, Ὀπῦ ρΡῸ οὔ 
στονίηρ ἴῃ ὑπ6 πηᾶθ- 
βοσνθα κἰηάηθδς δηὰ 
Κηοψιθᾶρο οὗ ΟἿΓ 
ΤΠοτὰ δηὰ ϑανίοῦ 56- 
Β5Ὲ5 ΟἸὨγχίδὺύ. ΤῸ ϊἰπὶ 
[6] 8 ροῦν οί 
ΠΟ δῃᾶὰ ἴο {ῃ6 δ 
ΟΥ οἰογη λέν. 

Ιωάανου Α 

ΟΕ ΙΟΗΝ 1 

Ὃ ν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ 
1 ΔΈ ΓΝ ἣν ΥΟΤΩ μον κη μές, δ ΣΈ 10 ο 

ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς 
νε πᾶνε βεθὴ ἴο 188 

ἐθεασάμεθα καὶ αἱ 

ψε ἤδνϑ μρασγά, ὙΏΙΟΒ 

ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ 
ΟΊΘΕΝ οἔυ5, ψΒϊσἢ 6 νἱοννοα δὰ {μ6 

χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου 
χαλας οἕ τὰς ξεϊΐ, ᾽ δροῦ 6 νογὰ 

τῆς ζωῆς, --- 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, 
οξίβε 1216, -- δᾶ 6 6 ᾿ νν»85 τηδῃϊγοβίθα, 

καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ 
δια ψΨα ἔδνα 5866) δῃηᾶὰ 6 816 Ῥθδύίῃβ νΣη6 855. δηᾶ 

ἀπαγγέλλομεν ὑμν τὴν ζωὴν τὴν 
να 816 σϑρογίϊῃβ Ὀ8ῸΚ ἴοχοῦυ  ἴῃ6 1116 16 

αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ 
ενουϊαϑεηδ νϊοῇ. ννὰ5 ἰοννασα ἴῃς Ἐδίμου δπᾶ 

ἐφανερώθη ἡμῖν, --- 8. ὃ ἑωράκαμεν 
1 ννὰ8 τηδυηϊξοϑίεα ἴἰο τϑ, -- ΜΝ ΏΪΟΒ ννὸ δνθ βθδὰ 

καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν- καὶ 
δηα 8 Ὦδνο ϑασγά τν 8 δ. τϑθροσχίϊηρ 80. 8]50 

ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν 
ἴο γοῦ, 1 οτᾶργ (δὲ 8150 χοῦ ΒΥ 5 

ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν: καὶ ἡ κοινωνία 
τοῦ ΓὩν Ὀ6 Βανίῃρ ἢ 0; διὰ ἴῃ6 - βῃδχηβ 

δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ 
θα ἐμ8 ΟἿ νὴ ἴθ. ἘΔ δὰ 

αὐτοῦ  ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: ἀ καὶ 
οὗ χη οὔ εοβαβ ΟὨχίϑβί; δΔηᾶ 

γράφομεν ἡμεῖς ἵνα ᾿ 
νΕ δῖδ τσ νΘ ἴῃ οτάου ἰπδὲ 

πεττληρωμένη. 

τοῦ υἱοῦ 
τ 6 5οη 

ταῦτα 
λθ56 (1 55) 

ἡ χαρὰ ἡμῶν Ε 
16 10γ οὔυβ δ. 6 αν ΘΘῺ Συ]8]16α, 

ὅ Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ 
Αὴὰ ἰ5 (1595. ἔβα τδϑϑαθσθ ΨΒΙΟΝ 

ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν 
δηἃ ν)ὲ 8.6 ΒΠΟΌΧΟΙΩΡ 

ἀγγελία ἣν 

ἀκηκόαμεν 
ἵν ᾶνε Ὠβαζγά ἔγστοα ἢἔΐτα 

ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστὶν καὶ σκοτία 
ἔογου, ἔμπα ἐὰξεὸ αοά πρῃΐ 15 δα ἀδυκηθ55 

οὐκ ἔστιν. ἐν αὐτῷ οὐδεμία. 86. Ἐὰν 
Ὡοΐ 5 ἴῃ ἐετεοε ὩΟΏ6. Ἰξ ανοσ 

- εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ 
ΒΒ ὯὋ6 ΔῈ δνὶῃβ 18 Ὅ6 5Που }α δῶν ἰπδὶ 
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2 (565, 

1 Τρδὺ ΜΏΪΟΩ νὰ 
ἔτόσὰ [86] Ὀοσί- 

Ὠἴηρ, ΜΏΪΘΩ 6 Ὦδγα 
ὨΘΑΙΩ͂, πο γα δγα 
Βθρὴ νυ ΟἿὟΤΓ 6υϑε, 
ΨΏΪΟΩ ψὰ Ὧδνο νἱϑυνοαᾶ 
αὐνθη νον δηᾶ οὔζ 
ὨΘηα5 610, δΟΠΟΘΡΏΣΏΡ; 
ὋὉἢ6 νοι οἱ 1116, 

΄τ6 1116 85 
ταϑᾶθ χηϑηϊζοϑί, δῃηᾶ 
6 δνα β566ὴ δηα 8.8 
Ὀθασηρ τινθο δῃᾶ 
τ ρουθρ ἴο σοῦ δ 
δνουϊδϑίϊηρ. 1116. ψ σα 
ψΜὰ5 ἱ {π6 ῬδίμοΣ 
ΔΩΩ͂ ψὰ5 τηϑᾶδ χηϑηΐ- 
[εϑὺ ἴο. 5,,ὺ, 8 ὑμδὺ 
ΜΏΪΟΩ 6 Ὦδῦθ 566 
Δα Ὠραγὰ χὰ ἃ16 γϑ- 
Ῥογίίζῃρ αἷβδο ἴο ὑοῦ, 
ὑμὰῦ ὑοῦ ἴοο ΙΔΔΥ Ὀ6 
ὨΔν ΩΡ ἃ βμδυίηρ ἢ 
5. ἘΠ ογσηοσθ, [18 
ΒΏΔΡΙΩΡ οὗ ΟὟΤΒ ἰ5. ΜΙ ῸΏ 
ἴὴ6 ῬδύθΘΥ δηα στ 
Ὧϊ5 ΞΟ. δεϑθὰ ΟὨγίβῦ. 
4 Αῃπὰ 50 ψὲ 16 υτὶῦ- 
ἴὴρ ὕϑβϑθα ὑπίηρβ ὑμδῦ 

ΟἿΣ ΟΥ ΙΔΥ. Ὁ6 ἰῃ 

ΕᾺ11 ΤηΘαΒΌΧΘ. 

δ Δηὰ (ηϊδ ἴθ. 8 

τθϑϑθθ ΜΏΪΟΏ Μὰ 

Ὦδνα Ὠδασγὰ ἔσγομῃι ὮΪΠΔ 

δ 81:6 -ϑΠΟυ ΠΟΙ ΩΡ 

ἴο τοῦ, ὑμαὺ Οαοα [15 

Ἰἰρῃῦ δηᾶ ὑὔθσθ 15. 0 

ἀδυκηθθβ δὖ 811 ἴῃ 
πίον τὰ τὰ. 6 τῇ 
6 ἴ8κ6 δ κἰδίθ- 
τηθηῦ: “ὙἼἴἷ7ὲσ δῖ Βᾶν- 

5 ἃ. βῃδχίῃρ 1 
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αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει 
ὮΣηὶ δῃᾷᾶ ἴπ ἰὯ6 ἀδυκῆθϑβ Μὰ ὁ ΤΩΒΥ Ὀ6 ψναϊκίησ δρουΐ, 

ψευδόμεθα καὶ οὐ 
ἍὝΨ6 Δ΄ Ἰϑ1ὴ5 δῃηαὰ οὶ να ἀχὸ ἀοίϊπβ {86 

7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ 
ἱέενεν θὰ ἴῃ ἴμ6 Ἰέρῃὺ τνα τὰν 6 νυ δικίηβ βθσαϊ 

ὡς αὐτὸς ἔστιν 

περιπατῶμεν, 

τὴν δ ΠΕ ἰοὺς 

περιτατῶμεν 

τῷ φωτί, 

Δ ὁπ δῃοίμοῦ δῃμᾶ ἴῇβς Ὀ]οοῦ 

υἱοῦ. αὐτοῦ 
ζ ΐὰ {18 οἸαδβίηρ. 

ἀπὸ πάσης ἀποδς : 

ΤΕ ον τνα 5ῃουα ᾿ς Κ᾽ ἘΠῚ 

6 δὲ σηβκίηρ' ἰο οστὶ 

ἧ ἀλήθεια. οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 

να ΔΙῸ πανίηρ, 

ὁμολογῶμεν. " : ᾿ πὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός 
6 ἴὯϑ Σ οοπέθββίπε τι ὶ 

᾿ ἵνα, ἀφῇ 
Ἦθ 15 ᾿δπα αἰρμῖθουβ ἴῃ οτᾶου ἰδαΐ Β6 ΤαλΕ 16ὲ ξο ὑὸν 

ἔπος πὰς. ΣΟ ὩΣ καὶ 
Ὡς δθάᾶ. Ἐξ μὰ οἸδδοβθ 

αὐτιόηίοδαθήξες: 

ὅτι. οὐχ - ἡμαρτήκαμεν, 
8 δνθ βἰπηβα, 

- λόγος αὐτοῦ 

νγῈ Ξθοι]α 58. πε: ἤοτ 

νε 816 τοῖα ρο 

οὐκ ἔστιν. : ἐν ἡμῖν. 

ΤΙ 6 εαλάγερῖς ᾿ ᾿ ΕἸ ὙΠ (ἰμΐαρ9). 

1 δὰ ψτιηρ 1ὰ οτᾶοσυ (μὲ 

του ἐπ: σογαχϊῦ πὶ. 

ταράρλητονι. : ἄρ 
ββουϊάς Φοχηχητῖ βίῃ, ἜΘ Ἐν] ἌΔΥΡΑΕ 

τἰεἈίθοιιβ (οπ6}} 

ἐστιν' περὶ 

Ῥτορ δου 

τῶν ἁμαρτιῶν" ἡμῶν, Ξ 

τῶν ἡμετέρων μόνον ἀλλὰ καὶ 

1060 

Ηἰηι," δῃηᾶὰ γοὺ ψὸ δρὸ 
ΟἹ ΜαϊΙΚίὴρ 'ἴῇ ἰδ6 
ἀΔΥΚΏΘΘ5, 6 816 ᾿γίηρ 
ΒΘΗΩ 8.6 τοὺ Ὁ͵Γ80- 
{Ἰοΐηρ ὑπ ὑγαῦῃ. 
ΤΉοΜανον, 1 τ 818 
ψΘΙΚΙρ ἰῇ μ6 Ἰρῃΐ 
85. Ώ6 ὨΙΠΊΒΘΙΣ ἰ5 ἴῃ 
[88 ᾿Πρῦ, τα ἂσ δα 
8 5ῃδχίηρ ἢ ομδ 
ΘΟΙΠΟΣ, δηῃηὰ [68 
ὈΙοοᾶ οὗὐ σ658 Ὦϊπ 
οι. ΟἸΘΘΏΞΘ5. 05΄ ἔγοχὴ 
8} 5'η. ᾿ 

81 τῷο τθκο ἴὯ6 
βϑδίθιπθηῦ: “Ὑἅὄὸὺ δνθ 
ΠΟ 5'π,᾽ ψΜ.᾿ὶ. 816 

.} 5] δαϊηρ ΟὌΓΞΘΙΝΘΕ 
Ἰφδηᾶ ὑμ6 ὑταῦδ: 5 
ποὺ ἰῶ 5. 91. χα 
σοηἕθεβ ΟἿΟΣ 5ίῃϑ,. 6 

5 αὶ τ} δηάᾶ. τἱρῃ- 
θοῦ 80 85 ἰο ἔοχὶ 
Βῖνθ 5 ΟΣ 5ἰῃ5 δῃὰ 
ἴο ᾿ΟἸθθηθδθα 5 ἔ͵ΙΌΠῚ 
811 Ὁγὶθ ὐθοῦσ 688. 
1010 χα τῦϑκο ἐΐδδ 
ϑὐαϊοιηθηῦ: “ἧ᾽ε δγα 
ποῦ 5ἰπῃβᾶ,, 6 818 
τπιδκῖτθρ πὶ 8. 1187, 

ϑιιᾶ 5 ψοτγα 15 ποῖ 

ἴῃ 115. - 

2 ΜΡ {0016 ΟὨΣΠΙάτρΩ, 
Ὶ δὰ ὙΣΙὴσ τοῦ 

[6586 ΠῚ Π 55. ὑμπδῦ 

χοῦ ΤΩΒΥ ποῦ δομλ- 

Τα ἃ 511. Αδὰ γοῦ, 
1 ΒΆΥΟΏΒ ἄσδϑ ᾿σοχα- 

τοῦ ἃ δίῃ,  δᾶγ6 

 ὨΘΙΡΕΓ ἀΐὰ ἐμ 
δίδου, σεδίδ. ΟὨτῖβί, 

8 εἰσμέθοῦϑ. 18. 

ΦΖΑμᾶ πὸ ἴβ. ἃ γος 
ΟἸΘΙδίοΥν 5ΘΟΙΙΗΘΘ.- ΤΟΥ 

ΟἿ δἰῆβ, γοὺ. ποὺ ἴὸῦ 
ΟΞ ΟἿἹΥ μυῦδ 8150 

1051 

ὅλου τοῦ κόσμου. 8 Καὶ “ἐν τούτῳ 
ΨΜΈΏΟΙΘ . 6 ννουϊά. Απα 1Ώ 115 

γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, 
νγ8 ἃ Κη 5 ἴδε νὸ αν Κόοννῃ Βέμ, 

᾿ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. 
Ἰδενεῦ {π6 σοπισηϑηατηθηΐβ Οὗ τη τὲ ΤῊ8. πξοβυο, 

4 ὁ λέγων ὅτι "Ἔγνώκα αὐτόν, καὶ 
“ΤῊ (οπ6) ἐΥΥΩν ἐμαί πᾶνε Καον Βΐση, δπᾶ 

τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ . τηρῶν ψεύστης 
ἴὰᾷε σοτχασηδησαχήθηίβ οὗἩ Ὠΐτη ποῖ ΘὈβοιν πα 118. 

ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν’ 
15, Δδῃᾷᾶ ἴῃ. [15 (6) βὰς χα ποῦ 15; 

5. ὃς δ᾽ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν 
ΨΏΟ θὲ ἬΪΘΙν ΤΆΘΥ 6 ΟὈΒοσν η 5 οὗ ὨΪ ἴπμ6 

λόγον, ἀληθῶς ἐν. τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ 
τόσα, ἐγ "ν πὰ {πὶ5 (ο 6) 1ὴ6 ον οἵ 188 

θεοῦ τετελείωται:.- Ἐν τούτῳ γινώσκομεν - 
αοα 885 Ῥδθϑὴ ροσυίθοίρα. ἴὸθ'΄ {ῃϊ9 Ψὸὲ σε Καοννἱὴβ 

ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν" "ὃ «ὁ λέγων ἐν. αὐτῷ 
ἰδδὺὶ πὰ ἢἰσπλ να δῖδ; ἐδ δ᾽ (οἢ 6) βαυὶηρ ἴῃ Ὠΐσ 

μένειν - ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος 
ἴο Ὀ6᾽ Τοσηϑιὴ 5 ὯΘ 15 οὐ δοοοχαϊηδ δ5. μαῦ (06) 

περιετάτησεν καὶ αὐτὸς. περιπατεῖν. 
ναι Κοα δροῦῦδ δ'ϑὸ. ἢδ ἴο Ὀ6 δίκη δροαΐ. 

7 ᾿Αγαπητοί, οὐκ ᾿ 
Τονϑβά (ΟΠ 65), "ποῖ οουτιθη ἄτη απ!" ὯΘΨ 

γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐντολὴν παλαιὰν 
1 δΥὰ ΥΩ ἴο τοῦ, ὑαὲ «οταπιθάταεῃι. - ΟἹ Π᾿ 

ἣν εἴχετε ἀπ᾽, ἀρχῆς: ἡ, 
ὙΒΙΘΒ γοῦ ΕΥΘ αν ἔΤΟΤΣ ΒΕΡΊΩΠΙΠΒ; “ ̓ ς [86 

ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος 
οοτζασηδπσσηθξ [6 οἸἹᾶ 15 ἰμ6. νοτὰ 

ὃν ἠκούσατε. 8 πάλιν ἐντόλὴν 
ψ Ὡς ἢ -- τοῦ Ὠρασᾶ. ἈΑσδΐὰα ὀογησηδλασηθας 

καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ. ἐστιν ἀληθὲς 
ὭΘ 181 ψΎΙ 5 :ἔο χοῦ, ΨΏΔΟΣ ἰχὰθ- 

ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι σκοτία 
π᾿ ΤΩ - δά ἴῃ τοῦ, Ὀβθοδῖιβα ἔπ αἀδυκΘ 85 

παράγεται καὶ τὸ φῶς. τὸ ἀληθινὸν ἤδη 
15 βοῖὶπϑ Ὀεβιᾶς ϑηά ἴῃς πσῆΐ τπ6 ἴτας ΔΊσθδαν 

- φαίνει. 
15. ΒΕ: ΣΡ. 

Ὁ ΤΥ ΤΊ Κομ6). 

ἐντολὴν 

᾿" λέγ, ὧν ἐν τῷ φωτὶ εἶναι ᾿καὶ 

16. ὑγοῦμου οΣ Ηΐγη Βαϊηϑ ἴῃ τῃ8 ἀδΥ ΚΠ 655. ἨφΘ 15 

τ . 10 ὁ - ἀγαπῶν τὸν 
ὉΠ γσὶρῃξ ον. Τῆς. (οι 6) - Ἰονίηβ᾽ - 186 

ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ “φωτὶ μένει, - 
Ῥτοίμου: οξδίπι ἴθ ἐμ6 ἩρΗΣ Βα ἰβ τουηδίηΐην, 

ἕως - ἄρτι. 

ΔῺΪ5 [ὈΘΥΒΟΏ]. 

καινὴν. 

ν τ ἐδ6 πεμὶ ἴο 6 δαια ᾿ 

τὸν ᾿ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν᾽ 

Ὶ ΨΖ0ῊΝ 2: 8---τὸ 

ἴῸΓ 8 ψῇοὶθ ποσὶ 8. 
3 ΑΠα Ὄν {πὶ5 γα ἢδνα 
ἴμ8 Κηονψιθᾶρα ἐμὲ τὸ 
ΒΥ οοῆβ ἰο ΚΗΩΟΝ 

Ξ ὩΘΙΏΘΙΥ, 1 - τα 
οομθπθ ορβοσνὶπρ Ὠΐ5 
σοι δ ηχηθηΐβ. 4 Ηδ 
μοῦ 5ᾶυ5: Ἵ ἴδγύθ 
ΟΟ6 ἴο ΚΠΟΝ ὨΓΏ,᾽" 
δὴ γοὺ ἰβ΄ τοὺ οὉ- 
βουνὶὴρ Ὠἰβ σοχητηβηά- 
Ταθηῦβ, 15. ἃ ᾿ἰδυ, δηᾶ 
[50ὼ6 πὰ ἰ5. ποὺ ἰῇ 

ὅ Βυὺ 
ΏΟΘΥΘΥ ἄοθθ ΟΌΒΟΥνα 
Ὧϊ5 ψογαᾶ, χα] 
“ἰη. [Ὡ15 ΓΡΘΙΒΟῺΪ 1.41: 
Ἴονο οὗ αοα Ὧδ5 ὈΘΘῺ 
τηϑδᾶβ ρογίθοι. Βν ὑπὶβ 
ψο να {ῃ6 Κπον]- 
ραρ ἰῃμ8ὺ ψὸ δῖ 1 
πίοι Ί  Ὠΐτῃ.. 6 ΕΓ 
ἰμαὺ 58. ὺ5 ὯΘ του 5 
ἴΏ ἀπίοθ ἰῇ Ὠϊτὰ 
ἰ5' πα ΟὈ]σαύϊουι 
ὨΪΏΒΘΙΣ 4180 ἴο ΡῸ ΟἹ 
γννοϊκίηρ 1πϑὺ δ5 ὑδδῦὺ 
ΟΠ6 ψΦΙΚΟά, 

1 Βοϊονβᾶ οἕιββ, 1 8Πὶ 
τ θη σοῦ, ποῦ 8 
ὯὭΘΝ οσοχπηηϑησθτηθηῦ, 
Ῥυὺ δὴ οἷα οοιητηδα- 

Ἴ ταῦ τ ο γοῦ: δΥ6 
δᾶ ἔσομλ [{Π6] Ὀδρὶη- 
᾿Ὡἰησ, ἜΠΙ5. Ἱα ᾿σοχὴ- 
ταϑλατηθηῦ 15 6 ψογὰ 
ΜΏΪΟΏ τοῦ θδζά. 
8 Αρϑίῃ, 1 8)ῃ1- τις 
ΧΟ ἃ ὩΘΧ σΟΙΏΤΩΒΠα- 
χηθηῦ, ἃ ἴδοὺῦ. ὑδαὺ 15 
πὸ ἰῇ Ὠἰβ σα56 δηὰ 
ἴὰ Ὑὑουκβ, Ὀθοδῖιβθ᾽ 8 

Ἴδα ΚΉΘ655. 15. Ῥϑδϑίηρ 
ΔΘ 804 6. -ὑχτὰθ 
Ἰσηῦ 15 ΒΙΞΈΒΟΥ: 581 - 
ἰὴ. 

τ 98 ΕΊΣ ΈΊΗΝ δι 6 
ἷἶβΒ ἴθ {δ ἰρῃῦ δηᾶ 
γοὺ δίθϑ. 5 ὈὉσοΐῃου 
ἽΒ ἰὼ [6 ἀδΘΕ5 
ἋΡ ἴο τσ ποῖ. 10 ἘΠ 

ὑδαῦ -Ἰονθϑ ἷβ Ῥσούμποι 
τουϑίηβ ἰὰ 6 Ἥρὗ, 
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καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν: 11 ὁ 
Δηά 1811-ϑΌθου ἴῃ πὰ ἤού [15; 186 (οτ16) 

δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ 
μυὲ δαίϊης ἰῃ6α Ῥσχοίΐδεςσ οξδίτη ἴῃ ἐπ ἀδυκη 685 

ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, 
Ὧ6 15 δῃᾶ ἰὰ ἰδξ ἀδυϊζηθθθ [6 15 νυδικίηβ δρουΐ, 

καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, 
δι τοὶ δ6 85 Κῆονῃ ΨΏΘΙΟ ἢε ἰ5 βοίηῃρ ὑηάᾶσδχ, 

ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς 
Ῥϑοβιιβα ἰὴ ἄδυκῆθεϑ Ρηπάρα τὰ8 Θὺ85 

αὐτοῦ. 
οΥ̓ Είσηῃ. 

1. Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ρά 
1 8 νυυ2ϊίης ἴο χοῦ, 1{{{π οσΠ]άσεη, Ῥθοδαβα 

ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ 
μδνθ Ῥθϑὴ Ἰοΐ βο οὔ ἰουοῦ ἐπ 515 ἰὰσου ἢ 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ: 3139. γράφω ὑμῖν, 
186 ἈΔΙΩΘ οὗ Είτω; Ι δὴ νυ ἰο τοῦ, 

πατέρες,σ ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ 
ξαΐμοσβ, Ὀθοδβα ὑοῦ μᾶνα Καοψῃ ἰδ 6 (ομ6) ἔγουω 

ἀρχῆς" γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, 
Ῥαρσι Ὡηρ; [δὴ νυ ἰίἰουγου, γυοῦηξ [ΤΠ6}], 

ὅτι νενικήκατε τὸν: πονηρόν. 
Ῥβοδαβα τοὺ πᾶνε σοῃηαποχεάᾷ ἰὰ6 ψιὶοκρᾶ (οΠ6). 

ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε 
1 τοί ἰοὸ χοῦ, {16 ῬοΥ 5, Ῥθοδαβο χοῦ αν ΚΟΝῺ 

τὸν πατέρα: 14 ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, 
1μ6 Ἐδίμοσυ; 1 ντοῖα ἴο τοῦ, Ταΐμοσε, 

ὅτι ἐγνώκατε τὸδῤδἠΠἠ ἀπ᾿ ἀρχῆς’ 
Ῥδοδῦυβα ὑοῦ ᾶνο Κιοννῃ ἰδα (οΠ6) ἔσοσῃ ὈΘΘΣΠΏΪΡ; 

ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί 
Ιχοῖθ ἰονοῦ, γψόοῦρ [χ6], Ῥθοδθβθ δϑδίχοῃβ 

ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν 
τοῦ δῖα πᾶ ἴῃ ψοτὰ. οὐίῃεαε αοα ἴῃ τοῦ 

μένει καὶ νενικήκατε τὸν 
15 τϑυηδιπτ δηάᾶ τοῦ δνο σοπαποχοα ἴὰΘ 

πονηρόν. ᾿ 
νυν ὶοκεα (οη6). 

15 ΜῊ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ 
Νοὲ δὲ τοὺ ἴονῖῃ'. ἴῃς ψννοσα ποί-Ρυΐ 

ες τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις 
16 (ἰξη55.) ἃ ἐδ του]. Ἰξονοσ δου α 

ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ. ἔστιν ἀγάπη 
ΤᾺΒΝ Ὠ6 ἰἸονίπθ ἴῃ 6 ψοσ]α, ποῖ ἱΒ ἴβα ἴονα 

τοῦ. πατρὸς ἐν αὐτῷ 16 ὅτι πᾶν 
οὗ [26 Ἐδίμοσ 1: Βΐτα; ᾿Ξ ΕΙΞ 8}} 

τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς 
{μα (μη 5) πὰ 6 ψνόσα, 6 ἄεδθίτθ οὔίδα 

σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ 
ἤεβῆῃ δδῃάὰ {πῈὸ ᾿ ἀφθδϑίσθοῪ οὐ ἰῃθ ΠΩΣ διὰ 

102 

8 ἴθ γ6 15. ὯῸ0 Οϑιιδα 
ἔοσ δυθθιησ ἴῃ Ὠϊΐπ 
οδ36. 11 }ἘἘὺὺ Π6 ὑμδὲ 
Ὠδίθς ἤἷθ Ὀσούμπον ἐπ 

ἷῃ μ86 ἀδυκθθα5 δῃηᾶ 
ἰ ψΔΙΚίησ ἰῃ ἰὴ 
ἀδυίϊζηθαβ, δια Ὧ6 ἄορα 
ποὺ Κῆον ΨΜΏΘΙΕ Ὧ 
ἷς σοίῃρ, ὈΘοδασ6 ὑῃᾳ 
ἀδυκθοα Ὧ85 ὈΙϊηἀρα 
ὯΪΐδ 6γ65. 

121 δὰ συ ηρσ τοῦ, 
εὐ 16 οὐ σθη, Ὀδοϑιδα 
γοῦκ δἰ ἤδνθ Ὀθθῃ 
οΥσίνθη ὑοῦ Ι͂ΟΥ ἐμ 
ΒΚ οὗὁ ἰδ Π8Π16. 
1321 δὴλ νυεϊίηρ τοῦ, 
ξαΐθουϑ, Ὀθοδθθ τοῦ 
Ὥδνθ οογθ ἴο Κῆον 
Ὠΐση ΨΏΟ ἰ5 ἔχοιμι [6] 
Ῥδριηηϊηρ, 1 δηὶ ττὶὶ- 
ἴῃς σοῦ, γουθ ΙΏΘΏ, 
Ῥδϑοδῖιϑθ χοῦ δνθ οοῃ- 
αὐποτοεᾶ ὑπ ψ]ὶοκρᾶ 
ΟἿΘ. 1 νυεϊύθ του, 
γουὴρ ΟὨΠ]άτοη, Ὀ6- 
οϑδα γοῦ ἤδνθ ΟΟΙ6 
ἴο Κῆαον 6 Ἐδύμου. 
1417 πτῖθ σου, ζ8- 
Πθ6γ5, Ὀθοᾶϑθ τοῦ 
Ὦδνθ σοῦ ἴο ΚΟΥ 
Ὠϊπὶ ΨΜΏΟ ἰ5 ἔσοσὰ [16] 
Ὀοριμηΐηρ. 1 ψυυῖα 
χοῦ, γουῃρ τῇ, 6- 

οδῦδα σοῦ 8:6 βχοηρ 
ϑηᾶ ὴ6 ψοσὰᾷ οἵ αοᾶ 
τουηδὶηβ ἴῃ τοῦ δῃᾶ 
χοῦ ἤδνθ οοῃαμπογοά 
ἴθ. ψὶοκοᾶ ΟὨΒ. 

15). ποὺ 6 ἴον ἱῃϑ 
οἰἴοσ 6 σοῦ] οἵ 
026 ὑῃΐηρα θὰ ὑδ8 
ψΟΙΙά. τῇ ΔγΟΙΘ ἸΟΥΘΒ5 
{μ6 ψοσ]ᾶ, ὑῃ8 Ἰονα οἵ 
6 ἘΔΟΠΟΙ 5 ἠοῦ ἴῃ 
Ὠῖτα; 16 Ῥϑοϑαϑθ ούοσυ- 
τῆΐηρσ ἴῃ μ)6 ψοσὶᾶ--- 

ἐπα ἄσδβδίσθ οὗ ὑμδ 

ἘΘΘῚ δυὰ πῃ ἀδθ6- 

Βα οὐ ὑμῃ6 δυῦὲβ δϑὰ 
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[8 5ῃονν αΐβριαν οἵ 
ΟὨΘ 5 ἸΏΘΔΩΒ ΟΥ̓́ ἢἴ7}6--- 
ἀοεοϑ ποὺ οτἱρίπαίθ τῇ 
Ὅ86 Ἑδύμον, θαὺ οτὶρὶ- 

ἡ ἀλαζονία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν 
ἴῃ8 βϑιξιδϑβυσηρίίοη οὗ ἴὴ6 1186 (πλθϑ5), ποὲ ἐξὶβ 

ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν: 
οὐδοῦ 6 Ἑδίΐδοσ, Ῥὰ ουἱοῖῦ 6 ψοσι ἃ [ἐ15; 

11 καὶ ὁ. κόσμος παράγεται καὶ δος ] [η6 ψοχ]ά. 
83 δε νοῦ] 15 ΒΟΪΠΕ Ὀθδαθ δ ἰῆ6 [17 ἘΠΙΥΘΙΊΠΟΤΘ, ὑῃ8 

ἐπιθυμία αὐτοῦ, ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα ] ψοτΙᾶ ἰ5. Ῥαπδίηρ ΘΎΤΑΥ 
ἄεβῖσα ΟΣἿ, {86 (οπ6) Ῥυΐ ἀοΐηρ ἰῇα. ΜΠ [53Πη4α 50 5 15 ἀρθϑίσο, 

τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Ραῦ ὯΘ6 μὲ ἄοθα ἐμ 
οὐίῃθ αοἂ [5 σεπιδίηϊηρ ἰῃΐο 16 866. Ψ11 οὗ αοῦ τουδὶ 

18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ ] ξΟΥΘνΕΓ. εν 
Τὐτ6 Ῥου5, ᾿ Ιαϑὶ ΒΟῸΣ 1:18, ᾿ δὰ 18 γουῦῃρ οὨ]άσγθῃ, 

καθὼς ἠκούσατε. ὅτι. ᾿ ἀντίχριστος [Ὁ ἰ5. 86 1Ι65ὺ ΠΟᾺΓ, 
ΘΟσΟΧΑ͂ 5 85 τοῦ Πεδτᾶ 1μδὲ δη οησιδ || ϑηῇή, δῦ δἃ5 γοῦ Πᾶγθ 

δα ὑπδὺ δηὐοησίϑὺ 
15 σΟΙΏΪΏΡ, οὐ ΟΝ 
ὕοτθ πᾶῦθ σοῦ ἴο 
ὍΘ ΤΔῺΥ 8 γί βίϑ; 

πολλοὶ 
ΧΩΘΔΩΝ 

ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι 
15 σοχζηϊῃ δ, δορὰ Ὧονν ΔηΙΟητίϑίβ 

γεγόνασιν: - - ὅθεν γινώσκομεν ὅτι 
Ὧδνθ ςοτὴθ ἴο ῬΡε6; ἔτγοτα νῆϊο ἢ ννὸ δύο Καοννίηρ ἰμδΐί 

ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 1. ἐξ ἡμῶν. ἔἴγοα ὙΏΪΘῊ ἔδοὺ γα 
Ἰαβδὲ ΒΟῸΣ ᾿-.. 11 15. Ουΐ οὗ 5 ᾿ρϑΐηὴ [ῇ6 Κπομὶθᾶρο 
ἐξῆλθαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν] ὑμδῦύ ἰὐ 15 [16 Ἰαϑὺ Βοιγ. 

ἴπ8ν σατλθ οὐδ, Ῥὰΐ ποὶ ἴμὸν γοτθ ουὐΐοῦ 5; |19 Ὑὴ6Υ ψοηὺ οἂΐ ἔγοχα 
εἰ γὰΡρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν, μεμενήκεισαν [15, θαῦ π6 7 ψαῖθ ποῦ 
18 τοῦ ουὐΐοξέ 8 ἔπον αχθ, πον δὰ χϑιηϑίηθᾶ ἰ ΟΥὨἩ ΟἿΣ δοχῦ; 10 11 [6 7 

εἷν ΠΕΡῚ ἡμῶν’ ἀλλ᾽ ᾿ 'νπ δά Ῥβϑῆ οὗ οι βογῦ, 
ν εὐ δ 5; . Ὁ Ι ΪῺ ΟΥ̓ Σ ἐπδῖ 86 }7ὺ ψουἹᾶ ἤδγα τϑ- 

ανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν : 
16. τσὴ Ὀ6 τηδηϊξοβίρα ἰδὲ ποῖ ΤΠ 6ν 8.6 ΠῚ ΤῸ μαι ἜΝ 

Ε ΣΤῸΝ ὭΣ ας αἱ τ πε τῸΝ , ΕΥ ψεοηὺ οἱ 8 πάντες. ἐξ ἡμῶν. 20 καὶ ὑμεῖ χρίσμα ᾽ 
811 ουὐο Ὁ «5. Αμᾶ ἐπε ἈΟΑΥΥΠᾺΣ 10 τηϊρηῦ ΡῈ βῇῆοψῃ ὑρ 

: ἔχετε . ἀπὸ τοῦ ἁγίου: |Βαῦ ποὺ 811 ἀτ8 οὗ οὔσ 
τοῦ 816 αν 5 Ζγοτα 1μ6 ΠΟΙΥ (οπ6); [ ϑογὺ. 20 Αῃηὰ σοῦ ἤδνθ 

οἴδατε πάντες -- 21 οὐκ ἔγραψα 88 δηοϊηὐηρ ἔσοσα ὑμ6 
γοῦ δᾶνα ΚῆοννῃθἨ 811 (ΟΠ 65) -- Νού Ιντοῖβ [ΠΟ] Οπ6; 811 οὗ τοῦ 

ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε ες τὴν [δνα ΚΩΟ τὰ 
ἴο γοῦ Ῥδοϑιβα ποῖ τοῦ ἤδνα Κπονῇ τῃ6 ὲ Ψ]ΕάΚΘ, ΟΣΣῈ 

ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε. . αὐτήν, ἐτνΣν Μ, ἐΡερδιυθο 
ἐγαΐῃ, , Ῥαξ. Ρϑοϑθδθο σοῦ δνε Κποννὴ 1, ΄ ἐδανττ ἐῈΝ ΚΠΟΥ; ἴθ 

. « 5 Ἂ Η . ͵ 54} " ΘΟΘῸσ6 Ὑο καὶ ὅτι -πᾶν- ψεῦδο ἐκ τ ἀληθείαι : : : 
δρᾶ ἐμπαὲ δνϑὺν 16 Ὁ ουὔΐ οὗ ΜΗ ΓΥΝῊ 5 ἸΚῆον 10,. δη Ὀθοδίιθ8 
οὐκ ἔστιν. ὯῸ "16 οὔἹρίῃηδίθβ Ἡ]Ὲ 
Ὡς ᾿ 15. ; [δ “ἰσαΐῃ. ᾿- ..". 

22 ΜΏΟ ἰ5. ῆ6΄ Πδσ 
1 10 15. ποὺ ἐῃ86 ομβ 
ἵμαῦ ἀθηΐϊθβ ἐμαῦὺ 96- 
ΒῈ5Β ἰ5 ῃ6 ΟἸἾτβὺῦ 
ΠῚ ἰ5 [16 δῃὐοηγιϑὺ, 

86 ομδ ὑπϑὺ ἀθῃΐθα [μ6 
ἘΔΙΏΘΣ δῃᾶ ἐμ6 ϑοῃ. 

22. Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ. ὁ 
τς ὝὙἯἯἯὯῶο ἶῖ 6. ἴἶδΥ. 1 ποῖ ἰῃδ (οη6) 

ἀρνούμενος ὅτι ᾿Ϊησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ χριστός; 
αἀδηνίησ ἰδδὲξ. ]}65ὺ5 ποῖ. 5 ἐδπθ ἐεεν ΕἸ χέ 

- οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ 
ΤΏϊ5 (οΠ6) . 15 “186 δ  ο σιβί, 1π6 (ΟΠ 6) 

ἀρνούμενος . τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. 
τὺ αΘΩΣΊΩΕ. 16 ἘΔδίμοΓ δηᾶ 1ῃ6 “ ὅοῃ. 
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283 πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ 
- νουγοῦθ. {86 ἀθηντ δ. 186. ὅοῃβ ποί-Ραΐ 

πὸν πατέρα ἔχει" ὁ ὁμολογῶν. τὸν 
ἴδε Ἐδίμοσ 6 15 βανίηρ; ἰδ8 (088) μ κτλ υβυνα 18 

υἱὸν: καὶ τὸν πατέρα. ἔχει. 234 “Ὑμεῖς 
ΞΟ δἰὸ. πὲ Βαίμοσ ἢ6 15 δανὶπρ. 

.δ ; ἠκούσατε. ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν 
ΜὨ στοῦ εαιῖάὰ ἔσο. Ῥοσίμηοσ, ἐπ σοῦ 

μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν. μείνῃ 
Ἰοὺ 1 Ὀ6 σοϊηβίηϊησ; ἰξδονοσ ἰῇ συοῦ βΞῃου!]α τοσδῖπ 

ἀπ᾿ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν 
ΠῊΡῚ ἔσοτα., ῬδθιΏΙ ΠΡ Ὑχου Βεδσγᾶ, δἷθϑο ὑοῦ 1η 

τῷ- υἱῷ . καὶ. ἐν τῷ “πατρὶ .". μενεῖτε. 
.μ)6 .- 5οὰ Δῃά. ἀπ. ἴῃ6. Εδίμεσ οτόυ ΨἘὶ τοταϑῃ. 

25 καὶ αὕτη ἐστὶν. ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς 
ΟΠ Αμα ἰδ. ἰ5 ἴδ --ρσοχηΐϊβα. ΠΏ Π Β6 

ἐπηγγείλατο ἡμῖν, -τὴν. ζωὴν τὴν αἰώνιον. 
Ῥτοχωηϊββᾶ. ἴουϑ, 6 186 186 ονουϊδϑίηξ. 

26 .- Ταῦτα ἔγρα ὑμῖν περὶ 
᾿ς 656. ({Π1055} ΙΓ χοῖδ ἴο χοῦ δρουΐ 

. τῶν πλανώντων ὑμᾶς. 27 καὶ ὑμεῖς 
1μ6 (οὔ65) Ἰηδκίηρ ἴο οατ' του- Δηάᾶ γοῦυ 

τὸ χρίσμα: ὃ. ἐλάβετε : ἀπ’ αὐτοῦ 
186 ἈΠΟΙΠΈΠΕ, πὐνΒίοα. χοῦ τεοοίνεα: το πίμπι.. 

«μένει. , ἐν “ὑμῖν, “καὶ οὐ ᾿ χρείαν 
1 15 τοχρδίμιτρ ΪᾺ χοῦ, απ ὩὨοΐ ἔζουτοοι 

ἔχετε . ἵνα τις 
Υοῦ 8.6 μαντὰ 5 ν 1ὰ ογάσδχ ἰδῇ ΔΏΣΟΩΘ 

- διδάσκῃ ὑμᾶς: ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτοῦ: 
ΤΣ Ὀ6 Το ΔΟ 5 τοῦ; . Ῥαΐ 85. ἴ 6 οἔδίτη 

᾽χρίσμᾶ διδάσκει ᾿ ὑμᾶς περὶ πάντων, 
δολ  θ5 ἰδ ἔεϑομηβ γοῦ δροιιδ 811 ([Ὠ]1Π55), 

καὶ -ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν᾽ ψεῦδος, καὶ 
δι4. ἰἔὰθ.- ιἰ5 πᾶ ποῦ. ἐξἰ5 ᾿ ἢ, δαὰᾶ 

καθὼς. ον ἐδίδαξεν ὑμᾶς, ᾿ μένετε 
δοσοτάϊην, 85, ᾿ξ ἰδυρξ “ου, ΡῈ χοῦ ΤΟΥ ΘΙ σ᾽ 

ἐν: αὐτῷ... 38 Καὶ νῦν, τεκνία, 
ἴῃ ᾿ ἴσα," οι (ΔΠΗΩ͂, ον, . 11{{Π16 ΟΘὨΠάΥΘῺ, 

᾿ 'μένετε ἐν αὐτῷ, . ἵνα. ἐὰν 
ῬῈ τὸῦ τοι δ η 5 π᾿ ΒΩ ἰὴ οτάσχ ἴαΆὸ ᾿ξ ονΟΥ 

εν φανερωθῇ - ; σχῶμεν 
6 βδου]ὰ ΡῈ ταδι δοδίθα ἱ ψε τλϊσῆΐ μᾶνα 

«παρρησίαν  - καὶ -: μὴ : αἰσχυνθῶμ μεν΄ .-- 
“ΟΣ ΞΡΟΚΘΏΘ55 ϑῃᾶ τοῦ εὔΧ 6 Τα Ὀ6 Ρΐ ἴο Βϑτωῃθ 

ἀπ᾽. αὐτοῦ ἐν. : τῇ -- παρουσίᾳ : αὐτοῦ. 
ἔχοτα. πὰ ἷἰπ 18 6΄.:- Ῥγεβθῶσοθ “: οἕ πη. 

2. ἐὰν ᾿ εἰδῆτε ὅτι δίκαιός - ἐστιν, 
ἘΣ ον Σ τοῦ 5Βουα Κῆονν ὑπαὶ τἰρίθοιβ. 6 15, 

᾿γινῴώσκετε - ὅτι - πᾶς ὁ: ποιῶν τὴν 
ΟΥΟῪ 816. πηόνπρ: τἰμδαὶ τ ονεσσοῦθ ἐπ 

ΕΑ ΘΓ. 

ἀοϊῃ {8Π6. 

10δ4 

“28 Ἐϊνεσγοῦθ ὑπαὺ ἀδ- 
Ὠἰδα- Ὧ6 ΞΟ. ἀοαθ ἠοξ 
Ὦδνδ {86 ΕΑΠΘΟΣ οἰὑ μου, 
Ἠδ ὑμδὺ οουὔδϑδδος [6 
Ξου [85 δ ΕΑΓΏΘΓ 81- 
50.. 24 Α5 ἴοΥ τοῦ, δὲ 
ὑμαὺ ψὩο. τοῦ δυο 
Ὠραζὰ ἔτγογῃ [86] Ὀ6- 
σἰμηΐηρ τοηλϑὶπ'. 
γοῦ. ἢ ὑμαὺ ΜΏΪΟΩ 
χοῦ ἤδν ἤθαζὰ ἔγοχῃ 
[006] ὑερίῃηηΐπρ τὸ- 
Ιηδῖη5 ἴθ τοῦ, στοῦ 
Μ11- αἰϑὸ δρίαθ. ἴῃ 
απΐοθ νι ὑμ6. ὅοῃ 
δια ἴῃ αηΐοῃ ἢ [6 

25 Βυτύμοτ- 
ΙΔΟΥΘ, ὑμὶθ 15. ὑῃ8 
ΡῬχομηϊϑθᾶ ὑμῖηρ ἐμαῦ μ6 
ΕἰμλΒΘΙΣ Ὀγοχηϊθθά. 5, 
7:6 6 θνουϊαϑῦ παρ, 

20 656. ὑπηρε ΟΣ 
τι χοῦ δρουὺ ἰοϑα 
ΨΏΟ δῖ ὑσυίηρ ο ῃγῖ5- 
Ιεδᾶά στοῦ. 27 Αῃμᾶ 85 
ἴοσ του, ὑπ6 διῃοιηὐιης 
ἰῃδὺ τοῦ τεϑοοινθα ἔΥΌΧΩ 
Ὠὶπὶ χτοχηϑὶηϑ ἴῃ... χοῦ, 
δηα στοῦ ἀὯο ἡοῦ πρρὰ 
ΔΏΟΩΘ ἤο 6 [θϑοῆϊηρ 
χοῦ; υῦ, 85... 6 

δηοϊηὐίηρ ἔγοτχ Ὠἰτχ. 15 
ἐδδοηΐϊηρ τοῦ δρουΐ 411] 
τηΐηρ5, δῃηὰ 15 6 αηᾶ 
15. ὯΟ 116, δα δῦ 85 ἰὖ 
85 ἰδυρῃῦ τοῦ, 1Τ6- 
τϑῖ ἴῃ υπΐοη ψνἱ ἢ 
Ὠΐτα. 28 50 ὕοόν, 1016 
ΟΠ] γα, -- τουγϑίη ἴῃ 
αρϊοη ψῖῦὰ Ὠἷπι, ἐπαὲ 
ΨΏΘΩΏ ὯΔ ἰ5.. τηϑάβ 
τηϑηϊἕοοῦ 6 ΠΩ αν 

, ΥΘΘΏΘΕΒ. Οὗ ΒΏΘΘΟΙ, 8δηά 
ποῦ: 6. βῃδιηδα δῦ 
ἔχοῖ πἷὰ. αὖ --β 
ῬΥΘΗΘΏΟσΘ. . 29 1 τοῦ 
Κηον ὑμαὺ Ὧ6 5 τ]ρῃ- 
ἔθου, τόὸῦ βϑΐϊῃ (6 
Κηονιθᾶρα ὑμδὺ ὄνοῖγ- 
ΟῃὩ6 ΨὯοΟ ργϑούξοθβ 

10δδ Ἵ 90ΟΗΝ 8:1---Ἐ 

ΤΡ θοῦ ϑη 655 ἢ85 Ὀ66ἢ 
Ῥοτα ἔγομπι Ηἶχῃ. 

αὐτοῦ ᾿ γεγέννηται. δικαιοσύνην ἐξ 
τὰ - ΒΘ 88 θ6ϑὴ βοποσζδαίθα, ΤΙ ϊθουβηθϑθ ουΐ οὗ 

3 Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν 3 Ξ68. ψμϑὶ βοζέ οὗ 
566 χοῦ ΨψΒαΐ βοσΐ οὗ 1ονε Ὧδ5 σίνθῃῃ ἰο 118 Ἰογαὸ ἰδε. ἘΒΒΟΡ 

ὁ πατρ ἵνα. ᾿ τέκνα θεοῦ [885 σίνϑῃ 8, 50 ἐμαΐ 
16 ῬαίμῈ [ἢ οτᾶορσ ἰδὲ σαΠᾶσεθ οξαοᾶ᾽ το 5Ὠομ]ᾶ 6. ΟΔ]16 

᾿ς Κληθῶμεν, 6ὨῈ καί. ἐσμεν, διὰ |ΟὨΠάτεη οὗ σοῦ; δηά 
τ ἐμοῦ] ἐπὶ οαΠοά, δα νγῈ 816. ΤὨΣΟΥΒᾺ 1 ΘΟ τὸ ἃγθ. Τὶ ἰ5 

τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ΨῺΥ ἐδε ψοχᾶ .οα5 
115 (5) ἰπμ6 τνοῦ]Ἱ τοὶ 15 Κῃονίηρ τ5 

ὅτι. οὐκ ἔγνω. αὐτόν. 2 ᾿Αγαπητοί, νῦν 
Ὀδοϑδυβθ: ποῖ τ Κπὸν Βίτη. Τιονοὰα (οη 65), ον, 

τοῦ δύο ἃ Κηον]θᾶρα 
ΟΥ 8, Ὀϑοδιδα 10 Ὠδ5 
ποῦ σοτηθ ἴο ΚΩΟΥ Ὠϊηλ. 

τέκνα θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω" 2 Βεϊονοᾶ οὔδβ, πὸν 
[25 Ἐ 06 ἔχ... οξ αοὰ νν6 878, δΔηά ποῖ δ5 γεῖ ᾿ γα 816. ΟὨΠάτοη οἵἉ 

. ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα: οἴδαμεν: αοά, δὶ 85 γοῦ ᾿ὰ Ἠδ5 
Ὑγ85 11 ἐν αἐξοθξεᾶ ναὶ να ΘΕΔΠ Ρ6. ὅὙὲάα Βανε Κῆόνῃ [ ηοῦ ὈΘΘῚ τηϑᾶβ χϑϑη]- 
ὅτι ἐὰν φανεῤωθῇ ὅμοιοι [1}65ὲ ψῇδὺ τ8 5181] 6. 
ἴα ἱξθνεσ 6 5βουᾶ "8 ἸΠΒΠ1 ΓΕ σίοα (ο685) {1} γεὰ. ἂἄο Κὺον ἐπὶ 

αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν | ψΏΘΩΘΥΕΣ 6 ἰ5. τἸηδᾶ8 
ἴο τα ψὰ ΜΠ] Ρθ, Ῥξοδαῦβθ. να ἘΠΔῚ 566 Ὦμ [γηβηϊοοῦ 6 5.811 Ὀ6 

, καθώς ἐστιν. 8 καὶ πᾶς ὁ ἔχων 11 Ἀἰτα, Ὀδοδαθα ψ6 
ΘαςΟΥΙ 5 ἃ5 Βε ὶς. Απᾶ νοῦν ἰῃ8 (Ομ 6) μανΐῃδ 5011 566 Ὠΐπὰ 7ιαδὺ 85 

τὴν ἐλπίδα ταύτην ᾿ἐπ᾿ αὐτῷ ἁγνίζει ἢ6 5. 8 Αῃὰ δνϑύσγοῃηρ 
16 ἤορα 115. ὡροὴ ΒΒ πε ἰβ ρυχίξγίη] ΜΏΟ Ὧ85 ἰῃΐϊ5 ὮΟΡδ βϑὺ 

ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν. ὍΡΟΣ Ὠΐπλ Ρυγ1ῆ65 Βτη- 
ἜΘΙΣ αδὺ 85 ὑξϑῦ οὴδ 
Ϊϊδ Ῥυτο. 

ἈΪΙΏΒΘ]Ε ἀξοσταιος 85 ἰπαΐ (οὔ) ρὰσθ. ἢ6ἴ5. 

4 Πᾶς -ν ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ : 
Ἐνεχν ἐπα (ομ6) ἀοίῃβι: ἰῇ ες. . δἰ 8150] . 4 ἘΝΘΙΥΟΩΘ. ΨῈῸΠΟ 

τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, Καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστιν Ὀγθο σα 8[ῃ. ἰδ. 8150 
ἴθ 1δυνΊΘ ΘΒ 55 Ὧδ ἰ5 ἀοίηρ, δῃὰ {86 δ . 15. ὈΡΛΘΠΟΙΕ Δ ]ΘΘΘΏΘΕΒ, 

ἴΝ 8 50 δ5'η 15. 1! }1655- ἀνομία. ὅ καὶ “οἴδατε ὅτι ; 
δε. Ἰανν]οεδινοῦς, Αηὰ τοὺ ἤδνα ΚΠΟΝΜᾺ ἰμαΐϊ ἌΘΒ5.. ὅ χοῦ ϊ ΚΠΟΥ͂. ἴοο 
ἐκεῖνος ΜΠ ἐφονει δ ἵνα Η: εὐδαῦ., ὑμαῦ... οὔθ. ψ88. 

"ἢ Ὁ Η 1. 
ἰπδὲ (οἢ 6) γν85 το δ᾿] θβίβα δ οχᾶεσ μαι. . ἄς Ἰαδὰθ χηδ ξεβὺ [0 ὕδῖκθ 

ἡ ιν [ΟὐΤ] 5'ηβ, δηᾶ 
ἴθτα 15 ὯΟ 51} ἴὰ Ὠἰσλ. 
6 ΕΘ γΟΘ. τοηϊδϑίηϊηρ 

ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ 
515 ἢ τηΐϊρσηΐ τ θΡ, δπὰ-- β. ἴὰ ΠΕ 

οὐκ ἔστιν. 6- πᾶς ὁ -ἐν αὐτῷ μένων [1ὰ υπίοῃ. ψι Ἡΐτη 
Ὡοΐ 15. ΈΝΕΥΥ [88 (ση6) ἀπ ᾿βίτα τεχηδι πη ἀΕΩΝ, ἘῸΣ ας Ν ᾿ ἄορθα ἡοῦ Ὀγϑοίζοθ βίῃ; 
οὐχ ἁμαρτάνει: πᾶς ὁ. ἁμαρτάνων οὐχ! : ΕΡΕ 
ποῖ 15. 5: ΔΏΣΩ; - ΝΟΥ ἰδ (ΟΠ 6) . 51], ποῖ Το τις ἰδοῦ ΡΥ οῦ 65 

ἑώρακεν αὐτὸ οὐδὲ ῤ  ΥἜἔ:ἔγνωκεν αὐτόν. τὰ ΠΗ: ΘΙΝΒΕΣ ΒΘΘΏ 
Πδ85 βεεὰ. πὰ ποί-ρυξ Πα 85 Κῆοση Ὠΐτχη. Ἷ Ἀἴτὰ ἐμ δρηαν ἴο: ΚΙΠΟΥ͂, 

17. Τεκνία, μηδεὶς -. πλανάτω ἐρῶ τ ἐδ πνν ΕἸ ΕΙΠΊΣΕΡ, 
τὐτῃθ ομάτε, ποοῦθ Ἰδέ ταβκα ίο οῖσ. . ὑοῦ; [16ὕ. ὯΟ. ΟΩΘ Ιἰδ]θϑα 

ἰδ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ζοῦ; Ὠ6 Ψγηο Οδγ- 
186 (οὔθ). ἅἄοΐῃηρ ἰδ τίρῃϊεουξηεβα στ σῃέθοιϊ  ΤΙΘ ΟἹ ΤΡ ΘΟΙΒΏΘΕΞ 

ἐστιν, - καθὼς ἐκεῖνος - - δίκαιός ἐστιν" 15 Τρ ύθουβ, 180. 5 
ὍΘ 15,. δοοοχάϊηῃρ δα ἰδδὲ (οῃ6) αἱραίεοιβ. . 5: 1 ὑπϑῦ- ΟἿ᾽ 15. Σἱρ ἰδοῦ. 



1 590ΗΝ 8: 8ὃ---14 

8 ὁ- ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ 
ΤῊ6 (ο6). ἀοϊπ ἱἰῆ6 51. οαΐοῦζ. 186 

διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ 
ὨφΘν]] Ἦφ15, Ὀδοβθθο ἔγοω ῬδϑΊηηδ ἰμ6 

διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη 
Ὁθνὴ 15 Βΐαθ. το (μἰϊ8 νγὰ85 τηδηϊοϑίςα 

ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύστ 
ἴθ ϑοὴῃ οξίῃβε οᾶἂ [1}1ἢ οσγάᾶφσυ ἰδέ ἢθ χηϊσῃΐ ἰοοβθ 

τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 
ἰῇ νοῦ οὗ (ῃ6 Ῥόν!. 

9 ΓΙᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ 
Ἐνοχν (δ (ομ6) δανῖηρ Θο βοποχαίεα οὐΐ οὗ 

τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι 
{16 ΘΟοά ΕἸ Ὡοΐ δε Ὶ5 ἀοϊῃη, Ὀδοβδῖιδο 

σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ 
ΕἸΞΙΞΙοΙ ΟΥ ΐὰ ἴθ Βίῃχ ἰ5 σϑυηβίπίηθ, δηα ποῖ 

δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ 
ἨΘ 15 8016 ἴο Ὀς δίπῖηθ, Ὀθοδϑιθα οὕδοῦ ἱπὸ αοα 

γεγέννηται. 10 ἐν τούτῳ φανερά 
Ἠ6 85 Ὀθρὴ 5ϑηρσγαίθα. Τὴ {15 (ἐ1π5) ταδηϊξοϑδί 

ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα 
15 1π6 σὨΠάτοη οὐ μα αοα δῃᾷ ἰῃ6 οὨΠάσοη 

τοῦ διαβόλου πᾶς ὁ ποιῶν 
ΟΥ̓ τμ6 ον; ΕΥ̓ ἐπὸ (οὔ6) ἤοΐύ ἀοϊηξ 

δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ 
τσ ϊθοιιβηθθα ποῦ ποῖ οὐΐοξ ἰῇ Οαοα, δῃᾶ 

ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 
186 (οὔ) ἤοΐ Ἰονίμα {με Ὀγοίῆθοσ οὔ βίῃ. 

1 ἘἼᾷὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν 
Βεοοδθθ {815 1β5 ἵἴῃε6 ππλρϑϑοσθ ὙΏΙΟΣ 

ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα 
γοῦ ρασγα δα} 15:2 ἘἘ ἘΠ 0:0 1π οχᾶδσ μὲ 

ἀγαπῶμεν ἀλλήλους: 12 οὐ καθὼς 
ὑν 8 ΤὯΔΚ 6 Ιον!8 ΟἿΘ δῃοίμου; ὩὨοΐ δοςοσαϊηρ ἃ5 

Καὶν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ 
Οδίΐῃ ουζοξ 6 νυ ὶοκοᾶ (068) ἔἤθννδα ϑδῃᾶ 

ἔσφαξεν τὸν΄. ἀδελφὸν αὐτοῦ: καὶ χάριν 
Ἠ6 βιδυβ τογεα (6 Ῥχοΐμεσ οξῆῃίτη; δῃα ἐδ: κΚ85 

τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα 
ΟΥ ναὶ βἰδυσῃίοσοα  ηἰ Βδοδδο 6 ΨΟΣΚΒ 

αὐτοῦ πονηρὰ ἣν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ 
ΟἿ Ὠΐγη Ψ]ΟΚΟα νναϑῦ, ἰῃ6 (ο65) αὲ οὗ ἰῆς ὑτζγοίῃποσς 

αὐτοῦ δίκαια. τι τ 
ΟΥ Εἰτχα τἰσηΐθοιβ (065). 

13 Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ 
Νοῖ Ρὲ τοῦ Ψψομάρυιηρ, Ὀχοίμουβ, 15 15 δίῃ 

ὑμᾶς ὁ κόσμος. ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι 
χοῦ ἐδ6 ψνου]ά. νε αν Κῆοννῃ ἰμδὲ 

μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς 
ψῈὲ ἔδνο βἰθρϑα δούοββ οὐ οῦ ἰῃ8 αἀραίῃ ἰηΐο 
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8816 ΨὴΟ Οοδισίθα Οἢ 
βία οτἱρίηδίοβ τὶ ἰῃ6 
ΠΏ ΘΝ], Ὀθοαδθα (88 
ὨΘΝΙ 85 άθὴ εἴη- 
πἷηρ ἔσο [86] Ρ6- 
δσἰηληίησ. ΕΟΥ ὑδὲβ 
Ριυσροδο ἰῇὼ6 βοὴ οὗ 
αοα νψ85 τηδᾶβδ σηϑῃϊ- 
θϑύ, Ὡδιάθῖν, ἴο ὈΥγθακ 
ἋΡ ὑπὸ ΨΟΥΚΕ οΟὗἨ [6 
ὨΘΥ]]. 

9 ΕνούσοῦΘ ΠΟ Ὧδ85 
Ὀδ6Θὴ Ῥοσὴ ζσοῃ) -οα 
οεδ5 ἢοῦ ΟΕΥΤΥ ΟἹ 5, 
Ῥδοδδαὸ Ηἰΐπ [Γορσο- 
αἀποίζνθ] Ξ6θα σγϑιδίη5 
ἴῃ ΒΌΟΗ ΟἿΘ, 8πα δ 
σϑηηοῦ ῃγδοίϊοθ βίῃ, 
Ὀθοᾶιθ ὯΘ6 δᾶ5 Ὀδθθὴ 
ὈΟΓῺ ἔγτομπι Ὅἀοῦ. 
10 ΤῊΘ οἰ άσθῃ οὗ αοά 
δηἃ ἰῇ6 οὨΠ]ασθη οἵ 
[16 6. δύρ δνυϊαάθης 
ὉΥ ὑμὶβ ἴδοῦ: Ἐνουυ- 
ΟΩΘ 0 ἀοθς τού 
ΟΔΥΤΥ ΟἹ ΥἱΡΘΟΌΞΏΘΕΚ 
ἄἀοοθ5 ποὺ οχἱρίηδὺθ 
ψιὴ Οαοα, ποίῦμοσ 
αο65 Ὧ6 ΨὮὯΟ ἄοοθϑ ῃοῦ 
Ιονθ ἢἢἰβ Ὀὑσγούμοϑχ. 
1 ΕῸΣ [15 ἰ5 ἔμ 
Ιθϑϑαρθ ΜΏΣΟΏ τοῦ 
Ὦδνο μραζᾶ ἔγοσζῃ [{Π6] 
Ρορσιπμηΐϊησ, πὲ να 
5ῃο ἃ αν ἴον οὸσ 
ΟἿΘ δῃοίηοσ; 12 τοΐ 
ἯΚ6Θ Οαίῃ, ψὮΟ οτῖρ- 
ἰηδιθα ψι [6 ψλοκροὰ 
ΟὯΘ 8δῃάᾷ ἱδιρηϊοσρα 
Πὶς Ὀσοίμοσ. Απμα ἔοσ 
[16 58.Κὸ οὔ μψῇϑὶ 
αἰϊᾷ Πο βἰδιιρ θυ Ὠἰσ 9 
ΒΘσοδ56 15. ΟὟ 
ΟΙΚΒ ψοῖ6 ψ]ιοκοά, 
Ῥᾳ0 ἰῇοϑθ οὗὐ ἰδ 
Ῥτγοίμο [ψ616] σὶρἢ- 
θοι 5. 

1300 Ὡοὺῤ ΙΏΒΙΣΨΕΙ, 
ὈΓΟΥΏΘΥΒ, ἰδαύ {86 
ψοΣ]α μαΐθα γου. 146. 
ΚΠΟῪ νὰ ἤδγνθ ρϑϑβϑᾶ 
ΟΥ̓́ ἴτοηχ αἀδαίῃ ἰο 
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τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς: 
6 Ἢξο, Ῥεοδιξβα να δύο Ιονἱῆρ ἰῃ6 Ὀγχοίΐίμειβ; 

ὁ μὴ ἀγαπῶν. μένει. ἐν. τῷ 
1π6 (06) ποῖ Ἰονί 15 γοσηϑιηΐϊηθσ ἷἱ ἰδμ8 

θανάτῳ. 15 πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν 
ἀρδίῃ. Ἑνοῖν ἐπα (οσ6) παίϊϊῃρς ἰδ Ὀτοίμοσ 

αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε 
οὗ Πΐτα ΤᾺΘΔΏ-ΚΊΘΣ 615, δηᾶ σοῦ μᾶνθ ον 

ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος. οὐκ ἔχει ζωὴν 
δαὶ δνϑσν ΤΆ. -ΚΙΠΘΓ Ὡοΐ 15 βανίῃβθ 116 

αὐτῷ μένουσαν. 16 Ἐν τούτῳ 
νου θη [Ιἢ ΠΙᾺ ΤΟΙΛΘ 15. ΤΩ 1 5 

ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος 
να αν Καοσῃ {π6 ἴονϑ, ΄ ββοδβα ἐπβὲ (ὁπ 6) 

ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν: καὶ ἡμεῖς 
ΟΣ ῃ0Ὁ59.. ἰδᾷα 5001 οὔδμῖα παραΐ; πὰ νν6 

ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς: 
Δ΄ ΟΞ ΟΥΕΡ {8 Ὀχοίΐμευβ 8 500}15 

θεῖναι. 11 ὃς δ᾽ ἂν νιν ἔχῃ ᾿ τὸν 
ἴο νυΐ. ψΨῆο θυ Ιἰκοὶν σὰϑὺ Ὀ6 Ὠδνίηβ ἴῃθ 

βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇῃῃ ὁ: 
Ἧξ6 (θϑ8) οὐἷμθ νου δηᾶ Πα τῆδν θ6 Ῥοποιαϊηδ 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα. καὶ 
μ6 ῬὈχοίμου οὗ Πἰτὰ πορα Βανί δηα 

κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾽ 
Ὧδ τσ βς ρ ἐδ ον 615 ΟΥ πὶ ἔσγουαλ 

αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει, 
ΐ, ΠΟ ἴα ἴονεὲ οξίμε Οοᾶ [15 σϑυρδιαίηξ 

ἐν αὐτῷ; 15 ΤΕεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν 
ἴὰ πὶ ΙἰΕ6 σμΠάσθη, ποὶ ΙΔ ΜῈ ΡῈ Ἰον] 8 

λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ ἀλλὰ ἐν ἔργῳ 
ἰο νοτά ποῖΐμοῦ ἴο 6 ἰοησια μὰ ἴῃ ψΨοσκ 

καὶ ἀληθείᾳ. 
δρᾶ ἐσαΐῃ. , ἥδ ; 

19 Ἔν τούτ νωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς 
Ιῃ ἀπεῦ ὡς 5881] πὴ ὴ δαὶ οὐδοῦ ἴπα 

ἀληθείας ἐσμένν καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
παΐα Εἰ ἰετά πρλός δηά 1Ὲ ἔτοπξὲ ΟΥ̓ Ηἰχῃ 

τὴν καρδίαν. ἡμῶν. 20θὃ. ὅτι 
τνϑ 5181] ροσβδαβ ἐπ μεάχέ. οξιβ. Ὀθοδῖιδα 

ἐὸ καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία, 
1 ΘΝΟΥ τὺ 6 Κπονίηβ ἄοννῃ οὐ ΟΥ̓ 5: πα φασί, 

αἰώνιον ἐν 

- πείσομεν 

ὅτι. μείζων ἐστὶν - ὁ θεὸς τῆς 
Ῥβοδῦβε. ἀτοδίοΣ 15 - ἴδ8 αοα ΟΣ [88 

καρδίας ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα. 
Ἐροτέ ῷ τ", 5 8:8 πιο ὶ5 Κῃουηδ 811 ([Π1Π}65). 

21 ᾿Αγαπητοί ἐὰν ἡ καρδία μὴ 
τονκα, (ὁπθϑ : Ἰξονοσ με Βοαχί ποῖ 

. καταγινώσκῃ, παρρησίαν 
ΤῊΣ) Ὀ6 ΚΠΟΙΩΣ ἀονν ΟἹ, Οὐ ΒΟΟΚΟΏΏΘΕ5 

1 Ψ5ΟΗΝ 58:1---21 

ἴθ, Ὀδοϑῦδθα ψὰ Ἰονθ 
{π6 Ὀγοΐμογβ. Ηθ 0 
ἄοθϑ. ποῦ Ιονθ σου ϑὶ 5 
ἴῃ ἀδαίῃ, 15 ΕἸΤΘΥΟΩΘ 
ΨΏΟ Ὠδῦθα ὨΪβ5 Ὀσούῃου 

θα ἃ ΙΔΔηΒΙϑυοσ, ρα 
χοῦ Κηον. ὑπαὺ ὯΟ 

ΤΑΔΊ ΒΙΥΟΙ Ὧδ5 ΘΟ ΟΧ- 
Ἰαϑῦϊηρ 1116 τϑηγϑίτι- 
ἱὰρσ ἱἱὰ δἷπι., 168Βγν 
τὴῖ γ βᾶνθ σοτθ 

ἰο Κπον ἴονθ, Ὀδοϑϑ6 
ἐμαὺ οὔθ βυσσθηοχοα 
Ὧϊ5 “501 ΓΟΓ 15; δῃὰ 
ΜῈ 816 ὉΠ6ΘΥ ΟὈ]ρ8- 
ἰϊοη ὅο ΒυΓΓΘΩΩΘΥ 
[ΟΣ] 5015 ἴοσ [Οὐ] 
Ὀγούμοιβ. 17 Βυὺ ψπο- 
ΘΟ Ὧ85 ἰῃϊ5 ψοΥ]α 5 
ΤΘΘΠ5 Ι͂ΟΥΓ, βυρροτῖί- 

ἴὴρ 116 δηᾶ Ῥθῃο]αϑ 
πἰ Ὀτούμο δνὶῃδ 
πρρᾶ δῃάὰ γο βῃίθ 
{π6 ἄοοῦ οὗ ὨΪ5 ἑθῃᾶοῦ 
σοΙϑϑίοηϑ ὍΡΟΣ 

πΐ, ἢ δῦ ΨᾺΚΡ 
ἄοθϑ ὑῃ6 ἴογα οὗ αοᾶ 
τοιαδΐη ἰῇ Ὠἰπι 

18 Τιἰὐ]6 Ομ] άγθη, Ἰϑὺ 

ἂ5 ἴονθ, ποθ ἴἰὰ 

ΜΟΥΩ πὸ. ψἰὰ ἰῃθ 

ἰοῦσι, θὰ ἴῃ ἀθρὰα 

δηα ὑσαί. ᾿ 

19 ΒΥ ὑμϊ58 ψὸ 58.811 
ΚΩΟΝ -ὑμαὺ- ψὸ - οτἱρ- 
ἰλοίθ ψἰΐα ὑπ ὑσιίῃ, 
διὰ ΨΜὸ 518]}] ΘόΘΌΣΘ 

οὐγ. μϑασὺβ. Ὀθἴοσα 
Ὠΐϊὶ 2085 τορδσάβ 

ΜΏδίσνοΥ. ΟΣ - ὨΘΑΣῚΒ 

ΤᾺΔΥ ΟΟΠΩΘΙΠ 015 ἴῃ, 

Ὀδοδυθα αοα ἰ5 στοϑὺ- 
ΕΓ δὴ ΟἿ ᾿πϑασΐβ 
Βα Κηοτδ 811 (165. 
21 Βειονθᾶ οὔϑϑ, ξ 

[ΟὉ7] ρα ἀο ποὺ 

σομᾶθιῃῃ [5], 6 ΒᾶνΘ 
ἔγθθῆθεβ Οὐ 5ΡΘΘΟ ἢ 
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εν ᾿᾿ πρὸς" .- τὸν θεόν, 22. καὶ ὃ. [ἰοψατά Οαοά; 22 διὰ ἀντιχρίστου, ὃ... ἀκηκόατε - ὅτι [8 στ δι᾽ 5. [᾿Πβρὶ τα 
νε βιὸς δνίηρ:. ἰογασα ἴπ6 Οοά, ᾿διΠα -᾿ ΨΪΟΒ.} ΏδίσνΟ ΜΘ. 85 6 ΒΑΕ ΟΕ τίβί, ΨΠΙΟΗ, τοῦ μάνο Βεδτᾶ ς. - ἰμαί ἘΕΟΑΦΉΞΑῚ ΜΈΪΟῺ χοῦ ἐν τ τ - ἢ ἣ " Ἶ ΑΥ͂Θ. Ὠδατὰ ψ8ϑ σοχ-. ἂν " ᾿αϊτῶμεν ὦ χα δάνδμέν ἀπ᾽ [τοοοῖνα ἔσοσῃ Βΐτη, Ὀ6 ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη..: ' : 
ἩΚΘΙΥ ΘΙΩΘ ὧμ δεκίηρ. λαμβά ἐολάι τοῦς τ ἔτοια [886 6 δ:.δ: ὀρβοσνυ- ἐξ ἰ5 Ποχηΐῃβ, Δα ον ἰπ μα νου 1185 δἰγοϑᾶν. ἴηρ, 8:4 ΠΟῪ ἰδ ἰδ 
αὐτοῦ; ἠδ ἴῆρ δἰ σοιηηδηᾶ- ἊΝ 9 Ἁ ΔΙΤΕΔΑ͂Υ πῃ ἐπ ψουϊά. ,- ὅτι τὰς “ ἐντολὰς -' αὐτοῦ [γῃδηὶς δῃᾶ 816 ἀοίῃρ ᾿ μεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστέ, τεκνία,.. 1.- ἀγοῦυ: ὀτίσί δία πὲτῃ 
ἜΔΤΩ, πϑθνε ὑπδε φοτοππηἀπαξιῖα ΤΟΣ ὍΠπὶ ἘΠ6 ἀῃίησα ̓ ῃδὺ 816 ἢ Ἧου οπΐοξ πες αοὰ τοῦ 8ΓΕ, {της οθασει, αοα, 6. οὨΠ]άγθῃ, 

. τηροῦμεν : . καὶ τα ἀρεστὰ ρΙ]οαβίηρ, ἰῃὰ ὨϊΞ δγδδ. καὶ νενικήκατε, αὐτούς, . ὅτι. μείζων  δῃηᾶ χοῦ Ὥδν οο- 
ΝΙΩΣΤΩΣ ἐπέ απ. ΘΑ. {δα (1 ΠΡ5). ρ]θδϑῖηρ 23 Τηἀθθα, ἐμ ἰ5 Ὧϊ5 Δ 4 Ὑοῦ να βοπαπετρά ἴδθῖα, Ῥβόϑδυβαε βδτϑδίεσ) ᾳιθσοὰ ὑῆοβα [ᾧΡ6τ- 

ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 28 καὶ αὕτη δοτατηδηθτηθηῦ, (δὲ ἐστὶν “ὁ ἐν ὑμῖν ἢ. ὁ ἐν τῷ ] 580}51, Ὀαοδῖιθα Ὠ6. ὑμαῦ 
1ὰ βι σὲ ᾿- οὗ Αἰπτὴ Ἵψ)6 ἄχεα ἀοίῃηθ.  Απά ἰδῖ5.} 6 ΒΥ 15 18 ἴδε  ἕδο (οὔθ) ἴῃ, χοῦ ἰπϑῃ {πὸ (ομθ). ἱπ ἐπ] ἰ5 ἰῇ ἀπῖθα για τοῦ, 

ἐστν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ «ἵνα ἈΒΙΏΘ ὍΣ. ΘΙΘΉΘΟΣΙ, δὲ κόσ ὅ αὐτοὶ ἐκ τοῦ. κόσμου εἰσίν’ ἰδ βτθβίεν 88. 6 
"15. Ἐπ6΄΄ ᾿βοταιηδηἀτιοὴξ οὐ τῶι, ἴῃ ογᾶοσ ἐμαὶ 518 ΟἿ δύ 506 Ὀ6 ἴον- οειάν . δου ὀυξοξ ἐπα νοσὰ {πὲν ὅσα; {πεν 15 τὰ βρ ΥΣ τὸς 
πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι -τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἔνι; εξ ϑιοίμες, }ιβὲ διὰ τοῦτο ᾿ἐκ τοῦ κόσμου ᾿ λαλοῦσιν ᾿ [παίδ: ψΠῺ ἐπα ψουἹᾶ; 
βου οἰ ἰμθαρς ἴο ἐπα πϑῖπθ οδίμε ϑοὴ οὐ Βέπῃ 85 ᾷ τῶν ἊΣ μα ἰπτουβῃ {πὶ οαΐ οὗ, ἰΠ6᾽ ῬΟΥ]ά {μὲν σα βρθακίηβ της 5 ΨΏΥΤΏΘΥ͂ ὅρθαϊς. 
σοῦ ἱστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ΤΒΤΙ ἡχαὰ ἼΟ οὐ ὉΓΕΞ καὶ “ὁ: κόσμος. αὐτῶν ἀκούει. "6: ἡμεῖς ἔαϑὺ Ῥσχοσθθαβ] ἔτοῃι. 

ἣ 655 Ἄριστο δα νὸ 8. 6 βαληῦτι ΟἿ 8ηοΐῃθχ, Αλ μεν περι βουζρν μὴ μηρῶν ει ἐβθὸ ὑοῦ οὔίμοθ 15 βεαυίησ. "ἡ πο σοῦ πολ ττθαν 

-καθὼς ἔδωκεν. ἐντολὴν ἡμῖν. 24 καὶ ᾿ Κατ, ἸΟΧΏ ΘΕ ἐκ. τοῦ. θεοῦ ἐσμέν’ ὁ. γινώσκων τὸν ΜΟΓΙΑ ᾿ἰδύθη8 ἰο θχλ.. 
δοοσσαξηβ 88 Ὧθ βανθ ἈΕΤΩΦ ΑΘ ἐόίμνν : ἈΠΩ͂ ὰ παῤρς ἴῃ ἀπο σὰ ἢ οαΐοῦξ με αοαὰ νὰ σε; ἘΒΕ (οπ6) ΚπονΩΒ - [88 ἈΡᾺΣ ΡΠ ΕἸΠΕ πὰ 

"δ᾽. τηῤῶν τὰς ᾿: ἐντολὰς ̓  αὐτοῦ ἐν ὭΣ δα ἨΘ.1ὰ υπίοη θεὸν ἀκούει: ἡμῶν, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ ἔῃ6 ΞξηοψΙοᾶθα ΠΣ ΝΣ 
ἐπθ (οι) οὈβεσνίπς 1π6 ᾿σογηυιδηδχηθιχῖβ οὗ ἶσα 1π. Νὰ ὑ . ΒΌΘΒ ἀροιι δὴα ὉΥ αοα 5 βοαῦίπηβ οἔυβ, ὴο ποὺ. 8. ουΐξοῦ ἰῃ6. ᾿ἰβίθῃβ᾽ ἰο 5; 86 8: 
αὐτῷ᾽ "βένει - καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ". καὶ κ 15 Ἱ τι ἀκα δόνα θεοῦ . οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ. τούτου ἀόδ5- ποῦ. οτἱρίμδῦθ 
τα. δ6 15 τϑυλδιίηβ. δηᾶ “6 -ἴπ τ Ω; 5 8η4 δαξω χε 86. τῆς ἢ 15 αοά. ποὺ ἰβμθασοῶρ οὔ. Ουΐοξ.- {δῖ8. {ἢ Οοα. ἄοθς ποῦ 

ἐν τούτῳ γινώσκομεν - ὅτι ένει :. --ἐν [ΤοΛΘΠΑΑρ,. ἴα. ὈΠΙΟΣ ινώσκομεν . τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ |Ιδίθῃ (0. υ5,. ΤῊ 15 
πα ἰμῖθ 6 τα Πκόβεν (δὲ πὸ 15 ἐἰειιαιαίας᾽ ΠΗ μα οῖ ἀν ἄνω ς ἴο ὑμ8 ΒΡλ ἐν ἘΟΤΗΕ ἐβὸ βρίσιὲ οὔίμεο ἀυΐϊῃ δηᾶ ΠΟῪ Μ6, ἰαϊκό ποθ οὗ 

ἡμῖν, ἐκ ᾿ τοῦ πνεύματος " ἡμῖν εἥκ ΤΣ ἐορν τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης... Ἐντο ἔπ τα, Ἐν ἀθ,. -οὐδοξ ἰῃα βρὶσις Εἰ οὗ τ βιοὴ .ἕσαβ  [15.. ΝΕ . 168 βρίι οξίπα ΦΥΤΟΥ͂. Ἧ, ὩΣ ἐς ὃ Ἰηϑρίτθα οχρτθβσίοπὶ οἵ 

ἔδωκεν. Ἢ ἃ 4 Βεϊονβᾶ - οὔβϑβ, ἄο . ἵ ᾿Αγαπητοί,σ ἀγαπῶμεν . . ἀλλήλους, [δΣτοΥ. - 
6 8ϑνε. ᾿ ᾿ ΠΣ ται ΘΟΕ τονε. (οτι65), ψϑὼ [91] ὙΠ ες ̓ ς διποίμα; “ἢ ΒρΙονθᾶ (ϑῇεδ, 1οὐ. 
ΕΑ γαπητοί, ΕἿΣ τραν τὶ πνεύματι ᾿ἰμϑρίτοα ΘΧΡΓθββίοῃ, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν, καὶ [5 σοιὐϊηθ Ιονηρ ΟΠ8 
4 Ἐδνδα (οῃθϑ, δὶ τ ἦρ νοὺν ὁ Ἔριν Ῥαῦ ἰοϑὺ (8 ᾿ηβρὶτθα Ὀδοδαβα 8 ἰἴονα οὐδοῦ ἴᾷε Οὐά; ἰ5,ῺΒΔὌ. δῃηά δῃούμογ, ὈΘΟΘΊ86. ἸΟΥ͂Θ 

πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε . τὰ  ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΩΒ ἴο 568 πᾶς ὁ “.- ἀγαπῶν - ἐκ ᾿ τοῦ θεοῦ [18 ἔτὸμι- αοά,. δηά 
Ὀευου Ὀδθνίηρ,. Ῥυδ᾿ 6 σε ακεῖει με] ΘΟ. ΠΕ οτἹρ- Θνεσν μι (οπε) Ἰονίῃβ οὐυτοῦξ ἰβα Οοά δνθυσομθ: Μ͵ΠῚΟ ἸΟΥ͂ΘΒ5 

, « ἷ τὶ Ξ ᾿ κ ὰ ὄ : το πνεύματα εἰ .-. ἐκ “τοῦ θεοῦ ἐστίν ὅτι [1πᾶῖ6 ψμ! αοα, 6 γεγέννηται- - καὶ γινώσκει: τὸν θεόν. 885. ῬΘΘα ῬΟΓΩ, 
τρίς Ἢ οαἱ οὗ τῆς αἀοὰ 115, : Ῥεοδυβο  ΟΘΌ 56 ἸΏΒΩΥ͂. 8156 85 Ῥθθὴ σεβοζγαϊοα δηᾶὰ πὸ 15 Καονληβ :- 6 6οά. [σοά δια δῖ ὑῃ8 

πολλοὶ. ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς - τὸν ΡῬγορμθίϑ: βανθ᾽ ΒΌΠΘ 8. ὁ- μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν; Κηοψ]θᾶρα. - οὗ. αοά. 
ΤΑΔῺ Ἐ12 ἐπε νὰ μνε ἔοηο “Ἰοσίμ. ἐδῖδ᾽ ἴὴο [Του ἰπΐο ἰπ6: σου]ά. - πα (οπμθ) ποὲὶ Ἰονίπε - πού Κπὺποὴ ἰμ6. ἀοά,.}8 δ. ὑπδὺ ἄορθϑ. ἠοῦ. 

κόσμον. : ᾿ ᾿ . 2Χοῦ. ρβαΐῃ ὑδ6 ὅτι --ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. 9 ἐν τούτῳ ἴον Ὠδβ: ποῦ σοΙη6. ἰο᾽ 
πνοχ]ά. ἘΡ : 1 Κηονίθάρθ οὗ {θ᾽ ἴῃ- Ῥροϑῖιξα. με: ἀαοὰ Ἶἴονβ 15. ΤΏ 1π|5. ΙΚῆον ΟὙαοἄ, Ὀδοϑιιϑ6 

2 Ἐν τούτῳ" γινώσκετε’ τὸ πνεῦμα τοῦ 5Ρ᾿ΓΘά ΕΧΡΥΘβϑίοσι ἔσοσα ᾿ ἐφανερώθη... ἡ -ἀγάπη τοῦ 8. τὸ ἡμῖν, αοά ἰφ᾿, ἴονες 9 ΒΥ «15 
τ ὙΤῚ ἘΠ 15. ὑοῦ 816 Ἀκπουνῖσει ἴλ6 βρισις. οξίμε  αοα Ὁ {Ηΐδ: - ἜΕΥΥ͂ : ν’85 τοδῃϊξοσίθα {πα τονε ἰ ΤΌΣ ἴδε σοά, 85, [86.1οὔθ οὗ Θοά. ψδ5 

θεοῦ πᾶν πνέῦμα ὃ ὁμολογεῖ ᾿Ιησοῦν  ἰῃϑρίτθα ΘΧΡΓΘΒβί ἢ ὅτ. τὸν υἱὸν “αὐτοῦ - τὸν μονογενῆ. ιταϑθ ταϑαλζαϑὺ ἴπι, Οατ 
αοά; -ανϑυν.. βρίσις.. συ ΏΪο ἢ - 15: ἘΡΦΑΡΟΣΝ ὅεβαβ. {παῖ σου ἕοϑθο σοϑὰϑ Ῥαόβυβε.. 86. 305. οὔα.. δα ομ]ν-εβοϊζθα [Ὁ856, Ῥϑόδαδα Οαοά- βδηὺ- 

Χριστὸν: ἐν.- σαρκὶ.- ἐληλυθότα ἐκ. τοῦ. θεοῦ | ΟὨχτδ᾽ 85. Βαιυίῶρ' σΟμγ6 ἀπέσταλκεν δ᾽ : θεὸς. εἰς. τὸν κόσμον ] ζοΥί. 15. οὨΙγ-ρθρού-. 
Ομχθε ἴθ Βεβα, Βδνίηβοοπια οαΐ ΟΣ {πε΄ αοά [1ὴ [π6 Πεβῇ οτὶβίπαξεξ Ἀδδ᾽ βθηὲ οδδ. ᾿ς {πε "τ Θοα - ἱπίο,.. ἔμ ; «προσ, ἴδῃ. βοη ἰπύο Τμ6. τουϊά.: 

ἐστίν, 8. καὶ. πᾶν πνεῦμα ες μὴ [8 αοά,. 5 πα Ἔσεσν ἵνα - - ἽΣ σωμεν᾽ . δι’ αὐτοῦ, 10 ἐν ὑπαῦ ψ8. ταϊρ ὐ". βαΐῃ 
15, Δηᾶ ᾿᾿ΘνΕΣΥ οὐ βρίττς τος ΟΣ [ΒΟ ΣΤ δα  ΟΧΟΓΘ5ΒΙ ΘΟ Ϊπ ᾳ ὁτάος ὑπαὶ Ἀ ΚΗ ΠΗρθς νθ΄ που. στη. οὐ Τὰ 8 0} ὑῶν ὅς τ Ὠῖχα,: 

ὁμολογεῖ τὸν - ̓Ιησοῦν. ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ] ὑμαῦ ἄοδβ ποὺ σοῃΐθϑϑ τούτῳ “ἐστὶν --- ἡ. ἀγάπη, οὐχ. ὅτι ἡμεῖς 10 ΤῺ6 ἴονθ 15 ἴῃ {815 
9 οοτιξαββίτα 6 3οβὺβ. οὐδοῦ 6 Οοα ποῖ] ὕὅοθιας ασθ. ποὲ οτὶρ- (15 -. 5. ΒΘ. - "Ἴονθ, - ρος, ἴηι ἅνθ. τοϑρθοί,. “ποὺ 8 ψ6: 

ἔστιν καὶ τοῦτό ἐστιν. τὸ τοῦ ᾿ἴπϑῖθ. τι αοά. Βτ- ἠγαπήκαμεν τὸν: “θεόν, ἀλλ᾽. ὅτι- αὐτὸς ἠγάπησεν ͵Ὧδνθ -ἰονεᾶ ἀοᾷ,. 
μεῖβ; ἃπά {π|8.. ἰ5. μπὲ [βριτι) οἶέπο, ἐμϑιτηοσθ, {πῖ5 5. ἐπ βαγα ἰογοᾶ.εὑλο. οα,. θὰ ἐμαὶ. μ΄ Ιουϑά τς Βα ΟΤη88 6. Ιογϑά; 
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ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν 
δηάᾶ. πο βοητ ΟΕ ἴθ οὴ οἵ Ἀϊὰ ῥσορ  ἰδίοη 

περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 
δος {δα δῖ 9. οἶυΒβ. 

11 ᾿Αγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν 
ΙΤονεα (οτ65), ὦ ἰὰὰ58 ἐμ αοά Ἰονρὰ 

ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους 
Ὧ5, 8150 ΝΘ ΓΘ οὐδ ΟἿΘ 8 ΠΟΙ ΟΥ 

ἀγαπᾷν. 12 θεὸν οὐδεὶς ττώποτε 
ἴο Ρ6 Ιονίῃεξ. αοὰ ΠΟ ΟὔΘ δ δὴν {πὶ 

τεθέαται. ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, 
85 νἱθιννεᾷ. Ἰξονοσ ΘΊΩΔΔΡ Ὀ6 ον 5. ΟἿΘ δ Πο ΠΥ, 

ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν μένει. καὶ ἡ ἀγάπη 
ἴὰς. οὐ ἢ 5 19 τουιδίηϊηρ δρᾶ [86 γε η 

αὐτοῦ τετελειωμένη ἐν ἡμῖν ἐστίν. 18 ἐν 
ΟΣ χα ανίηθ Ὀθο ροσέροίϊοα ἰῇ ἃ5 1 15. ΤᾺ 

τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ 
15 5 ΨΘΈΕΙ͵Ο ΚΟ ΊΩΒ δαί "9 Ὠΐτα 

"μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ 
ννΘ ΔΧ6 ΣΟΙΏΔΙ ἰ8 μη ὯΘ ἴῃ 8, Ὀδοδιβα οαΐ οὗ 

τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 14 Καὶ 
1.8 ΕἸΣ ΣΙ οὗ τα ὯΘ 885 βίνϑῃ ἰὸ ι.5. Απὰᾶ 

ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ. μαρτυροῦμεν ὅτι 
ἢδνο νἱοννοα δηᾶ. ννὲ δὰ Ὀθδύϊηρ νυἱίλθϑβ ἰμδΐ 

δ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ 
ἴδε Ἑδίμοσ. μ8β βοῃΐ οἵ ἰβε θοῦ ϑανίοσ οὗ ἴῃ 6 

κόσμου. 15 ὃς . ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι 
ψνοχ]α. λ.,.,.100] ἱξ νοῦ ταϊσῃξ πμρρῦς τῃδὲ 

᾿Ιησοῦς Χριστός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, 
ὅεϑαβ [9 Γ1} ΠῚ 16 ϑ5ὅοὴ οδίῃε ἀοᾶ, 

ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ 
ἴὴ6 αοαἂ ἴῃ Εἰγ 5 ΧουλδΙ 5 Δ ἢ6 ἰἷπ {ῃ6 

θεῷ. 16 Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ 
αοάα. Ὦδνε Καονντι δηά 

εὐ ΑΒΕ ν τὺ ΗΝ τὴν ἰὐνδον ἣν ἔχει ὁ 
νὲ ᾶνθ Ὀοϑ]θνοά ἴμ6 Ἰονθ ὙΏΙΘΩ 15 ανῖηρ ἐπδ 

θεὸς ἐν ἵν. ΟΣ ἡμ 
ἴῃ 15. 

Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ 
Τὰ6 ἀοὰᾶ Ἰονς. 15, διὰ ἴδῃς (οῃ6) 

μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει 
ΤΟΙΛ ΠΣ ἴὰ ῃ6 ἰονθ᾽ ἴῃ ἔλθ οὐ ἰ5 τεσηδί πίη 

καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷὼὥ λυ μένει. 117 Ἐν τούτῳ 
δᾶ: ἰῃς αοά πὰ Βίγα [5 τοιηδίπίηρ. Ιῃᾳ ἐδμὶ5 

τετελείωται . ἡ ἀγάπη μεθ’ ἡμῶν 
Ἠδ5 Ῥ6θη ροχσξοοίθα 188 ΙἾοναο . ἢ 1.5, ᾿ 

- ἵνα ᾿ ἀταρρησίαν ἔχωμεν "ἐν 
ἴὰ οτᾶϑυ ἰδὲ Οὐ βρο κε πη ο58 ἵνϑ δ Ὀ6 βανΐηρ ἐπ 

τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι “- καθὼς 
ἴἯ6ες ἂἄδν οξίπο᾽ ἡυάρτησηΐ,. Ῥασασθ δοσοσαϊηρ, 85 
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5 8η6 βοηὺ ζοσίῃ Ὠΐβ5 
ΞΟΏ 85 8ἃ ὑτσζορι δίο ῦν 
ΒΘΔΟΙΙΊΟΘ ἔὼσ ΟἿΤ 51}. 

11 Βεοϊονθὰ οὔδϑβ, 1 
{15 ἰ5 ον αοα Ιονϑᾶ 
5, θη 6 816 οὔὐζ- 
856 1γ85 ὉΠ άΘΥ ΟὈ] ρα ἢ 
ἴο Ιοῦθ οὔ δῃοίῃθχ. 
12 Αῷ ὯῈ ἔθ ὯὨδ5 
ΘΏγοΙΘ ὈομοΙὰ σοά. Τῇ 
ψ6 οορύϊῃπθ Ἰονίρ ΟἿ 
ϑῃιούῃοσ, αοα χοδ 1 5 

ἴῃ Ὁ5 Δηα Πῖ5 Ἰογθ 15 
τηϑᾶθ ροσγΐρθοῦ ἰῃὰ 5. 
13 ΒΥ ὑῃΐβ 8 σαίῃ ἐμ 
Κηομ]θᾶρο ὑμαὺ τὰ ΓΘ 
Τοχηϑίηΐηῃρ ἰῇ πηΐϊοὶ 
ὙΠ Ὠἰπὶ δῃα δ ἴῃ 

τπαῖου ἢ 15, ῬΘοδι 56 
Ὧ6 Ὠδὰ5 ἱηραγίοα ἢἰ5 

δρῖσῖῦ ἴο υ5. 141η δα- 
αἰυϊοη, 7 ΟΌΓΒΘΙΚΘ5 
δύο θᾶ δα 8.6 
Ὀθδυὴρ ὶύηθο5 ἰμδΐὺ 
ἴῃ6 Ἐδίμου 85 δϑῃῦ 
Του Ὠἷἰβ ΘΟ. 85 ϑδν- 
ΘΓ οὗ 6 μοσ]ᾶ. 
15 γον υ τ κο5 ὑῃ6 
ΟΟὨζοϑϑίο ὑμαὺ Ψ6505 

ΟὨγχιδὺ ἰ5 86 ϑοῃ οὗ 
αοάα, αοα τοχηδὶηβ ἴῃ 
αηΐϊοη νῖὺ ΒΟ ΟἿΘ 

δϑῃηα ὯΘ6 ἴῇ υὐϊο ψὶΐἢ 

Αοά. 16 Αῃμᾶ νὰ οὔγ- 
ϑοῖνθ9 δνβ σοχῆβ ἰὸ 
ΚΩΟΝ 8δηα ἤδνε Ὀ6- 

[Πονρα 6 ἴον ἐὑμδὺ 
αοα Ὧδ5 ἰῇ ΟἿΣ 6858. 

-(οα 15. ἴονθ, δηᾷ Ὧ6 
ὑπμαῦ τγϑηλϑὴβ ἴῃ Ιογα 
Σοιηδίηϑ ἴῃ πο τὶ 
αοᾶ δηᾶ Οοαᾶ Τοση δίῃ 
ἴῃ ΠΟ τ Ὠΐτα. 
11 ΤῊΪ 15. ον ἴον 
Ὧδ5 δὴ πῆϑᾶδ. Ὀ6Γ- 
ἔδθοὺ ΜΙ 5, ὑδαῦὺ 
6 ΔΥ ἤδγθ ζΖγρο- 
ὯΘ55 Οὗ ΒΡΘΘΟῦ ἱἰπ 
ἴὴ6 αἀδὺ οἵ Ἰπᾶρ- 
ταθηΐ, Ὀθόδιβθ, ᾿αδὺ 85 
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ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τῷ κόσ 
ἐμὲ (ΟἹ 6) ΪΞ δφδἰϑοὸ νὰ 18 ἐπ ἰδ8 δθέτεν 

τούτῳ. 18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾽ 
1815 ΕΕΔΡ ποὺ ἰδ ἴῃ δα. ἴονε, εξ 

ἡ ἀελεῖα ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, 
ἴμ8 ρϑσξθβοξῦ ἴοναι ουὐίβίαθ 15 πσονίηξ. θ6. ἔρδσ, 

ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ 
Ῥεοδιβα ἐπα ἀπο ἸΟΡΌΪῺΒ ΟἿ 15 μανίην, 220: (6π6) 

δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ. 
ουΐ ἔδασ ποὺ Π885 θθθὴ ροχξέδεοίεα ἰῇ ἐπ6 

ἀγάπῃ. 19 Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι. αὐτὸς 
Ἰονϑ. 8.6 Ἰοντλξ Ῥδοβιβα δ: 

πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 
Ἐχϑί Ιονοᾶ 15. 

20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ᾿Αγαπῶ 
Σέ ονεσ δῆϑοῦθ 5ῃου]α Ξν ἰμδὲ ΠΡΑΔ, Ιονὶπ8 

τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
8 οί, δηὰ 8 Ῥτοίμοσ οὗ Ὠΐτη 

ς ψεύστης ἐστίν" ὁ - γὰρ "μισῇ, 
Ἠ6 Τὴδν Ὀ6 Βαίϊῃρ, Δ᾽ ὯΘ6 15; "88 (ο6) το 

μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ἀὐτοῦ “ὃν ἑώρακεν, 
ποῖ Ἰονὶπξ ἐῃε Ὀχοίΐῃει οὗ μίση ΟΣ 6 885 βθϑῆ, 

τὸν θεν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται 
ἴα αοὦά ψΨψ πο ποὺ πὸ μδ5 βεοὸῦ τοΐ Ἐφ 15 8016 

ἀγαπᾷν. 21 καὶ ταύτην᾽ τὴν ἐντολὴν 
1ο Ὀ6 Ἰονίῃ δ. Απὰᾶ 15 ἴῃς σοτϊηχηδησχηθηΐ 

ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα 
8 Δ΄ δ ἔσο πίττῃ, ἰῶ ΟΤαἁῦΘΣ ἰῃδὲ 6 (οὩ 6) 

ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν 
Ἰοντὴς 16. Οαοἅὐ τᾶν 6 ]ονίη 810 {πὲ 

ἀδελφὸν αὐτοῦ. 
Ῥχοίΐμο. οὔ δῖ. 

Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι θϑδξ. ποτ 
ἘΧΝΘΥΥ ἴπθ (οη6) Ὀεϑηθνίηρ μι {65:15 15 

ὁ χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, 
ἐὰο Ομχίθβὲ οὐοξ {π6 σοῦ ἢ6 [85 Ὀθ6θὴ βαπδίεϊεά, 

καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν 
ϑηάδ ὄνον {86 (οπ 6) Ιονὶ 8 ἴμε (ο16) 

γεννήσαντα τς ἀγαπᾷ ᾿ς τὸν 
Βανί ξεμοχαίεα ἨΘ 15 Του τὴ 18 6. (ο 6) 

᾿ς γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 2 ἐν “τούτῳ 
αν Ῥεβῃ δοηογαίςα ουὐἵοῦ Ὠΐϊτη. ΖΔ {ἀδϊξ 

γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα 
νγ6 876 Καονὶηρβ ἱμαὶ 6 8.6 ἴΙονίπρ᾿᾿ π 86Ὺ ομλάσγοῃ 

τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ 
οξίῃε αοάᾶ,. ΨΏΕΠΟνΕ ἐπθὸ αοα Με σχῇϑν ἴον δῃά 

αὐτοῦ ποιῶμεν' τὰς ἐντολὰς 
οὗ Ὠϊσὰ 6 ΙΔ Υ Ὀ6 ἀοίΐηϑ; 0} ἐοχηπι δτσξηςς 
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μαῦ οὔθ ἰ8, 80 816 
ἍΘ ΟἾΤΒΘΙνΟ5. ἰὰ ἐμὶδ 
ΜΟΙ]. 18 ΤΉΘΓΘ 15. ὯῸ 
δδ ἴῃ Ἰονθ, μαῦ Ρ6Γ- 
ἴδοὺ Ἰοῦγα σου Ἑ θαυ 
ουΐδίαθ, Ὀδοδῖιθθ ἔδδσ 
ΘΟΧΘΓΟΙΘ65 ἃ. Γοβυσϑηΐ, 
Ιηδθοᾶ, ἢ ἰμαὺ ἰ5 
ὍΠΟΘΣ ἔθ Ὧδ5 τοὶ 
θη τῃϑδᾶάθ ρογυίδος 
1 Ἰονϑ. 19.Ὰ5 ἴοῦ 85, 
ψῪ ἴον, ὑβϑδοδϑα Β6 
Βγχβὶ Ἰονβᾶ 115. 

201 ΔΏΨΟΙΘ ΠλδΚ65 
[8 βιαίδιχθηῦ: “1 Ἰονθ 
Οσοά;" δμὰ γοὺ ἱ Ὡδὺ- 
ἴῃρ' 5 Ὀχούμοσ, 6 
ἰ5 ἃ 1181. ἘῸΓ ὯΘ ΨῺΟ 
ἄόοθ5. ποῦ ἴοσθ ἰ5 
Ὀχούίμοσ, σοῦ [8 
Ἠδ5 δθθὴ, δδῃμοὺ Ῥ8 
Ἰονίπρ. αοᾶ, ψΏοΙλ 
ὯὮΘ6 Ὧ85 ποὺ ϑὅ66ῃ. 
21 Δηὰ ἰϊ8 σοηηϑηᾶ- 
τηθὴῦ 6 ἤδνθ ἴὙΥΟΠ 
τη, ὑμαὺ [ῃ6 οὔβ 
ΏΩΟ Ιονο 5 αοᾶ -5ῃοιιᾶ 
Ὀ8 Ιονίῃρ ἰβ᾽ Ὀχοίῃ- 
ΕΓ 8150. 

ΒΗ ἘΜΘΥΥΟΏΘ ὈΘΙΘνῺρ 
ὐδμαῦ σοδιθ 15 ὑμ8 

[6.1 1} 65 ὈδΘη ῬΟΥΠ 
Εὐ Χ6}.9} (οά, διὰ δνοιυ- 
ΟΩ6 ἍἭΠΟ ον ἰῃθ 
οὔθ ὑμαὺ οδυϑοᾶ 
ἤζο Ὀ6 ὍὌΟΣΗ . ΙΟΥ͂Θ 5 
Ὠΐ ψῺΟ 85. 66 

Ῥοσ ἔσο ὑμαὺ ΟἿ6. 
2ΒΥ δ  ρμδίῃ 

ἴὯ6 Κηονὶθᾶρθο ἰῃδὺ 

Ψ 81:6. Ἰονίηρ ὑπ 
ΟὨΙΠΙάγθη οὐ Οαοᾶ, 
ΜΉΘ Μ᾽ΘΙ 816. Ἰογ- 
ἷἱῃρ αοἂ δῃᾷ ἀοΐηῃρ 
Ὦϊ56 σογθηἀγλθη δ. 
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ἱ ᾿ἀγάπ τοῦ -: θεοῦ [3 ΕῸΓ (ῃ 5 15 ψμδῦ ὑπ 
" Ὁ ΤΡ τὰ : ἘΣ ϑ' ἰς γάπη . ΟΣ ἴ8 6 Οοᾶ [οῦθὸ οὔ Οοᾶ ᾿Τ6ΔΏἙ, 

τἀ οἵνα 51: τὰς ““ ᾿-.- ἐντολὰς αὐτοῦ. ὑπαῦ ψ6 ᾿ οὔβθσγβ δἱβ 
«ἀπ οτος ἐπα. {μα φοτοπηοιπἀπηοτεἐα οὗ Βῖγα  σΟΙ 8 Π6τηθηἶθ; 884 

: Ἷ τολαὶ : 5. ;Σ σοτητηδηᾶ- τηῤῶμεν καὶ αἵ- ἐντολαὶ γοὺ ἰδ ;60 Ἵ. 

ΩΣ ρα ἩΕΝΝ α ἡδ: ᾿ἈΠΩά ἰῃφ. σοπιτηβηχαθηΐβ τηθη 816. ποὺ Ὀ0Γ- 

ταὐτοῦ": βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, 4 ὅτι: πᾶν [ἀθπδβοιηθ, 4 Ὀθόδι88 
οὗ σα ἄθανν. - ποῖ “-δγο,᾿ ϑεῦβαδε: ἄνουν δυσὶ ἰμδαῦ. Πδ5 

δοτ τὸ μὲ ὙΕΥ εννημένον.- οὐ στοῦ θεοῦ 1 66 ὈΟΤῊ ἔγοσαὰ αοὰ 

ΠΝ ἀδιηβ) Βανίης 6 θη Βεηεταίεά.: Ἰοῦς οὗ. 1η6- οα ΘΟΠΟΊΏΘΓΒ.-. 6 ψΟΥα, 

νικᾷ. τὸν κόσμον.. ᾿καὶ αὕτη ἐστὶν΄ «ἡ ᾿ΔΑρα [Ὠϊ5. 5 6 οο- 

"Ἀμα {πἰ5 15... πο [ αὐεϑοῦ ὑπαῦὺ δ8 6οῃ- 

τὸν κόσμον, | απθτεά ἴῃ ψοσ]ά, ΟἿ 
ψνου]ᾶ, ἰ ξαϊί.. 

5 ΏΟ 5. ἰῃ8. ὁὴ6 

᾿Δ85 οοπαθοσίτϑ ἴμ8. νγου]ά. 

νίκη ἡ . γικήσασα 
ςοπαιθβὲ ΓΟ (ο6) Βανίῃξ φοασάεξεα {18 

᾿ἦ “πίστις ἡμῶν: " πτ ἷν 
186. Ταϊξμ᾽. οἔ ὑδ. εν ᾿' ες ΡΠ [8 σΟΠαΌΘΥΒ. 8 

τοῦ 5. Ἰπσίς: ἐστιν δὲ ὁ εν νικῶν τὸν ] ψοτ]ά Ρυΐ δ ΨΏΟ Ὧδ5 
: ηῆο. 5: πὲ [8ὲ (οΠ6) σομαιουῖη [88 βαΐῃ. ἐμὲ ὥὕσεθαβ. ἰδ 

κόσμον εἰ μὴ- ὁ. πιστεύων ὅτι. ᾿Ιησοῦς [Ὡς ϑοῃ οἵ: .Ααοὔϑ 

ννου]α ᾿ 1 ᾿δβοῖ. μ6. (ΟΠ 6)" Ῥεμανίης ἐμβαύ 2658ὺ5 16 Τϊβ -ἰϑ 6 ἰῃϑ8ῖ 

᾿ἐστὶν᾽. ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ;..6 Οὗτός ἐστιν [οαπιθ. ὉΥ. ταθϑὰβ οἵ 
15 ἴα ϑ5οῃ οξίμε. αοαΐ . Τηῃϊ  .ἶἰβ Π γαῖα δηᾶ ὈΙ]οοᾶ, 96- 

ὁ “ ἐλθὼν ο- δι- ὕδατος . καὶ  5ὰ5 ΟὨτίδῦ; ποῦ τα 
ἔλθ ̓(ομβ) ᾿ ανίῃβ οοτηθ.. ἐμτού θη .. νγαίεσ. ϑδῃᾶ]) ῃβΒ ταῖθσ ΟὩἹγ, ὑαὐ 

"αἵ ἄτος; ᾿Ιησοῦς Χριστός" : οὐκ ἐν τῷ. ὕδατι [τι ῃ6 ψϑῖοτ δῃᾶ 
ὑπολινς Ὁ δι ὑπ ζδησιδὲ; ποῖ πὰ ἐμ ννδίεσ τῇ. ἐπ ΡΙοοά. Απᾶ 

μόνον ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι: καὶ [6 5ρίγιῦ. ἰ6. ὑμαὺ 
ΟὨΙν. δας ἴῃ 188 δῖα 866 ἰὼ ἰῇ8 ὈΪ]οοά; πᾶ [τ ἢ ἐδ Ῥδασίηρ 

ἈΝ Σ ἐς 70: μαρτυροῦν, ΜΊΌΏΘ55, Ῥϑόδϑαβα. π8 
ἴπ6΄ ἘΣΈΝΩΝ 15 ἴῃς Τἰβιηβ) ῬΘΑΥΙΕ 1 Πλ 658, ἰ οὐ σὶῦ 5 {πμ6 ἔῃ. 

᾿ ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια. 7 ὅτι [1 ῈΌΤ ὑποῖθ δ.Θ, ἐσθ 
Ῥθοδιβα ῇῆς ϑρίσιΐ 5. ἰᾷ6 ἰχυίῃ. Βθοδαβθ νυ 6 55 ὈρδγοΙ δ," 8 [8 

τρεῖς: εἰσὶν... οἵ μαρτυροῦντες, 8 τὸ βρὶσιῦ δηᾶ ἐμ ψϑίεσ 
ΠΎΉΝ 86. εἰμο (ΟΠ 65) Ῥϑδυῖηϑ ννϊϊμθθβ, ἰδ δά μ6 Ριοοά; διῃὰἃ 

πνεῦ α καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, . καὶ οἱ ξΏγ66 δτθ πὰ ἃ 68: 
- πρίσϊες δρᾶ 1μ6 ἐπ νονες δηά [88 Βιοοά, δῃᾶ ἴμ8 186 Ἐν 

δ αἰ Ι ᾿παθηῦ 11 

τρεῖς ἼΣ τὸς οπΘ ΤΣ εἶν ; ἐπ 0} 917 1 σϑοθῖνθ Ἐπ 

09 εἴ τὴν μαρτυρίαν τῶν ΄- ἀνθρώπων τυ Π 6855 θην δῖνθ, ὍΠ8 
ΤΕ 36.  νηθθ5.  οξίμε ᾿ ΤΏΘΩ τι θ55 αοά σῖνθβ 

μαρτυρία τοῦ θεοῦ 15 στθαύοσ, θθδαῦβ8 

Ὑιΐμθθα. οξίμε: “αοᾶ᾽ [ῃ}5. ἰ5. ἴμ8 τ 655 
μείζων. ἐστίν͵: . ὅτι - - αὕτη ἐστὶν δι ̓ μαρτυρία. ̓ αοά. βἶνε5,. μ6: -1ϑοὺ 

᾿ Ἧ 655. ἔταδίος δ, ᾿Βεοδυβδ᾽ {815 ἘΕῚ ον [μδὲ 88 Ἠᾶς Βοστδ ψἷ- 

τοῦ θεοῦ ὅτι ἐμαρτύρηκεν περὶ τοῦ: 
οὐἴμε σοῦ μὲ μ6 ἘδεΙΒΤΡΘΩ ἴῃ νηθββ δροιὲ “86 1 Π6 585 . ΘΟΠΟΒΓΏΙΗΡ, ἰδ 

ἔτῆκεν Ξοη. 10 1Ὲ8 [ΡΘΙΒΟΏ] 
αὐτοῦ. 10 ὁ΄. πιστεύων εἰς τὸν 

{ον ΟΥ̓ έτη. ΤῊΘ (ομ6) ϑιθνίηρ ἰηπΐο {μα νυϊείαρ. Ὠΐ5. Ζβ ἢ ἴῃ ἐμ 

"τὸ- “πνεῦμά; ἐστιν 

λαμβάνομεν; ἡ 
ΑΘ ἃΥΘ ΤΘΟΘΙν 5, 186. 

8. ὙΔΈΘΥΔΙΙν,. “6. Τῆτοο (655 ὈΘΑΓΘΓΒ) Ὅ͵Θ ΤΟΥ 16 ΟΣΘ᾽ {πῖπρ. βιὰ "Ἔβθ 
ΤΑΡΡΟΠαΙχ ἀπᾶοσ 1 ΟΠ 5:7, 8. 
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υἱὸνἨ ὠοτοῦ-. θεοῦ ἔχει 
ΒΟΩ : οἔἵἴμα. οά 5 μβανίηρ. 8 τυήξηθϑϑ 
αὐτῷ. ὁ μὴ. “πιστεύων. “τῷ θεῷ 
Ἀπ; δα (086) πού Ὀϑδνίηρ ἰο ἐῇῆε. Οοα 

ψεύστην: πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ 
1ᾶγ.- ΒΘ 85 τῆϑδαβ - ἰστα, “ -Ὀοσβῦθα ποί. 

πεπίστευκεν εἰς τὴν -μαρτυρίαν ἣν -- 
6 πὲ5 Ρείθανεᾶ. ἰπίΐο. πα. ψιπεϑβ ΨΏΙΟΗ. 

"μεμαρτύρηκεν 
ἢ Βδὰξ βίνθῃ ἰῇ τνυνιΐμθββ ἰῃ6: σοαὰ δροιιὲέ ἰῇ οι 

αὐτοῦ. 11 καὶ αὕτη. ἐστὶν.- ἼΣ μαρτυρία, «ὅτι 
ΟΕ τη. Αμὰᾶ. {μϊς . νυ ὶΏ655,. 

ζωὴν αἰώνιον -ἔδωκεν . ὁ ἘΝ ἡμῖν, καὶ αὕτη 
θ΄ - ἀανευιδδίηξ. βανα ἰμα Οοα ἰοὺ, δῃᾶὰ {πῃ ΐ5 

ἡ. ζωὴ. ἐν τῷ υἱῷ. αὐτοῦ ἐστίν. 12 ὁ 
τὴ 6 ΜᾺ ἴῃ. ἐμ ϑοπ: οἵ Βίτα 15. 

ἔχων τὸν υἱὸν: ἔχει τὴν ξωήν. ὁ μὴ 
Βανὶπξ ἐπ θη 15 βανίηβ (88 16; ἐπ6. (οη6) ποῖ, 

θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ 
αοά. ἴμ8.. 116... ποί 

ἔχων τὸν υἱὸν ᾿. τοῦ 
Βανῖηδ 6 ϑοῃ. οὔίπμο 

τὸς ἔχει. ἐπ τς τὸς 
Ὡς 15 ανίηβ. --΄. ΤΣ, ζνὶ τ 

18. - -Ταῦτα - ἘυβδΑδ ὑμῖν τ ἵνα 
᾿ 1656 ({π1η55) 1 ντοΐα ἰο τοῦ ἰῇ ογᾶθι ἱμαὶ 

εἰδῆτε ᾿ ὅτι ζωὴν ἔχετε ᾿- 
χοῦ τϊσἣΐ Καονν τῃηδὲ πὰ ΟΣ 816 ανίηρδ᾽ 

αἰώνιον, τοῖς ἘΠΡΘΟΣ ἘΠΟΥ «εἰς τὸ 
δνϑυιδϑύησ, ἴο 6 (065) Ῥειονϊη πο ἐδ6 

ὄνομα 'τοῦ υἱοῦ. τοῦ θεοῦ. 14 καὶ αὕτη 
ὭδΙηθ. οὔ ἴθ ϑὅοὴη οξίῃθ. αοαὰ. :- Απᾶ {(Ὠϊ5.-: 

ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν... .:. ἔχομεν ̓  
5. ἴδ.  οὐϊβροκοῆηθες. ΨΏΪΟΩΏ ννὰ δῖ πανὶπρῦ 

πτρὸς αὐτόν, ὅτι . ἐάν ΄. 6! 
ἰοννατα ᾿ς . ἴα, - ΠΟ ἰδὲ ᾿. ἱξονοσ -- 

- αἰτώμεθα- ᾿κατὰ τὸ θέλημαι 
Ψε τδν 6 ἀὐμῖπα ΣΟΥ’ ΒΕΙν 95 δοσοογαϊπρ ἰο 16 -- ΨΨ111100 

αὐτοῦ. ἀκούει δι δ᾽ καὶ -. τ: ἐὰν. 
ΟΥ̓ χη. Β6 ᾿Ξ ΒΘΒΕΙΒΕῸ Οὔκ. ον α 

οἴδαμεν : ὅτι’ ᾿ 
νο δανε Ἐθονταςς ἐμαὶ. Ἂς 15. βρασίηβ. το 53 - δὲ 

ἐὰν ἐτΡ αἰτώμεθα, ᾿ς οἴδαμεν 
1ξονοσ νοῦ αν Β6 βέ τευ τὲ "οσ 561, ψο δνο Καονν 

ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ 
ἰδὲ 6 δῖα Βεανίηῃδ τη 6 Τὴ 55 δβκρα 

ἠτήκαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
ψῈ δνϑ δϑκρα ἔγσοζη Πίσῃ. 

16 Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
ΤῈ ὄνεὺ Δ ΟΠα μου βεα ἐμθ Ὀσοίθοσ οὗἉ έτη 

ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θαγοτόν; 
βΒιηἶτ δ᾽ 512 πού ἰοννασά ἄθδίῃ, 

α 
δ Δ Ἐ0 ο 

τὴν μαρτυρίαν ἂν 

ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ. 

τῆὰ (οπ6)" 

δηνἰίηρ- 

ἜΒΘτ, 

(86. ὨΘΑΥΒῚ 115. τϑβρροῦ-.: 
ἴὰρ ψῃδύονοτ 6 816 

ΞῊΣ ανοσ: 

ἀκούει - ἡμῶν .ὃ 

1 ΦΟΗΝ δ: 11---16 

5οὴῆ οὗ αοὐ Βᾷ885 
[16 ψιύθαβ ρσίνθῃ 
ἷἴχ ἰδ ον, 6886. 
ΤῺΘ  [ΡΘΥΒΟΏ] ῃοῦ 
-δυληρ ἔδιςῃ. ἰῇ Οοῦ 
ἌὯὭδ5. 846. Ὠϊ 8 
ΜΠ ῶ, Ὀθοϑαβθ Ὧ6. Ὧδ5 
ποῦ »μαῦ Ὠΐδ. "Σαι ἢ 
ὰ ἐμ ἱΐῃδϑθ. βίνϑῃ, 
ΜΏΪΟΩ Οοάα. 85. τῖ- 
ἔθϑα.. Ὧδ85 δἰνθη. σοῦ - 
ΟΟΥΡΏΣΩΡ -ἰθ οη, 
11 Απὰ ἐπί ἰ5 {μ6. 
ψϊύηθθ5 φσίνθῃ, μδὺ 
αοα κᾶν τ5 ονουϊδϑῦ- 
ἱΏρ᾽ 6, δα. [15 1176 
ἶθ ἰῇ Ὧϊ5. ὅοῆ. 12 ΗΘ 
ἰδαὺῦ. 85. [6 50 85 
{815 1186; [6 --μϑὺ 
ἄοοβϑ ποὺ πᾶν ἐπ. 
οι οὗ αοα ἄοθα ῃοὺ 
Ὦδνο ὑμπὶ5 1176. 

131 ττὶΐθ σοῦ ὑμθ686 
ἐῃϊηρα ὑμπαῦ σοῦ ΠΥ 
Κῆον ὑμαὺῦ τὸν Ὦϑγυβδ. 
Πῖ6 ενόγιδϑύϊησ, τοῦ 
ΨΏΟ Ραῦ. γόοῦυᾷκ δι ἢ 
ἴῃ ἰῆθ. πδπιδ᾽ οἵ 
6 οι οὐ Οοᾶ. 
14 Αηᾶ-΄ (15. 6. ῃ8 
σομ τ ῖᾶάδησθ ὑμδῦ. χα 
αν ἐομνψασγᾶ. ἈΣ,. 
δῦ, Ὡ0 τηϑ ον ψηδὺ 
τ 15. ὑμπαὺ ψθ 851 86- 

φοσάϊηρ᾽. ἰο Ὧ15 11, 
{8 ῬθδΥβ 5. 15 Ἑύτ- 

τ χὲ ΚηὸνΣ 

Θἰϑἰηρ,.. χο ΚΟΥ. 16 
δ΄Θ το Βανδ᾽ ὍΠο. 
ηρ5. ΔΒ ΚΘα βἷποθ 6 
ὮὭβϑνθ αϑκρᾶ πθλ οὗ 

Ὠϊηλ. 

161 δγομβ οδίοῃϑς 
δἰσηῦ ΟΥἨ 5 Ὀχσούμοῦ 

δἰ ἃ δὴ ἰδαὺ 

αοθ5 ποὺ ἱποὰν ἀθϑίῃ, 



1 5ΟΕῈΝ ὅ: 17---2.1 

αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, 
μ6 ΜΙ δϑῖς, δρᾶ Ὦφ ΨῺῈΗΙ σῖνϑ ἴο Πἰτὰ Ἴ126, 

τοῖς. ἁμαρτάνουσιν. μὴ πρὸς θάνατον. 
ἴο ἐπ (0165) ΒΙΏΩΪΩΞ " ὴ τοννατὰ ἀδϑίῃ. 

ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον: οὐ περὶ 
15 51} τογνδγα ἀφδίῃ;. ποΐ δρουΐ 

ἐκείνης λέγω ες ἵνα 
ἰδδὲ [51}] Ι 81Ὼ ΒΑ Ω8 ἐπ ογάοσ παῖ 

ἐρωτήσῃ. 11 πᾶσα ἀδικία 
μ6 βῃου!ά τραμϑϑβί. ΑΙ τον θουσηθ55 

ἁμαρτία ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς 
51. 15, διὰ 15 51} ποῖ ἰονγασγὰ 

θάνατον. 
ἀρθδίῃ. ; : 

18 . Οἴδαμεν ὅτι -. πᾶς ὁ 
ἵν δνο Κον ἢ, ἐμβαῦ . δνεσν 1:6 (οπ6) 

γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ 
Ὠδνῖηδ5, Ὀδοὴ βοπογαϊοαὰ ουἱὶ οὗ ἴθ. Οοὰ τοὶ 

ἁμαρτάνει, ἀλλ᾽ . ὁ γεννηθεὶς 
ἨΘ 15 βἰπηΐησ, μι (6 (Ομ 6) αν 66 ππερεβρα 

ἐκ - τοῦ θεοῦ τηρεῖ αὐτόν, καὶ ὁ 
οὐδοῦ (ὼς αοά ἰ5 Κϑορίπῃξ Βΐτῃ, διὰ {δε 

πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ. 
τις κοα (06) . ποῖ 15 Του οἵ Ὠϊτῃ. 

19 - οἴδαμεν: ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν, 
Ὗς Ὧδνε μὲν νά ἰδαῖ οὐοῖ ἰῇ6 αοὰ νν 8ζε, 

καὶ. ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ: πονηρῷ κεῖται. 
δᾶ (8 Ψοσἃ ΨΏΟΙΘ ἴῃ [μ6 νυϊοκεᾷ (006) 15 Ἱγ1ΏΕ. 

29 οἴδαμεν. δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ 
76 βᾶνα πποη αὶ ἰδδὲ ἰῇ ὅοὴη οὔίῃε αοα 

ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν 
5 σοῖχδ, δῃᾶ δ6 ὯδΔ5 βίνθβῃ ἴἰὸ 115 τωθηΐβ) ΡΟ ΡΊΟᾺ 

ἵνα ς γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν" 
1 οτάου ἰδὲ ἍΜ ΥΘ Καον 8 16 ἔγὰς (οη6); 

καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ 
διὰ 6 δῖ ἴῃ {86 {σι (06), ἴῃ 186 ϑοῃ οἱ Ὠΐτῃ 

Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς 
ἴο ὕθε8 Ομ σιβί. Τῖ5 (οΠ6) 15 {1.0} Ε1.}.:} 

θεὸς ᾿ καὶ. ζωὴ - αἰώνιος. 21 Τεκνία, - 
αοά μπᾶ. 1186 Θνοσ αϑίησ. Τλτι]α ομλάτγρῃ, 

φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων. 
ξυδτὰ ἡγοῦ. Βεῖνε5 ἔσγοτα 186, 1015, 
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ὯΘ6 ΨΠη᾽ 85, δῃὰ δα: 
ΜΠ σῖνθ 16 το Ὠΐϊτὰ, 
γοβϑ, ἴο ὕμοβα τοὺ 5ἴη- 
Ωἰὴρ 50 ἃ5 ἴο ἰῃοὺυν 
ἄραΐῃ. ΤΏΘτα ἰ5 ἃ βἷ'ἢ 
[δι ἀο65 ποὺ αἀδϑίῃ. 
10 ἰδ σΘοημσογϊηρ ἰῆϑι 
δὰ 80}.Ι ἄο ποὺ {61} 
Ὠΐχα ἴο τῆδκο σγϑαυδεῦ. 
11 Α11 υὐτὶρηϊθουβηθες 
5. 5ἴῶῆ; δῃηὰ γϑῦ ὕμοσο 
5. ἃ 5ῖη ὑμδὺ ἀοϑβ μοῦ 
᾿ποῸ ἄθαίῃ. - 

18 6 Κῦον ἐπι 
ΘΟΥΟΥΥ [ὈΕΥ50}}] ὑπαὶ 
Ὧ85 Θθὴ ΟῚ Τἔγο 
Ααοα ἄοθδ πού ρτγϑδοίϊοα 
β'ῃ, Ῥαὺ 6 ΟἿΘ6. Ῥοσπ 
ἔσο αοά ψϑδΐοσομοϑ 
συ, δῃᾶ ἰὴ6 ψὶ]οκρὰ 
ΟὯΘ αοδ5. ποὺ ἔαβίθῃ 
Ηὶθ ἨΟΙᾶ οἢ Ὠϊμ.- 
19 )ᾷωὸΗεΕ ΚΩΟΝ ψὲ οτἷρ- 
ἰπαίὶθ χὰ ἀαοάᾶ, μΡεΐ 
526 ΨΊΏΟΙΘ ΜΟΙ ἰ5 
Ἰγὶῃρ ἴθ ὑπ [ὑΡΟΨΨῸΣ 
οΟΥ 6] σιοκοᾶ ομθ.1 
20Βυῦ ψὸ Κῆοὸῦν ὑμαῦὺ 
[8ὸὁὸ ὅοῃ οὔ ὅοάᾶ 
85 Οσοηθ, 8δη6 Ὧδ 
Ὧδ5 δἴνεθ ;05 :ηΐθὶ- 
Ιϑθοῦδὶ οαρϑοῖν ἰδϑῦ 
6 ὯΔ᾽ μραΐϊῃ (Ὡς 
Κηον]ρθᾶρο οὗ (6 ὑγ6 
ΟὯΘ. Απμᾶ ψὸ δῖ6 ἰπ 

πηϊοῦ πὰ ἴῃ6 ὕσὰθ 

ΟἿΘ, ὉΡ ΣΟΔῺΒΞ Οὗ ὨΪδ5 
οι 7Ζεβὰβ ΟὨγίϑῦ. ΤῊ ΐβ 
Ϊ5 ἴθ τὸ Οαοἂ δῃὰ 
Ἡϊ6 ονουϊαβδύζηρ. 21 111- 

16 ΟἸΣΙἄσγθ, ρυδγά 
γΟΌΓΘΘΙνοΣ. ἔτοζῃ ἰάοίσ. 

ΙΩΆΑΝΟΥ Β 

ΟΕ ΟΗ͂Ν 2 

1 ὋὉ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς 
ἼΏ6. οἹάοΓ ζῆδθ ἴο σβοβεῖ τρανὴ δια ἴἰο [π 6 

τέκνοις αὐτῆς, οὖς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθεί 
ΟἸΠάσθη οὐ ΠΟΥ, ο 1 δὰ ον ηβ ἱπ ἐππμτ! 

καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἷ 
διὰ τοῦ ΖὮὸ δἷοῃεαο ὑιυΐ δἴξοὸ 811 {ὰς (ο565) 

ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν 2. διὰ ᾿τὴν 
Ὠανη5 Καον {π6 ᾿ σοι {π6 

ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾽ 
τυΐὰ ἴδε (ΟΠ 6) σευηδῖηϊηβ πὰ Ὧ5, Γ βπᾷ ὙΠ 

ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα ὃ ἔσται μεθ᾽ 
:98: νι }06 ἰηΐο 6 δε; ΨΕ1Ὸ06 νὴ ἢ 

ἡμῶν εἴ χάρις ἔλεος᾽ εἰρήνη παρὰ 
:9 υᾶοδοχνοα Κκιρλᾶμπθ85 ὩΤΗΣ ῬὌδαθοθ Ὀφβιᾶθ 

θεοῦ πατρός, καὶ. παρὰ σοῦ Χριστοῦ τοῦ 
οὐ σοἅ Ἑαΐδεσ, δῃὰ Ῥεβιάβ. τ 6515 ΟἾσιθέ ἰδῇς 

υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπ 
05 οέίμε ἘΑΙμΟΣ ἀπ; ἐαῖπ ἀπά γι 

4 ἘἜχάρην λίαν ᾿ ὅτι εὕρηκα 
1 το]οϊσδαᾶ δχοδββίνοι"ϑ Ὀδθοαυβα. ἤᾶνο ἔουπα 

ἐκ τῶν τέκνων σοὺ περιπατοῦντας ἐν 
ουΐοξζ 6 ομιᾶσθη οἱ ψου (ο165) ννδικίηθ ἷπ 

ἀληθείᾳ,-. -. καθὼς “ἐντολὴν ἐλάβομεν 
σας, ἀξευταιας 85 ςοτητδπασχαθς ΜῈ τερείνοά 

παρὰ τοῦ πατρός. ὅ καὶ νῦν 
Ὀεϑιᾶα οΥ ἰῃς: Ἐδίποσ. Απμάᾶ ΠΟΜ 

. ἐρωτῷ σε, κυρία, οὐχ ὡς 
1 δῖ χσϑαυϑϑίης οὗ. ψου, Ἰδᾶν, πο. 83 

"ἐντολὴν γράφων σοι καινὴν ἀλλὰ 
οοτητηδηάηρης ΥΩ ἴογου ΠΟῪ (ΟΠ6) 191} 

ἣν - εἴχαμεν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα 
ψ ΒΓ νγ6 γεσα Πδνὶηβ ΤΤΌΤΩ Ῥείη αν, ἰὰ οτάχ ἰδὲ 

ἀγαπῶμεν ἀλλήλους... ὃ καὶ: αὕτη ἐστὶν 
ὍΘ ΤῊΔΥ 6 Ἰοντπε' οπ8 Δ ΠΟΐοσ. ἀπά. ἐῃ15 15 

ἡ ἀγάπη; ἵνα 6Ὸϑὄῳἃῳ.. περιπατῶμεν 
δ θ᾽ Ἰονθ,. ἴῃ οτᾶοσ [88 ὙγῈ Δ Ὀ6 δι κίηρ 

“κατὰ τὰς. -ἐντολὰξςᾷἨ αὐτοῦ’ αὕτη ἡ 
ϑοοοχάϊης ἰο {6 οοτηταθιϑταθίξ οὗ δἴτα; τιἰ5 τῆς 

ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ’ 
σοπιτηϑηάσηθρηξς ἰἴ5, λοο α ΣΕ 85 τοῦ Ὠφδαζσᾷά ἔσγοσχῃ 

ἀρχῆς,. ἵνα ἐν αὐτῇ 
ῬΘΦΙΏΙΏ Κ᾽, ἴῃ οσᾶξδσ ἰδὲ τ ἀϊ 

περιπατῆτε. . ὅτι - πολλοὶ 
τοῦ ὯΔ ᾿Ξ ᾿  ΘΠΚΙΛΕ. Βροδιξα . ΤΑΘΔῺΥ 
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1 ΤῊΘ οἸἹάξβυ. δι 
ἴο ῃ6 οἤμοϑθὴ [867 
Δα ἴο ΘΓ ΟὨΙ]άγθΩ, 
ΟῚ Σ σὰν ἼΟΥΘ, 
δΔη ἃ ποῦ 1 δἴοῃμθ, Ρὰ: 
811 ποδθ. δ'ϑὸ Ψψ80 
δῦ οοῖθ ἰοὸ ΚΙΟΥΙ 
6 χα, Φ2ΌΘσδβα 
οὐ 86 ὑτυῦῃ ὑμαῦ τοὸ- 
Χηϑῖη 5 ἴῃ. 15, δᾶ 1 
ΨῚΠ ΡῈ νυ. τ5. ἴοῦ- 
ονεσ, ϑ' ὝΏΘσΘ ΜΠ1 ΡῈ 
νι ἃ5 υμασδοεγνθᾶ 
Κιηάμϑθαβ, πλοῦν πᾶ 
Ῥθϑοθ ἴγτοχη αοα 18 
ἘΔΙΠΘΥ διὰ ἔγοπὶ “96- 
55 ΟἸγτὶδὺ 6 οῃ οὗ 
μ8 Ἑδύμεοσ, ὙΠ ἢ τὐξος 

1 δῃμᾷ Ιογβ. 

41 Χο ]οῖσα νοΥν ἐἀμδὰ 
ὈΘαδιιδ6 . 1 πᾶν ἴουπμα 
σουίαϊη οὔθ οὗὐ ψΟΓ 
ΟΠ] άσθὴ πὶ κίηρ ἴῃ 
ἀ(π6 ὑταϊῃ, ϑὺ 885 
ψ6 γϑορίνϑα σουηγλϑηᾶ- 
ταθηὺ ἔσγουα ὑπ 6 ἘΙΏΘΣ. 
ὅ 50 ΠΟ 1 τϑαϊθϑὺ 
γοῦ, ἰϑᾶν, 85 [8 ῬθῈὺ- 
50} παρ νγοὰ,. ποῦ 
8 Ππ6Ὺ σοιῃγλϑησταθηΐ, 

Ὀαὺ οὴ6 ψΏΪΟΏ. χα. δὰ 
τού [6] Ὀοριηχληρ, 
δαὺ ψα ἰοῦ οἵδ 8- 
οἴμοσ. ΘΟ αμᾶ [Ὡὶβ 15 
ψμδῦ ἰονθ. τθϑῃβ, ὑμδῦ, 
Ὅ6 ρῸ ΟἿ. ΔἸ ΚΙῺΡρ 86- 
οοσαϊηρ ἴο Ὦϊ5.. σοχὰ"- 
ταϑηαπιϑηΐθ. ΤῊΪ ἰδ 
ηὴ6 σοι δϑηπμχθηῦ, 
δῦ δθ Ὑὑοῦ ΡὈΘΟΡΙΘ 
Ὧᾶνο Ὠθαγὰ ἔσομαι [6] 
Ῥαριπηρ, ὑδαῦ τὸῦ 
5ῃο ἃ ΡὸῸ οὐ ψϑικίησ 
ἴῃ ἰδ. ΤΈἘΌΣ ἸὭΔΩΥ 



2 5ὍΗΝ 8---12 

πλάνοι ἐξῆλθαν εἰς τὸν κόσμον, 
ΕΥΤΘ (0685) νυνοηΐ οἱ 1ηο [292 ἍΟΥΙΙΑ, 

οἱ μὴ ὁμολογοῦντες ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
Ὧἴμ 86 (οὔμ65) ποῖ {2} 28  -  ἘῊ} 65 Ζεβϑ. Ὀ(Οβμτσῖβέ 

ἐρχόμενον ἐν σαρκί’ οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος 
σοπηΐηθ ἴῃ ἢδθθηῃ; {815 15 τμ8 στϑπὶ (ο68) 

καὶ. ὁ ἀντίχριστός. 
δηά - ἴδε, . ΘᾺ ΟΕ σιβί. ᾿ 

8. “βλέπετε εις ἑαυτούς, ε ἵνα μὴ 
Β6 γοῦ Ἰοοκίηδ δὲ έυ ἴῃ οχᾶοσ ας ποὶ 

᾿ἀπολέσητε ἠργασάμεθα, 
τοῦ τρῆΐ ἀδείτον. νμαὶ ὥμαἷξο. ᾿ ν6 νμοληυὸς 

ἀλλὰ μισθὸν πλήρη. ' ἀπολάβητ: 
αὶ... τονατᾶ ο΄. ᾿ς 01 ταϊθ ὶ ΠΟΘΟΣ ΟΕ, 

9 πᾶς ὁ. προάγων. καὶ μὴ μένων 
Ἐνοτυ. ἴθ (ο 6) ρβοΐϊῃρ Ὀθέοσθ δηπᾶ ἠοί. γϑιηβιληρ 

ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ χριστοῦ θεὸν . οὐκ 
χὰ ῖἴ6 ἐδδομῖηρ οὗ ἕο ΟὨχίβί .- οὐ ποῖ 

᾿ ἔχει" πολ μένων ἐν τῇ διδαχῇ, 
ἈΕ 15 δανίῃβ; ἘΠῸ6᾿ (οΠ6) ΤΕΥΩΘ ΙΕ ἴῃ {μ6. ἰσϑο!ην, 

οὗτος - ᾿καὶ τὸν. πατέρα . καὶ τὸν. υἱὸν 
[815 (οπ6)... .διηά. "μα... Ἐδΐμοῦ ϑδηὰ [με ἌΟΟΕ 

ὲ ἔχει. -- 1, εἴ τις ἔρχεται. πρὸς. ὑμᾶς 
ἘθΘ ἰ5 ανίηξ. ΤΕ δῆσομθ 15 σουηϊῃ ἰονατα τοῦ 

καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, ᾿ μὴ 
δᾶ. [19 {6 ἰβδοπίης ποῖ ἢ6 15 Βδατίηδ, ποί 

λαμβάνετε: αὐτὸν. εἰς οἰκίαν καὶ. 
6 τοῦ σϑοθίν! δ 68} ζαΐο μουπα δῃηὰ 

χαίρειν. αὐτῷδ᾽ασ μὴ. οἱλέγετε: 
ἴο 6 χο)οϊοϊῃξ -.. ᾿ς ἴο ΓΝ . ποῖ - 6 γοῦ δ ίη8; 

1 . ὁ.. χέν ὧν γὰρ. -αὐτῷ χαίρειν 
ἴὰς (οἢ 6) ΞΑΝΊΩΝ ΤΟΥ ἴἰο ίγχη ἴο Ὀ6 γϑ)οϊοὶηρ 

κοινωνεῖ: τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς 
ἮΘ 15 Βασῖπθ οἴ 6.. ὙγΟΥΚ5 οὗ Ηἰτ ἴο 186 

πονηροῖς. ἷ 
ΜὶοΚοα. (ο165). ι 

«1Ὦ ο. Πολλὰ ἔχων ᾿ ὑμῖν ᾿ γράφειν τ 
ΜϑΩΥ (δ 65} ᾿ Ῥανίηρ.. ἴο του ἴο᾽ δε ΥΥΤ 

οὐκ. ̓ ἐβουλήθην.. ᾿διὰ χάρτου ᾿καὶ μέλανος, 
τοὶ 1νβπεᾶ" “ξατουρῃ ῬΆΡΘΓ. 8πάᾶ- ΒΙδοῖς [12], 

ἀλλὰ ἐλπίζω" ο γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ, 
μαξ 1 ὅγτὰ Βόρίπθ, ἴο οοσα. το 6: ἰονγαγα τοῦ  δηα᾽ 

στόμα. πρὸς στόμα; λαλῆσαι, ἐτΥ ἵνα ἡ 
ταοθῃ, ἰονγασά Δαδαΐα, ἴο 5Ρε8κ, πὰ οτᾶθυ (πὲ ἘϊΘ 

χαρὰ ὑμῶν: ππτεττληρωμέ ἧ. 
7ον οἔ χοῦ Βανίηρ. Ῥεεῃ πη: Τλδν Ῥα. ᾿ 
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ἀδοθίνου ἤδνθ ρΟὴ6 
Ιου ἰπΐο [26 ψοσ]ᾶ, 
ῬΘΥΒΟΩΒ ηοῦ σοηζθϑϑίηρ 
Φοϑθὰ ΟἸχιδῦ δ5 σοχ- 

ἰἴὴρ ἰῇ ὑῆ ἤρϑῃ. ΤὩΪ 

ἶ5. π6 ἀδοθίνοσ δηᾶ 
ὑμ6 δ οησίδυ 

8͵ΤΟΟΚ ὁπὺ ἴογ γουτ- 
β6Ινοθ, μα τοῦ αο 
ποὺ 1ο88 ὑῃθ (Ὡῃΐϊηρϑ 

8 Ὧδνθ ψοῦκοα ἴο 
Ργοάμπςοθ, θαῦ ὑπαῦ Υὸσὺ 

ΓΔΒ ΟὈὐδίη ἃ [111 σθ- 

ψαχα. 9 Ενούσοῦθ ὑμδὺ 

ῬΌΒηο5 δῇθδᾶ δῃηὰ 

ἄοθβ ποὺ σεπχδίη ἰῃ 
86 ἰδδοῃίηρ οὐ {μ6 

ΟἸ γι ἄοθς ποὺ Πᾶνα 

αοα: Ηδ ἐμδὺ ἄοε5 τϑ-᾿ 
ταδὶ ἰπ (5. ἐθϑοῃίηρσ 
5 6 οὔθ ἰδ 85 
Ρούῃ 8 Ἐαίμου δηὰ 

[86 5οη. 1017 δῆνοῦθ 

Οοηθ5 ἴο τὸν ϑδῃὰ 
ἄοοβ ποὺ Ὀγϊηρ ὑπὶ5 
ἐρδομίηρ, ΘΟ τό- 

οοῖνθ Ὠἷση) ἰηΐο σοῦ 

ὨΟΙΊΘ5 ΟΥ̓ ΒῈΡ ἃ ργϑοῦ- 

ἀπ ἴο Ὠἰπη. 11 ΕῸΓ Ὧ6 

ὑμαῦ 5805. 8 - ριβοίζηρ 
ἴο Ὠΐηλ ἰδ. 8 ΒΏΒΙΘΙ ἰπ 

1 ὨΪ5. ν᾿ Κοα ᾿ ΤΟΥ ΚΒ.ὃ 

12 ΑἸΪΠΟΙΡῊ 1 Βᾶνθ 

ΤΆΔΩΥ ὑπίηρβ ὑο ψτὶῦθ 

τοῦ; 1. ἀο ποῖ ἀ6-. 
δ ἰοὸ ἀο 50. ψἱα 

{Ρᾶροσ- δρᾶ ἴῃκ, μα 
Ἔ 81 ΒΟΒΙΩΡ σ᾽ ΘΟΙ8 

Πο τοῦ δῃᾶ ἴο βρθβϑκ᾽ 

ἢ τὸν ἴδοθ. ἴο: ἔϑο6, 

ἰμαῖὺ συουξ ἼοΥ ἸΩΔΣ 

Ρα ἴῃ 1} ΤΑΘΕΙΒΊΙΓΘ. 

11: ψε: εἰλᾶξ: ἼΘΟΚ! Ι Βᾶνθ ἰοα γοὺ ῬοΙογομεαπᾶ 50 παῖ χοῦ ΤῊδΔν ποΐ 
Ὅ6 σοπξυαθθαᾶ, ἴῃ 86 ἀν ΟΥ ὑπὸ Τιογὰ, 1,8 δα: “(ΠΟΟΚῚ 1 Βανο. ἰοϊᾶ- -ν οῦ 
ὈΘΙΟγμδηᾶ τδὲ νοὰ τᾶν ποῖ 6 δϑιῃδίηθᾶ ἴῃ σομονδῆ’ 5 ἅδν.).᾽" 

ἀδελφῆς; σοῦ. 
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13 ᾿Ασπάζεταί. - σε : τὰ τέκνα τῆς 
15 δτεεϊδιρ σοῦ 6 ομάτσθη.. 

ἐκλεκτῆς. 
: Οὗ σοι οἕ ὩΣ ̓ὉΒοβθα (016) - εν οΝ - πἰβίεσ 

Ιωανου γ΄ 

ΟΕ ΠΘΗΝ 3 

Ἵ Ὁ πρεσβύτε ος οι τῷ ἜἜΒΕΥ 
ΠΣ ρεσβύ ὅπερ το σαΐὰς. 188. Ιονϑὰ (0π6), 

ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. 
ΜΏΟ 1 δι ]ονίη 5 ἐσαίῃ: 

2: ᾿Αγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί 
Ὡονοα (οπ6), δρουΐξ 8}} (ἐμέ π85) ᾿ Τ ἄτα, ῬΣΔΨ ΙΩΒ 

σε - εὐοδοῦσθαι ο καὶ ὑγιάίνειν; 
γοὰ ἴο ΤΏΘΔΙΚΘ ΟἸλΘ᾽ 5 ὙὙΑΥ Ὑ7611 " 'ϑλά" ἴο ΡῈ 1 βϑδ]ῖῃ, 

καθὼς: “ εὐοδοῦταί"᾿ σοῦ ἡ 
Ἐξώωηπεῦι 85. 15 γα  ΚΙᾺ 8 115 78 “81 οΣ σοῦ .. 16. 

υ 8 ἐχάρην. . γὰρ : λίάν 
ψυχή. Ι ἘΣ Ιαιεμα " ΤΟΥ :- ᾿ ΘΧΟΘΒΒΙίνοΙσ. 

«- ἐρχομένων. - . ἀδελφῶν : καὶ 
οὗ (ο1Π.65) σοσηΐῃξ Οὗ Ὀχοίῃθυβ «ϑηα 

- μαρτυρούντων σου τῇ ΘἸΉΡΕΙα, 
οὗ ΤΑῚ ἰλτ 1} νυ 655 οὗνγοιῦ ἴἰοΐῃα ἰταΐα ᾿ 

καθὼς σὺ -ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς.: 
Δαςογ ἸΏ 5 85 γοὰ χπ ἔτ γψοῦ ἃτα ΔΙΚΙΏ ΚΒ προαΐ. 

4 μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω 
Μοτθ Ετεδῖευ οὗ ἴῃ (8185) ποῖ 1 Ὅ1Ὼ Ὠανίῃξ 

χάριν, . - ἵνα , ἀκούω: τὰ 
ἀνοξκξαϊήαοσ,, Ϊ΄π οσάεῦ Ἔδβὲ. 1 πᾶν Ὀ6 ΠΣ ΠΡ ᾿ [86 

ἐμὰ. τέκνα. ἐν τῇ. ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 

ταν, “μΠάτεῃ χὰ 1δ6 ἀγα - τυϑικίηδ ὅρους. 

ὅ ᾿Αγάπητέ, : πιστὸν ποιεῖς ἡ 
- Τυονϑᾶ (016), ΟΣ ΕΣΟΣ, (1585) , 50 8:6 ἀοϊη 

ὃ εἰ ιέξὰν - ἐργάσῃ -- εἰς τοὺς 
ΒΓ ἢ. Πἶπε) 1 ανοσ. Κγοῦ 85 οὐἹᾶ ΟΣ ἰηΐο - - τὰς 

ἀδελφοὺς ΄. καὶ. τοῦτο" ξένους 
σΕΡυΩΝ τος 816 ὑπ. βἴσδησοτο, ὶ ΠΑΜΏΟ 

ἐμαρτύρησάν. : σου ᾿. τῇ ᾿ ἀγάπῃ. ἐνώπιόν 
Ἔστς: ἔρησο οἔγουῦ ἴἰο ἴδπ6 ᾿ΔονΘ 

ἐκκλησίαι τ οὗς. καλῶς 
ρος "Ὁ ΜΆΪΟΒ (0165) " ἸΚῸΣ 

.- προπέμψας: ΠΣ ἀξίως ... τοῦ ς΄ «Θθεοῦ:. 
Βανΐῃδ βοοὶ ξοσγαᾶ ΟΣ . οὐίμε. :Οοᾶ; 

ποιήσεις 
: ψοῦ Ψ1 ἂσ 

υ. οἵ 

πὶ Βἰδρϊ- 

2 2ΟΗΝ 183-89 950ΗΝ 6 

18 ΎΠΘ ΟΕ το οὗ 
ΟΥ ἴῃ6:} γΟῸΣ αἰϑίθυ, 6 σῃο- 

[568 - Ο16,-:. 
ΘΙΥ στοϑούϊηρβ... 

βοηᾶ . γοῖ 

ΤΠ ΤῊ οἷάδν τῖδη ἴο 
ΘδΊαδ;: {86 Ῥοϊουθῶ, 

ἘΝ ΒΟΥ ΣΙ ΟΥ̓ ἴἰονθ. 

“ΠΡ 3 ΒΘΙονθα οὔθ, 1 
ῬΓΆΥ ὑμδὺ [πὶ 81] ἑηΐηρβ 
γΟᾺ ΓΔΥ ὈΘ ῬΓΟΒΡΌΘΙ- 

ἰὴδ᾽ δηᾷ πανὶηρ βοοὰ 
θαι, δῦ 85 γοὰγ 
50] 15 Ῥσοϑρουίηρ. 
8 ΕῸΣΓ 1 τϑ]οϊοθα. νοῦν 
ΟΠ ΜΉΘ ΥΟΙΠΘΥΒ 
δ. δηα Ῥογὲ -χὶῦς- 

᾿ Ὧρδϑϑ. ἴο ὑμ6 γαίῃ: γοὰ 
ΒοΙά," 1.ϑὺ δῷ. γοὰ ΡῸ 
Ἢ ψμϑικίηρ 1 6 
ὑταΐῃ. 4Νο. ρσύθαῦύθσ 
οαδθ ἴοὼΓ δ κῖ}- 
ὨΘ55 (Ὁ 1 πᾶνθ 8 
[θ58 ΔΗϊΏρΡ, ἰπαῦ 1 
Βῃουα Ρ6 Ὠϑαυῖηβ 
ἰμαὺ 1Ὡγ.. ΟὨΠ]Πάγθῃ. ρὸ 
ΟΠ ρα κίηρ. Ν δ 
ἐοδυρου Ν 

εἰ Βοιόνβα, ὍΠδ, ψο 

᾿ Ἔγ6 ἄοίϊηρ᾽ 8. “ΤΑΊ ΠΏ Ὰ] 
ΜΟΙΓΚ ἴῃ ψὨδίσνοσ σοι 

ἄο ἕοῦ {ῃ8΄ ̓ Ρσούμοτϑ, 

δηαᾶ ̓ ΒΟΓΒΏΒΘΙΒ ΓᾺ τὺ, 

θόνμο μδ΄. ῬΟΓΩΒ 

ψυὶῦμ655 ἴο. γοῦΣ Ἴονϑ 

Ῥαξοσχδ 188 σόρδτο- 

Βαΐῖοῃ. ΤΏ656 χοῦ 

Μὴ ᾿οἴθαβα βθηᾶ οἢ 

ὑμοῖτ. ΨΥ. ἴῃ ἃ -τηδ- 

ἐεἴ την ΜΟΣΓΩν οὔ:; αοά. 
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ΤΈΟΥ ἰὸ ψὰβ ἰπ Ὅο- 
ὨΔΙΙ οὗὁἨ [115] δὴ 
ἰμαῦ μον ψϑαῦ Ἰοσίῃ, 
ποῦ ἑβκίηρ δηνγίῃϊηρ 
ἔσο ἴῃ ῬΘΟΡΙΘ οἵ 
ἴῃῆ8 πδύϊομιβ. 8 6, 
Ὀογοίοσθ, δτὸ υπᾶρυ 
ΟὈΙ]σαίοη ἴο γτϑοοῖνα 
ΒΌΟΘΒ ῬΘΥΒΟῺΚ. Ὠοϑρίΐα- 

ἐξῆλθαν μηδὲν 1 ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος 
ἴδαν ννεῃΐ οὐδ ποΐδίηϑ ΟΝ ΖθὸΥ {ἰδ δ, ἘΠ}. 41-: 

λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν. 8 ἡμεῖς 
τεαςοὶνίτς ἔγοτῃ 16 ὩΒΈΪΟΙΔ15. Νε 

οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς 
ἰῃεσϑίοσε τνθ ἀγα οὐνίῃβ ἰο ΡῈ γϑοϑίνίῃησ πᾶσ μα 

τοιούτους, οςς ἵνα συνεργοὶ 
ΒΆΘΗ Οὔ 65, ἴῃ οτᾶφσ ἰδὲ ἔρ!ονν νου ΚΣ 5 

γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. ὈΓγ, ὑμαῦ ψὸ ΤΔΥ 
ἍΤΕ ΔΚ Ῥβοοΐὴβ ἰο ἴα ἐτυίῃ. Ὀθοοσὴβ ἔθιϊον ψοῦξκ- 

9 “Ἔγραψᾶ ᾿ Ἂ ἐκκλησία. 515 ἴῃ ἐμ ἐσαΐῃ, 

Ἵν τοία βοχαοίῃϊῃσ το τὰς ἐφ μέρη [ο 9 ἘΡΈΟῈ ἘΟΡΕΊΤΙΣΕ 

ἀλλ᾽ ὁ φιλοττρωτεύων αὐτῶν Διοτρέφης ναὶ ΣΉ ΕΣ οὐμώῃ Ὀυνίσι 
Βαϊ {μα (ομ6) πκίπρ ἴο Ὀ6 χβδέ οὗ ἔῆεσα Ὁϊοίσερθθβ [ἢ 

ἯΚΘ5 ἴο δνα π6 ἢγχϑὲ οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 10. διὰ 
ὩοῦΣ 5 γϑοοινὶηρ ὉΡΟοᾺ τς - ῬΒΧΟΌΒῊ ρθη ἀλορυο ὑβοσω, 

- ᾿ " ““ ΟΘΞ5 Ὡοὺ ΤΘΟΘΙΥΘ 8ηγ- τοῦτο : ἐὰν ἔλθω : πτὶ 
115, ᾿ 1ξ ὄνον 1 5ῃουϊὰ φόζηδ, [ῃΐηρ ἔτοθ ἃ8 ΜΠ Ὴ 

χοϑρθοῦ. 10 Τὺ ἐσ 
ΨΥ, ΕΣ ΘΟΙΏΘ, 1 Ψ}Ι1 
08} ἴο ΤΟΙΩΘΙΔΌΓΘΩΘΘ 

δ ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα 
1 58.811 Ὀγΐηρ' ὩΠάΟΣ ΣΟΙ ΘΤΤΆ ποθ. οὗ ἶσα ἰῇ ΨΟΣΪΚ5 

ἃ ᾿ ποιεῖ, ᾿,λό : ῖς [τὸ Ε 
Ὁμΐοα . μ 5 ἀοίηξ, ΠΑ ΔΩ ΣᾺ πονήρος μἰ5 ψοτκα ΜΉΘ. Πὸ 

χυάρῶ Ἂ ς ἈΣ - τς [ΒΌΘ65 ΟΠ ἀοίϊηρ, οδϑαῦ- 
φλυαρῶὼν ἡμᾶς, καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ ογίηρ ἀροιξ ἃ τ]ΐα οδαϊίοτιηρ δροὰϊ τ15, δηᾶ ποῖ Ῥεΐωρ βαι βϑθθα ὕροι 

τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς 
{8656 ({π||τ55) ποῖος ἢ6 ἰδ γβοθίνίηθ προ ἐπα 

ψ]Κοα ψογᾶβ. ΑἸ5ο, 
ποῦ Ῥοίηὴρ οσοῃϊοηὺ 
ἢ ἴμεβα ἰϊηρβ, πϑὶ- 

ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους {μοῦ ἄοεβ. Ὧ6 Ὠἰπιβοῖ 
Ὀτοίῃοσβ - δα ἴῃ6 (ο 65) νυ ΙβηΒ τοοοῖνγο 6 Ὀγούῃοτα 

κωλύει, καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ΜΙ ταϑρθοῦ, δῃηά 
ὯΒ 15 ἈΙΠΘΥΠἙΒ δηᾶ ουΐοξ 1ῃ68 ΘΟΟΙΘθῖα [ῇοϑδα ῺΟ δῖ ψδηΐ- 

ἐκβάλλει. ἴῃ ἴο τϑοϑῖνθ ὑῃθη) 
ὯΘ 5 ἰο ΠἰηᾶρΥ 
δια ἴο ἔπτον οὐὐ οὗ 
6 σοηρτοραϑίϊοῃ. ᾿ 

11 Βεϊονβὰ ομθ, ΒΘ 8)ὴ 
ἱγηϊναίοσ, ποὺ οὐ ψῇδί 
5 Ῥδᾶ, Ραὺ οὗ νῇϑδὲ 15 
Βοοᾶ, δ. ἐπϑὺ ἄσοβ 

Ὡς 5 ἑῃτονίπρ ουΐ. 

11 ᾿Αγαπητέ μὴ ιμοῦ τὸ 
Ττονςά (οπὴ ᾿ Ὡοί Β6 γεὰ ξαυδεσς 186. 

κακὸν ἀλλὰ. τὸ ἀγαθόν. ὁ 
Ῥϑὰ (μη 5) Ῥὰς ἴῃ6 μοοάῦ ((π5). ὙπΠα (ο6) 

ἀγαθοττοιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν: 
ἀοϊπδ βοοα οιΐοῦ ἰᾷ6 ἀοά 15; ἴῃς (ο56) ᾿ ᾿ 

Ἢ ᾽ ΄ ᾿ , |[θ8οοᾶα οὔρίπαΐο συ κακοτοιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν -᾿ θεόν. [αοᾶά. Ἠδ ἐμπαὲ ἄοες 
ἀοϊηξ Ὀδὰ ποῖ ἢ85 βαθὺ. ἔθ  Οοα. Βαά Ἦδ5 ποῦ βδδη. δᾶ 

12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ «χαθ τὶ" Ἧδε 
Τὸ Ἡεταβίσίαβ τυϊλοββ μ85 ἔπος Ῥοχῶθ [τ 12 Ὠε ταθ' ἔτι π5. μδ5 

δὰ ψ]ῦπθθα ὈΟΓῺΘ ἰοὸ 
Ὠΐϊτὰ ὍΣ ὑϑχ 81] 8ηᾶ 
ὃν ὑβθὸ σα ἐξβοῖῖ. 
Τὴ ἔδοί, ψθ, 8150, 8.6 
Ὀθδρ τΪϊΐηθ655, δῃᾶ 
ψοῖ ΚΩΟν ἐπαῦ ὑπ τῖδ- 
ΠΟΘΙ ΜΘ ρίν ἰβ ὑγῈ6. 

πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας: καὶ 
811 (ο 65) δῃηῃὰ ὮὉν νοῦν. ἰμα ΟΝ ᾿ δηᾶ 

ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἶδας 
να Ρυΐ ἀγὸ Ῥθδυϊηρ νυϊ655, Πα ψοῦὰ αν Κπὺποῖνῃ 

ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν. ἀληθής ἐστιν. ᾿ 
ἴλαὶ 16. ὍΣ ΏΘ55 ἯΚΩΣ Δλος 5 5. 
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13 Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι, 
Μϑδην (ἰἰη55) Στναβ δνίηθ ἴἰο ψυσὶΐϊθ ἴο νοι, 

ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ 
Ῥυξ πού Τα ψΠς τοῦ Ὀϊδοῖκ [1ὈΚ] δῃάᾶ 

καλάμου σοι γράφει. 14 ἐλπίζω δὲ 
ἐχ-1-6]} ἴο γοι ἰο Ὀ6 νυυλ δ; Ι1 δὼ Βορίῃβ αΐ 

εὐθέως σε ἰδεῖν, καὶ. στόμα πρὸς 
ἱταστηδαϊδίειν σοῦ ἴίοϑββθ, δή του ἰοννδσζά. 

στόμα λαλήσομεν. ὶ 
τοῦ ννο 518} 5ρϑδῖ, 

Εἰρήνη σοι. 
Ῥϑδαςθ ἴο γοῦ. 

ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. ἀσπάζου τοὺς 
Ατὸ σγθοίίϊηρ σγοὰ ἐμ ἐγίθηᾶβ, Β6 ϑυθοῖϊβ ἴδ6 

φίλους κατ᾽. ὄνομα... 
ἔτϊολαβ δοσοστάϊῃςς ᾽ἴο ὩΔΆΙΏΘ, 

ΦΌΗΝ 13--ὖθὲ 4 

131 Ὡδὰ ΔῺΥ ὑΒΪΏΡ5 

ἴο τινα γχοὰ, γοῦ 

1 ἄο ποὺ σψὶϑῃ ἰο 5Ὸ 

ου τι ηρ σοὺ τὶ 
ἱὴκ δηῃᾷὰ ρϑη. 14Βευὺ 

Ι δὰ Βορίῃρ ἴο 866 
γοὰ αἰγεοῦν, δηἃ τὸ 
ΒΏΩΙ 5Ρθαῖς ἴδοθ. ἴο 

ἴδοορ. 

ἽΜΑν γοὺ Ὧδνα Ῥβᾶσθ. 

ὙΠῸ ἔσο βοῃάᾶ 

σοὺ ὑοῦ ρθαῦρθ. 

᾿αἷνγο τν οτοοίϊηρθ τὸ 

[88 ἔθηαθβ ὉΥ͂ ΠΕΑΙΏΒ. 

ΙΟΥΔΑ 

ΟΕ Τὺ} 8Ὲ 

1 ᾿Ιούδας ’᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς 
συᾶεαβ οἵ ϑεβὰβ ΟὨχὶδὶ 5]δᾶνε, Ῥχοΐῃοσ 

δὲ ᾿Ιακώβου, τοῖς 'ἐἐν θεῷ πατρὶ 
ρᾳξ οὔδεαθς, ἰοίῃε (ὁη65) ἴῃ οα΄ Ἐδίδβεσ 

» ΄ Ἁ ΕἸ Ὁ “. 

απημένοις καὶ ἰησοῦ Χριστῷ 
ΝΣ ἐμὰ Ιονοᾶ δηᾶ ἰο 8655 ἰδ ΟΝ 

τετηρημένοις κλητοῖς᾽" 
ἴο (ΟΠ65) ἡ λον Ῥϑέ Κορ Ἵδ]ρᾶ (Ὁ 65); 

2 ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη 
Μετ ἴἰουοῦσ δᾶ ρβξβᾶθβθ δᾶ ον 

πληθυνθείη. "- 
τ ῦνῦ ἰς 6 τη ρ!16α.. : 

8 ᾿Αγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος 
Τονοα (ομθ5), ον βϑρεεάρ ἸΆΘΙΚΙΛΕΙ 

άφειν . ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν 
τε ΞΡ ΒΕ ἰογοῦ δροὰλδ μα σοχσηο ΟΕ 5 

σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν 
βδινδύλος. ὩΘΟΟϑδῖῖν 84 ἴο ψτῖΐα ἴο χοῦ 

παρακαλῶν. ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ 
δπϑοουγεδσίηθ ἕο Βα βέγσ Ωρ ὉΡΟῺᾺ ἕο ἰἢ8 οὔσ8 ΣΟΥ 811} 

ἘΡΝ ἐν τ υτς ε», 

παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις 
Ὠδνΐηξ ΠΕΣ εἴνϑι Ὀοϑίᾶδ ; ἴο 1μ6 ΒΟΙΣ (ο1165) 

πίστει. 4. παρεισεδύησαν γάρ ... τινες 
ἰο δι. Βιρρϑᾶ πο Ὀεβὶάβ Ξ ἦο. ΒΟχῺ 8 

1 συᾶδθ, :δ -5ῖανθ οἵ 
Φοϑθὰβ ΟἸγυιδῦ, Ὅὰὺ ἃ 
Ὀτοίο οὐ Ψαζηθθ, ἰὸ 
[06 οδι θὰ οὔθ ΨὯΟ 
ὍΥΘ Ἰογϑᾶ ἴῃ τϑὶ  ]0}}- 
ΒΡ σι αοά [6] 
ἘΒΌΏΘΥ δῃρα Ὀτοβοχυθαᾶ 
ἴῸΥ “655 ΟὨχιδὺ: 

᾿Ὡ ΜΆΥ ΤΆΘΙῸΥ ϑδῃᾶ 
Ῥθδοθ δῃηᾶ ἴοῦθ. ὍΘ 
1ΠΟΙΘΑΒΘΩ͂. ο. τοῦ... , 

ὃ. Βοιουθᾶ.. ΟἹ 68, 
ΦΩΟΌΡὮ 1 ψὰ5 τηθκίηρ 
ανοῦν οβοτὺ ἰο ττῖϊα 
χοῦ. δροιυῦ : [η6. 581- 
ναῦοι ψὸ δοιὰ 1ἢ 
σομχηοῆ, 1 ἑουμά 10 
ὨΘΟΘόΒΑΥν ἴο ττῖὶϊα τοῦ 

10 ὁχ;δοσὺ τοῦ ἴο υυΐ 
ἊΡ ἃ δατὰ Πρῃὺ ἴον [6 
[αὐ δῦ Ψ885 οὔσθ 
ΤΟΣ 811 ἰπλθ ἀογδγθα 
ἴο 8, ΠΟΙΥ ΟὨ65. 4 ΜΥ 
ΤΘΘΞΟΏ 5. παῦ σου 
τ Ὦδνδ Βρρθᾶ ἰὰ 
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ἄνθρωποι, ἼΔῸ οἱ ἱ ΄ ἐ πάλαι ὰΟ πᾶνθ ΙῸ 
υταβῃ; - " {65 (οπ65) - τ οἔ οΙά :|ΏΘΘΙ ΔΡρροϊηὐθδα ἊΣ ΔῊΝ 

- πρρογεγραμμένοι ᾿ εἴ τοῦτ ὁ , ϑογιρίασοβ ἴο ἈᾺ1 
Βανίμαξ ὈΘΘῺ ραμμει Ῥοΐοχε ἱπμο ἜΝ ΠΝ Ἰααρταθηῦ, ἀπ βοαιν 
ἰκοϊμᾶ; προ σε Β ν ἐς μ Ε Τρ, ὑγηΐηρ (6 ἃἢ- 

7Ταάρταθηῦ, ἐς σερεὶῖ τα ϑὲὴς ἴπε οὗ με ἐπτὴ προ γος ΤΟΠΠΕΡΗΣ οὗ 
εὐταν εΣ Η ΄ 2 Τ' Ὁ Ὥ 

ἡμῶν χάριτὰ μετατιθέντες εἰς |ῸΓ ΙΟΟ56 Ἀὐπ τεύθν ΚΝ 
ΟΥ̓ αϑ᾿ -ἀπάἀεϑοσνὰ κΚίπᾶάηθβθ. ΡΌΓΙΠΡ Θοσοβ5 . ἴπῖο ] Ὀχονίηρ 1918156 το. - ΟἹ Ρ' 

ἀσέλγειαν καὶ τὸν: μόνον δεσπότ ὶ ν καὶ ΟἿἹΥ ΟΥ̓ΘΓ 

Ἰϑοϑ8 ςσοῃράϊιος δ᾽ 6 οπὶν πϑβράτὶ δα] 9655 ἐιονϑωρνου πρὶ 

κύριον ἡμῶν ᾿ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνού 51 ἃ : μενοι. ΘΑΓα ὅο ΤΟΙΣ 
τοσάὰ οι. οὔδεβθθ ΟὨτίθι,. (Ο}685) ἀφηγιπξ. γοῦ, ἀδϑρίζο ταῖηα 

Κπονήωρ. 811 ΦΠΐηρε 
βούλομαι, ΟὔΟΘ ΤΟΥ 811 {ΐγλ6, Ἰπδὲ 
τῇ ὙΙΒΆΠΑΡ, , ΤΟΥ ΔὮ,} ΑἸ ΠΟ Ρ ἢ Β6 

οὖς, εἰδότας ἅπαξ πάντα ὅ Σ τι νοα 
(Ομ 65). αν ΠΟΥ 5506 ΤοΥ 411 411 (155), ἰδδὲ ἡμὰς ΠΡ ΤΘῸΡ Ὲ ἐμ ῶς 

Κύριος λαὸν ἐκ ς Αἱ ἰγύπτου σώσας αἴξοσατακ αθϑίτ 
Το τρορῖὶθ οὔ οὗ ΒΔ οὗ Εσνοί. Βανί κανᾶ (56 πού ες 

ὄὅ Ὑπομνῆσαι δὲ - ὑμᾶς 
οι ΤῸ ταχηϊηᾶ. Ῥυξ τοῦ 

τὸ δεύτερον τοὺς ἱ ς μὴ πιστεύσαντας ᾿ ζαϊῃ. 
ἴῃ8 τρμὰν [πι6] ἔπε (ομ65) ποῖ παν δεϊϊονεὰ τδὺ ἡ τρες ἡ ἴῃ ἘΣ 

ἀπώλεσεν, 6 ἀγγέλους τε τοὺς ἢ , ὑμοὶσ οΥΙρΡῚ ὶ 81 
δ8 «οείσοσεα, ΔΏΡΘΙΒ δὴ δα (οὔ 65) [νὰ μα ἀδμέκλὶ δ μα ὠνο 

τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶ ἀρχὴν ἀλλὰ ᾿ΡΓΧΟΡΕΙ͂ αν] 
Βανί Κορέ 16 οὔϑβεῖνοο ἘΠ ΩΝ Ρμιυΐ Ὄ ἐπὶ ὑνθοα ΒΙΚΟ 

ἀπολιπόντας τὸ ἴδι ἰ ἴδιον οἰκητήριον εἰς [οἴθγὴδὶ Ροηᾶβ ἃ 
Βανῖπξ ἰοε οεέ. 16 οὐ - ἀὐνε ΠΕ Ὀ]ΘΟΒΘ '. τῶ ᾿ἄρῃξο δύ κῆθαβ δῶ ὑπ 

κρίσιν μεψάλι ς ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις |1υἀρταρηῦ οὗ πα ρτθαὺ 
Τασέτλεπε θὲ ΕΥΧΣΤῚ ἂν ἴο Ροῃᾶβ βδνοτ- εϊῃρ [ἄἀᾶν. 750 ἴοο ΘΟΔΌΓΣΩ 

ὑπο; ΤῊ ἐρραν τετήρηκεν: 7 ὡς Σόδομα  8ῃᾷἃ -ΟἾἼΩΠΟΥΎΔΩ πᾶ 
.. Βιοοχα Ὧ6 85 Καρίῖ; 85 ϑοάοσωῃ | 6 οΟἰδ6 5. δοιῦ ὕπδπι 

καὶ Γόμοῤρα .καὶ ἀΐ, περὶ αὐτ ΐ ἃς πόλεις, τὸν ἵνα ὕΠ6ῈΥ ἴῃ 
δπᾶ οπσοστθι 8δηᾶ ἐμ δροιιδ ἐμοῖὰ πέοΩν; 16  ΤΧΏΒΠΏΘΙ γᾷ, ἸΣ ῬΑ μκΩ 

ἐπὴν τῶν ̓ τρόπον “ πούτοις Βοϊηρ' οὔ65 δα οοπῖ- 
ἘΝ " ΧΩΒΆΠΘΙ͂ : -ἴο 1λ688 (ο 65) [πγϊο ἃ Τοχζηϊσδύϊοῃ 

κπορνεύσασαι. ἱ : ἶ 
[ο{165] Βανίησ οοτηταε δά ξοτυϊοβδέϊοη οὐξ δι ἀμήν κου δεν ββνος καὶ ευνις 

ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σα 3 ὃ υἱδοθὰ , ρκὸς ἑτέρα παύσγαι ἃ : 
Ἀν ΐπεῖ ΒοπΘ᾽ ΒΕ. " Ῥομίπα πο ὃ ἀἰδοτοηΐ, ὈΘΥοσΘ ρος ἄρῃ μὲς 

πρόκεινται. ᾿ δεῖγμ τρτ πυρὸς  [ΑΤΥῺΡῚ ΘΧΘΙΏΡΙΘ. Ὁ 
ἴλ6ν δυεῖν ας Ῥαξοτο βοταδῖηῖ μα, ϑθονναν “᾿ς ΟΕ ἦτε ἀπαθύροὶτρ 6 84] 
᾿Γ αἰωνίου. δίκην - ὑπέχουσαι. ᾿ ται 
Θν ΕΓ] ΔΒΙΪΩΕ ἼπϑΉΠςΕ: μανιὴς ἀράετ. " ἜΟΒ ἐμεης δέ, ες ̓ ἊΣ 

8 “Ὁμοίως ἦς καὶ  οὗτο ταδὶ ) ᾿ς μέντοι -- καὶ :: οὗτοι͵] 81η.. Πκ8 
τλκουσίβθ. ὧδ, οὐδ -ἰἴο σους δῖξο ἴμεβα ἐποὐνψι πϑίδμδίηρ τ βαν 

ὑπο ες, δάρκα:..- . μὲν-- «-μιαίνουσιν, | λθῶ. ἴοο Ἰοδαιρίηρ πὶ 
ΟὨ65),, 65}: ἰπάερᾷ ἀχθ ἀθβΉῺ ΕΒ,  ἀγθδῆβ,. 81:8 ἀρθῆιηρ 

κυριότητα. δὲ .  ἀθετοῦσιν᾽ ἢ δόξας:. δὲ | [88 Βεβῃς. ἀπά ἀϊ5- 
' Ἰοζάβμιρ.. Βαϊ ἴμεν ἅτε Ῥαϊῃπηρ αβίᾶβ, βιοσίθϑ μαΐ τοράτ Τηρ᾽ Ἰοτβῃ!ρ᾽ πᾶ, 

δι σεμονδη, Ὑ7,8ιπατα, σα, Τῃ6᾽ Τοτά, ΚΟ; Οοᾶ, Ἔγα; σέξας; ΒΑ 6. “-- 

1011 ῳ09Ε .9--18 

βλάσφημοῦσιν. 95 Ὁ . Μιχαὴλ - ὁ [5ρεοδξίηβ ρυπίγοῖν οὗ 

ἔπον ἃσθ ὈΙΘΒΡΒΘΡΛΙΘ. τῃο-: ππν ἐν . 1ὴ6 Γρ]οσίουαβο οὔθϑ. 9 Βυΐ 

ἀ ελὸ ὅτε ᾿ τῷ ΜΆΘΩ Μίομβϑοι 88 

ρχαχγεοοο ον νι ΜΏΘΗ το ἴη6} ΔΙΟΘΏΒΘΙ δα ἃ. 'ἅ1{- 
ΘΙΘΏΘΗΒΟΙ, 

διαβόλῳ. - : διακρινόμενος . εις ] [ΟΓΘΏΟΘ,͵ Ν 2 8 156} 

ΡΩΝ . ᾿μανίηε Τα βοᾷ ἴοτ 561 ιν αϑαΐν ϑιηᾶ. ΨΜᾺΒ ἀϊβρυϊίῃβ 

νος διελέγετο, -- τ, . περὶ .. ποῦ: ρου, ἽΜοβεβ᾽ Ῥοάγ, μ6 
.α1ἃ4 ποῦ. ἄδχο᾿ ἴα; ὈΓῺΡ' 

ΒΕ γγδϑ8 βασὶὴϑ ἴῃ Ὑ αἰϑειστεθσιθμε. δροιῦ “": οἱ τῆς [6] 
8 ἰαδβταοηῦ.. ἀραϊησῦ 

Μωυσέως. σώματος," οὐκ. ἐτόλμησον. κρίσιν. 
Μοβθ5 οἵ Ὀοάγ, - ποῖ. ΒΕ ἀαγεά:. ἐυάστηθηϊ Ἀϊὰ 1 Θραδένα ὑδυτηϑ, 

λασι ίαι ἀλλὰ εἶπεν ρυῦ 88.4: “ΜῈΥ 6- 

δὲ οΣ εραΐ.. - 86 βαϊὰ μόνϑΣ. τορυκα. γοῦ: 
10 Χοι΄ ἴμε8θ6. [1168] 

ἐπενεγκεῖν 
ἰο Ῥβδτ ὕΡΟᾺ 

᾿Επιτιμήσαι - τ ν ΚΟ ΟΌΙ Ε Κύριος. 

Μᾶν 86 Εἶνθ τερακα -΄ Ὥγου .. . Τονὰ.᾿  ἅΣΘ βρεδκίωρ δθιίβίνο- 

1. Ὅὗδτοιυ..: δὲ τος ὅσα “μὲν ΙΥ οὗ 81 188 “ΙΩΡ5 

ὙΏδβ6- ἰδηδϑ) Ῥαῦ. 88 ΤΏΘΔΩΥ. Ἰη65). δὲ ᾿χράεςα. ὕΏΘΣ. ΤΟΔΙΠΥ͂ ἀδ᾽. τοῦ 
Κηον; νυ 41 ἴ88 

οὐκ --: οἴδασιν .;. ..., βλασφημοῦσιν, . 

ποῖ ἼμοΣ. λιᾶνα πόνο τ μὸν τς ὉΙαδρμαπιίηρ, ἐπῖηρ5. ὑμδὺ ὑπ 6} 0 

ὅσα: δὲ ΄. φυσικῶς... ὡς: τὰ ᾿ἀπαογρίδπα ᾿μΔΙΌΓΣΘΙΙΥ 

85 ΤαϑΏ ἀἀμιμῖρο) 85 «αὶ μδῖυταῖν. . 85 {με ΚΘ ΓΝ ποτ θαβοῦ δ 

ἄλογα. ζῷα ἐπίστανται, . - ἐν δι π1815, 18 08 688 

Ἐ οελοη ΕΟ Ἡνίὴ8 ἐπ π88. ΠῈΣ 8.6 6 } Κηον5,. ᾿ὰ μιηρδ᾽ ΠΥ 5ο᾽ οὨ οὐγθ 5 

πούτοις «ν΄ φθείρονται. τυ ρυϊαθ {μου βθινέβ. 

ἴβεβε (μἰμ 698) {πεν ΕΟ οὐτταρῶπα
 ἸΒΘΙΆΒΕΙν 68. "ΑἹ Τοο Ὀδᾶ ἕον ὑθϑτα, 

ἊΝ - Ἰμπδοδαβθ ὑΒΘΥ͂ Ὠδνθ 

11: οὐαὶ αὐτοῖς, . ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ. [ροηθ. 1η. “16 Ῥϑίῃ οὗ 

οθ ἰο  μοα, Ὀδθοδῦδα 1ὸο 6 87. οὗ ἴμ6 

Καὶν ᾿ ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ. τοῦ 

σαί. δον ψεί,.- δμῃᾶ ἴο ἔπθ. δσσοῦ. τας: 18 

Βαλαὰμ - μισθοῦ ἐξεχύθησαν, Ξ 

. Ββίδδζα, οὗ τεῖν διά μον ννεσα ρουτρᾶ ουΐ, μά ἴο Ἧς 

Οαΐπ, δια μανα τυδηδᾶ 

τηῦο ὑπθ6 ΘΙΤΟΠΘΟΌΒ 

σουϊϑὸ οὗ ΒΑΊδϑῃι, ἴοτ 

τοναγά, δι. μᾶγθ ῬοΥ- 

1οηθα ἢ 0π6 ΤΘΌΘΙΠΟῈ5 

ἀντιλογίᾳ . τοῦ Κορὲ 

ΟΔΊΣΘΕΣ. τὸς ἘΝ οὗ ἴῃ 8 ἙΚΟΥΔᾺ ἿΒ5 τσῦθος τοἾ ΓΆΡ 

ἀπώλοντό. --: 12 οὗτοί, εἰσιν 

{μ6 ἀεβίσονεα ἘΛΕΙΒΕῚν 68. Ὑπεβο τ αὶ 8.6 Ἰλαρν ΑΓ υοὸε τὰν 

οἱ “ἐν - ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν! 

ΠΝ (ο65).- τ ἴπ. πε. 1οϑα 126 8515] οὔ χοῦ μύκῳ ἘΑΡ πο 
Το 

σπιλάδες :- συνευωχούμενοι, . ἀφόβως | δορά. {μοηιβεῖνοα τα- 
} 

πἰαᾶδῃ. Το ςῖ δ᾽ 2έβαίῃς. 5Ε]ν 85 ΜΕῚ 1ἰοσείμοτι 
᾿ΞΘΔΥΙΘΒΘΙΥ οὐξ. θδιν ΕΓ 

ἑαυτοὺς “ποιμαίνοντες, νεφέλαι. - ἄνυδροι οὑπὸ Ἰ οἸομᾶπ οαττίοα ὑπ|5. 17. 

᾿ βαῖνε. ἘΠΕ ΒΕΤα]ῃ 8, οἱουᾶθ -ναίεσ θ58 ἘΠΌΣ διά. ἐμὲ. ΌΥ͂ Ὑ1265; 

ἀνέμων, “παραφερόμεναι, δένδρα. ὐθυθτορ νὰ ἔγθοβ ἰῇ δαύαπχῃ ὑ1ὴ6, 

ΠΣ οτΩΝ ̓ ὈϑῖῺ8 ῬοΟΣῺΘ Ὀεβίᾶς; Ὑ6 65 ἢ 4. π8].. ἰγχὰς ἀγα {16858, μϑνίησ 

ἄκαρπα. δὶς" "ἀποθανόντα, 
ἐκ ριζωθέντα, ἀϊοᾶ,.-ὑσῖοθ, μανίηβ 

ἘρΌ 16 85. Ἐζῖ66 " ΒΔ ΙΩΒ ἀϊεᾶ, μδν!ὴ 8 ὑκεὰ τοοίβά οαΐ,
 Ῥ6θῃ- αρτοοῦθά; 13 πῖὰ 

18 κύματα᾽ ἄγρια: ϑολάσοτς ἐπαφρίζοντα - πὰς } ψανδδ. οἵ ἴῃ 568 ἰμαῦ 

τ ΜΈΜ65.: ΟΜΠΙ Οὗ 588... ἘΟΘΙΆΪΩΒ ὌΡΟᾺ ἐμὲ [ ξόϑδια.. Ὁ ὑρϑῖσ. ΟΝ Ὼ 

ἑαυτῶν ᾿ αἰσχύνας, ἀστέρες . πλανῆται. 1 Ο8 1568 ἴῸΓ ΒΏΘΙΠΒ; ΒΥ 5 

οἵ Ξεῖνε 5 ἘχωδΝν «πἴτισϑ,. . -. .5ἴ815 τ ΒΩΘΔΘΣΙΙΩ ΠῚ.- ὸ δρθῦ.. ΘΟΌΓΒΘ, 

8. σεπονδῖ, ὅ1.5)11-πρτθταδ, (86 τοτᾶ, ΒΑύβϑυη; σα, ἢν 
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οἷς ὁ τοῦ σκότους. εἰς αἰῶνα 
ἴον ΒοσΑ. ἰμ6 ρίοολ οὔ ἴῃ αἀδίκηθθα ἰηΐο 888 

τετήρηται. 
Ἦ85 66 Κορέ. 

14 ᾿Επροφήτευσεν δὲ καὶ 
ῬΙοΟΡ65ἰδᾷ θὰ 8150 

τούτοις 
ἴο ἐμθβε (9:65) 

ἕβδομος ἀπὸ ᾿Αδὰμ Ἑνώχ λέγων ᾿Ιδοὺ 
ϑενθηΐῃ (056) ἔγοτα ̓  δάβδη ἘΕἤΟΟ ϑβασνίηξ ΤΟΟΚῚ 

θεν Κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν: αὐτοῦ 
Δ͵ΩΘ ΙΤιοτὰ ἘΠῚ ὮΟΙΥ τηυυϊαᾶξ οἵ ΓΝ 

15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ 
οὐ ἴο ἄο ἡυάσταραὶ ᾿ ἄοννῃ ο. 411 (Ομ 65) δη8 

ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς περὶ 
ἴο ΤΕρτΌν 811 ἴῃ6 ἱστενοσθηῖαὶ (οη65) δροὰέ 

ἀσεβείας αὐτῶν πάντων τῶν ἔργων ἀς . 
811 16. ψοχκα Οὗ ἰσσανασηζδισθϑβ. οὗ ΤΠ θτῃ 

ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων 
ΟΥ ΨΕΙΟῊ ἐμὸν αἰά σον ΠΕ 141}γ δα δροιέ 8} 

τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ 
ἴδε μαδτσγὰ (155) οὗν ῖοηῃ (μον ΞΡοκα ἅἄοννῃ οἡ 

αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. ον 
ΕΥΤΟΝ ΒΙΠΏΘΥΒ ἡγτανουθηΐῖβὶ. 

16 Οὗτοί. εἰσιν γογγυσταί, μεμψίμοιροι, 
ΤΏΘΒΘ δῖ ΨΔΕΠΓΤΙΥΠΊΌΓΣΘΥΒ, ΘΟΥΩΡ ΔΙ Π6Υ5 δ ἔαίθ, 

᾿ς κατὰ τὰς ἐπιθυμίας. αὐτῶν πορευόμενοι, 
δΔοοοσαάϊηξ ἰο 6 ἀφϑίσο οὗ ποτὰ ροϊῃρ ΠΟΙΓ νὰν, 

καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ 
διὰ ..Ὁ χαουτα : Οὗ ποσὰ 15 ΞΡ δ ΚΙ: ΝΣ 

ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα 
Ονοτ-δν της ([ὨϊΠ 55), ΟΠ ΘΙ δὲ Ζδϑοθ85 

ὠφελίας χάριν. 
οΥ Ροηβῆᾶΐ Ψ͵ ἰπδηκεβ. ᾿ 

"11 Ὑμεῖς. δέ; ἀγαπητοί «μνήσθητε 
του Ραΐ, Ἰονεὰ (ὁπεβύ, 1.1: τὸν τουαϊμᾶδα 

τῶν ᾿ς ῥημάτων τῶν 
οὔ ἴὰλ8 ᾿ς ΒΘΣΊΔΕΒ. ἴῃ (ΟΠ 65) 

προειρημένων ᾿ ὑπὸ τῶν ἀποστόλων 
Βανὶηδ᾽ ΘΟ 5ΡΟΘ Ὀθέοσα ν πὸ ΔΡοβί!θ5 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿ἰησοῦ Χριστοῦ" 18 ὅτι 
οὔίῃς ἵἴωοτάᾶ οὔ οὗ 2926515 Ἡχὶβὲ; ὁ ἰδὲ 

ἔλεγον ὑμῖν Ἐπ᾿ ἐσχάτου χρόνου 
παν ὑνεσο βασι ἴογου ὕροθ [Ϊδ5ὲ τγηθ 

ἔσονται ἐμπαῖκται ᾿ς κατὰ. τὰς 
ΨΠ1Ρ6 ῬΊΑΨΘΙΒ ἰπ βροσχὲ ΘοσοΟΓάΣΩ 5 ἴο 1δ6 

ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν 
ΟΥ̓ βΒεῖνεβ ἄθξισοϑ Ξοῖὴδ πο ῖν 8 ν ΟΥ̓ πο 

ἀσεβειῶν. 19 Οὗτοί εἰσν δἦὀ οἱ 
ἀγγθνθσθ τ] [Π]]ηρ5. ᾿ΤΏ656 ΓΘ 1μ6 (οη65) 

14" σοῃονδῃ, .71.8,18,14,16-18. !Ἃ1ῺΠ6. Τιογχὰ, ΒΑΝ Εν", 
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ΟΥ ΜΏΪΟῺ 6 Ὀ]ΔΟΚ- 
Π655 Οὗ ἀδύκηθ85 
βίδα σοβουυθὰ ἴογ- 
ΘΥ̓ΟΓ. 

1465, [6 βανθηζῃ 
8 [ς1 116] ἴσου 

Αάδβιῃ, ἘΏΟΟΘΙ, ῬΓΟΡἢ- 
οοἱθα 8150 τοραζαϊηρ 
{πθ, ΜΘ 6 58]: 
“ΟΟΚ!Ι Φομονϑ ἢ" οδτ]α 
αὶ Ηἷπξ ΠΟΙΡ ΤΠ ΙΔ ας, 
15 ἴἷο οχϑοαΐο ἰὰἀρ- 
ταθηῦ δραϊηϑὺ 811, δῃὰ 

ἴο οομνίοῦ 811 86 1- 
ΒΟΩ͂ΙΡ σοοοῦ 5 81] 
6] υπροῦϊν αθρθαβ 
ἰαῦ ϑν αἱᾶά ἰῇ δὴ 
ὉΠΡΟΩ͂ΙΥ ΨΥ, δα οου- 
ΘΟΓΏΪΩΡ᾽ 811 6 5501 - 
ἷῆςσ ὑπίηρδ ὑδδαὺ 
ὉΠΡΌΟΙΥ ΞΙΠΏΘΙ5. ΒΡΟΚΘ 
ϑοαϊηδὺ Ὠἰπι." 

16 ΤΏθ586 πῖθ 816 
ΤΑΛΙΓΥΠ ΌΣΟΙ, ΟΟΙΏΡ]41- 
ΟΥ5 δρουῦ μον Ἰοὺ 1ἢ 
Η16, φγχοσθοαάϊῃρ 8060- 
σογαϊηρ ἰο ὑμϑὶῦ ον 
ἀδϑίσγθϑ, 82ηα ὑπϑὶσ 
το 5 ΞΡΘΔΚ σὴ 
τϊηρ, ΜΏΣ6 ὑΠ6Υ 8.6 

8ατχα Πρ ὈΘΙΒΟΏ ΘΙ 165 
ΟΣ ὑῃ6 βᾶκΚ οὗἨ [ὑμὶν 
ΟΜ] Ὀοηθδῦ. 

1145 ἴου στοῦ, ὃ6- 
ἸΙονθᾶ οὔδβθ, 6811 ἴὸ 
ταϊπα ὑῃ86 βαγίηρβ ὑπδὺ 
Ὦδῦθ Ὀ6ΘῺ ὈΓΘΥΙΟΤΙΒΙΥ 
ΒΡΟΚΘ Ὁ. ἐῃ6 δροβῦϊθϑ 
οὗ οὐ Τοτὰ σ655 

Ομγίδι, 18 ον ὑοῦ 
56 ἴο 58. ἴο “τοῦ: 
“ἼΣΗ [88 Ἰαϑὺ ὑΐπλχ6 ἔθ σα 
ΨἘΠο06. τ] αἰ σ]6Γ5, ᾿το- 
οεοράϊηρ ϑοοοσαάΐηρ ἴο 

ΦΏΘΙΓΙ ΟὟ ἀθϑίγοβ 

ὼὺ ὑπροαϊν ὑπίηρπβ.᾽ 

19 ΤΏΘΞΘ δῖ6 6 οὔδ5 
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ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 
ΤΩΔΚΙΩΚ Βορδύϑίίοηβ, 5011631, ϑρίσις ποῖ ανίηρ. 

20 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί,. .. ἐποικοδομοῦντε: 
τοῦ Βαξ, εἸονοα (οπαβὶ, Ῥμ Πα τὴ ΡΟᾺ ἕ 

ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ πίστει, ἐν 
56 ῖν6 5 ἴο μα Βοιίεθϑε. ᾿ ΄ 

πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι, 21 ἑαυτοὺς ἐν 
ΒΌΪΓΙΪ ΠΟΙΡ ῬΓΔΨΙΏΡ, ᾿ 56ῖνεβ ἰπ 

ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε προσδεχόμενοι. τὸ 
᾿1ονα οξ αοαὰ Κροορ τοῦ γχϑορίνίῃρ ἰοννγαστά ἰδ 

ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ. Χριστοῦ εἰς 
ΤΏΘΥΟΣΥ ΟΥ̓ ῇΘ [ΤΙιοσχὰᾶ Οὔτ οὗ ὕύεβιϑ Οἤσχιθσί ἱἰπίο 

ὑμῶν 

ζωὴν αἰώνιον. 22 Καὶ. οὗς 
1136 Θνετιδϑε πε. Αμᾶ δ 2 Ἐ 10} οἱ (οπ68) 

. μὲν ἐλεᾶτε ᾿ 
ἰλᾶθοα Ὀ6 τοῦ ΒΒΟΥΙΩΒ ΣΔΘΣῸΣ ἴο 

; διακρινομένους 23 σώζετε, 
(ΟΠ 65) πᾶ ρστηβ ἔοσυ βϑῖνεβ αἰν θα ν (ὍΘ στοῦ βαντὴδ 

ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες οὗς ᾿ δὲ 
ουΐ οὗ Βτο ΒΘ ἢ, π΄ ΧΏΪΘ ὁπὲ5 Βαΐ 

ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ 
6 τοῦ 5ῃονν: πῃ τ Θσον ἰο ἰὰ ἔθδσ, δῦ 8150 

τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον. 
20} ΖΓΟΤᾺ τ 6 ἐξ ΕῚΝῚ Βανί θθθα βροζίβα 

χιτῶνα. Ι 
ἸΠΛΏΘΥ σδστωθηΐ. ἡ 

24. Τῷ ἈΔδὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς 
το ἰῃ6. (οη6) αὶ Ῥοίηθ 8016 ἴο στα στοῦ 

ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς 
ποῖ ὑσρρίηβ. δῃὰ ἴο 5εὲ ἄοννῃ ἴῃ βἰσηΐ οἵ ἴῃ 6 

δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει 
ΞΟ οὔ υὑπ᾿]οτϊθηθεα ἰπ [5 41Ἐ 1 Υλ 0} 9] 

25 μόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ ᾿Ϊησοῦ 
ἴο ΟἿἿΥ αοὰα ϑϑανῖίοσ οὔυβ ἰμσοῦθῃ {2655 

Χριστοῦ τοῦ κυρίου. ἡμῶν δόξα μεγαλωσύνη 
“ΟὨχῖσὲ 186" Τοτὰ ΟΥ̓ 5. ΕἸΟΥΥ ρβγϑδίηρθϑϑ 

κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος 
τηϊσῦ δμῃᾶ δυϊμογιΐν Ῥεῖοσα. 84) - ἴῃ 6 ΕΤΞ ΟῚ 

καὶ νῦν καὶ. εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας" ἀμήν. 
δα πον δπᾶ ἱπίο 8 16 8565; ΘΙΏΘΙΩ. 

οἔγου ἴο ξβιἢ, ἴῃ 

9} 8 .20---2ὅ 

ἰηϑῦ τϑΚο βϑρϑᾶζδ- 
ὑϊ]οΏ5, ϑηϊπιδιδύϊα 
[6 }} 1, ποὺ δανίησ 
Βοριὰ 11ὺγ. 20 Βαϊ 
χοῦ, Ὀδϑιονθᾶ οὔθβϑ, ὉΚ 
ὈΌΣ]αΙηρ ΠΡ γούΣΒΘΙγ 5 
ὍΣ ᾿στοῦα χηοϑὲ ΠΟΙΥ 
ἔα ἢ, δηᾶ ὑσγαγίῃσ 
ΙΓ ΠΟΙΥ βριγὶῦὺ, 
21 ΚΘΟΡ -γουσβοὶνος ἴῃ 
Αοαβ Ιονϑ, ψὩ1]16. τοῦ 
816 ψοϊϊΐηρ ἴῖοΓ {88 
ΤΙΘΙῸΥ Οὗ ΟἿ Γιοχᾶ 96- 
515 ΟἸγὶδὺ ἢ ὄνοῦ- 
Ἰαϑύϊηρ -1116 ἰῃ νἱαν. 
22 ΑἸδσῸ, σοπέϊπαβ 
ΒΒ, ΩΡ ΤΔΘΓΟΥ͂ ἴΟ ΒΟΠΊΘ 
ὑπμαῦ ἤδνθ ἀουύρύδβ; 

28 αν. [0611] -ὌΓΥ 
βῃηδίοῃϊηρ [{Π611] οὐΐ 
οὗ ὑῃ6 ἤγθ. Βευύὺ σοῃ- 
Φἰλαθ βῃονίηρ ΤΊΘΓΟΥ 
ἴἪὉ0 οὐρθτβ, αἀοίηρ . 50 
ἢ ἔθασ, ΜΏΐ6 τοῦ 
Ἠδῖίθ ὄνθὴ 6 ἰῇηθσ 
δϑυτηθηῦ [πδὺ Π85 ΘΟ 
πίοημθα Ὁ ὑμ6.. 65. 

εἰ 24 ΝΟ ἴο -ἴπ6 ὁπ6 
ΨΏΟ ἰδ5' 8016-ἴο σιγὰ 
χοῦ ἴγοηι : δ υ]ὴρ 
δια. ο. 5δοὺ τοῦ τῇ- 
ὈΙΘΙἰσδηρα ἰὴ 6 βἰσῃΐῦ 
Οὗ Ὧΐϊδθ ΒΙΟΥΙΥ νι 
στοαὺ ἴον, 25 ἴο [86] 
ΟἿ αοἄ οἵ ϑ'δυ ον 
ΓΟ Ρἢ 9655 ΟὨΤΙ σὺ 

ἸἼοα Το, 6 ροΟΥΥ, 
Ιηδ]οδίν, . τσ δηᾶ 

᾿ δια οΥν ΤΟΥ 811 Ρϑϑὺ 
οἰθγηἶϊῦν- δα ΠΟ δηάᾶ 
ἰηἴο 84}1 οὐδεν. Δθι.. 



ΑΠοκαλυύψισ' 

Ἢ 

1" Ἰλπεβάχ ὡξ τ σοῦ χριστοῦ, ἣν ἔδωκέν 
: ο ον ει οῃ ᾿ εϑὺ8. ΟΠγίδῖ, ΜΏΙΟΕ ἕδνε : 

αὐτῷ ὁ θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ, 
ἴο Βἰχὰ ἴμε΄ αοὰ οἷο Βῃον ἴο  5ῖανεβ οὗ Ἀμὰν 

ἃ τττρο δεῖ γενέσθαι -. ἐν 
ΠΥΡῚ ΓΕ . ἢ 15 δ᾽ηδίηθ ἴο ΟΟΟῸΣ ἰπ᾿ 

πάχεϊ, καὶ. -.. ἐσήμανεν ἀποστείλας 
αὐἱοῖκηααθδθ, δᾶ πὸ ϑῃοννθαᾶ ΓΚ 5: 8:}8  Βεανίηβ βεσπΐ οἕ 

διὰ . τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ 
Ἰασοῦρἢ, τὴς ΘΏΒΘΙ. οὐ ΟΥἨ μὰ ἴο ἴδε βῖανα οἔ Πάτα 

Ἰωάνει, 2. ὃς. ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ 
ἴο Φοθῃ,. ΨΜΏΟ Ῥοσϑ νυ] 655 οἕ 16 ψοτά οὔίῃθ 

θεοῦ. καὶ ’ πὴν,. μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
αοά- δρᾶ ἐμ8. .ἰ Μ᾿ 655 οὗ ὅεϑ5 Ομ σιβί, ᾿ 

εὐ ὅσα ᾿ς - εἶδεν. 8 μακάριος ὁ 
85 ΤΆΔ (185) 85. ᾿ Ἠδ β5ϑνν. - ΠΡΌΣ 

ἀναγινώσκων καὶ. οἱ ἀκούοντες τοὺς 
τϑδάϊωρ᾽ (8104). δηα 6 (ΟΠ 65) ἐ ἘΠ ψγ15 ἱῃ8 

λόγους ΄. τῆς": προφητείας καὶ τηροῦντες 
Μοταθις ΚΟΥ ἴπ6.. . ῬΧΟΡΏΘΟΣ δῃαᾶ οὐ ϑοσυνίηξ 

ἐν αὐτῇ. γεγραμμένα ὁ γὰρ 
ἮΝ Ἧς ΘΒ. ἴχ ἃ μανϊη ξβευδη τείρῃ: με ΖΟΥ 

καιρὸς -": ᾿ ἐγ γγύς. 
τα τ εἰσ ΩΣ 

᾿Ιωάνης ταῖς ἡ ἑπτὰ. ἐκκλησίαις ταῖς ἐν 
«ϑόοδβα- ἴο, δεῖ Εν 6Ὰ Θοοϊοδα ἴῃε ἰῃ 

᾿Ασίᾳ: ΚΣ δ τε 
ἂν Απῖαν Ἔν ᾿ 

χάρις. ΄ ὑμῖν. καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
᾿Ὀπαεεοσνεὰ Ἰήπάπεθς. ἰο τοῦ 8δη ρθῬέδοθ ἔτομι 

ὧν, -καὶ -᾿ ὁ. ἦν -καὶ “ὁ. 
τὰς (ομθ) Ῥείηδ᾽ ̓ δηᾶα ἰμ6 (οὔ6) νᾶϑ5. δῃᾶ ἐπ (ὁποὺ. 

ἐρχόμενος, ᾿ καὶ ) 
᾿ΟΟχηΣη 5, ᾿: 8Δη4 το {6 βόνβῃ " 

ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ, 5 καὶ ἀπὸ 
ψΏΙΟ ἴῃ βἰρας οὗ π6 ἴσομθ οἱ ῃΐη, Δα Ζγοτῃ 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ άρτυς ὁ πιστός, 
7655 [8 ἘΣ ΕΗ [86] ἴ8 68 τ θ55 ἴθ ἘΔ ΏΖὰ], 

ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ 
μ8 Ἐσβίθοσα οξίβθε ἀεϑᾶ (ομ65.) δῃὰ ΤΏ6 

ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 
ἘΌΙΟΣ οξίδα Κἴηβ5 ΟΥ ἴθ βδσίῃ. 
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ἴῃς, (οπ6) Ι 

ἀπὸ τῶν. ἑπτὰ ̓  Ἔνει με τὸν; 

ὦ “ἸωανοΥ ἢ 
ἘΠ ΚΕΝΕΚΑΤΙΟΝ, ὍΕ. ΤΟΗΝ 

| Ἧ Α τἀ νεϊα οι. Ἔγ. σο- 
"βὰ5. ΟὨσίδῦ,. ΜΆΘΗ 

αοὰ ρμἂνβ Ηΐζη, “το 
5ΠΟΥ ὯΪ5 ἼΒΙΑνΘΒ.. {πὸ 
ΦὨἑηΡ5. ᾿Ἀδὺ Ια δὲ 
ΒΏΟΥΟΙΥ. δῖα. ΡΙδδδ. 
Απᾶ΄ δὲ βθὴΐ Του 
᾿ΐβ. ΔΩΡῸΙ δῃὰ ΡΓθ- 
βϑηξθα [Ὁ] ἴῃ 5ιρὴβ 
σοῦ Ὠΐπὶλ ἴο Ὧϊ5 
5186 να ϑοῆη, 2:΄-ὅἷμηιο 
ῬοσΘ ψυἱίμαϑϑ. ἴο.. [88 
ψοτὰ Οοα ρᾶγε δῃηὰ 
ἴο ἐμ τίξωθας θϑβ 
ΟΠ γιϑῦ βᾶνθ,.. θυ ἴο 
411 ὑπθ6᾽ ἐῃίηδσϑ. Ὧ6 
580. ΒΔΉΔΡΡΌΥ. 15 [8 
ὍὯΟ ταϑᾶβ δου δῃὰ 
ποθ. οΟ θῶ ἔπδ 
ψοσαρ οὐ ὑμὶα. ὭΧΣΟΡὨ- 
ΘΕΟΥ͂, δϑηα ΨῈΟ οὔϑβοῖνβ 
π6 ὑμίηρβ πυιύθη 
ἰὴ 1; ἴῖοσΥ 86 80- 

: ροϊηΐθα {{π|6- ἴδ᾽ ὮΘΑΙ, 

4 σοῆη ἰο ἐμ βεῦθῃ 
σοηρτορδίύίου ὑμαῦ ἃτο 
ἴῃ ἴῃ6 [αἰδιαϊου᾽ οἵ] 

: ᾿Αβἰδ: 

ΜδγΥ τοῦ ἜΤΗ 1- 
ἄθβεγνβα κίπαποϑθ δὰ 
Ῥθϑοθ ἔγόσὴ. “ὙἼΠ6 ΟἿ 
ΨῸ ἰ5΄. δρᾶ- ὝΜΕΟ ὙΜῸ5 
διηά ΒΙῸΣ θ᾽ σομλρ',᾽ 

δα Ζοχὴ μδ΄. βου 

βρί σι ὑδαὺῦ δῖ Ρ6- 
ἔοτο ἢ [σΟΙΘ, 5 δηᾶ 

ἔσο 9655 ΟΠ στ δῦ, 
“ΠΤ 6 ἘΙ τμ1 Ὑγ10- 

655," “ἼΏ6 Βγϑῦτ- ΓῺ 

ἔτοχὰ ὑπ ἀθδαᾶ;," δῃᾶὰ 

“ΤΏΘ᾽. ΕΌΠΙΟΣ οὗὐ {86 

Κιὴρβ οὗ 8 ϑδσίῃ. 

1018 ἘΚΕΨΕΙΑΤΙΟΝ 1:6--1} 

Τῷ - ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ΤἼΤο Ηἴπι ὑμαὺ ἰονθϑ 
Το [88 (ο6) Ἰονίπξ ὯΘ5. δ8ηα Ὠδνὶηβ ἸΟΟΒΘᾶ  τ5  8δηᾶ. ἐπα: Ιδοσρᾶ 

ἡμᾶς ἐκ τῶν. ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι 8. ΤΟ. ΟΌΥ 515 -ὉΥ 
5. οὐἵοῦ [μ8 5105 ΟὟ ἴὼ μα΄. Ὀ]οΟοά, " Ἰηρϑἢη 5 Ὁ Ηἰ5' Ὁ 

αὐτοῦ, ---- 6. καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, [Ὀ]οοά---- 6 ἀῃηᾶ 6 πιδᾶδ 
οἵ ἈΙτΩ, --τ δὴ. δοχηϑδᾶβ Ὃ5 .“᾿ κιπράοπι; [5 0 6. ἃ ΚΙΠράΟΙΙ, 

ἱερεῖς τῷ θεῷ. καὶ -πατρὶ αὐτοῦ; ---- αὐτῷ. υϊοοία ἕο 18. θα. 
Ῥυϊεϑίβ ἰο ἐμε οα απ ἰο Εδίμεῖ οἵ Ὠϊχτῖ, "-- το μην: 

ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας" ἀμήν. 
ἴῃ:8 ΒΊΟΥ δηα ἐμ τηϊσηὶ ἰηΐο [28 8565; δηιρη. 

δὰ ἘΔ ύηοΥ---σοθ, ἴο 
Ὠΐϊ Ρ6 ὑμθ΄. ΒΊΟΣΥ. 
διηᾶ [η6 χιϊρσηῦ. ΤΌΓΣΕΨΘΓ. 
Αμλθῃ. 1. ᾿Ιδοὺ ἔρχεται - μετὰ τῶν νεφελῶν, |: , 

Τιοοκ' δ 15 σοί ψ ̓. ἐδ6. οἱοια5, -1 ..- 7 ΤΠ ΟΟΙΚ! Ηδ᾿ ἰβ οομ- 

καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ ἴω . ΜΠ ΟὍΠ6 οἸουάδ, 
Δι Ψ1Π 566 Ηΐὰ : δνὸν - δου. δηᾶ } δα - ΟΥ̓́Θ ΘΥγ6 -Ὑ1}] 

᾿ οἵτινες" αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ 588 Βΐτῃ, 8 Πα  [Πο58 
ΣΟ ΏΘνοΣ (ὁ 65)  δΒὶτ ΒΑΡ Ὀ6α ουὖ, δρᾶ 80 - ΠΙΈΣΕΕΩ : ὙΠΗῚ 

5...» ΜΝ πρπῶι [ΘΠ6Α 84}1.- [ῆθ6. ὑγῦ65 
Σ κόψονται ἐπ ᾿αὕτον πάσαι : 

ὅμον ὙΨ11 ΞΕ Κα ΤΠ Παβεινεβ ρου Ὠϊτα 811 οὗ ὑπ6 δασίῃ Ψ11 Ὀδδύ 
ὑμ 56 Ι]ν 65. ἴῃ βυϊϑΐ 
Ὀθοϑιιθθ οὗ ϊτ). 88, 
ΑἸη6ῃ.. .: : 

81. δᾶ. 186 ΑἹ΄- 
Ῥῃ8 δηᾷᾶ  ἰῃῆ8 Οπ16΄- 
58.,᾽᾿ . 5805 ϑοῃονδὴ" 
“Οοἄ, “6 Οὴθ. ψἘ0 
δι θη ΜΟ- 5. δηά 

᾿ φυλαὶ τῆς γῆς. ναΐ, ἀμήν. 
ἔμπα ἴσρε5. οὗ [Π8 βαύΐίῃ. Ὑ85, δῖυθῃ. 

8 Ἐγώ εἶμι τὸ ἴλλφα καὶ τὸ Ὦ, 
δῖ -ἴἢς ΑΙρῇβι. δρᾶ ἰῇθ6 Οἴηθβδ, 

λέγει Κύριος, ὁ θεός, ὁ ὧν καὶ 
ἰδ ϑαυϊῃῆῃβ. ἴΙοσᾶ, ἰῃῇς ἀαοᾶ, ΤῈΒΕ (οπ6) Ῥεὶηβ δῃά 

ὁ. ἘΣῺ:Ἐἦν καὶ ᾿ ὁ, ἐρχόμενος, ὁ ᾿ 
{6 (068) ννᾶβ δη4 [Π6 (οῃ 6) ΘΟΙΆΣΏΒ, 18Π6} ΧΏΟ ἰ5 σουμλίηθ, ὑῃ8 

παντοκράτωρ. ᾿ ΑἸΣΙΙΡΗΙν. ΤΑΙ ᾿ 

ΑἸπΙΕΗῖΣ. “ΠΝ .91 Ζοῆπ, τοῦκ 
ϑ Ἐγὼ ᾿Ιωάνης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ Ὀτοίποι, 8 ἃ ΒΏΔΓΘΥ 

ΟἤοΠη, ἴδε Βεοίθονς οἔτου δηᾶ! ζῇ σοῦ ἴῃ Ὧ6 {τὶ - 

αἱδξίοη δηᾶ . Κίηρδοϊῃ 

δ δηαυτϑδῆσρ.- ἴῃ 

᾿ΟΙΏΡΔΏΥ. ΣΏ ὕοϑαδ, 
σΔΙΩΘ ἴο Ὀ6 ἰπ΄ ἴμ8 

1516 -ἀπαῦ 15. 681168 

Ῥϑζτηο Τὺ βρθϑιηρ 

συνκοινωνὸς.. εν «τῷ θλίψει καὶ ᾿βασιλεῖΐᾳ 
ΠΟ-ΒΠΔΤΕΥ͂ " π 5.0} ἀλη λτίδῖν δηᾶ Κη ράοτα 

Καὶ ὑπομονῇ ᾿[ησοῦ, ἐγενόμην ἐν. τῇ. 
84 επάυγθησθ᾽ τὰ Ψ6δα5, 1σΔΙῺ6 ἴο Ὅ6΄ ἴῃ 18 

νήσῳ τῇ καλουμένῃ. Πάτμῷ διὰ τὸν 
«2516 -- {Π6 (06) Ὀοίηϑδ ὁ8}ῃ6α ἜΒηΟΞ ᾿πσουβης τι 

λόγον “τοῦ θεοῦ καὶ τὴν. μαρτυρίαν. τ ἃ θ8δγ-. 
καλλτ τ τοείμ6 ᾿ -αοα: 8η ἴδε. τὶ ΐῃ 655 ϑροὰῦ 'αοα 8η6᾽ ΘΑ. 

; ΠΩΣ ΡΝ, δὰ : ϊ φῦ στος ἬΠΔΡ ΨΙΌΏΘΘΒ ἴο “6505. 10. ἐγενόμην . “ἐν πνεύματι. ἐν τῇ }.10 ΒΥ ἸΠΒΡΙγδ οη ᾿Ιησοῦ. Ἠὴ ς ὦ 
ἜΓ σϑτὴθ ἴο ΡῈ ἢ ϑΡΙτΙ ἴῃ 186ε!. ΤΕΣ 

ἜΣ σοϑιηθτο Ὀ6᾽ 1 [8 
οἔ ύοβ5. ᾿ 

᾿ κυριακῇ -- “ἡμέρᾳ, καὶ .ἤκουσα ὀπίσω ΕΝ ὔ βενετη πε δὰ ΙΤοτὰ ἐνϑων διά ΙἈΘδσά μεμπα παι “ὩΣ α΄ ἘΠΟΡΕ ; ᾿ ΚΑΓΚ, ὁ ὡς ἢ Ἐ ΘΔΓ ἰἸμᾶὰ τὴ ἃ μου-“--: φωνὴν μεγάλην - σάλπιγγος 1 ᾿ οὔτθο γοοδ  εγραὶ ἙΠ ἀ8. δολδον τὐπτ8ὲ κίξε ΠΕ τας 11 λεγούσης. Ὁ 6 - βλέπες οὗ 8᾽ ἐππηρεί, ΕἸ β8γ- το ΡΑΣΙΠΘ,, ΨΈΙΘΗ (μΙΔ6) γοῦ ὅτ Ἰοοίκίηβ δὲ ἴηρ: “Ὑ]μδς γοὰ 888 
8. ΠΖεπονδῃ, “77.8, 18.12,16- 18. ̓ΈπΘ᾽ Τιοτᾶ, ΚΑ Εϑυν. 



ΒΕΨΕΓΑΤΊΟΝ 1: 12-.-- 

γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ 
νυτῖα ἰηΐο 11{{|π ῬΟΟΙς δ:ἃ ξεπὰ ἰἴο ἐπε βξϑνϑῆ 

ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν 
Θοοιθϑίδϑβ, ἱαΐο ἘΒρἤθθιι δῃὰ ἰηΐο ΞΙΏΣΤΩΒ 

καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς 
δὰ ἱπίο Ῥουβαζοσσα θᾶ ἰηΐο ΤΉναῖνχα δηᾶ ἰηΐο 

Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδελφίαν καὶ εἰς 
ϑαγάαῖθ δδῃᾷ.- ἰηίο ῬΒΠΙΔαΘΙΡΗΐα δὴ ἱἰπίο 

Λαοδικίαν. 
Ἰιδοάϊςθα. 

12 Καὶ ἐπέστρεψα . βλέπειν τὴν 
Αμᾶ Ιἰαγχηθα ρΡο ἴο Ρε ἸΙοοκίηξ δὲ τε 

φωνὴν ἥτις’ ἐλάλει. μετ᾽ ἐμοῦ" - καὶ 
νοΐσα Ψϊς 848 Βροδικίῃ» ψ ἢ. τηθ; δρᾶ 

ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας 
Βανῖηξ τσ φα ἸΡΟΙλ 1 58} ϑβϑόνϑὰ Ἰασωρϑίδησϑ 

χρυσᾶς, 18 καὶ ἐν μέσῳῳὠι μτῶν λυχνιῶν 
Βοϊάβῃ, δὴῇρὰ ἱὰ τηϊᾶάθβὶ οξίῃμεα ἱἰατηρείδηᾶς 

ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον 
(ομ6) ἡκὸ βοὴ ΟἿ τηξ, Βανὶηδ ὈΘοῺ οἹοίμοα 

ποδήρη καὶ 
[βατύαθξ] γρασῃῖηρ ἐμ 6 ἐοοῖ δαὰ 

περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς 
ανὶηβ Ὀθθὴ βἰγάρα δαροὺὰδ ἰονναχά ἰῇ Ῥσχϑαβίβ 

ζώνην χρυσᾶν: 14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ 
Εἶτα! ρσοϊάφῃ; 186 δὰ φαᾶα οἱ πίτη δῃᾶ {868 

τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ 
ὨδΒ ΨὨΠ6 85 ΨΟῸ νηὶ, 85. ϑῆονν, δᾶ 

οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, 15 καὶ οἱ 
3.1: ΘΥ 65 ΟΥ̓ πλ δ5 βθϑδυύλβ οἔϑτγε, δᾶ {μ6 

πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν 
ἔδει ΟΕ Ηἰτα Κ6 ἴο ΕΠ σΟΡΌΘΥ͂, 85 ἴῃ 

καμίνῳ πεπυρωμένης καὶ ἡ φωνὴ 
ξαχτιθοθ οὗ (Ομ 6) Ὠδνίῃβ Ῥεθὰ ἤτοά, δὰ ἰὰς νοΐος 

αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν, 16 καὶ 
οἱ πὶ 85 ψοΐϊοο οὗ ννδίϑυϑ ΤΩΔΩΣ, δ ῃηα 

ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας 
[86] δανίῃβ ἰἴὰ ἰὩ6 τρῶς Ὠδηᾶὰ οὗ Ὠϊτα 5.8.5 

ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία 
βανϑὰ, δῃᾶ οὐἱοῦ Ὡς το ΟΕ Ὠἰτὰ ΙΟΠΡ βυνοτὰ 

δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ 
ὉΜο-τ ο Πα ᾿ΒΠΔΥΡ Βοῖμε ουΐ, δῷ [86 

ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει, ἐν τῇ 
σοουπηίθηϑησα ΟΥ Ηΐὰ 85 (88 505 ΙΒ ΒΏΪΩΪΩΡ ἰπ 1.0. 

δυνάμει αὐτοῦ. 11 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, 
ῬοΟΨοΣ ὍΕ 11, Ἀπ ΨψΒο ϑΞᾶ Ὠΐτη, 

ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός: 
ΤῊΘῚ ἰοννατά ἴβξΘ 2δοΐ οξηίση 85 θδα (οὔδ); 
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ψυεὶΐϊο ἴῃ ἃ. 50Γ0}1} δῃᾷ 
ΒΟ [ὁ ἴο ὑμθ δ8ον- 
6 σοηρτεσδύλοηθ, 1ἢ 
ἘΡΏ 6: 515 8ΠΩ ἰῃ 
ΞΞΙΑΥΥ δ δῃᾶ 1 Ῥεζ'- 
δ τὰ δηᾶ 1ὴ ΤῊγ- 
δοὐϊτα δρᾶ πῃ 5'δσ αἱβ 
δια ἰῇ ῬὨΣΙΔασΙρ μα 
8δηα ἴῃ Τδ΄ ο΄ α1 6648." 

12 Αηᾶ Σ ἰυτηοᾶ ἴο 
866. ὑπ6ὸ ψοὶοα ὑδμαὶ 
ψγ͵β βρϑακίηῃρ ψ ΤΏ6, 
8δηᾷ, ανίῃρ {υγηθα, 

1 58)» βόνϑῶ. ροϊάβθῃ 

Ιοτιρϑίδηαβ, 13 δρᾶ ἴῃ 

[86 ταϊαϑὺ οἵ {Π6 ἸΔΙῺΡ- 

βίδηα5 ΒουθοΘ πὸ 8 

500 Οὗ χῆϑῇ, οἹο θα 

αἰ ἃ ρασχηθηῦ ἰπδῇ 

γτρδοθθα ἄονψῃ ἴο {μ6 

δοὺ, δῃᾷ ρἰγαθρά δὲ 
[5088 ᾿γραϑδίϑ::.: αἱ ἃ 

ΒοΙάδῃ ρίταϊο. 14 Μοσγο- 
ΟΥὐΟσ, Ὠΐδ Ὠρδᾶ δῃηᾶ 
Π15 παῖς ποῖ ψΕϊία 
8δἃ5 ΜΩϊ6 ΜΜΟΟΙΪ, 85 
ΒΊΟΥ, 841 δ ΟΥ̓Θ5 

85 ὃ ΓΙΟΥ͂ ΕἸδΙ,Θ; 

15 διὰ Ὡϊ 1οοὺ στ σα 
ἯΚ6 ἤηθ σορροσ ΨΏΘΩ 
ΒΙοΩρ ἰὴ ἃ ἔαγζηδοδ; 
δα Πὶδ γόοϊοθ 85 
85 Ὅδ6 οι παᾶ οὗ 
ΤΏΘΩΥ ψδΐουβ. 16 Απὰ 

ὯδΘ πὰ ἴῃ ἢΐβ τὶρῃῦ 
Βαμα βδονθῇ δίδυϑ, 

δηὰ ουὐ οὗ δἷ5 του 
δ βῇδγρ, Ἰοηρ. ὑψο- 

εὐἀροᾶ 5νοσᾶ. ͵ἃἃ5 

φχούχυσϊησ, δηᾶὰ ἢὮΐδ5 

οοαηύδηθησθ Ψ͵ῸΔ8 88 

7 6 δ 5 ψῆθ ἷ 

ΒΏΪηΕ5. ἴῃ ἰδ ῬΟΥΟΓ, 
11 Αὐᾶ᾿. “ΏΘῚ 1 58} 
Ηΐπι, 1 1611 δ ἀδθδᾶ 

δὺ Ὠΐϊ5 ἔθϑῦ. ὃ 

1070} ἘΕΒΨΕΙΑΤΊΟΝ 1: 18---2: 2 

Απᾶ- 6 [ἰοἱϊᾶὰ ἢΪ5 

τἰσῦ βαμᾶ ὉΡΟῺ 1Ὲ8 
ϑῃηᾶ 5814: Ὁ0 ποὺ Ὀ6 

ἔΘΒΓΪΆ].Ι 8: 6 ΕἸτδῦ 

8 ἃ ὑμ6 Τιδβὺ, 18 δῃηὰ 

(86 νίηρ οὔθ; δὴ 1 

Ῥδοδὴθ ἀρθδᾶ, μΡαυῦ, 

ἸΟΟΚ! ἵ δὰ ᾿ἱνίηρ ἴοτ- 

ΕΥΘΙ δηῃὰ βδνυϑῖ, δῃᾶ 1 

δύ δ. Κουῦβ οἵ 

θα δ8μῃᾶ οἱ Ἠϑ8'΄ 65." 

καὶ ἔθηκεν τν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ 
δὰ δΒεριξς μα υἰσῃὲ [8η4] οὗ ὴπλ ὌΡΟΣ, τὴβ 

λέγων Μὴ φοβοῦ: ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ 
Ἀιδάσα Νοΐ Ἀὲ ἔδαχίῃηβ; 1 ΔΙᾺ. 186 ἰχβξ διά 

ὁ ἔσχατος, 18 καὶ ὁ ζῶν, ---- καὶ 
ἴπδ᾽ χα ν ὰ δαοᾶὰ ἴδε (οὔ) {ἰνίηθ, -- διά 

ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ: ζῶν εἰμὶ εἰς 
βεέσεμης ἀνδα ζοδθ) Δα Ἰοοϊ! Πἰνὶπεὶ 1 πὶ ἰπίο 

᾿ Ἃ ϑ΄ 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, --- καὶ ἔχω 
τη 8865 3 οὗ ἴ8 68 8565, ἧς πη 1δῖὼ Ββανίῃηβ 

τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἄδου. 
15. Κεῦ8 οξίῃε ἀοδίῃ  δμὰ οξίμβε Ηδάᾶββ. 19 ΤΏ ῖοσο ψτῖῦΘ 

19 γράψον οὖν ᾿ ἃ εἶδες καὶ ἄονπι {μθ ἰμῖηθ5. γοὰ 

γᾷ 5, θη ὑῃ86 ἰδ ηρ8 
͵ς ἵχτα {δογθέοτθ ΜΏδΐ ((1π855) γοὺ κὰν δηᾶ. 

ὑμᾶαῦ ἃτθ δῃᾶ ἴμ6 

ἰώ (μια) ΞῸΝ «πὰ πραῖ; (μιῆρ5) ἐμωκῖι ὑὐνὲ τ τυσαν μος ἘΣ 

οὔἴραθάδεος, δῖαν, υοῖς δία. Εὸ δ ποτ αν ταὶ 
ματον τδν, ἐσνεὰ τῶν. νιν σθαι ταῖν ὅοι. Ὧν πρὰ το 
τ ο δ σθρὼ Ὁ Το τυ οι 
ελυνίας. τας ρου δεν τος το θτοθ το πο πο ες 
ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν, καὶ οἱ Ετοξαίοις, ἀρὰ ἐῃς 

τθϑ ϑϑύθῇ οοῆρτθθϑ- 

᾿δίοτιϑβ. 

2 “ποὺ {ῃ8 δῇῆρθὶ οἵ 
[86 σολρυοσα οι ἸΏ 

ἘΡΠ 6505 το: ΤΏ656 

816 ἴδ ἰμίηρθδ ὑπαῦ 

ὯΘ 5805 ΨῺΟ Ὠοϊάβ ὑῃ8 

΄ ς 5 », Δι, ΄ ΜΝ ίν ̓  

χνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι. εἰσὶν. 
όλΑν: ΘοοΙαβίαβ 816. 

Ἰατωρϑίδῃη δ. ἴ886 βενερῃ ϑβενεῆ 

Φ ἔλῳ. τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησίας 
2 τὸ ἧς ἄγον [6 ἰῇ ἘΡμεβϑαβ ΟΕ βοοιεϑίᾶ 

ά Τάδε λέγει ὁ. 

Ὑροον τῆς-υΐϊ ((ὨἰΠ 65) 15 βϑαυ θῶ ἰδ6 (ο:6) νυτῖῖα 

κρατῶν τοὺς ἑπτὰ. ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ βούθῃ δίδυβ ἰῇ Ὠΐ5 
ΟΙααΣ 86. βδϑνθὴ βίδύβ Η ἐπε τεμὶ [Π586) τσ Ὠ8πᾶ, [6 Ψ8Ὸ 

αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μεσῷ τῶν |τγ81|κ5 ἰὰ ὑθ τιϊᾶϑ᾽ 
πα ἀροὰὶ ἴῃ ταΐᾶα16 οἷ με οὗ (86 βουνξβᾶ. 601 ἄβῃ 

Ἰοτιρϑύϑηαβ, 21 Κῆοὸν 

γοισ ἀρθᾶβ, δϑᾶὰ σοῦ τ 

ἸΔΌΟΥ .8ηἃ ᾿ΘηαΣΘΏΟΘ, 

διὰ ὑμαῦ γόὰ οδημοῦ 

οὗ Ὠΐχα, ἰὰς (6) Μ ἴλε, 

ἮῬ δ 
Η Α ᾿ ΜΝ τὸς 

πτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν, 2 δα. 

τὐλίς Ἰοτο πίδηοᾶα πῃ6 Ββοϊάθῃ, ΤΙ δνα Κηονῃ ἐπα 

2 Γ΄ Ξ Ἀ Ἂ ᾽ὔ; Ἀ ΑΥ Ἂν ον Ὁ ονήν 

α σου, καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ᾿ὕὑπομ 

ἔργα οἵ σοῦ, δᾶ ἰὰ6 Ιϑῦοσ δηῃᾶ ἰδ δπάυσγϑμςθ 

ὶ. ὅ ἦτ ὦ ΄ : αστάσαι ὙΕΤΌΝ ἃ σου, καὶ ὅτι οὐ ὩνῸ Βαξ οαιτν 68 Ραᾶ τῆθῃ, 8Π 

ϑδνως ἘΝ ΕΣΣ ξιο τ ὐωρθτὶ ἐ λέγοντας ἰμδδ᾽ γοὰ νὰν ἔποδε 
Υ καὶ ἐπείρασας.. : 

γϑα ἐδιθτῆ; δᾶ σοῦ ΠΡΟ ἰεϑὲ μ6 (0π65) βδαϑίηβ 0 ὑδ8 ἰοϑῦ ΨΜΏΟ. 567 
ΠῈ Ὁ} 8:8 δροβῦϊθβ, Ῥαὺ 

ΝΥ Ἂν. 3 ΄ τ 

ὺ ὰ φ εἰσίν, καὶ 
- ἑαυτοὺς ἀποστόλους, και. οὐκ ᾿ ἐμεῦ μεθ, ἀοῦ πο 

ἐμοσώβεινεβ ΒΙΡΟΒΊ]65, δηᾷ ποὶ ἔδπον δύθ, δῃᾶ 

18. Πα ἅθ5, ΒΑ; 5'6᾽0], στ,8,18,16-18.. Βη ε, ΚΒ, 
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γοὺ ΓΟ α ΘΠ. 1805. 
3 Ὑοῖ: δ’Ὸ 8150 5ῆον- 
ἴῃ δῃάυγϑησα, δπηᾶ 
γΟᾺ ὮδγΘ ῬΟΤΏΘ ἘΠΡ ΤΟΣ 
ΙΏΥ. ὨΔΠΊΘ᾽ 5 56 Κὸ δῃηᾶ 
Ὦδνο ποὺ ΤΟ ΜΘΑΥΙΥ. 
4 ΝΟνου ΘΙ 55, 1 ΠΟΙ] 
[{115] δρδαϊηδὲ. γοῦ, 
ἐμαὺ γοῖ ἤδγνα 1ϑ δ [6 
Ἰονγα γοῖ δὰ δὐ ξυϑβέ. 

δ΄, ὝὙΒΟΥΘΙΟΣΥΟ τ6- 
ΤΑΘΙΔΌΘΥ ΤΟ ψῃϑύ 
ψγοὰ πᾶν ἴδιθη, δηᾶ 

'᾿εὗρες:- αὐτοὺς. ψευδεῖς" 2. καὶ ὑπομονὴν. 
.ψῸ Σου  ΤὨδγὰ Ζ8186; .- δα. φῃαυχδηοσε. 

ἔχεις, ᾿΄. “καὶ ἐβάστασας διὰ. τὸ. 
ψοῦ ατὰ βανΐηδ, δρᾶ. γος οαχτῖθα. ἰβχσοιθῃ {πα 

ὄνομά. μου, καὶ “οὐ. κεκοπίακες. 
ὭΒΙΩΘ ᾿- ΟΥ̓χΩΘ, δ τοί ψΟοὰ ἤδνο Ἰδροσϑά. 

4 ἀλλὰ ἔχ. Ο κατὰ σοῦ ὅτι. τὴν 
Βαϊ Ι δὰ δνη δ ἄον ο ψνόοῦ ἰμ8ὲ {πὰ 

ἀγάπην δου ᾿ τὴν πρώτην. ἀφῆκες... 
Ιονα .. οΕ σοῦ 6... βυϑ ᾿ ψγοιὺ ἰεὶ 8ο ΟΕ. 

ὅδ “μνημόνευε οὖν 5. πόθεν 
Βα χοῦ Ἐοέριηε ἴῃ ΤαΪ Πα Ἐποσθξοσα ἙΥΟΤᾺ Ὁ ΏΘΓΘ 

πέπτωκες, καὶ. μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα 
ψοὰ ΠΩ ΞΑΊ1οα, δηᾶ τεροπΐ δ. ἐῆθὸ ΞΒυβὲ [στοροηῦ δῃᾶ ο΄ (ῃ6 

“ἔργα ποίησον: εἴ δὲ μή, ἔρχομαί: σοι,᾿ ξοστθῦ, ἀβθᾶβ. τῇ γοῖ 
νοτίας ἄο;" 18 Ραΐ ποῖ, Ιδῖὰ οοτηίηβ᾽ ἴο γοῦν, αἀο ποῦ, 1 81. οοχΞ 

καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ 8, ἴο γοῖ,- 8πᾶ ὦ 
ἀπά Ὑομαμ τῆονθ᾽ ἴῃς Ἰατηρβίδῃα οὗ γοι οαΐο {δε Ψ11. τοίου γόοῦτ 

τόπου " αὐτῆς͵. “᾿ ἐὰν μετανοήσῃς. |δπιροίδῃα ἴτοῖχ 15 
ΡῬΙδοβα. οὔτ, “ἰἕονεσ. ποῦ σοὶ 5Βοι]ᾶ σχοροηΐ. ῬΙ806, ὉΠΙ655 γοι το- 

ὃ ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις  ᾿ ὅτι. μισεῖς Ρϑῃῦ.. 6 5011, -γοὰ. ἄο 
Βὰῤ “τ815" Κχοὰ 6τα Βανίηβ ἐμαί σοὰ δῖα βαϊϊηρ  ἤᾶνθ ἰἶσ, ὑβαῦ γοόοῖὰ 

τὰ ἔργα τῶν ᾿Νικολαϊτῶν, - . κἀγὼ  μαίθ ὕπθ ἀβθᾷβ οἵ ὑμ8 
ἴμ8 ΟΥΒ ΟΥ ἐπ ΝΙςο]αἰΐβηβ,. ΠῚ Ἑνοεκεῖ, ΔΙΞΟῚ  βθοῦ οἵ. Νίο: Ὁ" 18 8, 

“ἢ μισῷ. κι, Ὁ. ᾿ ἔχων οὖς ἀκουσάτω  ΜΈΪΟΒ Ζ εαἷδὸ Πδίθ, 
Τίδτα μιδίίηβ. ὙΠ (οπ6) ΒΔΥΙΏΒ εαὲ 16ὲ ῃἴτη βθαυ 7 1ιδὺ [8 ὁ ὟῈΟ [δ 5 

8 ΘΔΙΓ ΠΟΘΑΥ ψηδὺ ἰῃ6 τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
μ Ὑ Σ ἡ 5 βοϊσὶῦ βὰν ἴο ὑπ6 σου- ναὶ ἰβς βρίσις “ἰββαυηβ ἴο [Π8 Εςο]65185. 

Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν  ϑτεβαύϊηδπδ: ἼῸ Ἠΐτη 
Το ἴμε ἰομ8) οοπαποτίηρ 1 5181] σίνε ἴο ὰ ἰο εδὲ | ὑμπαῦ (ΟΟΠΘΌΘΥΞ 1 11 

ἐκ'. τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν] δδμαῦ [0 δα οὐ ὑπ 
οαΐ οὗ .86- ψοοὰ οξίμε 1186, ΟΝ .15. ἰπ ἴγεθ. οἵ Πέδ, ΨΏΙΟΗ 

τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ. : .15.1 [88 Ρατϑαϊβοι οὗ 
1ῃ6 : Ῥδγϑδαᾶϊΐβθ οὔ ἴῇε Οαοά. ἀὸα, ᾿ 

᾿ἀγγέλῳ᾽ τῷ. ἐν. Σμύρνη “ «ὃ ΚΑΠΩ͂ ἴο ἐπὸ δηβεῖ 8 Καὶ τῷ Ἶ “Απᾶ. ἰοἶμε. ὙΥ ΜῊΝ “ἢ Βπιστηᾶ, δῇ ἫΡ ΣΡΌΒΙ ΕΑ ἐν 1ῃ 

ἐκκλησίαι άψον. ᾿. ᾿τάδς. ὅτι Ὡς λέγει [ΣΤ ὯΒ τΙϊρςς ΡΉΒΒΘ 
οἔ φροϊοσία. : ρος τ ΤΉ - αὶ (55) [5 βαυΐηβ 16 ἘΣ πὐκὸ Ἢ 

"ὁ πρῶτος καὶ ὁ - ἔσχατος, ὃ ἐγένετο | 33)5, Θ΄ ΥΤδυΛΙΒΣΙ 
6. ἐν δὴ 3 δῃηαὰ ἰμ6 ἘπῈ ὡ ἐν ἘἜΩ ἴο Ῥ6 [86 Τιαβῦ,᾿ 0 ὈΘΟΒΠῚΘ 

νεκρὸς. καὶ ἔζησεν, 9 Οἷδά 'σου τὴν ἀρδᾶ βηᾶ οδτηθ [0 1170 [8581], .95 1 Κηον 
γΟΌΓ.. ὑἱριΠαύίοη δηὰᾶ 
Ῥονοσγίν---αῦ : γοῦ 8:16 
Το ἢ---ηᾶάδ ἴῃθ6 Ὀ185- 
ῬΏθν.- ὈΨΚ. ὑοβθ ψΏΟ 
ΒΆΥ ΟΥΠΘΥ ἐμθιηβθνοβ 

818 ΔΤΈΤΒ, “8 γψοῦ 

ἄεδα (ΟΠ 6) δηᾶ [.: νεά, 1 δνὲ Κῆόνχῃ ΟΥ νοὰ ἰπ6᾽ 

θλίψιν ς;, καὶ, τὴν... πτωχείαν; ᾿ἀλλὰ πλούσιος 
τοίβαϊδθοη, απὰ᾿ ἴδ᾽ ρονοχίν, μυῖ ΤΊΓὩ - 

"εἶν καὶ ᾿τὴν βλασφὴημίαν᾽ “ ἐκ - τῶν 
ψΟὰ ατα, δρᾶ Θ ὈΙΔΘΡΏΘν  οαΐ ΟΥἩἨὨ {π6 (ΟΠ65) 

λεγόντων᾽ ᾿Ιουδαίους- εἶναι ἑαυτούς, καὶ. οὐκ 
ΒΆΣΊΩΒ :- 68 ᾿ἴο ΒῪ6 ἐδβούβοινοθ, δηα ποῖ 

7λ Ῥατδᾶϊβθ, αν βρβνησιτιβαθ, ραγάρη, 7118... πϑῳ 

1019 ΒΕΨΕΙΑΤΤΟΝ. 2:10--146 

εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ . τοῦ. Σατανᾶ. ὑδον δῖα ποὺ δὰ 816. ἃ 
ἴδ. δῖθ, ρας ᾿ΒΥΠΘΡΌΒΙΕ... Οὐ ἴπ6. . ϑβϑΐδα. ἔΞΥΏΒΘΡΌΡΕΘ. οἵ ϑαΐδῃ. 

10 μὴ ; φοβοῦ. ΄- ἃ μέλλεις [100 0 ποὺ 6 δἴγϑβα οἵ 
: ΝΟΣ Ἀ6 ξεβαχίῃδβ᾽ : ν ποῖ (ἰμτηβϑ) ψοῦ δῖα δρουὲ } (Π6 -- ἐπίηπρβο γο 816 

«πάσχειν. ἰδοὺ-- - μέλλει. βάλειν - ὁ |δδροιῦΐ ἴο Βα ξοσ,: ΠΟΘΙ! 
ἰο Ὀ6 βυξξοσίῃβ.Ό [Ἷοοκῇ' Ἰσᾶροαξ. ἰοίωσον  ἴδ6 ΤῊΘ Ὠθν]. ν}}} Κορ Οἢ 

διάβολος ᾿ἐξ΄ ὑμῶν: εἰς φυλακὴν. ἵνα ᾿{ ΒΣΟΥΠΏΒ; βοτηθ οὗ τοῦ 
ενξ ουΐ οὗ. χοῦ :ἰηΐο.. οΥβοα οἷα οτάσν [η88} ἑζο ΟΡΥίδοι μδῦὺ τοῦ 

πειρασθῆτε, ". καὶ᾽ ἔχητε: ἼΤΩ. 6 ἔπ ν ρου. ἴὸ 
χοῦ ὑἀρη Στὰ Ὀ6 Ἰεβίϑα, βόε δον ὙΌΣ ΤΑΣ Ὀ6 ΒΑ ΪΩ5 [ [6 ἰοϑῦ, δῃᾷ ἰμδὺ χοῦ 

θλίψιν - ἡμερῶν - δέκα. εὙίνου .- πιστὸς ΙΏΔΥ Ὦδθγύβθ ὑγὶρη!δυ οι 
ἐπρυϊδίοι" οἵ ὅδ .5 Ἢ “ἔφη. .Β6 Ὀδοουλίηξ 81} Ὁ ἴδῃ ἄδν5. ῬΥονΘ ψΟΓ-- 

ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω. σοι ᾿ τὸν στέφανον [.5611: Σαἰνῃ } δναη. ἴο 
τ. αἀρϑΐῖπ, δηᾶ Γ 5141) σῖνϑ ἴο γοῖχ ἰῇ Ἴσον ἀραΐῃ, 8ὴΩ 4 }ὃὉὃἪ᾽ ψ|}} σίνο 

τῆς ζωῆς. 11 Ὅ ἔχων: οὖς ἀκουσάτω | γοι- [86 ογονα οὗ ᾿ΐθ, 
οὐἴῃβθεο "ἴθ. ΤῊΘ (ομ6) Βανίηρ δδγ 1οἱ ἴση θαυ 11, ἴ(ῃ6 ὁπ ΨΏΟ 

τί τὸ πνεῦμα. “λέγει ταῖς [885 δὴ ΘΔ ὮΘΘΙ. δῦ 
δὶ 86 "“δρίστιξ 15 ΒΌΣΩΒ ᾿ ἴο (ἢ [π᾿ βρίσὶῦ βαγϑ. ο ἰῃ 6 

ἐκκλησίαις. . - Ὁ ἦν γικῶν. οὐ ΘΟΩρΥΘρδύϊοῃβ: ΗΘ ὑπαῦ 
6 66]65185. ΤἸΏ6 (ΟΠ 6) σοηαποσίηρ. ποῖ: ποῖ ᾿ ΘΟΠΟΘΊΏΘΓΒ:- Μ11 ὈΥ.: τὸ 

ἀδικηθῇ ' ἐκ τοῦ. θανάτου Ταθδ5 Ὅ6. Παυπιθα ὉΚ 
ἘΓΏ6 βοοοῃᾶ ᾿ἀθδί.". -. 

12 “Απα ο 86 88- 
ἤν ΟΣ π6΄ οὐηρτορὰ-- 
ὕοη ̓  ἴθ :ῬΟΓ δ ταύτη, 
Γτῖίο: ὙΏδθΘ. ΔΥῸ 50} 

5 ου Πα Ὀς ἰτεδίθα ΠΤ ας δῖ ουΐ οΕ: 186:., ἀδαίῃ.- 

τοῦ δευτέρου: 
μ6.. 5εςοπμᾶ. 

12 Καὶ - τῷ ἀγγέλῳ τῆς «ἐν Περγάμῳ 
Απμᾶ ἰο ἴδε “. δῆροι . οείῃρ Ὧχλ Ῥετβθδλυπε Β 

ἐλ ησ] ΒΕ γὙράψον Τάδε λέγει .70πΐπρ5 ὑμαῦ. δ : βαιυϑ. 
οὗ δοοϊθϑῖὶα - ΨΥ α “πη θ- πα ἀλιπ65). -15 ὐπὸ ὍΗΟ 85. ὑπ᾽ βθδρ, 

ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν -δίστομον, [Ἰοὴρ ὑγο-οαροα σψογά, 
ΠΝ (οπ6) μανίηρ ἴδε Ἰοῃρ ϑυνοσά. {πη6 ὑψο-ταουϊῃρα [121 Κατ ΨΏΘΓΘ γΟᾺ 

τὴν, ; ὀξεῖαν 13 Οἶδα εὐ ποῦ [816 ἀνθ ηρ,. Παὺ 15; 
Θ᾽ οι Π5ΏΒΥΡ Ιμᾶνα ΚΟ. εὐ; ΜΏΘΣΘ ΠΣ ΏΡΓΘ Ὧ6. ττοπα. οὗ 

. Κατοικεῖς͵-. ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ, Θαΐύδῃ 5; δῃᾶ νοῦ γοὰ 
χοὰ Ἐγ.:) ἀν Ηΐηβ, χ ἤοτο. μ6. Ὥχοηθ οξίμθ.. βαΐδῃ,, 

καὶ : κρατεῖς: “τὸ. ὄνομά. μου; . καὶ οὐκ 
Δῃα. γοιαγα Ποϊάϊησ. ἰμῈ -πδταρ.. οὔτηθβ, δηᾶ, ῃοΐ 

ἠρνήσω᾽ -τὴν πίστιν μου καὶ: ἐν ταῖς ἡμέραις, 
γοι ἀδηϊοα. ἔμο “2 ἢ -οἔ 6 δηᾶ ἴῃ: ἐπα αἀδΥ5.:" 

Αντίπας,- :ὁ ᾿μάρτυς «μου, : απτιστός, - 
[62] Απέϊρεβ, ἔμ ννιλςϑ5 ΟΥ̓ Τρ, ΓᾺ ἘΑΙΤΆΤαΙ (ο6) 

μου,::. ὃς. ἀπεκτάνθη παρ᾽. ὑμῖν, ὅπτου. ὁ 
οὔταθ, σὴὸ ννὰβ Κι6α΄. ᾿Ῥαβίαθ.. τοῦ. ΜΏΘΙΘ᾽ ἐπ6 

Σατανᾶς κατοικεῖ. --. --τὸ .1 00 ἘπῚ' ἐρσο ἢ 
- βαῖδι ͵5 ἄνεισης. ὁ τάξον πο θῶ “1: 

“4 ἀλλὰ «ἔχω. κατὰ σοῦ ὀλίγα 
᾿ Βα 1 δὰ ἢ Δ ἰμ Ν᾽ ἄονα οὨ ψοὰ ἔστ: ἀμβεσζο)ς 

ὅτι. ς ᾿ἔχειξςὨἩ ἐκεῖ. κρατοῦντας .- τὴν Ὁ 
ἐδαξ- ̓ ἰγοῦ ἄνο, Βανίηρ -ἰθεσα (ο;θ5) Βοιάϊπε. τδε- ἀηρ' αϑὶ (ἢ - -ἴθθο ἢ 

ἀϊ ΟΣΕΝ νὴ ἘΒΔΊΔϑΙΩ, ψΏΟ διδαχὴν Βαλαάμ; δὲ: ἐδίδασκεν τῷ “Βαλὰκ 88 9 
διδαχὴν οὗ σλάίι ΠΡ Ὲ τνγ85 ἰθδοῖηρ ἰο ἴπ6. ΒΔ Κ 'ψϑηῦ: ἐθδοῃίμπρ :-ΒαΑΊΔΚ 

ΚΘΟΘῸ οἱ -Ποϊαίϊηῃρ ἴαϑὺ 
ΤᾺΣ ὩΒΙΏΘ, 86, γοᾺ αἰά. 
ποῦ τἄθην- γουγ': Τὶ ἢ 
Ϊῃ πῖρ.. ον ἴῃ. -[6- 
ἄδυ5 οὗ ᾿ΑΠ ῬΘ8,: Τὰν 
νυἱύσθϑθ, [6 ᾿ξαΙ ΓΙ 
ὍΠ6:: ψῃΟ πὰ ΚΙΙΘα 

᾿ΌΥ,: πὰ 5146, Μ ΏΘΓΘ, 
Βαϊαῃ ἀ5: ἀπϑιηρ.»95: 

14. “ΝΘ ΜΕΓΌΏ ΘΙ 685, ΕἸ : 

ΠΊΕ ΣΙ 8. ΟΝ πῖαρ 5 

Ἷ δοϊηδε. γοῦ; ὑδαῦ- γϑὰ, 

δψΘ. ἐποτδ ΠΌΤῚ ΒοΙα- 
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βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, 
ἴο ἴσον 18]11-σϑβεσ ἴῃ Ξἰβῃξ οὗ 6 βοὴ Οὗ [5186], 

φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ 
ἴο 6οδί (μη 55) ββοσί βορὰ ἴο 140]5 δῃὰ 

πορνεῦσαι". 15 οὕτως ἔχεις 
ἴο σογλσζηϊὶ ξοσϊοδίίου; {μπ5 ψοὺ 8716 μανὴθ 

καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Νικολαϊτῶν 
8150 γοι (ογ 65) ὨοϊΙάϊης ἴδε ἰθδορίηρ ΟΥ ΝΙοο]αἑίδη5 

ὁμοίως. 16 μετανόησον οὖν' εἰ δὲ μή, 
1Ἰζονν156. Ετ ζ3) 9.7...) ἐδβοσοίοσεο; 1ξ Ρυϊ ποΐ, 

ἔρχομαι σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ᾽ 
1 8τὰ σοτηίηθ ἰο νοῦ αὐἱοκὶν, δα 1 588}} ννὰσ ὙἹἢ 

αὐτῶν ἐν τῇ. ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 
θὰ ἰῇ ἴμθ Ἰοηϑ βννοσά οὗ [6 τοῦ ΟΥ̓ χηθ. 

11 Ὁ. ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί 
ΤῊς (οὴ6) πανίηρ ΟΣ [16 γα ἤρα. ννδὲ 

τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
18 βρ τὶ 158 Βα σ 5 ἴο ἴδ 8 φας]6βίδβ. 

Τῷ. νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ 
Ἰο ἴῃ (οπ6). σομαιθυη δ 1511] εῖνε ἴο μίση οἱ ἴῃ6 

μάννα ᾿ τοῦ κεκρυμμένου, καὶ 
ΤΏΒΔΔΘ. .. [126 (Ομ 6) Βανίηδ Ὀθοὴ Ὠϊάάρφῃ, δηὰ 

δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν 
1 58.841} εἶνε ἰο ἴτα ῬΘΌΡΙΘ ναὶ, δηὰ ροὼ ἰῃε 

ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ 
ὈΘΌΡΙΘΒ ὩΘΠῚΘ Ὧθνν πανίὴβ Ὀδθὴ τυτιτῖθ ΒΪΘΩ 

οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων. 
Ὧο οὴβ Βδϑ Κθον 18 ποῖ {π6 (016) τοορινίηρ. 

18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῷ ἐν Θυατείροις 
“ (ΔΔηαΑ ἰοῆθ. 8861 ἰοίῃε ἴῃ ΤὨν δίχα 

ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει 
οὗ φοοΙθ818. νυ]  Τρῇϑ-ροΐ (155) 15 βαυ δ 

ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς 
τ1΄85 5ὅολ οὔίπεο Οοᾶ, πὸ (οὔθ) πανίῶβ ἰῃ8 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ 
ΘΥ 65 ΟΥΓ Ὦϊα 85. βδῦῶθ οὔϑτο, δηᾶᾷ ἐπα 

πόδες αὐτοῦ -. ὄμοιοι χαλκολιβάνῳ, 
Ε.1:}} οἱ Ὠΐτη Πκὸ " ἴο Ὧ 6 ΠΟΡΌΘΥ, 

19 Οἷδά ᾿ σου τὰ ἔργα, καὶ τὴν 
1 αν Κπον. οἔνοῦυ ἰῃθὸ ψνουκθ, δηά {πὸ 

ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν. καὶ 
Οἴονθ δῃᾶ ἴβε Ζαὰ δπάᾶ. ὴὩ6 βαύνίςΘθ μά 

τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ 
ἴῃ δπάυχαῦοα οἔνου, δῃμὰ ἐπθ οσκΚ8 οὗ γοὰ {μα 

ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 
Ἰαβδὲ (9085) τῇοσα οὔίμε βυβὺ (οη 65). 

20 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι 
Βυΐ Ι ἄτα μανίην δϑθαδϊησ. σοὺ ἰδὲ 

ἀφεῖς ; τὴν γυναῖκα ᾿[εζάβελ, 
σοι δῖ ἰϑυτἰπς Ρὸ ΟἹ ἰᾷ6 ΛΜΟΤΆΘΙ ΝΙ ἜΠΡΕΝΙ 

1080 

ἴο νῦ ἃ βία! ηρσ 
ὈΙΟΟΚ Ὀθίοσα ἐπ βοὴ 
ΟὗὨ 5786], ἴο δαὺ ὑπὶπρσα 
δϑουϊπορα ἰο ἰᾶ015 δῃηᾶ 
ἴο σοπιογῖῦ ἔοτηϊοαύϊθῃ, 
15 5ο. γοιῖ, 8150, ἤδνα 
ἴποϑα ποιαίηρ [ϑϑὺ [6 
ἰβδοῃίηρ οὗ 8 βθϑοῦ 
οὗ Νίο: οδ΄ 15 ἸΚΟΎ 56. 
10 Τοσθίοσθ σϑρθῃΐ. 
1 γοῖὶ ἄο ποῦ, 1 81 
ΘΟΙΪΩρΡ ἴο γοὰ αἸΪΟΚΙΥ, 
Δα 1 ΜἘλΡ ψἃ: νἱΐ 
ἴοι σἱῃ. ῃ6 Ἰορ 
5 ΜΟΤΑΩ͂ οὗ ΤΥ του. 

117“ Ἴοὺ Ὁ 6 οὔΘ 
ΨΏΟ 85 80 ΘᾺ ἤΘῸΣ 
ψαὺ 6 βρὶσὶῦ 58 ν5 
ἴο ὑπ οοπῃρσορδίοῃβ: 
Το Ὠϊμλ ἰμαὺ ΘΟΠΘΌΘΙΝ 
Ὶ ΨΜἹῈ6 ρῖνθ βδοΐὴθ οἵ 
ὑῃ6ὸ ἤϊαάρῃ τ8η 8, 
8η4 1 11 ρῖνθ Ὠΐτῃ 
ἃ ΨὨϊ6 ΡΘΌΌΙΘ, δῃηᾶ 
ὍΡΟΙ ὑπ6 ΡΘΌΡΙΘ ἃ 6 
ΘΙη6 γι ΜΈΣΟΙ 
ὯῸ ΟἿδ Κηοτϑ δχοθοῦ 
{ῃ6 οὔθ σχτϑοοίνίηρ 1. 

18 “Δῃᾶὰ ἴο ἰῃ68 8ῃ- 
861 οὗ 6 οοηρτορδ- 
ἄοὰ ἰῇ ὙὨγ.δ'1Ύ8-: 
ψεϊίο: ΤΏΘΘΘ 86 6 
ἰπΐϊηρα ὑμαὺ 6 οῃ 
οὗ αοᾶ 5805, ἢ6. ψο 
Ὧδ5 ἰδ δγ8ὸ5 ἧἰκθ 
ἃ ΠΟΙ ἤδιηθ, ᾿ δηᾶ. 
Ὡς θοῦ δύ {Κρ 
Π1Δ6 ΘΟΡΡΘΙ, 191 
ΚΩΟΝ γοὺ αθοαβ, δῃηά 
ΟΣ Ιονὸ δπάᾶ. ζαὶῦῃ 

δα ΙὨΪΉΙΘΟΤΥ 8Δηα 6ῃ- 

ἄσγτδησρ, δ8δη8 δῦ 

χοῦ ἀορᾶς οἵ 18ὲ6. 

ΒΙΘ ΤΟΤῸ δ ἰῇοβο 

Σουτ  γ. 

20“ “ΝΕονοσίθίθας, 1 
᾿Ὧο ΒοΙαᾷ [Γἐῃ15] δρδίηδὺ 
σοῦ, ὑπαὺ γοι ἰοΙογαῦθ 
ἐδαῦ σοπιδῃ 7626: 06], 

1081 

ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ 
ἐμ (οῃ6) ΞΑΣῚΠΕ ὮΘΙΒΟΙΣ Ρτορῃρίθθ, β8δῃὰ 

διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς 
5806 15 ἰθδοηίηρ δῃᾶ 516 15 τ Κίπεὶ ἰῸ ΟΥ̓ {π6 ΤᾺ 

δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν 
ΒΙ1αν 65 ἴο σοτηχὶὶ ἔοσ ΔΈ 0. αηάᾶ ἴτο δδΐ 

εἰδωλόθυτα. 21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ 
(55) βδοσζῆςθα ἰὸ ἰᾶ015, Αὐὰ [5ὅὲνὸ ἴοι 

" σ ΄ [9 Α 2 

ὄνον ἵνα μετανοήσῃ καὶ οὐ 
ΧΡ ἴῃ οσᾶδρσ πὲ 586 συϊδὴῃ! ἢ τερθῃΐ, 84 τοί 

θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας 
586 15  ΠΠπ| δ ἰο τορεπέ οὐΐοῖξ ἐπε ξοσηϊοδίϊο 

αὐτῆς. 22 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, 
Οὗ ΠΟΥ. ΤΙΟΟΚΙ 1 δῖα ἑμσοψίηρ ΒῈσ ἰπΐο Ροᾶ, 

καὶ τοὺ ᾿ μοιχεύοντας μετ᾽ - αὐτῆς 
διὰ [6 ον 6) οοτηγαϊξξηρ δἀθϊίοσν στὰ ΘΓ 

εἰς θλίψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ 
ἰπῖο εὐ αϊδίζουν ετθαῖ, ΔῈ ον ΘΥ μοί 

μετανοήσουσιν ἐκ τῶν ἔργων᾽ αὐτῆς: 23 καὶ 
ΠΟΥ ν1] τοροαΐ οαοῦ 16 ΨΟΥΚ5 οὗ ὨΘΥ; 

πὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῷ ἐν θανάτῳ᾽ καὶ 
1ὴ6 ομΠ]άχθ ΟΕ [51}81} 1} ἢ ἀδδίῃ; ᾿8πᾶά 

γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ 
1} Κηονν 811 16 ΘοοΣοϑία5 ἘΔ Ὶ 

“" “ Ν ἢ Ψ 

εἰμι ἐραυνῶν νεφροὺς. καὶ καρδίας, 

Ἀψτὸ ἴπϑ (ομθ) βϑαγομίῃρ Κίαπουβ δῃὰ ϑδγίβ, 

καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστι κατὰ 
δὴ 158}8]1} σὶνα τὸ γοῦν ἰο βϑδοῖθ (οὔθ) δοοοσγαάϊηρ ἴο 

τὰ ἔργα ὑμῶν. 
1ὴ6 ψοῦκβ οὔγτυου. 

24 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς 
: ποῖγοῦυ Βυξ Ια βαϑίηθ ἴο ἰπΠ6 1οἔξονοσ (01.685) 

τ ὅσοι οὐκ 
85 ῆϑην (Ο 65) 85 ποΐ 

οἵτινες οὐκ 
ΨΜΏΟ ποΐ 

τοῖς ἐν Θυατείροις, 
1ὴ6 (οῃ 65) ἴἢ ΤὨν δίχα, 

ἔχουσιν. τὴν διδαχὴν ταύτην, 
Ἐπὰν Βανίηδ 186. ἰδδορίη :- 1815, . 

τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς 
1)8ν Κπονν ἰδς (ἰμ] 065) ἄεερ οὗ ἐμ. Ξαΐδῃ, 85 

λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο 

[νἴ-λὴὲ τὸ Βα ἸΏ, πΟΐΣ Ι δὴ σον ὉΡΟΩ τοῦ οἴμεσ 

᾿Βάρος:. 298 πλὴν π ὦ οὐδαςς οὐ 
ΒΕ  ΣΚΗΝ Ῥεβίε5 πο (15) 

ἔχετε κρατήσατε ἄχρι οὗ. 
τοῦ ΤᾺΝ μανίης ποϊὰ του ξαϑὲ ὑπ} ὙΨΒΙΘΏ [{1πὴ6] 

ἂν ἥξω. 26 Καὶ ὁ νικῶν 
ἩΚΟΙ͂Σ 1 βῃου]α σοτη6. Απμᾶ ἰδς (ομ6) σοπαῖθυσῃρ; 

καὶ ὁ τηρῶν . ἄχρι τέλους τὰ ἔργα 
δῃηὰ ἐδε (οπμθ) οὐδβουνίπα υὑθὉἢ} εοαᾶ. [88 ὝΟΥΚΒ 

ἔγνωσαν. -- 

ἘΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ 32: 91---26 

ΨΏΟ οδ115 ἤΟΥΒΘΙ ἃ 
ῬΓΟΡμοίθϑϑ, δηά- 8186 
ἰθδοθϑ 8ηα χη βοδαϑ 

ΤῊ δ5΄᾽ανῦθθ ἴο σουληῦ 
Σοσηϊοαύϊζοη δ8δῃ ἴο 

οραὺ ὑμπίηρβ βϑοιῆορᾶ 

ἰο ἰᾶο15. 2 Αμὰ 1 

ρᾶῦθ 6 ὑϊὴθ ἴο 

τορρηῦ, Ραυαῦ 5186 ἰδ 

ποῦ ΨΜΗΠΠΡ ἴο ΓΣὸ- 

ρῬϑοηῦ οὔ ΠΘῚ ἔοσῃϊοϑ- 

ἰἴοῃ. 227ΠΟΟΚΙ 1 811 

δρουῦ. ἰο ΤΟΝ ΘΓ 

ἰἸωΐϊὸ 84 κἰοκροά, δῃὰ 

ΦἙΏΟΒΘ σου δ 

ΘΟ Μιὰ ΘΓ 

᾿αῖο στοαὺ ὑὐἱουϊαίίοι, 

ὉΠΙ655 ὑδαν γορϑαῦ 

οὗ Βοὲ ἀδθθάβ. 28 Δῃᾶ 

ΟΣ σμπάτοη 1 Μ}}} 

Κὶ1 πὶ ἀθϑδα]ν 

ῬΙαθαθ, 80. ὑμαὺ 81] 

[286 σοηρτοσδίϊοηβ 11 

Κῶον ὑμβᾶαῦ 1 δ 

ὯΘ ηο 5θβιοῃθβ. ὑδ8 
ἰητηοδὺ ὑμπουσῃΐβ. δηᾶ. 

μρασίβ, 8:8 1 {11} 
σῖνα ἴο τοῦ ᾿πάϊν]α- 

4110 ϑδοσοσάϊηρ ἴο 

σόα. ἀδθάξ. 

24“ ἜἬΜΕΥΟΘΙ, 1 58 

ἴο ὑπ τοοῦ οὐ τοῦ 

ΜΏΟ 816 ἰὴ ΤὭΥ' 8.1; - 

τα, 81 ἴμοβθ. ὴο 40 

ποῦ βάν ὑμ1ὶ5 ὕθϑοῃ- 

ἰῶρ, δθ ὙΘΥΥ. ΟἿΘ5 
ΜΏΟ -ἀἰᾶ ποὺ σοὺ ἴο: 

Κηον ὑπ “ἄθορ ὑμίηρδ 

οὗὁἨ ϑϑδΐβῃ,᾽ 885. πον 

ΒΕ: 1 δὴ ποὺ Ῥυῦ- 

ἐἰππρ ὉΡοη- τοῦ ΒΩΥ͂ 

οὗμαγ Ῥυγάθῃ. 2 ὕυϑὺ 
ἼΠ6. βαμβ, Βοϊά ἔδϑῦ 

μαΐ χοῦ, αν τ- 
ὑ ΟΞᾷξΘβΘ ι οοιιθ. 26 Δηὰ 
1ὸ Ὠἰπὶ ὑδδῦ ΘΟΠΘΊΘΥΙΒ 

δια ΟὔΌΒοσν 85 ΤΡ ἀθθαβ 

ἄοψῃ. ἴο᾽ ἢ 6 ομᾶ 
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μου,..- -δώσω- αὐτῷ ἐξουσίαν. ἐπὶ τῶν[1 Μ}Ὼ1: «οἵνι - 
ππ τΆρ, - εἰμὴ εἰν - ἴο ΔΙτα δυϊμουιν ροὸῦ ἴδ8 ἐν} ΟΥ̓́Τ δ ἶκο ἐδ ὰ νεῖ 

ἐθνῶν͵, καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν 27 ἂἀπᾶ Π6 518] - 
ἈΘΈΟΙΒ, διᾶ ΠΕ. ΨΗ] Βθρμεσά. τς ἴῃ [Πογτα {86 ἐνεαια ΠΣ 

ῥάβδῳ ᾿ς :σίδηρᾷ - ὡς. τὰ σκεύη τὰ [88 ἴτοῦ τοῦ 80 μαῦ 
ΔΕ: τλρᾷς οὗἶσοα.. 85 ἴῃ8 ονεββθιβ. {86 {Π6 7 ΨΜῈ1Ὶ ὍΘ ὈΓΌΚΘΩ 

. κεραμικὰ : συντρίβεται, -- ὡς. κἀγὼ [9 Ρίοσεβ τ οἷδὺ 
οὗ Ῥοξίου 5 ΟἿ 15 θη. σοκοι οροΊθυ, ᾿ 85 ΘΙΞΟΙ͂ γοϑϑο Ια, {06 δὴ 85 

ἐ 

εἴληφα - παρὰ τοῦ πατ Ξ ἱ ς Ἶ ρό ου, [1 Ὦδνα τϑοοϊνρα ἔσο 
Ὁ Ἀλυα ΘΕ Ὀεβιάθ οὔίδε ΤΟτρΟ ΟΣ ἐ τῆ, ΤῺ ΞΕαίμοσ, 28 “πη 

καὶ. δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέ Ὶ ΜῈ τῶ Γ ρα τὸν Ψ11 ροἶνα ἰγὰ {8 
ΠΑ 1588 ρῆῖνα ἰο ἴση ἰδ8 βίδσ. -: ἴπ6 [τηοσηΐϊηρ δίϑσ. 2917ι60 

πρῶωινόν. 29.»Ο Ὁ ἔχων. ᾿ ὗς ] ἰὨ ᾿ ) ἫΝ ᾿ οὗ 6. οὔθ. ψὴο ἢ85 
πλοτητιβ (ο8). , ΤῃὋ (ο}6) . δνὶηβ ΕΘ 8). ΘΓ θῶ ψηδὲ 

ἀκουσάτω᾽ ᾿ -τί- :- τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς [88 δρίτηῦ βΆγ5. ἴο 
1ϑὲ Εἴτη ἤθδῦ ψμαὶ ἰμ6 ΒΟΌΣ [5 βϑσυϊπθ ἰο Ἐπε ξἰυχβι μδ θεν τοὶ 7; "Ε 

ἐκκλησίαις. ; ἀξοιορίαθ," ῷ “ΑΠΩ͂ ἴο [6 8ῃ- 

ΝΗ ᾿ : " Β6Ι. οὗ ἴῇ6 οοῦ- 
3 Καὶ τῷ ᾿ ἀγγέλῳ τῆς "ἐν ΕΝ Βπτεραίίοη ἱῃὰ 56 τ' αἴδ. 

Ὁ ἴπ 6 8551 οὔἴμθ. πῃ ϑδσαΐϊβ [ἰττῖϊο: ΤἸΤΉΘεθ. αῖὸ ἰῆ8 

ἐκκλησίας γράψον ᾿ Τάδε ,, λέ : ἔγει {π|Π 

ὉΣ ΘροΙεσιαι οὐ τῖῖε Ὑπο-θαξ (πίη 85) τῆς ϑασίας ἐὐπας Ἄρα ἢ : δεν 
εὐ Ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ 

[21] (086) ΒΑνΙΠΚ τῆὴ6 βονϑῶ πρίτεϊς οὗ 186 σᾶ Τὰ ἢ ἐὐκα οὐὰ 
ἐς 

καὶ τοὺς. ἑπτὰ ἀστέρας Οἷδά σο υ τ 
Δα {μ68 5αν δὰ ᾿ Βέδιβ ΓΠανα Κηον οὗ γοὰ Ὅν ΠῊΝ ᾿ ΤῊ αΠΒΕαΒῚ : ἌΘΨΕ ο ὐοὰ ΒΑΓ. 
Ἐργεῖ ὅτι. . ὄνομα ἔχεις ὅτι [8 ΤΗΝ ες "δΠ6 

Π8ΠῚ6 στοὰ ἅγὰ Βανίῃξ ᾿. ἐμαὶ ΠΕΡῚ δῦ γοὰ Ὧ16 
ἢς, καὶ . Ψεκρὸς κρδ εἶ αἰΐνε, Ρυῦ γοῦὺ 818 

Ψψοὰ 818 ᾿ἰνίηρ, δᾶ ἄδθβα (οπ6) σοῦ ἃσο. ] ἀθδά. 2 Ββϑοοίηβ ψϑίοῃ- 

2 γίνου ὶ ᾿ γρηγορῶν, καὶ σ 1, δῃὰ δἰχθηρίηθῃ 
Β6 εὐνάς Βίδν 18 αυνακα, . δῃᾶ ΠΡ ΠΣ {6 ὑῃΐηρβ Θὐρβα ετρς 

τ λοιπὰ ἃ ἔμελλον᾿ 
τῃ 6 (βίη). 1βέϊονθσ ΜΉΘ νοσαὰ δου αἰρθρνεῖν 

οὐ γὰρ... εὕρηκά . ., σο 
ποῖ " ΕΝ τ οΥ ἀδας ἐΡΥΣ ποῦ ξουπά γοῦν ἀθεᾶθ᾽ 

: ΤΥ ροσέογττηθα Ρ6- 
πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεὸ “ἐνώπιον , θεόῦ᾽ .μο . ; Ἀν πρὶ δε θα ξα] 6116 ἡ ἴῃ εἰθμέ οὗ ἴῃς αοα ἴτας;  ἴοτθ τὴν αὐά. 8 ὙΒετΕ-" 

8. ̓ μνημόνειε ὁ Οὀ “οὖν πῶς ἴοτθ, σοηίζιβ πιπάραϊ 
τ ΚΈΞΕΙΩΣ ΙΒ χεΙβαῚ Ἐμογεῖοσα. ὈΛῸ μον οἵ ΠΟ γοὰ παῦθ στὸ -᾿ 

- εἴληφας. τ: τ καὶ ᾿ ἤκουσα ᾿οεἰνεά ἃπά Εἰ 
σου. ΠΡΌ περοῖνεά.: ὰ Καὶ ἩΝ ἤοα αιἰϑηᾶ΄ σοι δε Ξε τοὶ δια Ἠθδτά, ϑηᾶ προ. ὍΣ 

ἴῃ ὑμπαῦ ΨΕΥΘ τοϑαῦν 

ἰο:- αἴ6, ἔὉΓϑὃΕΞξΞᾷβ Φ ἤδγνο 

- τήρει, “- αἱνεμετανό; σον: ἐὰν 
με γοα Καορίῃξι. δι Ξ μετανδησο ΤῈ ΟΥῈΣ ΩΝ Κοόριαιρ [ΕῚ, βηᾶ: ἼΣΟΣ, μὴ : ἀρ ΠΕ Ὶν οἱ Ὁ ᾿Βεοπῦ. ΟοΥβὨΙΥ ὉΠῚΘ55. 

᾿ ᾿ ᾿" 
ΠΟ οι 5ῃου α 51Δ ϑννακὸ, " τρῖι ἰϑυΝ ὡς σοῦ Ὕνα ΚΘ ΟΡ, τ 588}. 
κλέπτη ς, καὶ τοῦ ἁ γνξ : ΟοΟΙ6 85, 8. «[Β16Γ, δηὰ 

- ῳς “ποίαν ᾿ 
 ἔμεξ, : δὐά; Ὠοῖ ἀν ψοι 5ῃουα κπονν νμδὲ δοτέον 500 ΜῈ ἠῤύ. Κηον; αὐ: 
ὥραν: “ἥξω ἐπὶ -: σέ" -:-- --5[81 αὐ. ψμδὲ: ποὺτ .Τ. 
ΒΟῸΣ Ὁ. 1588}} σοτῆθ . :- ρος. .: γοῦ;. ““: [5881]. οοπιθ. ὌΡοΙ; γοῖ!.. 

1088 εὐ ΒΕΨΕΠΑΤΊΟΝ - 8: 4--.-9 

4 ἀλλὰ. ἡ. ἔχες ὀλίγα ὀνόματα ἐν] -4΄" ΝΟΥ 81688, 

εὐῦν Ῥαξ, ΥΟῸ 5.6 Βανηβ. 268 ὨδΙΙΘΒ ἴὰ ἰγοὰ ἀνθ ἃ Ι6 

Σάρδεσιν᾽ -- ἃ οὐκ “- ἐμόλυναν τὰ | Ὠϑγλαθ᾽ ἴῃ 58 τ΄ αἰ8 τι ϑὺ 

ΟΘδταὶβ: .-. ΜΈΣΟΙ (Ομ 65) ποῖ “οπαιτα ἴμ6} ἀ14΄ ποὺ ἀ6ῆϊ6. ὑπμεὶν 

“ἱμάτια ““ αὐτῶν, κἀὶ πεῤιπατήσουσιν ᾿ οαΐατ' ᾿ΒΑττιθηδ, διά 

Οὔὐΐοσ Ξαυσαθηΐβ., οείβετα, δαᾶ πεν ὙΠΙΣΧΥΘΙΙΣ δροιυῖ! [6 5.81. ψ81κ ὙΠ 

μετ ἐμοῦ ἐν: - λευκοῖς, “ὦ ὅτι ᾿ ἄξιοί [τὴ ἴῃ ΜΈΣ Ομ65,:86- 

τ. το ΄.: ἴα ενμἰϊο (ο65) ν᾽ 'θθοδϑαβθ ᾿ ΜΟΤΊΗΡ | σϑι156 ΠΥ 8.6 ΜΟΣΏΥ. 

- εἰσιν. 5. Ὁ - 5) νικῶν. - ᾿ οὕτως 5ΉῊ6 ὑμαὺ σΟΠαΊΘΙΒ 

{μον ασο.: ὙπΠῸῈ (οπμ6) - “᾿ σοπαυδυϊηθ ο΄ ἔδυ 111. ἐιι5. 06 διγαγϑᾶ 

περιβαλεῖται - ἐν΄. ἱματίοις. - “λευκοῖς, 1 ἴῃ ΜΜὨϊΘ  οὐΐου - Ρ81- 

ἍΜ τον δρουΐ Ὠίταβοιξ πὶ οὐΐεῦ βαττηθῖὶβ ὑνϊίο,. ταθηῦδ; ΔΠΑΩ͂Ι Ὑ11π Ὅν 

ὯΟ  ΠΘΔῺ5 -ὉΙοῦ: οὐὐ 

ΐϊ5 ΠπϑΙ6᾽ ἔτοῖὰ {86 

ῬοοΙ᾿ οὗ 16, Ῥυῦ 1 ΨΠ] 

τηδκο ᾿Ἀοκπονψι ἀστηθηῦ 

οἵ -Ὠἶ5.. ξ 21:81: Ὀοἕοσθ 

ΤΩΥ. ἙΔΙΠΘΓ ϑιλα ὈΘοσΘ 

ὨΪδ. Δ666185.: θ1οὺ 88 

ὉΠ6. ὕἽἷἸηΟ 85 8 δ 

δασ ψηδὲ πὸ ΒΡ στ 

58.585 ἴο: 1π6 οομρτθξα- 

καὶ -οὐ. μὴ ἐξαλείψω τὸ:, ὄνομα αὐτοῦ 

πα΄ τοῦ: ποὲ 5881 ψίρθ οαν ἰμ6: πδῖὴβ ΟΣ Βίτη: 

εἰἐκ πῆς: βίβλου τῆς ζωῆς; καὶ ὁμολογήσω. 

οἷο οὗ πο, ἼΟΟΚ οξίδεο 1186, δηᾶ Ἵ 51811 σο 658 

- πὸ. 'ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μοὺ 

ἼὭΦ6 Ὡδῖὴθ οἱ Βίτα 1ὴ βἰδῃξ οὗ ῇς Ῥαίποσί!' οἔ τηθ 

καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων. αὐτοῦ. 6 ἘΝ Ἶ 

δὴὰ ἴῃ βἰσῃὲ οὐίῃε δῆξ615 οὗ εἰτα- ΤῺ6 (66) 

ἔχων οὖς. ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει 

ὨΔΝΊΏΕΣ (8 Γ 1εΐ Αἰτὰ ΠΘΕΓ, τυνδδὲ ὴ6 ϑρισιξ.. 15 ΒΒΣΊΩΒ. 

ταῖς ἐκκλησίαις. 
ἴο 186. ΘΟΟ]651885. 

τἰοι 5." 

Ἴ Καὶ τῷ “ἀγγέλῳ. τῆς ἐν ̓ φιλαδελ ἴᾳ. ἐν ““Αηάᾶ ἴο 8 ΔΏρΕΙ 

Απᾶ ἰο ἰὰᾷς 8Ώ8ΕΙ οὔ ἴθ ἴπ ῬὨΠΠΔΑΘΙΡ ἰα " οὗ ἴμ8 ὁ οηρτορδίϊοι ΗΝ 

ἐκκλησίαι άψον. οὐΤάδε-." - λέγει [Ὁ Ὶ Ἐπ ώραν 

--Ο ον ον : γράψο :  πρδιραὶ ({πῖτι65) ἰξ ϑαονίτα ῬΒΠΘἀοΙΡμὶδ τσὶ: 

᾿ ὃ " ' θὲ Ἢ ΤΉΏΘΘΘ 81:6 ὑπ ὑμίπρβ 

ἄγιος,. -ὁ ἀληθινός," ὁ :ἔχων Σ᾽ ͵ τὸς, ΘΙ 

ἜΔΠ6. ΒΟΙΥ (6) ἐμ6 ἘΒΒΗ (οὐδ) 7 ἐδ6 ᾿(ομα) μανῖη8} 6. 5805: ΨΏΟ 15! ΠΟΙΥ͂, 

ὙὝΏΟ ἰδ. ὑγ{86, ψὯΟ Ὧδ5 
τὴν κλεῖν Δαυείδ, ὁ: “ ἀνοίγων. καὶ οὐδεὶς 

ἰῇ Κεν οΥ Ῥανἱά, ἐμ 6 (ο 6) ρει 8 ἊΡ δπᾶ πῸ 0.6 1η8 ΚΘΥ͂ οὗ Ὁδνὶά, ΜΏΟ 

ΟΡΘΙ 5. 850᾽ ἀπᾶῦ ΠΟ ΟἿ8 
-- κλείσει, καὶ κλείων - καὶ οὐδεῖς ἀνοίγει; 

ΜΨΏ1 5Ππὲ ἂρ, δορὰ βυαϊπρ ὰΡ δά ΠΟ ΌΠΘ 15. ΟΡΘΏΣΠΕ, ψ11] ἐπυΐ, ᾿δηᾶ δ αὐδ 

τα τὰ 

ὃ τ Οἶδάς ἀλεςσΟΝ τ οι τὰ ἔργα τ ἴδον 80 ὁπδᾶῦ πο Ὅη6 ΟΡΘΏΒ, 

δ τσ ἀὐλοόδο προ Ὡς ὀτεσδῦνν πος ̓Θύ ραν 811. Κηον. γοὺΣ ἀεβάς--- 

ἔδωκα - ἐνώπιόν σου ύ 

1 πᾶνα ρῖνει -. ἴῃ 5 Ο“ οἔγου ᾿ ἄοοχ᾽ ἸΟΟΚΕΙ πᾶϑθ.Βεὺ ὑθτα 

τ ἠἐνεῳγμένην, ὦ ἣν ᾿ οὐδεὶς ̓  δύναται γόὰ 8. Ορεπθᾶ (ΟΣ, 

μανῖηδ᾽ ὑπ Ἐρεηθά ἄρ, ΒΗ. πὸ ΟΘ΄" τβ ΔΌ16 ̓  ΜΏΪΟΘΙ το. ΟΩὯ6 -Ὅ8ἢ 

, κλεῖσαι αὐτήν, -- ὅτι τ μικρὰν “ἔχεις Ῥβμυῦ--ῦμαῦ γοα . μᾶνθ 

ἰο βδυαξαρ. -1ἴ, -- μι " 1{{Π6᾿ ᾿ψόι δα βανϊῃρ [8.᾽ 8 ῬΟΨΕΙ, - δὴ 

'σοὰ Κορῦ. ΤΥ ἢ “ὑμνογὰ 
δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ 

διά αἰά ποῦ. ἼΡΤΟνΘ ΦῬονοσ, “δηᾶ γοὰ ΟὈΞΕσνβαά οὗ τῃβ 188 ψνοσᾶ, δπᾶ 

οὐκ: νήσω .. τὸ ὄνομά ̓  μόυ. ᾿ 9: ἰδοὺ - 

ποῖ. “ πστνοι Ὧ6. - ϑῖὴθ -- Οξτηθ.: ἐ 0). δ ἴαϊδο. ἴο. ΤΩ ̓ ΔθχΊΘ, 

διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ ΘΊΘΟΚΕ, 1 ΜΠ εἶν 
ι ᾿ 

Ἱ 8:ὰ εἰνίηβ ουΐ οΥ ἰδὲ βυαδθοσυθ οξίμο. ϑδΐδῃ," “}μοβθ. ἤτοι {π6. ὅγηδᾶ- 

τῶν "χεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους. εἶναι, [ Βο518.-οὗ Βαῖδα 0 
ΒΒ ἼΘΥ 816 "65, 

Ὁ ΙΏ6 (οη65)} ϑβϑδσ]ηθ. - ἐπουχέθῖνεβ “ 65 ἴσθε, 



ΒΕΨΕΠΑΥΤΙΟΝ 8:10---14 

., εἰσὶν ἀλλὰ 
ἴμεν δῖὸ λμυΐ 

αὐτοὺς 
[2 1} οἱ 

ψεύδονται, --- ἰδοὺ 
ἐμὰν τὸ ᾿ν]η8, -- ἸοοΚκ! 

ἵνα ἥξουσιν 
1 5181} δ Κα 1ὰ οχᾶοχ ἐπαὲ μὸν ΨΜῈΙ1 σομλθ 

καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν. ποδῶν 
8 4ἃΔ δον 11 ἄο οραίβϑδθοθ ἰῇ βίσῃξ οὔίῃε δεῖ 

σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά 
οἴου, 8δῃᾷᾶ {μὸν 5βῃουὰ Κῆονν {πδὲ ἴονεα, 

σε. 1 ὅτι ἐτήρησας τὸν ἜΡΟΝ τῆς 
γου. Βεδοδῦβα σοὶ ορϑοσνεαὰ ἰῇ6 ψοστὰ οὐ ἴῃ 68 

ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ 
ΘΔυγϑηοθ ΟΥΘ, ΔΙ νοὰ 1 518}} οῦβοσνα ουί οὗ 

τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης 
ἴτὼ6 δοὺχ οὗ ἴμ6 τευαρίδϊουι ἐδε (ομθ) ἰντὰν πο 

ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς ,, οἰκουμένης 
ἴο Ὀ6 σοχχΐϊῃ δ ὌΡΟΣ {μ8 Ῥοὶηδ ἱμ δ δα [ΑΓ] 

ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς 
ΨΏΟΙΘ, ἰο ἰθυηρὲ Ἂδ6 (0168) ἐπ ΒΘ ὈΠΠΠΕ ΠΡΟ δα 

γῆς. 11: ἔρχομαι ταχύ" κράτει 
ϑαχίῃ 1 δὰ σοι αὐἱοῖκὶν; ῬὍ6 Βοϊάϊξηξ ἔαϑί 

ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς 
ΠΝ (μι 5) ψοῖ δὺο βανίηβ, ἴῃ ογᾶθσ ας πὸ ΟἿΘ 

λάβῃ τὸν στέφανόν σου. 
ταϊσῃΐ ΤΗΝ τὰ8 [Ὁ τολ δοὶ οἴ γοι. 

12 Ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν 
ΟὙὯ6 (06) οομπαϊθτίηβ [51.811 Δ ΚΘ. Πΐπ 

στύλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, 
ΠΥ ἰπ ἐπα ἀϊνίπο παριἰδίίοῃ. οἱ ἐμ8 (οα οἴτηθ, 

καὶ ἔξω οὐ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ 
διὰ οὐΐδιᾶὰθ ποῦ ποΐ 6 5ῃομ)ᾶ ρὸ ουαΐ γοΐ, ερᾶ 

γράψω. ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ 
1 5081} ψεϊῖϊαο ὑροθ τὰ [β6 Ὥδϑθθ. οδίῃε ἀοὰα 

καὶ οὐκ 
δηᾶ ποῖ 

ποιήσω 

μου. καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως. τοῦ θεοῦ 
ΟΥταΘ δια πὸ Ὥδθ οὗ [ἢ 6 αἱΐν οὐἴῶθο αοὰ 

μου, τῆς καινῆς ᾿Ϊερουσαλήμ ἡ 
ΟΥτθ, οὔίδο ΛΟ ΦΟΣΌΞΔΙΘΙΩ, ᾿ ἴδθ (οπ6) 

καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ 
βίο ἄον οὐδοῦ ἴῇς. ἤϑθᾶνθθ ἔσοζω [8 

θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 
οα οἔταθ, δῃ ἰβξ6 δὰ οξτχῃρ. {π6 πονν. 

13 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ 
ΤΏ6 (ο6) Ὠδνίηβ Θδρ. 1οΐ χη βοὰσ ψῃμδαὶ {πμ6 

πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
ϑθϊσις [5 βαυΐηρ ἴο ἴὯ6 . δσοϊοβὶδβ. 

141 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικίᾳ 
Αὐὰ ἰοΐβα 80 5681 οὔίδπε ἴπ 1ιδοάϊοθα 

ἐκκλησίας γράψον Τάδε" λέγει ὁ 
οἵὗἉ δοοϊθϑίβ τα ὙΠπο-Ραΐ ((1 655) μανὰ τὴς 

᾿Αμήν, ὁ. μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ὁ. ἀληϑινός; 
Αἴ, ἴῃ υνἱΐσθϑβ (86 ἐδίίμα δα 6 ἱσιθ,. 

1084 

διηἃ γοὺ ὑμθ δύ Ὡοὐ 
Ῥαὺ ἃΓ6 ᾿νἱηρ---ἸΟΌ ΚῈ 1 
ΜῺ1 τλᾶκο ὑμποι ΘΟΙ16 
8η4 ἀο οδοίβϑδησθ ΡὈ6- 
ΖΟΥΘ γοὺ θοῦ δῃᾶ 
ΙΔ Κα ὑπο ΚΩΟΝ 1 
Βδγύθ Ἰονϑᾶ γοι. 10 Β6- 
σϑβα γοὺῦ Καρὺῦ ἐῃ8 
ψογὰ δρουῦ τὴν οπάυγ- 
ΘΔΏΟΘΘ, ΤΙ ΜῈ] 8150 Κϑορ 
γοι ἔτοσῃ ὑπ ποὺσ οὗ 
[οϑὺ, ψὩΪΟὮ 5. ἐο ΘΟΠ16 
ὌΡΟΣ ὑπ6 ΏΟΙΘ 1 80- 
ἰϊρᾷ φαγίῃ, ἴο ρυῦ 8ἃ 

ἰοϑῦ Ὁροὰ ὕωοξα ἄἀν611- 
5 οὐ (Π6 δδσίῃ. 111 
81 οσοηϊηρ αὐ οκὶν. 

ΚΟΟΡ οὔ ποϊάϊηρ ζαϑὺ 
ψαὺ γοὰ ὥδᾶνο, ὑμδὲ 
ὯΟ ΟἿΘ ΙΔΥ δκ 
γΟᾺΓ ΟΥΌΨΜΏ. 

12.“ ΤῺΘ οὔθ ἰδῇ 
ΘΟΟΠΘΈΌΘΓΙ5-- Ψ}11 χᾶκα 
ἰὴ ἃ ὉΠΙΔΓ ἴῃ ὑῃ6 
ἰθῦρῖθ οὗ 1 ὍΟοᾶ, 

διὰ 6 ΨΜἘΠῚ ὉΨΥ πὸ 

ΙΆΘΘηΚ δὼ ουδ  [ΤΥΌΪΤᾺ 

101 ΔΩ͂Ρ ΠΊΟΓΘ, Δῃά Σ 

ΨΜ τὐὶΐϊο Ὡροὼ Ὠΐπ 

[886 δὶ οὗ τὴν αοὰα 

δὰ μὰ6 πϑιηθ οὗ 86 

ΟΙΌΥ οὗ τὴν Οοά, δε 

πον σαγυβαιθα. ΜΟΙ 
ἀρϑοθηᾶβ οαὖῦὺ οἵ Ὦθδν- 

ΘῺ ἔγοιχ τὴν Οαοῦ, δηὰ 

αὺ τὸν Ὡδηῖ6 οὗ 

Ιηΐῃθ. 131 οὐ ὑῃ6 οἱ 
ΜΏΟ. 85 8 Θ᾽ ὭΘδΥ 

ψϑὺ ὑμ8 βρίσιῦ βϑν5 

ἴο ὑμ6 οομῃρτορδίϊηβ. 

14 Αηα ἰο ὑμ8 

8561 οὗὐ {μ6 οοα- 

βδτοραύϊοῃ ἴῃ. 1.8.0. 6]- 

σ68 νυυῖθ: ΤΏΘΕΘ 8.6 

06 ὑπίηρα. ὑπαὺ ἐδῃ6 

ΔΑΙΏΘΩ 58. 015, ὕμ6 [διζῃ- 

101 δῃᾶὰ ὑσθ τὶ 6 55, 

108 

ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ, 
ἐῇὰοὸ Ῥερξίππίηρ οδίῃθεο οζεδίίϊουηῃ οζξίῃμε αοίᾶ, 

16 Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε 
1 αν Καο οἶὗνγουῦ ἴῇ6 ΨψοσΚβ, ἰμδὶ ΠΘι ΠΟΥ 

ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς 
ςο]α χοῦ ΔΘ ΟΣ μοί. - 1 ονεά ὑχρὸ 

ς ἢ ζεστός. 16 οὕτως, ὅτι ὑλι δ. 
ψοὺ ἡ σα δι μοί. ᾿ ΤΏσ5, Ῥδοδβα ΚΟΥ ΥΤΩ 

εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω 
ψΟῦ δῖ δηὰ ἡοϑὲθο ποῖ ΠΟΥ (οΙά, [δὰ δρουξ 

σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. 
ψοὰυ ἰονοτωϊῤ οἷοζ [δ6 το ΟΥ̓ τῇβ. 

1 ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰμι 
Βοϑοδῦϑο.. γοῦὺ 816 βαυίησ ἰμαΐὶ ἘΣΟΩ 1 δι 

καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν 
δὰ μδνα Ὀδοουὴδ ἰοῦ 8δῃηῃά ποίῃϊηρ παρᾶ 

ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ. εἴ 
Ι δῖ Ὠδνϊηξ, δηᾶ τοὶ ψγοὰ ἔδνα λον ἰη8ῖ νοῦ 81:6 

ὁ ταλαίτωρος καὶ ἐλεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ 
18 ΤΑϊβοσ 6 δηᾶ Ὀὐ 8016 . δηἃ ῥοοῦ. δηὰ 

τυφλὸς καὶ Ὑθ νος; 18 συμβουλεύω. σοι 
ὉΠ δῃὰ πακρὰ Ιϑῖὰ σου 56 5 18 σψοὰ 

ἀγοράσαι πα οὔ χρυσίον πεπυρωμένον 
σαν μς ἐμοῦ Βοῖὰ ανὶηξ θθεὴ ἔσεα 

ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, 
οὐυΐζοῦ. τα ἰῃ ογᾶοσ ἐπδὲ σοὺ χαϊσὐ ῬΘΟοσΩ6 σἱ ἢ, 

καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα 
ϑῃηᾶ ΟἸΘΥ σασσωθηΐβ δ.2981..} ἰὼ ογᾶοθσ ἰδὲ 

περιβάλῃ καὶ μὴ 
νοῦ στϊρὴξ ἡλίκα πλϑαΐ ψοῦΣΒοΙς δῃᾶ ῃοΐ 

φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός 
τοδί 6 πιαπϊξοβιοά {6 βῆδίηω θα. οξίῃεο πϑκράμθϑβ 

σου, καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς 
οἔ νοι, δδὰ ουϑϑαῖνθ τοι ποίαὶ τὴς 

ὀφθαλμούς σου. ἵνα βλέπῃς. -. 
685 οὗ γοὰ ἰῃ ογᾶοσ (δὲ χοῦ τῇδ θ6 ̓ Ἰόοκίηξ. 

᾿ ὅσους ἐὰν 
85 ΤΏΘΔΩΥ (ΟΠ. 65) 85 1 ὄν οὺ 

φιλῶ εὐ δο κονς ἐλέγχω.. “2 Σᾷῴκαὶ 
Ιδν δνα δϑέδοξίοι ΤῸ Σ Ι δὰ ΤΕΡΟΝ 5: - 8ΠΩ͂ 

19 ἐγὼ 
Ι 

παιδεύω᾽ ζήλευε ΄. οὖν καὶ 
ῬῈ γοῦ ζεδίοῦβ ἰμθσεέοσθ ᾿ δῃάᾶ 1 δὰ τ ὐερόρέυνυι 

μετανόησον. 20 ᾿Ιδοὺ- ἕστηκα ἐπὶ τὴν 
τερθηῖ. : Τιοοκ!. ΙΓἤᾶνο βίοοῦ υὑρόῃ τὰ 6 

θύραν καὶ ̓ κρούω: ἐάν τις ἀκούσῃ 
ἄσοτ. 8η64.:-181Ὰ ΚΩΟΟΚΙΩΘ;. 1 ον ΟΣ ΒΏΣΨΟΠΘ ΞΠΟΙΠ]α ΠΘΒΥ 

φωνῆς. μου -καὶ ᾿ς ἀνοίξῃ “" 
ΕΝ νοΐςα οἔτλθ - δῃηᾶ ᾿Ὧρ 5ῃουα οροὴ ὩΡ 

τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι - “πρὸς αὐτὸν καὶ 
τς. ἄοοχ, Ὶ 5211 οοτὴθ ἰῷ ἰοναχα δῖα βδδᾶ 

ΒΕΨΕΠΞΑΤΊΟΝ 8: 1δὅ---20 

6 Ῥορίῃηίηρ οὗὐ ἐπ6 
ογθαϊϊζοη ὉΥ͂ αοά, 151 
ΚΩΟΝ γοῦν ἀδρᾶβ, ὑμδὺ 

γοΟὰ δῖ6 ὨΘΙΏΘΣ οοἱά 

ὯΟΥΓ Ποῦ. 1 ψἱϑ γοὰ 

ΘΓ ΟΟΙα οΟΥἩἨ οἶ56 Πού. 

.16 50, Ῥϑοδιιϑθ γοὰ ἃΓ6 

ἸυΚουϑυσα δηᾶ τοὶ 6 

Ποὺ ὩΟΥΓΙ͂ ΟΟ]ά, 1 881 

σοΐῶθ ἴἰο νοχαϊῦ. γοὰ 

οαῦὺὐ ΟΥὗἩὨ τὴν του. 

171 Βοϑοδῖιϑα γοὰ 587: 

Ἴ 81 Υἱοῦ δῃᾷ δύ 

ϑοαυϊτοὰ γχίοθθ δῃᾶ 

ἄο ποὺ ποοᾶ δηγίμίηρ 
᾿ὖὺ 11, ΡΡυῦ γοὺ ἀο 

Ὠοῦ Κῆον γοὶ 818 

ΤΑΪΒΟΣΘΌΙΘ δηᾶ. οἰ 8016 
δηᾶὰ ρμοοῦ δηᾶ ῬΙϊηά 
δηᾶ ῃμακοᾶ, 181 δἅ- 

υἱβ6 ψΟΙΣ ο ὈᾺΥ ΤΌΣ. 

ΙῺ6 - δοΙᾶὰ τοῆηθᾶ ὍΓ 

ἤσο ἰμαὺ γοὰὺ Χ8 

Ῥδοοῖῖθ σγίοῃ, δηᾶ 

ΜΏΪΘ οὐδ βσασταθηΐβ 
ἰμαὺ ψγοὰ ΠΊ8) Ὁ6- 

οοΙλθ ἀτγοϑϑεᾶ δηᾶ δῦ 

6 ΒΏϑΘ οἵἱ ψΟῸΓ 

ἈΔΚΘΟάΏ 655 ΓΔ Ὡοὺ Ὀ6- 

σογὰθ χαϑηϊοϑιθα, δηᾶ 

δυοδαῖνα τὼ τῷῳ ἴῃ 

ΟΣ Εγὸ5 μαῦ γοὰ 

ΤΑΔΥ 566. 

19 ““4}} ἔμοβθ οὸσ 

ΨΏΟΙΩ 1 ἤδνθ 81- 

Σϑοῦϊου ΣΙ γτρΡρτονΘ 

δια αἰ ΒΟ ΡΙπ|8. ΤΏοΓο- 

οτΘ 6 ΖαΘΙοιιβ ᾿δηὰ 

᾿τορϑηῦ. 20 ΤΌΟΚΕῚΙ Θὰ 

δἰδηαίηρς αὖ ὑΠ6 θοῦ 
λα Καοοκίηρ. 1 δὴγ- 

ΟἿΘ ὮΘαΥΚ ΤῺ νοΐσα 

8η ἃ ΟΡΘῺ5 6. ἀοογ, 

Ὶ ΨΜ1ΠΠιΙῚ1 σοὴθ ἰπῦο 

Ηἰὶβ [οι 56] πὰ 



ἘΕΨΕΓΑΤΙΟΝ 8:21---4: ὅ 

δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾽ 
1 51.811 Πᾶνα ΒΌΡΡε: ψγθ δὰ δὰ πα. ψῈ 

ἐμοῦ. 1 ὋὉ “νικῶν δώσω αὐτῷ 
ΤΩΘ6. ΤῊς (ομε) ΠΟΠΑΏΘΣΙΩΒ 1 5081] σῖνθ ἴο ἰπ 

καθίσαι, μετ᾽. ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς 
ἴο 5 ἄονῃ νὰ τὸ ἰπ ᾿ἴὰ6 ἴἤζομθ ΕΘ, . 85 

κἀγὼ ἐνίκησα καὶ. ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός. 
ΦΙ5ΟῚ1 ςοπαπθχεᾶ δὴᾷά 15εἰ ἄονῃ ἢ ἰπ6 - Εδίμες 

μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 2. Ὁ ... ἔχων 
ΟΥταΘ. απ ἴῃ6 ἰῷσομδ. οὗ Ὠίτη. Ἴ86 (οπ6) ϑνὶηδ 

οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς. 
δῷ Υ Ἰοί Εἰτα ἤθαν νμδῖ. ἰπ6. βρίσις. 15 βδυῖῃβ ἴο 88 

ἐκκλησί ιαις. 
Θοο]6βῖδϑ.: 

4 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ. ἰδοὺ θύρα 
ΔΑὔες {πμ6868 (165) 1 58, Δα ἴοοκ! ἀἄοοΣ 

ἠνεῳγμένη. ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ 
Βανῖμε ῬΘ 6 σρβηθᾷ ρ΄ ἴῃ. {6 Ἀϑάνρῃ;. δῃηὰ {ῃ6 

φωνὴ. ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος 
νοῖϊσα ἴμθ':. χροὶ ὙΨΏΪΟΏ ᾿Ἰ μοοστὰ 85 οἐίσυμηροί 

λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ, “λέγων ᾿Ανάβα ὧδε, καὶ 
ΒΡΘΔΚΙΩΒ ΜΙ: ΤᾺ6;" " ΒΑΣΊΩΒ - Βίθρ ἋΡ ἀν δᾶ 

δείξω "ΟἹ ἃ. Ἰωοξ : 
1 5811 Ἰόρνν ἴονοῦυ ννῶὩδι ({π1Ώ}065) Ἕ 15 Βειαϊοξ 

γενέσθαι. 2 μετὰ ταῦτα. εὐθέως 
ἴο οσσυ. Αἴΐοχ ἐμλθβο (1 65} .- ἰγτηχηδαϊδίοιν 

ἐγενόμην. ἐν. πνεύματι: καὶ ἰδοὺ θρόνος 
ΤΥ οδῖηθ ἴο Ρ6 ἰπ Βοϊσ τ; 6. δὰ ΙοοΚ' ἰῇγομς 

ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν Ἐρόνον 
ΔΒ ΙΩΒ ἰπ 1ὴ6 ἤφάνθη, δη64 προ ἐπῸ ΤΌΤ 

καθήμενος, 8 καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος 
(οΠ6) διὐἐλδ, δηα ἴῃ6 (016) βπθς 65)΄ΔΑἤΣκακδο. 

ὁράσει... λίθῳ -ἰάσπιδι-- καὶ ᾿᾿σαρδίῳ, καὶ 
ἴο 56 θῖῃβ ἴο βίοῃεδ-. ἡ θρασ "δῃᾷ. ἴο βαχᾶλιιϑ, δηᾶ 

ἴρις.. κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει 
γαῖα θον ἔγοσα Εἶτα] ΟΣ ἰῇ ἰὔσγοθθ.. Ἧκα. ἰο βϑοίη 

σμαραγδίνῳ. 
ἴο ΘΙ ΘΙ], ὡς 

«4 καὶ --- κυκλόθεν τοῦ διοιβυρὺ. «θρόνοι 
᾿Αμᾶ Ἐτγοι οἶσθ οὐίμα 

εἴκοσι πεσσαρες;. καὶ-.--ἐπὶ 
ἰννεαῖν-, ς. «ἜοῸΣ,- 

σοπθ .- 

. τοὺς θρόνους. 
. δῃᾶ.- ἑπροα, -μ6: ἰὨχγομοβ 

: τεσσαρεις “πρεσβυτέρους καθη μενος 

ὍΠΕΘ5 

ΟΣ ΟΟἸΩ͂ΘΙ ΡΕΥΒΟΏΒ. ο ΒΕ. 5 1 

περιβεβλημένους. ὑπο ἱματίοις ̓ 
Βανῆβ δα ἕπτονπ “ἀρουΐ' ἼΒοὰ . “το οἰΐεῦ ξαττηθηΐξ 

λευκοῖς, “καὶ ἐπὶ“ τὰς ᾿ κεφαλὰς αὐτῶν 
ὙΜΕΪ6, .. δῃάα -ἀροη ἰἴπα. ᾿. ποδᾶβ ΟΕ μουὰ 

στεφάνους - χρυσοῦς. ὅ. καὶ ἐκ τοῦ πρόνου, 
; ΟΥΌΨΜΏΒ 0. ΒΟΙάθῃ. ᾿Αμὰᾶ δάξοξ ΠΝ ΤΟΙΘ 

1086 

ἰδῖκο. [6 δνυθῃΐϊῃρ τ68] 
αὶ Ὠΐτὰ δηᾶ Ὧ6 ψιῃ 
τη6. 21 Το {π6 οἠ6 ὑμδῦ. 
ΟΟΠΟΘΊΘΙΞ Σ ΨΜΠῚ στδηὺ 
ἴο 5:ὺ ἀογῃ ἢ ΙῺ6 
"ΟἿ ΓΠΥ̓͂ ὨΤΌΟΏΘ, ΘΟ 85 
Ι οσοπαθθτοα δηαᾶ δῦ 
ἄοψνῃ ἢ ἢν ἘΔΙΠΟΥ 
ΟἹ Ὠΐδ. ζσοῃθ. 22160- 
[86 οὔθ ῆο 85 8ὴ 
ΘΓ ὮΘΩΓΣ ΜΏδὺ {8 
βρὶγ!ῦ βδγϑ8 ὅο ὑ86 ὁΟΏ-" 
δτοσούϊοι.᾽ "ἢ 
4 Αἴτοσ ἐῃθδθ᾽ ΓΝ 

ΙῚ 58}, 816, ἼΟΟΚ! 
απ ορεπθᾶ ἄσογ- ἰῃ 
ϑάνθῖ, δηᾶὰ ἰδ ἔχϑὺ 
νοΐσθα ἰῃαὺ Τ΄ “Ὠθατζγᾶ 

5 85 Οὗ ἃ ὑσυμμροί, 

Βρθακίηρ ψι τη6,- 
βαγίηρ: .“ΟΟμ6. Οἡ Ὁ 

ΠΘΥΘ, 8η4 5181} 5ῇῆον 
γοι ὑδ8. ἰπίηρ δῇ 
τχὰσὺ ὕβικο Ὀ1δοδ.᾽ 
2 ΑἴΟΥ 656 -ὑμηρ5 
1 ᾿ἰτατηθαϊδίθιν - δ} 6 
ἴο 6 ἴῃ [{Π6΄. Ροναῦ 
οὗὐ 16] βρῖγιῦ: 816, 
Ι00Κ' 8. τοῦθ ψ88 
ΪῺ ἰὑ5. ροβίθΐοη ἴῃ 
μϑανθη, πα ὑοῦ 
5 οὔθ 5θαίβα' ὑροῃς 
[86 ὑσοῦθ. 8 Αμα [8 
ΟἿΘ δραίθα ἰβ, ἰῇ 8Ρ0- 
ῬθΆΥϑΟΘ, κ 8 7450 6 1 
Βίοῃθ δῃηᾶ 8. ὈΧΘο ΟΊ σ᾽ 
τρα-οο]ογθᾶ βίομθ, δῃᾶ 
τουπα: δροαὺ 88 

Δ σοηθ [ποτ 15] 8 
[τϑίθρον κ᾿ δὴ θῃ- 
ΕΥΘΙΔ ἰῃ ΘΡΡΘΑΥΔΙΟΘ. 

4Αλπαᾶ τουπᾶ ρου: 
ἋὉπ6 ὑπῖοῃθ ἔῆοῦθ. 816 
αὐ ϑαὺν -ΟῸΣ -ΏΥΟΏΘΒ,: 
δα ὉΡΟΩ. ἢ. 688, 

ΒΥ Π 65 ΓΙ ἜΘ 
βΒοδίβα. εὐπθηῖν- ΤοΌΣΤ. 

οΙάοε.- ῬΟβοτβ:. ἀγοοβϑᾶ 

ἴῃ,. ψΏϊ6. οαΐαῦ δ8:- 

χηρηΐδ, δα ΠΡΟ ἐμ ῖγ. 
Ὠθ868. σοϊᾶθῃ ΟΥΟΨΏδ.. 

5 Αμά ουὖ οὗὨ [86 ἐἤΤΟΠΒ, 

1081 ὁ: ΒΒΙΨΕΠΔΈΤΙΟΝ 4: 6-- 

ΔὮθτθ 816 ᾿Ῥσοσθβθαϊῃβ 

Ἡρσῃίηΐορα δηἃ ψΟΐ 65 

δι ἃ ὑδυπηᾶδτδ;. δηᾶ 
ἘΏΘΓΘΟ 8.67’ Βαν 6 ἢ 

ἸΔΙ 05 Οὗ ὅτ Ὀυσΐηρσ 

Ῥοΐοσε. ὑπ6 ΒΟ 6, δηα 

εἰς πδρεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί- 

δὶ ὌΡΟΥΣ ουν ἐΥδΑ ἀυθιμεὴ διηὰᾶ νοΐςεβ δῃᾷ [πη σβὶ 

καὶ- ἑπτὰ λα πάδες πυρὸς καιόμεναι "ἐνώπιον 

δῃᾷᾶ.: ϑανθῃ "  ἴατορς ᾿ οἵ χα Ῥαστηβ “ἸῺ ΒΕ 

ΝΑ ΕΥΘΡῚ 

ὑπ Ὁ, ν . ἅ ἐσ εἰσιν ᾿ τὰ -- ἑπτὰ 
του θρόν ὁυ," 16 ϑϑνθῃ |ᾧ 
οξίμα ᾿ ἄτομα, ΜΕΘ Β (1 55}. ὅχθ ᾿ τὐλθς οθὰ 

νεύματα ᾿ οὗ ιν: ὕὨ. 
ύ τοῦ θεοῦ, 6 καὶ - ἐνώπιον τοῦ | ὕζθ8θ᾽ Χ26' 

ἐβλίον αὐδρνΝ θυ ν “οᾶ, τ. δα. ἴῃ εἰβϑβὲ “- οἵ τδς6 | σοὐτὶῖθ οὗ Ὁοᾶ. δ Απμὰ 

Ῥεῖοσα ὑδδ. ΣΟΙ 6 

ἔοσθ ἰβ, 85 1 ψ6 τα, ἃ 
51 Δ,555) 568 11Κ6. οὐυβῦϑὶ. 

Αὐᾶ- ’ἃ ἴμ6 υἱαβὺ 

ΟἹ μ6 ὑἄτοηθ - Ὧπά 

δτουμα 86 ὑΏΥΟῺΘ 

[{μ6τ6 .816]1. Το ἄγ-Φ 

ἴπρσ ογϑαύίυτοα: ἐμ 816 

11] οὗὨἨ δγθ ἴῃ «Ἰτορῦ 

8 α Βο,ληα, 7 ̓ Αδά ὑμ8 

θρόνοῦ ὡς θάλασσα ὑσλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ- 

που; ̓  Σ 568... 8169 ἯΚΕ... συ ϑίδὶ.: 

'καὶ ἐν ἔσῳ “ποῦ. θρόνου καὶ ἐλ τοῦ 

Διυά ἰὴ. Ἐξαρς. ΟΣ 86. Ἰἄσοησ. δηά ἴο οἰχοία οὔῖδθ 

ι- τέσσερα ᾿ς ξῷα. «γέμοντα. 

ἀονανα τ ΠΦῊΡ ἩνΊΒ ἐἐκεαϊατεοῖ : Ῥϑίῃρ Ζὰ 1 

θαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ - ὄπισθεν". οἷο καὶ 

ἐφ Ἐλυῳ ρος δᾶ ἔγοχα Ὀεμιπά; . ᾿αμᾶ 

Ἷ ον’ τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, 

ἴ οὐ σβδίωι 16. Βτδὲ.. ἯΚΕ ᾿ἴο σὮ, 
τὸ 

δ τϑαύσα 
εὐτέρον ο ζῷον ... ὅμοιον. Πχδὺ πνίῃρ ο 

τοδὶ Ἀνὰ δεύτερον. πνϊηδ Ἰεγθαίασοτ᾽ ἼΚΟ, Ἢ ΠΚ6 8 Ἰοῖ,, τ δοᾷ 

ὶ τὸ τ ξῷ τἰνίησ οἴθᾶ- 
καὶ τὸ τρίτον ζῷον. ὍὯὯ6 βϑοομπᾶ. 

ὦ πον. δοᾶ. ἐμθ πη πνὶῃβ [οτθαίατο} ἔαγθ ἰδ ἐκ 8 γοῦηρ 

ἔχων τὸ.. πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ χὸ [ἑΒ0Π, αὐᾶ ὑπ ὑαϊγᾶ 

ΒΑυΪηΕ δε... ἔδο8 85. οὔτηδῃ, 86} ἡγίηρ ογοαῦσθ 85 ἃ 

τέταρτον᾽ ζῷον. . ὅμοιον ᾿Σ ἴδοθ. πκὸ.. 8 ΕΝ 8, 

Ζουγίῃ ἰνίηα [οτέδίιτα] ως ἯΚΘΟ οἵα 645816 δὰ ἴδε τουτί ἰἰν- 

ἰὴ οἴδαίιτα 5. ἨΚΘ 
δ ΠΣῖηρ 68816.᾿ 8 Δπὰ 

8,5. ἴοῦ ̓ 86 Τοῦτ -- 1ν - 

15 οτοαύυτεβ, ὅθ0 ἢ 
Ἴ ρθ ΟΣ ̓ ΦΏΘΙΩ - τ ϑρθο- 

ὌΥΘΙΥ 85 'χ σψίη55; 

του" ρου δμά 

8 καὶ τὰ τέσσερα ᾿ζῷα, ἷ 
πετομ νῷ ἀπά ἐπε ἔουν Ἡνὶὴ δ [οτεδίατεθ], 

ἃς ἕν καθ᾽ ἕν αὐτῶν ᾿ ἔχων͵ “ἀνὰ -πτέρυγ 

ὁπ ἀόνῃ οἱ Ὁπε᾿ οἵ ὑονάν Βανίηδ ἂρ ΨΜΊΠΕ5, 

ἕ κυκλόθεν “ καὶ " ἔσωθεν -“ γέμουσιν΄ 

ἕξ, ὅτοχα οὐτοῖθ. ᾿δηάᾶ ᾿ερόμν ταννάταιν᾽ Ὁ ἴον ἀτὸ 1} 

ὃ . ἀνάπαυσιν- οὐκ --- ἔχουσιν 
δ μον ἀλ τῇ αν αρν, ποὲ ἔπον ἅτε μδυῖηξ Ὁπαογηθαίῃ: ὍΠΟΥ 1 

Δ. ἔ}}} Ὁ δ.85.; ΔῊ 
ἡμέρας καὶ: νυκτὸς - λέγοντες΄. ἕἁγιος, γιὸς ͵ πὸ. Τορῦ 

ΒΟΙΥ. Ὁ 0Π6Υ.. ὯδνΘ΄. 
ἰ [{Π65} ΒΆΣΊΩΒ ἬΟΙΣ, :. 

ΟΣ δ." δηᾶ οξ αἰσοὶ [ 
ἐρόξσθα ἘΡ ἐπὶν 

. ὁ θεός; " δῦ παντόκράτωρ, ᾿ 
Σ ἴθ -Ὁ ΑἸΚΆΙΕΒ, ἐν, ΕΥΠΟΥ ΒΑ: ἜΈΟΙΣ,- ΠΟΙΥ, 

Ἰβταος Τϑλον9 ἐπ ῶ καὶ :.-:-δ:.: ΒΟΪΥ. 15 Φαμονθμ" ἰλν 

ἜΝ ἘΠ ον ὟΣ 8 6΄. ΔΙ αὐ, ὐο 
τῆ 6᾽ 086} ὐπξ ἐῆο {π6 (6. Βεΐῃβ. ὦ ἀπά ἴδο: (ὅπεν. ἀπὰς ἐρ

εῖ Ἐπ Ίν δῃὰ 

ἐρχόμενος: τὰ ὅρος, ἔπ ἘΣ πῃ ΒΟ 15. Ὁ τοχαίηδ. (Ὁ 

πὰ ἼΒ δ ΜῈ τι ἜΚΡΝ ἃ ΜὨΘΠΘΥΕΤ. 168 

9 Καὶ ὅταν. δώσουσιν τὶ ζῷα το ἜΣ ογδδυτδβ. ΟΕ α 

ἐδ: Απᾶ ΜΆΘΏΘΨΕΣ Ψ}1 σῖνο.: ἴὰς ΕΝ [οτϑαίασε 5] Ε 
Ὰ πὰ ΒΟΒΟΥ, δηᾶ 

πα: εὖ χαριστίαν. “τῷ ΕἸοσν α 

δόξαν ̓  καὶ. “τιμὴν. πὶ 
: 8 ποι νιΏ ΡΒ -ὑο 

Ἶ ἀμ κηΚδρινίπε τὸ {520} 
ΞΟ δῃᾷά- ᾿ ΒΟΌΣ δᾶ: τς τ τς 

καθημένῳ ἐπὶ τοῦ.. θρόνου, ῷ [86 006 τ ΠΟ 

(οπ 6) ΠΟΙ ρου ἐδ6 “ἰσομα,: ἰοτπο: ἩΞΑν [ὴ6 {ξτό6, α. 

8. ΤΟμόνδῃ, 61,8,ι-6,16-ἀθὶ τμ6 Τιοστᾶ, αν εν". 



ΒΕΨΕΠΙΑΤΙΟΝ 4: 110---ὖ: ὅ 

ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
νὴ. ἰηΐο. ἰδ6 8865 οΥ 86 8565, 

1088 

αἰώνων, [ὑμπῶὺ ᾿1ἰγθ5. ἔογθν τυ 
Β8η ἃ ἀνοῦ, 10.868 

10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι | ὑνγοιὺν -ΖΟῸΣ ΟΙά6Γ Ρ6Γ- 
Ψ1Π 1411 ἰδ6 ἐννοοίν- ΤΟῸΓ 

ἐνώπιον : τοῦ 
ἀῃ βἰσῃῆξ οὗ με (οπθ) Κις Ὥρομ ἰὰξ ἰζχοχθ, 

καὶ προσκυνήσουσιν. τῷ 
διὰ ἴον ὙΝ111 ψουβρ ἰο ἐμα (ομ6) ἡνίηρ ἱπίο {πα 

αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺ 
85 οὗ ,Ὃβροβ, δῃηᾶ {πον Ψ]1 σον ἔμ6 

στεφάνους αὐτῶν . ἐνώπιον τοῦ 
ΠΟΙΌΝ ΟΣ [θὰ ἴῃ βίβ Βξ οζἴς. ἴῃσομῃε, 

λέγοντες 11 Αξιος εἶ, ὁ κύριος καὶ 
ΒΑΨΊΠΒ 

θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν 
Οὗ 5, ἴο τεσοίνε ἰῇ βίον δῃᾶ {πὸ βοπον ΡΟΥΘΓ, 

καὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ 
Διά ἐπ6 Ροννοσ, Ῥθοϑδῦβαο ψγνοὺὰ οσγϑθαίεα πε 

πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου 
81 (μ1μ65), δῇὰ ἑῃσχουρσ ἴῃς Ψ11 οἵ γοὺ 

ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν. 
ἴον νοῦ ἃπᾷ ἰδον Ψ ΓΟ οσϑαίθα.Ὶ 

5 Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ 
Αμά 188ὺ ρου [π6 σῖδηΐ [Π8}4] οὗἉ [ῃμ6 (016) 

καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον 
βθθ. ἀροι τὰ 1ῇτομπα 

γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, 

θρόνου, | 585]1η6: 

ΟΙάΘΣ ΡΘύϑοτδ ᾿ 5ΟῺ5 1811 ἀονῃ ὈΘΙΌΣΘ 

καθημένου ἐπὶ τοῦ. θρόνου, [86 οὔθ 5βθαίβαά ὑροὴ 
156 ῃτοηθ δηαὰ νψοσ- 

ζῶντι εἰς τοὺς | 581 ὑμ8 ομδ ὑμαῦ ᾿νὲ5 
ἔοσοΥοσ δῃᾶ ὄνοῦ, δῃηὰ 

{πὸ} σαϑὺ ὑΠ6 Ὶ ΟΥΟΜῺΚ 
ΘΙ ὑπ ὑῇγο!θ, 

11 “Ἴου 816 
ψοΟγν, ΦΘονδῃ," 
δνρὴ οἵσ ἀοά, ἴο το- 

γοσΩν σοὺ ᾶτο, ἰβεα τοτὰ δά δος  σοῖνθ ὑπ ΡΊΟΣΥ δῃά 
Ὃ6 ΠΟΠΟΙ͂ δηάὰ {6 

Ῥθοδδθ γοὰ 
ογθαίθαἃ 411] ἰμΐηρϑ, 
Δηα Ὀδοδῦδο οὗ γοῸΣ 
Ὑ1 πον οχὶϑιθα δηὰ 
Ὑ6γ6 ογρα θα, 

ΑΜ Σ 58}0)) 1π 
πὸ τἱρῃὺ μδῃᾶ οὗ 

[1026 οὔθ βϑϑαίθα ὍΡΟΣ 
0ῃὴ6 ἰῃσοηθ 84. Ξ50ΓῸ]1 
ψτιῦύΐθη σὴ δηᾶ 
ΟἹ με σϑνοσϑθο 5ἰᾶρ, 

ΜΈΕΠ|6 Ῥοοκ [5684]64 ὑϊραῦ δ 2 1.2 
ΒΟΥΘῺ 56815. 2 Απὰᾶ 

Βδνίηβ ὈΘΘὴ ννυτὶτίθη ἔγοτι ἱπυναγαάιν δηα ἔτγοτη ὈθΪηα, [1 58 8 βίσοὴρ 8ῃ- 

κατεσφραγισμένον 
Ἀδν 5 ῬΘ ΘᾺ ββαϊθᾶ ἀοννλ ἴο 568 19. - βδονρῃ. 

σφραγῖσιν ἑπτά. 2 καὶ 561 Ῥτοοϊαϊπιίηρ Ὑ] ἢ 
ΑΠά ἃ. Ἰομα γνοΐδοϑ: “ὙΜἼΏΟ 

εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ [ἰ5. ψογνγ ἴο ΟΡΘΏ 
158. 8086] ΒΊΓΟΩΒ 

μεγάλῃ Τίς ἄξιος 
Ετϑαῖ 

ἈΘσδΙ ἰὴ 5 

ἀνοῖξαι. τὸ 
ΠΟ ψογυΐῶν ἰοοροη ρ ἰπ6 π16 ῬοΟΚ 

καὶ λῦσαι τὰς σφῤῥαγῖδας αὐτοῦ; 3 
Δα ἰο Ιοοβο ἐδ6 56815 «ΟΕ Αῃᾶ ὕο οὔθ 

ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ 
νγ85 8016 ἴῃ ἰπθὸ ἤρανθὴ πον Ὄροὰ ἐπ θαυ ΠΟΥ 

ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε 
υηᾶοσθαίῃ [86 68 ἴο ορϑὰ ὑσὉ ἐπ6 Ἰ1{{16 ῬΟΟΚ ΠΟΥ 

βλέπειν αὐτό. 4 καὶ ἐγὼ ἔκλαιον 
ἴο Ὀ6 Ιοοκίηῃρ δὲ Φ-- - Απμὰᾶ Ι 

πολὺ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι 
Το Ῥδοδῖθα 0 Οὴθ ΨΟΧΙΩΥ τν85 ξουπα ἰο ορεῖ Ὁ 

τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν 
ἴὰᾳς ΠῚ ΟΟΚ πού ἴο 6 ]οοκίηρ δὲ 1; 

11 “οπονδῃ, 0711,8,18,14,16,18.. ΤοΙΩ͂, ΑΝ ΈΘυ". 

ΠΗ ΜοῖςΘ [86 50ΓῸΪΙ δηᾶ Ἰοοβθ 
βιβλίον [15 568159᾽ ] Βαϊ 

ὨΘΙΠΘΥΙ πὰ Πρδύθῃ 
Ἁ 2 Ν 

καὶ οὐδεὶς ἰοῦ Ὡροὴ δασίῃ ΠῸΣ 
Ὁπαοτηθαί ἐπ θαγίῃ 
ψὰ5 ἴβοῖθ ἃ δἰ;ρὶθ 

ΟΩΘ 8016 ἴο ΟΡΘῃ 

[86 5ΟΓΟΙ οὐὁἨἁΘ ζο ἸΟΟΚ 
ἰηΐο 1Ὁ. 4ΔΛΔηὰ Τὸ ραᾶνα 

τγᾶ5 ψϑορίηρ ὙΦ ο 8 ργϑαῦ αθδὶ 
Οὗ ψοορίῃρ Ὀθοϑιιϑθ ὯΟ 

ὍΣ ΨΜδὰ5 Του] ΟΣ ὮΥ 
αὐτό: δ καὶ ἴο ΟΡΘῺ {ῃ6 50Γ01} ΟΥ 

δῃάᾶ]} ἴο Ἰοοκ ἰηΐο 1. ὅ Βυΐῦ 
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ΟἿΘ Οὗ ϑ {μ6 οΙαο6. Ῥεγ- 

ΒΟ 58.05 [0 Τ16: “ΞΟΡ 

ψοορίηρ. ΙΙΟΟΚῚ ΤῺ 

Ιοὰ ὑμαὺ 15 οἵὗὐ [ῃ6 

ἐσὶρθο οἵὐ Ζυᾶδῃ, ὑμ8 

τοοὺ οὗ Πανὶ, 85 

οοησυοτοᾶ 850. 885 ἴο 

εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι Μ 

ποῖ οὐξοῦδ ἰδ ΟἹ Ρϑύβοῦβ 15 ΞΔ ΊΩΒ ἴο τὴς Νοὶ 

κλαῖε" ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ 

Ρο γοὺὰ νεορίηξ; Ιοοκ! οοπαποταά ἐμὰ το 16 (ὁπ 6) 

ἐκ τῆ υλῆς ᾿Ιούδα, ἡ ῥίζα Δαυείδ, 

ουΐῇ οὗ Ἰπς ἐπένενς οὗ Ζυάδῃ, τὴ. τοοὲ οὔ ϑϑνια, 

ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας 

(ο ορθῶ ἃΡ {δα ΗἴΠ6 ῬοοΟΙΚ δπᾶ ἴῃ6 βενϑῶ 56815 οὔθ ἴῃ6 ΒΟΙΟΙ͂Ι δῃά 

αὐτοῦ 
115 θύῃ 86815.᾽ ΐ 

ΣΝ ΒΑΙΔῚΙ 580) βιϑῃᾶ- 
, ΕῚ , “ ΄ Ν' Η͂ Μ {8 

6 εἶδον ἐν μέσ τοῦ θρόνου καὶ ἰῃρ 1 {π8 ταϊάδῦ οὗ 

τοι 1 τὰν ΩΝ ππαϑὶ οΥ ἴῃ 6 Ἰβεοπς δια ᾿ ξῆχουΘ δηᾷ οἵὗὨἨἉ [16 ΤΟΌΓ 

καὶ ἐν μέσῳ |νίπρ ογεαύασταθ δῃᾶ 
ὧν τεσσάρων ζῴων ἐ : 

τὰ Ρ Ἡνίης ἰὀτθαίασεβὶ δηᾶ ἴῃ τηϊααὶο 
οΥ ἴμ8 ἔοι ᾿ ἴῃ 6 πκρϊαδὺ ὅΙ, χὰ 

ῶ σβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς | ΟἸΑ͂ΘΥ ῬΘΥδΟΩΒ ἃ Ιϑτὴ 

ἀξ θα πρεσβύτεροι ἸΟΥ Βανίπϑ βίοοῦ 85 ͵ 3,5 ὑποιυρῇ ἰὺ δᾶ Ὀδδῃ 

ἐσφαγμένον, ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ 5ιδυιρῃίοτοᾶ, ἈΔνὶπ 
βθύυθὴ ΠΟΙ 8η4 566 ῇ 

6γ85, ΜΏΪΟΣ - [ΘΥ65] 
δΒανίηρ Ὀθθὰ βιδυβῃζεσθᾶ, Βανί ὨοΥΩΒ β56νθ ΩΝ 

ὀφθαλμοὺς ἑπτά, οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ 
56 εν 85 νεῦ, ΜΈΣΟΙ 8δΙΘ τῇς δβανθὴ  χῃρβϑὴ 8 ΒΈΥΘἢ βρίτῖῖβ 

ματα τοῦ θεοῦ, ἀπεσταλμένοι εἰς [οὗ αοα ὑμοῦ Πᾶνα ὈΕΘα 

πνεο μος τ οὗ 88 αοα, μανίηβ θῶ βθῃΐ ΟἹ ἰηΐο [ κρηΐ ἔουίῃβ ἰηΐο μ86 

ᾶ τὴν γῆν. 7 καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν 

πονῶν κι ἐλή. Απᾶ ἢ6 οαπὶθ 8η8 6 885 ἴδκβῃ 

καθημένου 
Β᾽ ΠΩ Κ 

ΨΏΟΙ6 δαί: 7 Απᾶ ἢ8 

ποηῦ δα δὖὺ οὔσθ ἴοοικ 

[11 οαῦ οὗ ὑμ6 σῖρῃῦ αἰζτ.: ᾶ τοῦ 
ἐκ τῆς δεξιᾶς ὨΔΠΩ͂ οὗ ἐμ οὔ βϑωϊθα 

ουὐαἱοξ ἐμε τἰσμῖ [824] οὗ Ἐὰ6 (916) 

ῦ 6 ὶ ἔ ς Αμά 
ἐπὶ οὔ θρόνου. 8 Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ [οῃ ὑπ ἰωγομθ. 8 

ἀπθα ἴδ Ἰβέθας, Αὐῷ ψῃρη δαῖοοις [6] ρη Ὧδ6 ἴοοκ {8 

ί ὰ τέσσερα ζῷα καὶ ] 5ΟΙῸ, ἰᾷ6 ἴοι Ιἰν- 

ΕΙΡλ ον ας τ Ρ πνίπε [οσεαΐασεθ] δά ᾿ ἴῃρ ογϑαύυσεβ δηᾶ [Π6 
ὑνϑηὺν --ἰΟΌ ΟἹάΘΥ Ρ6Γ- 

5005 1611 ἄονψῃῃ ὈΘίοσα 

{86 Γιϑῖὰρ, ϑνίηρ 80 ἢ 

ΟΠη6 ἃ 8 δ8ῃᾶ βοϊάθῃ 

Ῥον 5 ὑμαὺ 6.6 11} οὗἉ 

ἴπσρηβο, δῃὰ ὑπ [1π- 

ΟΘΩΒ6Ὶ 6808 8 

ῬΓΙΆΥΘΙΒ οὗὐ [886 ΠΟΙ͂ 

οὔθα. 9 Αῃᾷ [ῃ8ν 5 

ἃ ΠΕ 50ῃρ, ϑβϑϑυηρ: 

“Χο ἃτὸ, ψΟΥν ἴο 

ἰ8κ6 {86 5010} δηᾶ 

ΟΡΘῺ 15 56815, Ῥθοϑίδθ 

νοὶ ψεῖα δϑισηἰογθα 

δὴ πιὰ γουτ ὈΙοοά 

σοῦ Ὀουρηῦ ῬΘΥΒΟῺΒ 

ἴἔοσ αοά οὖ οὗ 6ν- 

ΕΙΥ ὑπρ6 δῃὰ ἰοηθῦθ 

Θ᾽ ῬΘΟΡ]Ὲ δῃᾷ παίίοῃ, 

ἀϊ|6 θοοκ, {μ6 ΦΟῸΣ [ 

οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι 

τ6 ὑνοηῖν- ΣΟῸΣ ΟἸΩ͂ΘΥ ῬΘΙΞΟῺΒ 

ἐνῶπιον .τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες 

ἰπ σο'ἰσῃς οὔίμε ΤΔΙῺ, μανίῃξ ς 

ά καὶ ιάλα: χρυσᾶς γεμοῦσας 

κιβάραι " δῃᾶ Φο Ἐοϊάθῃ οί 2.1} 

θυμιαμάτων, αἵ, εἰσιν οἱ προσρευχαὶ οὗ ἶμο 

μοδγίον,, ἢ δὰ εἰοβ᾽ το ξθνσαια ὅρος μων 
οτος δος ἜΠΟ ΑΑΡΕΙνς ᾿Σ 

βιβλίον καὶ ὀνοῖδοι τὸ σφρςεῦος ποῦ, 
ἜΣ νου εἶσι αΥτς ειεὰ μῶφν τ

ς ἐαρτα ἕ ἐς 

θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ, τόσης ἀυθὴς 

καὶ γλώσσης. καὶ λαοῦ καὶ ον 

ἔπεσαν 
1611] 

ἕκαστος 
Θϑο ἢ (ο6) 
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10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν 
δῃηά γοῦ χτηϑᾶθ θα ἰοΐῃεο αοα οἔιι5 

βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύουσιν ἐπὶ 
κιλράοτηα δηαᾶ ὑγίοβδίβ, δηα ἰδ δῖῈ τε βαϊπε ὌΡΟΣ 

Ὥ. ΠΣ παν 
11 καὶ, εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων 

Δηᾶ [58»7ὕ, δῃὰ ἵπηραγα νοΐοσθ οὗ Δ 5615 

πολλῶν. κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν 
ΤΑΘΙΝ ἴο οἴχοὶθ. οὐ 8 σου θ διὰ οξίῃθ 

ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ 
Ἡντὰβ ἰοχϑαϊασεβὶ δηᾶ οδίμθ οἱᾶδφσ ρεύβοῃβ, δῃὰ 

ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων 
ννὰβ ἴἢ6 πυχροῦ ΟΣ ἤθ χζηνυὶϑαβ Οἱ χῃσυϊδαβ 

καὶ. χιλιάδες. χιλιάδων, 12 λέγοντες φωνῇ 
ΔΩ ἐδουδαμαβ. οὗ ἐμπουβϑηαβ, ΒΟ ἴο νοΐσρ 

μεγάλῃ Αξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ 
βτραὶ ϑοτίον. 15 «6. 180 [86 (οΠ6) 

: ἐσφαγμένον ᾿λαβεῖν. τὴν δύναμιν 
Βανίηβ Ὀδθὴ βιϑυθσῃίοτοα ἰο γθοοῖνο ἴδ ῬΟΥΨΘΥ 

καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν. καὶ τιμὴν 
δρᾶ γχὶσῃθθ ᾿8πᾶ τυϊβάοσῃ δα βίσθησίῃ δηα ὨΟΠΟΥ 

καὶ: δόξαν 'καὶ. εὐλογίαν. 
ΒηΔ ΒΟ δια Ὀ]θββίηξ. 

.158. καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ 
Αμᾶ δνοὺν ογϑαΐαχε Ψψῃϊοα ἴῃ μθ ἤθδνθῃ 

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς 
ΔΩ͂ Ὄροη ἰῃξ θαῦΐῇ δῃᾷ ὑπαργηθαίῃ μα θατίμ 

καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστίν, καὶ τὰ ἐν 
8δηἃ ὩΡΟᾺ ἴὰς. ο 8588 1.15, ϑδηὰ ἰῃὰ8 ἴῃ 

αὐτοῖς πάντα, . ἤκουσα λέγοντας 
Ε1419)99} 81 ὈΜΙπ66), ὨΘασα (6 χὰ) ϑαυὶηδ 

Τῷ τβδὴ ἐνῷ ἐπὶ. τὸόῦ θρόνου καὶ 
ΤὯο ἰῆᾳ (66) ᾿ 5ἰθ ὭΡΟΩ ἴῇζ6 ἰἐἰῆχοπα : δηᾶ 

τῷ ἀρνίῳ ἡ. . εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ 
ἰο ἰῇ 8 ΤΥ ἰμ8 ὈΙΘββΣ δηᾶ. 116 ΠΟΏΟΥ επᾶ 

δόξα καὶ τὸ. κράτος εἰς. τοὺς - αἰῶνας 
ἴδο. ΕἸΟΥΝ δμαὰ ἰβθ τηϊρῃξ ἴἰοὸ ἔδμ6 8565 

τῶν αἰώνων. 14 καὶ τὰ τέσσερα 
ΟΥ 8 8565... Απα. με εὐ ΖοΌχ,.. 

ζῷα .- ᾿ . ἔλεγον ᾿ΑἊμήν, καὶ. οἱ 
Τνὶαδ [οσϑϑία γε 5] ΜΕΙΕ βϑσίηδ. Αιήθη, δπάᾶ. π6 

πρεσβύτεροι ἔπεσαν. καὶ προσεκύνησαν. 
οΙἹᾶθΥ ῬΕσβοτ5 81 δηά ἴον ννουβῃιρθα. 

8 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ- ἀρνίον μίαν 
͵ΔΑηᾷ 1 58. ΜΏΘΩ -ορθηβα ὼΡ ἰῃῇ6 ΤΡ ὉΠ6 

ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων; καὶ ἤκουσα ἑνὸς- 
υξ οὗ 86. βθνθῃ 56815, δ 1 ὨΘΩΓΤΩ͂ οὗ οη6 

ἐκ τῶν τεσσάρων . ζῴων ε λέγοντος 
οἱ Οὗ (8 ἔουτ Ἡνὶπρ [Ογθδίαῦ 685] ΒΑΣΙΔΞ 

δνϑσ. 
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10 διὰ νοι τηϑαᾶβ ἔθ 
ἴο 6 ἃ Κιἰῃηράοτῃ πᾶ 
Ὀγϊοδί ἰο οὖγ. Οοᾶ, 
δα ον 8.6 ἴο τῦϊα 
8δὃ5 Κίηρα. ΟΥ̓́Θ [8 
βασίῃ." 

ἸΑΡΑ͂Ι 5, 8 ἋΣ 
Ὠθασχὰ 8 νοΐϊοβ οὗ ΔΩ 
δΏΒΘΙΒ διουηᾶ. ὑμ8 
[σου θ δηά ἰῃθ νίηρ 
ογϑαίιτος δηᾶ ὑπ οἱἹά- 
ΘΓ ῬΟΥΠΟΏ5, 8η4 ἔῃ 
ΠΟΥ. οὗ [πθὴ 8 
ΤΑΥΤΪα ΟΥἨ χαντῖθαδ 
δὴ ὑποιβδηᾶδ.. οὗ 
τηουϑδᾶθ, 12. βαγίησ 
νι 8. Ιουὰᾶ . νοΐσ6: 
“ΤῺ6 Τὴ ἰῃαὺ νᾶϑ8 
Βδυρηὐογϑθα 15. νου ν 
ἴο τϑοοῖνα ἴῃ Ῥονδὺ 
8: Υ]Ο65 δηᾶ ᾿ν]ϑάοχ 
δια κἰσοηρίῃ δῃηα Ὠου- 
ΟΥ δια ΡΊΟΥΥ 8ηα Ὀ1655- 
Ἰησ." 

18 Αῃᾶ ΘΚ οσρδ- 
ἔπτὸ ὑμαὺ ἰβ ἰῇ ἤθανθῃ 
δὴ ἃ οὐ δα πᾶ 
πηασχηθαΐῃ 6 ραστῃ 
διῃᾶ. οὐ μα 868, δῃὰ 
811 ὕμα ὑπίηρϑ ἢ ΠΏ, 
Ὶ Ὠθαχζὰά βεγίηρ: “Τὸ 
{πμ6 οὔθ δἰδηρ ἢ {88 
τοῦθ 8δἃῃα ἴο ἐμ 
ΤΙ 6 μ6 ὈϊΙοϑϑίηρ 
'Θηα. {6 ὨΟΠΟΥ δῃηᾶ 
ἴθ. βΊΟΥ δῃᾶ {π8 
ταϊρῃῦ ξούονυϑυ: "δηᾶ 

14 Απα ἐπ 
ἔουῦ νίηρ ογθαῦαγαβ 
ψγεηῦ βανὶηθ: “ΔΙΊΘΩ 
ΘΔ “6 ΟΙΔΘΥ ῬΘΥΒΟΩ5 
16} ἄονα. δῃὰ νοῦς 

Βῃϊρθᾶ.. Ὁ : 

θ ΔΙΗΩ͂ ΤΙ 5ᾷ. ΏΘΩ 
[88 ΤΆΤ Ὁ ορθηθᾶ 

ΟὯΘ οὗἉ ἐδ8 βονϑῷ 5685, 
ΔΛΔῚ ὨΘΑΓα ΟὯ6 οὗ ὑμ8 
ΤΟΌΓ ἰνϊὴρ οὐδϑύατος 
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ὡς φωνῇ βροντῆς ᾿ Ἔρχου. 2 καὶ 
8485. ἰονοίςςο οξίμυπαοσ Β6 γος Χ νεϊηες ἈΑπὰ 

εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ 
15ϑνν, δα ἰοοκὶ Ὥοσβα ψιϊΐο, δᾶ ἰδ 6 (οῃθ) 

καθήμενος ἐπ΄. αὐτὸν ἔχων . τόξον, καὶ 
. 5 ΠΡ ὌΡΟΣ {: Βδνίῃβ Ῥονν, 8ηα 

ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, - καὶ ἐξῆλθεν. 
νγ 85 Ξίνθ,), ἴἰο ΠΙΤ. τόν, Δη πον οηΐουΐ 

νικῶν καὶ νικήσῃ. ἡ ἵνα 
σοηαποχίησ. 8:66 ἰῃ ογτάρυ ἱπαΐ ἢ6 σηϊρῃΐ σΟΠ ΑΕΓ. 

8 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν 
ἈΑπᾶ ψΏΘΩ 6 ορρηθδαᾶ θΡ {πὸ 8681 

δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου. ᾧῴου 
1 ρασά οξίῃθ βϑοοῃᾶ ' νη δ [οτδάξατθι. ᾿ΒΘΟΟΠΩ͂, 

λέγοντος ἜΡρχου. 4 καὶ ἐξῆλθεν. ἄλλος: 
το ΒΑΣΊΩΕ ᾿ Β6 δ πὰ χουν οὐ, Αμᾶ ννεηΐ ουαὐ δδοίμϑε 

ἵππος πυρρός, καὶ τῷ-. καθημένῳ ἐπ᾽ 
,Βοχθα βδσυ-τθα, ηά ἰο ἐμ6. (ὁπ 6) Βι 5 ὭΡΟΙΣ 

αὐτὸν -ἐδόθη. αὐτῷ .λαβεῖν . τὴν εἰρήνην 
"1 νγ85 εἶνθα ἰο σα ἴο ἴδο ἐπ Ῥϑδαοα.. 

ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα . ἀλλήλους 
ουὲ οὗ μΙΣ τ δατίῃ ̓  δα ἴῃ οτᾶρσ ἰδὲ οὐδ δϑιοίμποῦ 

- σφάξουσιν, " - καὶ ἐδόθη αὐτῷ 
ἴδον ΨΜ11 βιδυσηίοσ, δᾶ -ὰ5 Εἴνϑ ἴο ὨΙΤὰ: 

μάχαιρα μεγάλη.:. 
- Βυνοχα. δυθϑδί. 

«5. Καὶ. ὅτε - ἤνοιξε. τὴν ̓ σφραγῖδαι τὴν 
᾿ Αὐα δ το ἢ ορεπϑᾶ ἃρ. ἴῃ6 ᾿ 5681" .- 

τρίτην, ἤκουσα τοῦ . τρίτου ξέδυ. : 
ἕἰῃϊχά, Ι ποσὰ “ο ἐμ τχαὰ τἰνὲλξ [ογεαίασϑῖ. 

λέγοντος Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ 
ΒΆΨΊΠΕ ΒΘ νοι Χοιοῖηα. ΑΠΩ ϑβϑνν, δμᾶ Ἰοοκ' 

ἵππος μέλας, καὶ ὁ κολιβεαος ᾿ς ἐπ᾽ 
ΒοΥβΘ ὈΙΔΟΚ, δῃαὰ {ῃ6 Ἀρδαιε: νον ΒΙΌΩΡ -- ὍΡΟΣ 

αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ᾿ς χειρὶ: αὐτοῦ. 
1 , ΒΑΝΊΩΡ ϑοΚΘ οὗ Πίσω. 

6 καὶ ἤκουσα ὡς. Ἀπεδὶ κι 5 μέσῳ τῶν 
Αὐὰ ἹἸπρασγὰ 85 νοῖςθ ἴῃ ταϊάδὲ οξίῃρ 

τεσσάρων. ζῴων : λέγ, ουσαν- Χοῖνιξ 
ΦΟῸΥ Ἡνϊηξ, [σχεδίσαβὶ. (ἄν Βασι 5 ΟΠΒορηΐχ. 

“σίτου δηναρίου, καὶ -τρεῖς χοίνικες 
οὔ νοῦ οἕαθηδυῖθϑ," ρα τε οἤοθηῖχθβ 

“κριθῶν - δηναρίου".- : καὶ τὸ ἔλαιον - καὶ. τὸν 
οἔξ ασόνα ΝΥ ΘΠΘΓΙΙΒ;. 8:6. Ἔδ8 ᾿ ΚΝ "διά {πε΄ 

οἶνον. μὴ “᾿ ᾿ἀδικ σῃς. 
νι. τοΐ σου. βου! Ἐιθαῖ ἀπε! θοῦξιν. 

- ἴ Καὶ ὅτε. ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν 
Δμα ὍΘ πο ορομεᾶ υρῷ' πα 5681 

τετάρτην ἤκουσα φωνὴν. τοῦ τετάρτου ]. 
παραὶ ΄ Ι Ὠρασὰ νοΐοα - ΟΥ 1μθ εὖ Σοῦσα 

ΙΒῸΣ ΜΠΏ 8... γοΐοθ ἃ 5 
οὗ ἐμυλαογ: “ΟΟΠ16:" 
2 ΑΠΩΑ͂Τ βαν, 86, ΙοοΚ! 
5ι' ΜΏΪΘ6 ΠΟΥ͂Ο; δῃᾶ 
[6 οὔθ βδεδίθα ὉΡΟᾺ 
10 Δα ἃ ον; 8δῃά 8 
οΥο Ὰ5 δἰνθ ὨΪΏ1, 
8Π4 ὯὮ6 ψϑηῤ ἔογίῃ 
σοπαθπουίηρσ. δηᾶ.-. ἴο 
σοιρΙθία Ὡς οοημαπθοϑῦ. 

- Απαά ψῇθὴ ἢ6 
ορδηθα {6 ΞΕσο Πα 568], 
1 Ὠρατᾶ μ6 ϑβδοομά 
νίηρ οὔθαύσα 580: 
“Οο6 1" -.4 Απᾶα 85- 
οΟὗὮΘ' οδπὶθ ζοχίῃ, ἃ 
ΕἸΘΥΥ -οο]οΥΘα ὨοΟΥΒΘ; 

δηᾶ ἴο 6 οὐδ ϑϑαίβα 
ὍΡΟΙΣ .,.1δ - θγθ νῶβ 
σταπύθα ἴο ἔβδκα Ῥθϑοθ 
ΘῸΣ ἴγο 6. οατ 
50. ὑμ88. ὑῆδν.. βῃουμά 
5 ΟΣ ΟΘ΄ ΔΟὗΠΘΓ; 
8ιηα ἃ σγοαὺ 5'νοσά τὰ 8 
σίνοῃ ὭϊΩ. - -- - 

δ Δηὰ πόα, ; ΕΝ 
οροθθὰ μα ὑδίγα 
5681, 77 ὨΘΑ͵ΤΑ͂ {π6 ϊτὰ 
Ἀνίηρ ογϑδϑῦθσθ 880: 
“ΟοΙη6!" ΑΠΔΤ 1 5δν, 
δα, ΙΟΟΚΙ͂ «86. ὈΙΔΟΙς 
Βοῖδα; 8ῃᾶ {π6 ΟἿ8 
δϑαϊρα ἀροὴ ἰὉ δᾶ ἃ 
ῬΘΙῚΣ ΟΥ̓ 568165 ἰὴ ἢ]5 
᾿ϑῃᾷᾶ. 6 Δηὰ 1 Ἠρατζά 
ὃ. νοΐϊσα δδ 1ἔ ἴὰ 
[88 τηϊᾶβὺ οὗἩ ἐῃ68: ἴον 
Ὡνίησ οτος 58}: 
“ΔΑ αὐδτὺ οἵ ψιραῦ 
ΟΥ 8, 6. ὩΔΥ 1 “5, δα 
Ὅ,χγοα απδεΐ οὗ Ὀδ81- 
Ἴον Ι͂ῸΓ 8 ἀθ᾽ Ὡ8Γ1- 
15;.. 84. ἄο ποῦ ὨδΥπὶ 
{86  οΟἾἶνο οἱ πᾶ 18 

τ Έ 1} 6.᾿ 

ΠΤ Απα᾿ ΓΤ. ἤγ 

ορϑῃθα ὑβὸ ἔόαυγίῃ 

5681, 1 πρασά. [8 

γοίοβ οἵἨ ἁ {86.. Του 



ἘΕΥΕΙ(ΔΤΙΟΝ 6: 8---1} 

ῴου λέγοντος Ἔρχου. 8 καὶ 
ἡνία [οἀγεδίασϑ] δ Β6 γοι σουγλίηθ. - Απὰ 

εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ 
1Ξᾶν, δῃ Ἰοοκ' ἤοσβα δσεθη συ οῖονν, δηὰ 

ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ 
ἴδ 6 (οὔθ) αἰ ὑροὺ ἰορ οξὶξδ. Ὡδῖὴθ ἴο ἈΪΤῺ 

Ὁ Θάνατος, καὶ ὁ ἅἄδης ἠκολούθει μετ᾽ 
ἸΘ Ὀρδίθ, πᾶ ἐπ6 465 ννᾶϑ ζοῃοννθ ΜῈ 

αὐτοῦ, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ 
Ὠΐτω, Δ ἃ ν) 85 σίνθρῃ ἰο βοσὶ δυίμου! ιν ὉὌΡΟῺᾺ 

τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν 
πα δι τεν τ ΣΉ δέ ήνν, τε εν, ἴο ΚΠῚ ἴῃ 
ῥομφαίᾳ. καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ 
Ἰοης βνοτάᾷ δηᾶὰ ἴῃ ξαυλίθθ δηᾶᾷ ἴθ ἄἀθδαίῃὀι ϑδῃά 

ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 
Ὃν ἰῃε ψηὰ ρϑαϑίβ οὐ ἐπ. βαχίῃ. 

ϑ Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην 
Αμὰἃ ψΨΏρη Ὧ6 οροῃθδα Ὁ ἴῃ6 ΤᾺ 

σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου 
568], 1 5 υπαοτηθαίῃ Οὗ [Π 68 ΔΙΐδι 

τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων 
νος 501]15. οὗ (ομ65) αν 66 β]δυσῃίοσθα 

διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν 
χορ (ἢ6 ψοσὰ οξίῃε αοα δπᾶὰ ἰῃγουσὴ ἐπα 

μαρτυρίαν ἣν εἶχον. 10 καὶ 
νυ Ὧ6 55 δ. 220) 9] ἔμπον ψοσο μανληδ. ΔΑπὰ 

ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες 
{πϑν οσὔιδα οὐὖῦδὀ ἰἴο νοῖσα ετοαῖ (8 65.) βασνίῃβ 

Ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ 
Ὅμ ψῆθη, ἐμ χλϑϑίου τὰς ὮΟΙΥ δΔηᾶα 

ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς 
ἔταθ, μοὶ 816 σοῦ )υαρίηρ δηλ 816 γοὺ αν η 

τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων 
6. Ὀιοοῦᾶ οι οὐδοῦ [ἢ6 (ο} 65) Ε} 28 ΟῚ ΟΣ 15 061 

ΓΕ Ἃ Κ “ ἸΩΝΖ 3 ᾽ 3 - 

ἐπὶ τῆς γῆς; 1] καὶ ἐδόθη αὐτοῖς 
ρου ἴβ6 68 2 ο ἈΠΩΑ͂ ψγ)ὲ8 δίνθβῃ ἰἴο ἵπεσὴ 

ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθ 
ἕο Θϑδοῖῦ (ο:6) ΤΟΡ6 νϊίς, διὰ [ἰἴννδ5 ἰοἹ]ὰ 

αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον 
ἰο Ἰμθλὶ ἴῃ ογάᾶοσ ἴδαΐ {πον ΜΠ] τεσ ὰπρ γαῖ᾽ ἔϊτὴ8 

μικρόν, ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἵἱ 
1} 6, 1}. ββουμα Β6 Ἐ1Π]Π16α 8150 188 

σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν 
ζειον 5ανεθ οὔξίμοωῃ δῃὰ ἰῇς Ῥχοίμοβο οὗ ἔπϑσω 

οἷ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ 
ἕμ6 (οὔ65) Ὀφίῃρ δρουΐξ ἴο μὲ θεὶπρ Κορ 85 8150 

αὐτοί.- 
186 ν. 

1092 

ἱνπρ ογϑοῦυσθ 58}: 
“ΟΟΙΏΘ!᾽" 8) 1 5807, 

Δηα, ΙΟΟΚῚ 8. 816 

ΒΟΥ; 8πη4 ἴῃ ΟἿΒ 

βοαίϊθβα ὑἀὑρὸὰ ἰὺ ἢϑᾶά 
186 Ὡϑῖπθ θδδύίῃ. 
Απμᾶὰ Ἠδ' ἄθ5" νψ85 

ΟΙἸοσοῖν Το] οί Ὠἰγ. 
Αμᾶ δυοῖν. ψ 85 
σίνθῃ ὑπο ΟΥΟΓ ὑπ 
ξουσίῃ μα οὗὐ ἰδῃ6 
ρα, ἰο Κὶ. νὰ 

86 Ιοῦρ ϑνοσᾶ δῃηᾶ 
πὶ Ιοοά 5ῃογύδϑθθ 

δ) ἃ πὶ ἀδθϑαάιϊν 

ῬΙΆραθ δηᾶ Ὁ. ὑμ ψιά 

μοασίβ οὔ ἴμθ δύῃ. 

ΘΑΠάα ψνΏΘη ἢ6 

ΟρΘηρα [6 δέ 568], 

Ἵ 58}. ὉΠαοση θα ὑῃ6 

αἰΐδσ ὑμ6 5οὺ]β οὗ ὑμοϑα 

βΒδαρσὐοτθα Ὀθοϑαβ8 οὗ 

{μ6 ψογζγὰ οἵ αοᾶ δηᾶ 

Ὀϑοδδο οὔ με νἱῦ- 

ὯΘ655 ΜΟΓΚ δύ (αν 

υϑδο ἰο πβ8ν6. 10 Απᾶ 

06 Ὁ οὐἱϑᾶ ψἱ ἢ ἃ Ἰουᾶ 

νοΐοθ, βαγίησ: “Ὁὲ} 

ΜΏΘΏ, Θονουθῖσ ΤΟΥ 

ὨΟΙΪΥΚ δῃὰ ὑγ6, ἃΓ6 γόοι 

τοίγαϊηΐηρ ἴσοῖλ 16Ρ- 

ἴὴρ 8η48 δυθηρὶηρ ΟἿ 

ὈΙοοῦ ὕὉροῃ ὑἤοϑσθ τ ὯΟ 

ΑἾὟἜΘΙ οὐ 6 θαγύ2᾽" 

11 Αηᾶὰ ἃ ψὨϊ6 τοῦ 

85 δίνθῃ ἴο δϑοὺ οὗ 

18ο; δῃᾶ ον ΨΘΓΘ 

ἰο]4 ἰο τοοῦ ἃ {16 

ΨΏ16 ἸΟΏΡΘΓ, ὉΠ] [86 

ὨΌΤΩΘΘΙ Ψ 825 Π]1δα δἷ5ὸ 

οΟΥἨ ΟῚ ἜΘΙΙΟΝ 5]ανθ 5 

855 ἃ ὑῆοὶῦ ὈΧΟΥΏΘΙΒ 

ΜῺΟ ψογα δροιδ ἴο Ὀ6 

ΚΙΠΘα 85 ὑΏΟΥ 8150 δα 

Ὀδθθῃ. 

8" Ηδ' ἄθ5, ΒΑ; Ξ'ΠΘΌΙ, στ,8,1.πά 106-18. ϑηλει,, ΚΞ}, 
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12 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα 
ΑΔΩ͂ 1 5ὰν ΘΗ Π6 ορϑηθᾶ πρ 126 8681 

τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ 
π6 5βἰχίῃ, δηᾶ [θαυ] κίηρ ρσγοαὲ οσοσυττρα, 8η46 

ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, 
16 δῦ) Ὀδοϑῖηῃβ ὈΙΘΟ 85 βϑοκοιοίῃῆῃὀ ΟἿ ϑίσ, 

καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα, 13 καὶ 
δηᾶὰ 6 τὭοουῦ ΨΏΟΪΘα Ὀδοδὴθ δ5 Ὀϊοοᾶ, δηὰ 

οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν 
1.1: βίδυβ οὗ ἴῃς ἤϑάνθῃ 7611 ἰὰΐο [86 

γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς 
Θασΐῃ, 85 5 ἴχδθ ἰ5 σουνίηβ ἴθ. πὑπτὶρο ἣσ5 οὔἱϊζ 

ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη, 14 καὶ ὁ 
1. ψῖᾶα Ετϑαὶ Ῥοῖηρ ΒΏΘΙΚΘΩ, δηᾶὰ ἴῃ8 

οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον 
Ἀράνθῃ τν85 βορδζϑαιρα Ζστόσῃ 859 Ἡ{ΓΠ16 ῬοοΚ 

ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος 
Ῥοΐηῃς χο]]οα ῸΡ, δηα8 δνοὰν τηουηΐδίθ 8ηα 15]δηα 

ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν. 
ουὐδοΣ ἰδα Ῥίδσθ οξίβοω ἔδμον Ψ σα τηονϑᾶ. 

15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ 
Αὐᾶ δα Κίη58 οὔθ βδασῖ διὰ 8 

μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι 
Ἐτοαίοβὶ θῇ δῃᾶ {ἰπθ ΟΠ] ΥΟἢ5. δηα ἐπα ΤΙ (ΟΠ 65) 

καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ 
δηα ἐδ βίσχοῃβ (οπμθ5) δηᾶᾷὰ δνεν 8|5ναὶ. πᾶ 

ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια 
Ζγθοίωϑη ἔδμον Ὠϊαὰ ἰμπειήβεινεβ ἰπίο [8 σᾶνθ5 

καὶ εἰς τὰξᾷἨ πέτρας τῶν ὀρέων: 16 καὶ 
δηλ ἐπίο 16 τοοῖκ- τα ββθϑ Οὗ π6 τηοτπηΐδίηϑ; δηᾶ 

λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς 
πον διὸ βαυΐῃβϑ ἰοΐῆαε χηουμίβίηβϑ δηὰ ἰἴἰο [Π86 

πέτραις Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς 
τΤΟοΟΚ-τηβ 5565 ΕΔ} χοῦ προ ᾧ5 ϑδῃηᾶ Ὠϊᾶθ τοῦ 5 

ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ 
ΤΥΟΤᾺ. Ζδοα οὗ [86 (οπ 6) ΘΠ υὕροῦ ἰδ6 

θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, 
ἔσγοθῦθ δηᾶὰ ἔσο ἐπα Ψψτδίθ οὔθ ΤΩΘΙῺΡ, 

1 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη. τῆς 
Ῥοοδῦξθαο οαῦθ ἐπὸ ἄδβνΥ ἰῇθ βγεαῖ οὔ ίμα 

ὀργῆς αὐτῶν, καὶ τίς δύναται σταθῆναι; 
δ οξ ἴοπι, δὰ ῆοΟ [15 8016 ἰο βίδα 

η μετὰ τοῦτο 
Αξίοσ 1815 

ἑστῶτας ἐπὶ 
Βανίηδ βίοοα ὕὑροῦ ἰθ. ἴουτ 

γῆς, “κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας 
βϑσία, ΒοιΙαϊηξ ξδϑὶ [1611 ἔοι 

εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους 
[58 οι ΔΆΒΘΙ5 

τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς 
ΟΟΥΘΙΒ. ΟΣ ἴῃ 6 

ἀνέμους 
νυνὶ 

τῆς γῆς ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος 
οὗ ἴῃ6 δδχί, ἐπ οσᾶοχ [ἢδὲ ποῦ. τὴῶδν 'ον ψὶμᾶ 

ΒΕΨΕΤΑΤΙΟΝ 6: 12---}1 

ΔΑΒ Ι 5. ΜΏΘΕ 
ὯΘ οΟρρηῃβδᾶ {86 κ5ἰχίῃ 
5681, δῃὰ 8. ργραΐί 
Θαυδσα Κα οσοιτθῶ; 
8 ἴπ6 5) Ὀδοδ8 
ὈΙΘΟΙ 85 βϑϑοκοιοίῃ οἵ 
δὲν, δὴ 6 θῃῦγα 
ΙΏΟΟ. ὈΘΟΒ16 85 Ὀ]ΟοΟΩ͂, 
18 ΔῃηῇαΪ [6 πίδσβ οὗ 
θᾶ 561 ἴὸ {π6 
Θαΐῃ, ἃ5 ΨΏΘΩ ἃ ἢρ 
γχ866 ΞΏβΚοη ὉΡ ἃ ὨΙΡὮ 
ψὶηα οοδὶβ ἰΐ5. ὉὈΏΣΙΟ6 
Ε1σ5. ἹἸΔΑμα ἐῃ68 
βϑαυθὴ ἀδραγίθα 88 
8. ΒΟΓΟΙ ὑμαὺ ἰ5. Ὀ6- 
ἸῺ το] ὑρ, δῃηᾶ 
ΘΟΥΟΙΥ τπουηϊθὶη δηᾶ 
[ΚΘ] ἰβϑίϑῃᾶ τότα 
τοιηονοαὰ ἔγομχ ὑμὶν 
ὈΙΔοθ5. 15 Δηᾶ {ΐμ6 
ρα οὔ ἴθ βθϑγίῃ 
δῃηὰ ὑΐθ ἰορ-σδηκίηρσ 
ΟΘΚ 8 [6 χ]ιοὦευ- 
ὑαὺν σοΟΙ 8) οΥ5 δᾶ 
[6 χοῦ δηάὰ ἰδ8 
Βύτοηρβ ΟὔθΘ5 πᾶ 
ΟΥ̓́ 5ίανθ δηᾶ [ς6γ- 
ΘΥΥ] ἔτεθ ρϑύβοηῃ Ὠϊα 
πθιβοῖνο ἱῃ ἐπ 
ΟΟΥΘ5 8Δηα ἴῃ ὑῃ6 τοοῖϊ- 
ΤΑδϑ56 5 Οἱ δ χτηουῃ- 
ἔϑ]η5. 16 Αηαὰ ὑμ8 5 
ΚΟΘΡ βϑυΐὴρ ἰο {π8 
τηουηὐαϊηβ δα ἴο ὑῃ 6 
ΓΟΟΘΚ- 5565: “Ε8]1] 
ΟΥ̓́ [5 8η6 Ὠίάθ 8 
ἔσο 6 ἴδοθ οὗ 6 
ΟἿΘ 5ϑαίθα οὐ {6 
ΣΟὴΘ δ8η6α ἴτουῃ [ἢ 8 
δ οὐ 6 ΤιϑΏ, 
11 Ῥδοοϑϑα μ6 ρτϑαῦ 
ΟΌΥ οἵ ὑπο στα 
Ὧδ5 οοθ, δηὰ ΨὯΟ 
ἰβΒ 8016 ἴο πἰδῃᾷᾶϑ᾽ 

ΔΕΟΙ ὑδΐϊ ἋΣ 
58. ἴοι 85.615 

βΒίαπαϊηρ ὩΡΟΩ ὑμ8 
ΟῸΓ σΟΥΘΥς Οὐ ὑῃ86 
ρασΐη, οϊάϊῃρ ὑϊρῶῦ 
{ῃ6 ἔοι νης οὗ 
[86 οαγίῃ, ἰθὺ πο 
πἰηᾶα τἱσῶῦ ὈΙΟΝ 



ἘΒΙΨΕΧΙΑΤΙΟΝ 7: 2--- 

ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε 
ὌΡροΟυ πὸ εαγίβ πο Ὄρου {πὲ 868 ὯΟΓ 

ἐπὶ πᾶν δένδρον. 2 καὶ εἶδον ᾿ ἄλλον 
ὌΡΟΣ. ΘΥΘΙΥ ἔχθεα. Ἀμά [1 δοῖμο Γ᾽ 

ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, 
ΘΏΞΕΙ βίδρριηβ Ρ. Ἐγοῦα ΥΙΒΙ 5 οὔ ϑι, 

ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξεν 
ἈδνΊῺ 8 5681 οὗ αοαἂ Ἰϊνίησ, δπᾶ Ὧ6 οτἱϑδὰ ουΐ 

ὠνῇ . μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις 
νοΐςο ΜΈΣ βαξ ἰο ἴλ8 ᾿ ον ΔΗΒ515 

οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ΄ ἀδικῆσαι 
ἰο ΨΏοτα 1ΐνναβ σίνοα ἴο ἐμοὶ ἰο χϑδῖ ὉΠΣΊΘΗ ΕΟΌΒΙΥ 

τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 3 λέγων Μὴ 
1ὴ 6. φαγίῃ δηᾶ 168 568, ᾿ (89) βΒδυῖηξ Νοῖ 

: ἀδιικήσητε τὴν γῆν μήτε 
σου βου ἰσχοαῦ υησχὶ σι ίξοιθ νυν [6 φδσυίῃ ὯΟΥ 

τὴν θάλασσαν μήτε. τὰ δένδρα,. ἄχρι 
τὴ 6 568 ΠΟΥ͂ ἴ1 6 - ἴτροϑ, ὉΠ] 

σ ἴσωμεν τοὺς δούλους -τοῦ θεοῦ ἡμῶν 
ἐνερ νὰ ΑΙ τῆς Βῖανθβ':'. οδίῃε αοά οὔιβ 

ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 
ὌΡΟΣ. ἴῃ 6 Ζοσϑβθδάβ Οἱ ἐμοί. 

4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν 
Απᾶ 1 ποαγά λα ὨΌΓΤΩΘΟΥ οὗ [6 

ἐσφραγισμένων ᾿ἑκατὸν τεσσαράκοντα 
(665) φραγις ἐ πρὸς βϑαϊεᾶ, Βυπάχοαᾶ Τοχίν - 

τέσσαρε χιλιάδες, ἐσφραγισμένοι 
ΩΡ ᾿ ἐπουδδηάδ, (86) μανϊῃβ Ῥ6θὴ βεϑιθᾶ 

. ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ’ 
οὐ οῦ ονοὺν ἰὶῦὸῤ οὔ ϑοῇῦϑ ΟΣ Ι5ΧδΘῚὶ; 

᾿Ιούδα δώδεκα χιλιάδες 
ἔννεῖνα ἰῃμουβδηαβ 

ὃ ἐκ φυλῆς 
οὐ οῦ, ἰτῖρθ οὐ δυᾶδῃ 

ἐσφραγισμένοι, | 
(Ομ 65) μδνῖημε ὍὌΘρη βϑϑϊθᾷ, 

- ἐκ φυλῆς. Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες, 
οὗΐος ὑρὸ οὔββθαρθῃ ὄνεινα ἱπουβϑηάᾶξ, 

ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, 
οὐτοῦ ἀρ οξ δα ἔνεῖνε ἐποιβδηάβ, 

6 ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες, 
. ουΐοῦ {086 ΤΥ Αβμοσ ὕνεινε ἰπουβϑηαβ, 

ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες, 
ουὐοῦ ΡῈ οἵ ΝΡ ὕνγεῖνα ἱπουβϑηάβ, 

ἐκ φυλῆς Νιονασσῇ, δώδεκα᾽ χιλιάδες, 
οὐδοῦ ἐρεὲ οὐ Μϑῆδββθῃ. ἔννεῖνα Οὐϑϑμαβ, 

1 ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, 
οὐ οέ ἐτῖρο οὐ ϑπθοῦ ἔνγοινε ἐποιιββηάβ, 

ἐκ φυλῆς Λευεὶ δώδεκα χιλιάδες, 
οἴ ΟΕ ἀρο. ΟΥΙΘν ἔννεϊνα οἰιβαηᾶϑ, 

τ ἐκ φυλῆς ᾿Ισσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες, 
οὗ οῦ - προ οΟΥἸβϑδοθαν ὕειν ἱμποιιϑϑηαβ, 
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ὭΡΟΠ 6 δαγίῃ!Βθ οσ 
ὩΡΟᾺ ὑὯ6 5θ8 ΟΥ ΠΡΟΙ 
ΘῺΝ γε. Φ2ΑΒΑ͂Ι 58. 
δι Γ ΔΏΡῸΙ ϑ5οοηα- 
ἰῃὴρ τὰ {πθ6 - 5Β0;- 
Υἱἰβίηρ, Βανίηρ 8. 568] 
οὗ [016] νη Θοᾶ; 
ΘΩ͂ Ὧ86 οὐἱδᾶ σψἱ 8 
Ἰομα νοΐοθ ἰο {8 ἔοῃτ 
ϑιρο ἰὼ Μοῦ ἰδ 
ψ85 διθηϊρα ἴο ΔΙΊ 

ἜΠ86 φαῦίῃ θα ἰῃθ 
888, ϑανίηρσ: “Ὧο 
Ὡοὺ δὴ ἰδ δϑύΐῃ 
ΟΓΙἿ 06 5685. οὐ δ8 
ὑχϑϑθϑ, ἃ] 8006 ̓ 
6 Ὦδγνθ βϑαϊθρᾶ ἰῃ8 
5ΙΊανο οὗ οὔὗὔ᾽ αἀοᾶ ἴῃ 

{μοὶ Ζογθῃθδᾶβ. 
ΔΑΠἃ Ι ποδζᾶ 

[86 ΠΌΤΟΥ οὗ ὑποβα 
ΜΏΟ ΜΕΥ 5θαϊθᾶ, ἃ 
Βυηατοα δηὰ Ζ1οχὶν- 
ἕο ὑπουβϑηᾶ, βοαϊθάᾶ 
οαὖῦ οὗ ΘΥΘΙῪ ὑγῖρα οὗ 
[86 δοὴβ οὗ Ιϑῦβϑεὶ: 

δου οἵ με ἰσὶδθ 
οὗ συάδῃ ὑψεῖνο ὑμποὺ- 
βϑϑα βϑα]θᾶ; 

οὖὐδ οὗ 6 ἐὑτρα 
οἵ ΒουΡοη ὑψεῖνο 
τοι ϑϑῃα; 

ου οὗ 88 ἔσϊρα οὗ 
αϑδὰ ὕνεινο ὑμουξδηᾶ; 

Θουῦδ οὗ ἴῃ6 ἐὑγῖθα 
ΟΥὁἨ ΑΞ Σ ὕμψοὶνα ὑδοιῖ- 
58η6; 

Ὁὰδ ΟΥὨ ἴθ ἐτίρε 
οὗ ΝΕΡΠ [84:11 ὑὕμψεῖὶνο 
"μου; 

οὐδ οὗ ἐμ ἐγίρε 
1 οΥ Μ᾽ 85 ἢ ὑσοῖνο 
᾿Πουβηᾷ; 
Του οὗὐὁἨ ἴπ6 ἐτρα 

ΟΥ 5ἰηγ θ᾽ Ο ὕμψϑὶνα 
ἐμποιϑϑδηᾶ; εἶν 

οἂαδ οὗ {δ ὑσῖρα οὗ 
ΤΟΎΣ ὕσεῖνα ὑμπουϑδηᾶ; 
᾿ς Οαδ᾽ ΟΥὨ πα {ΠῸ6 
ΟΥὗὨἨ 1558 ὍΠΔΙ ὑμοῖνγο 
{που 8; -᾿ : 
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.ι8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, 
οὐδοῦ ἰσῖρθα οὗ Ζεοθισχθ ἰσγεῖνα ἰπουβϑησβ, 

ες ἐκ φυλῆς ᾿Ιωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, 
οὗὐΐοξ ἐἐἱραο οὔ οβορη ἔνεινα πο απδν; 

ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες 
ουΐοξ ἀρ6 οἔ Βϑῃ]αιίη ἔνεῖνα ἰδμοιβαηαβ 

ἐσφραγισμένοι. 
(οΠ.65) Πμανὶπηδ Ὀδθὰ 56 8164. 

9 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος 
Αὔο ἔμοβϑο (1055) 15ανν, 806 ΙΟΟΚ’ ΟΓΟΝ 

πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, 
ΤΑ ἢ, ΨΏΪΟΠ ἰο ΠΏ ΟΣ 1 ὯΟ ΟἿΘ. 85 Δ 016, 

λαῶν ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ 
οὗυΐοξ, δνοὺν ἤϑίϊοη δπᾶ οὗ ἐγῖρεϑ δῃα Οὗ ῬΕοΟρ ΙΗ 

καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ 
διηα Οὗ ἰοηριι65,. (065) παν βἰοοαῦ [ἴῃ δἰθς, οἔ ἴῃ 

θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, 
ἴσομθ ΕἸοΙο ἰὴ 5'σῃ!ξ οὗ [ᾺῸῚ Τα, 

περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, 
(ο65) μανίπε ἤθε [ἤτοννῃ δροὰΐ τόρ 65 νυν ίο, 

καὶ φοίνικες - ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν: 
δηὰ Ῥϑὶμὶ [Ὀσϑθοῆθβὶ. ἢ (6 πδηᾶὰβ οξίμποπι; 

10 καὶ .. κράζουσι φωνῇ μεγάλῃ, 
δὰ ἔπὲῈν 8.6 οὐ ουΐ ἰο νοῖϊςα Βτοαῖ, 

λέγοντες -.Ἢ σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν 
ΒΑ ἸΔῈ ἸΠΏΘ βαϊναϊ οὶ ἰοΐῃῆε Οαοα Οὗ ὰΝ 

τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ 
ἰο ἐμ8 οπθ). βἰϊπρ ἀροπ μα Ἰἤσομθ δηὰᾶ ἰο ἔϊιο 

ἀρνίῳ. 
ΤΔΥΛΌ. : 

1 καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἱστήκεισαν 
Απὰ 411 τὰ8 8 5615 Ἀδὰ βἰοοα 

κύκλῳ τοῦ. θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
ἴο οἴτοῖὶθ οὗ ἐμ θ᾽ ἰσοηθ δηῃηᾷᾶ ΟἿ 86 οἱάοσ ῬΕΥΞΟΩΒ δηα 

τῶν τεσσάρων - ζῴων, καὶ ἔπεσαν 
οὗἴβο . ἔους. νίῃ δ [στθαΐασεϑ], δηα {μον 1611 

ἐνώπιον. τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωττα. αὐτῶν 
ἴῃ βἰσμέ- οΥ ἴμ6 ἴζσομα ρο ἴλε βΕΤο -ΕῚ οἵ 5 419) 

καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ, 12 λέγοντες 
8πᾶ ΜΟΣΘΗΙροα ἴο ἰῇθ σοῦ, (165) βασίηβ 

᾿Αμήν: ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία 
Αἰθα; ἐπ Ὀ]6ββίηβ δΠᾶ [6 βίοτν δῃᾷᾶ ἰῃ6 ψΊϑάοσα 

καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ 
δᾶ ἴθ ἐμπδηκοθίνίηξ. δῃά {πα Βομοῦ δηα [6 

δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς 
ῬοΟνΟΣ δδηᾷα ἰμ6. βἰγθησίῃ ἰο τῇ αοα οὔιυβ [ἴπἴοὸ 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων: ἀμήν. ' 
ἴῃ - δὲ οξίῃε δξε5; ΔΙΏΘΩ. 

ς 

δοιυῦ οὗ ἰμ6 ὑτὶθο 
ΟΣ Ζορα απ ὑγαῖνθ 
ιλουβαηά; ᾿ 

οὐ οὗὐ {ῃ6 ἐτρ6 
Οὗ ΦΌΒΘΡᾺ ὑψϑινο 
ὑδοιβαηᾶ:- : : 

οὐδ οἵ ἰδ ἐπδ6 
οὗ Βοηΐαιαΐῃ ὑχθῖνθ 
υπἹουδαηα 568164,, ᾿ 

ϑΔΙΟΥ [656 ὑΐηρϑβ 
Ε αν, δῃᾷά, Ἰοοῖκ! .8 
εἴΓδαὺ ογοψα, τ ἢ ὯΟ 
ἤδη... 5 8016 ἴο 
βαρογ, οὐδ οὐ 48]] 
ἨΟΙσΩ5 δηα ὑγ1065 δὰ 
ΒΈΟΡΙ65 διὰ τοηρτιθο, 
Παρ Ῥθίοσα [86 

ΒΕ! τοη6.. δῃμᾳ Ὀθῖοσθ 
ΠῸ Τρ, ἀτγθϑβθᾶ 
ΙΒ. νῃϊΐθ τοροβ; -πᾶ 
δῇ το ψΟΥΘ Ρ8]111 
Ηΐϑσῆμ θα ἐπ ὑμοὶχν 
Ηβηᾶβ. 10 Δπὰ μον 
θθρ Ὅτ. οὐγίης αὐν 
Β Ιου νοΐοθ,᾿ 588γ7- 
ι86: “Βεαϊναύίΐοη [86 
ΟἾὟΘΙ ἴο, οὺΣ. αἀοᾷᾶ, 
Μῆο ἰα βθαίθα. οχ [86 
υβτοηθ, δηᾶ ἰο.. π8 
"Ὁ ὃ 

[1 Δπᾶ: 811. (86 - 8ῃ- 
μόϊδ τοῦθ. δύδηαὶηρ 
αἰ ουηα 86 [ΣΟ 6 
ἘΔ [Ὧ6 οἷἄθσ Ρεῖ- 
μὴ 5 8δῃᾷ 86. ἴοι 
νὰ ογϑαύασθθ, "δ ηᾶ 
{67 [611 Ὡροὰ -ὑποὶν 
{μ065 ὈΘΙΌΧΣΘ ὑΠ6 Ομ 6 

ἃ στ ΟΣ ροα ὉΟοᾶΩ, 

τὐπδονίηρ:. “ΑΙΘΏ! 
116 ὈΙΘοϑίηρ 8η4 τ 6 
ΔΙῚ δηᾶ ἰῃ6 τῖδ- 
αἀυΐ δῃᾶ ἰῇ ὑβϑῃκη- 
αἰνὶηρ δηᾶ 8. ΒΟΠΟΣ 

“αἰὦ 6 Ῥονίεν.. δηᾶ 

πὸ δσθηρῃ [06] ἴο 
οι σοῦ ἔογονον διηᾶ 
δνθγ. Αμλθη.". πο 
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183 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων 
Αμα δηῃβϑννοσρα οὐδ οὐδοῦ ἐπε ΟἹθσ ῬΘΥΒΟῺ8 

λέγων μοι Οὗτοι 
(86) ἐΡΕ ἴο τὴ8 ἸΏ656 16 ἰδαξο) 

περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς 
Βανίτσ θθθὴ πσονῃ δρουὲ ἴῃ68 ΤΟΌΘ65 ἐμ 

λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον; 
ὙΠῸ ὯΟ 81:6 ἴον δῃᾶ ΨΒογ ἔγοσω σδύὴθ [Π 6. 

14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ Κύριε μου, σὺ 
Αμᾶ [πᾶν 5]! 84 ἰο ίπι τοστὰ οὔπια, σοῦ 

οἶδας. καὶ εἶπέν μοι Οὗτοί εἰσιν 
βὰν Κῆον. Αμάα μοϑαῖϊὰ ἰοῦθ ΤΏθ58 ΓΘ 

οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς 
186 (οΠ65) ᾿ἐξ γμδὸ οὐΐοῦ ἴὰ6 ἰερυϊδίίοθ ἰῃ6 

μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν 
δεςαῖ, δηα {πον νναϑμθα θὰ τΌοῦρο5. οὗ [ἄρχῃ 

καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ 
δπα ἔπον νὩϊοηραά ἴἤθ. ἴθ ἰῇῆς Ὀὶοοὰ οξίῃο 

ἀρνίου. 16 διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον 
Τα. ΤΏΤΟΌΡᾺ τιῖ5 ΤΏΘΥ 816 1ῃ βἰβὴῃςϊ 

τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ 
οἵ ἴῃ 8 ΤΌΠΟ οἵ {68 αοὰά, δηα 

λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας 
86. δΓΘ σά στη 5 ϑϑοσϑα Βασνίσθ ἴο Βὶπι ΟΥ̓Δ 

καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ 
δᾶ οὗ ἈΪΒᾺϊ ἦὰχ ἴδε ἀϊνίπο ποι ἰδξίοη. οἱ μὲσ, δηᾶ 

ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει 
τ 68 (ἀπο) ΕἸΤΎλ ΤΕ ὭΡρου ἰῇ ἰῇσοῶθ 1} ἰθηΐ 

ἐπ᾿ αὐτούς. 16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ 
ὭΡΟΣΠ ἐμογη. Νοΐ ἴπον νν}}} ΚΟΥ νοεῖ ποί-Ραΐ 

διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ 
ἕδον 111 τηνὲ γοῖ, ποί- θα τοὶ ποιὰ 1841 ροῖ 

αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ. πᾶν καῦμα, 
ἴποια. ἰῃ8 ΒΒ ποί-ου 41 Ὀυτμὶηρ ποδί, 

1 ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον 
Ῥοοδαθα ἴβ6 Τρ ἐδ (οθ6) ρ τηϊᾶά]ς 

τοῦ θρόνου ᾿΄. ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ 
οἔ μα ἴσοηθ Ψν1}} ΞΘ ῃμοτα μοι, δᾶ 

ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων᾽ 
Ψ1 πααθ ἴθ τροὰ ΟΥ̓ 6 ξοιιηΐδ 5 Οὗ ννυδίουβ; 

καὶ ἐξαλείψει ὁ (θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ 
δᾶ 1} νὶρε οαὧὐ ἰῇ αοα ὄνον ἔθδσγ ουΐ οὗ 

τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
1ῃ8 ΕΚ) 65 ΟΥ̓ που. 

Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν 
ὃ Απμᾶ Ώθηθνοσ Ὧδ ορθηθᾶ αρ [6 5681 

ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς 
βονθηΐῃ, οσοσυχγεοα 5ἰθθοθ πὰ 6 ἤθανθθ. 85 

᾿ἡμίωρον. 2 καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους 
ὮΔΙ Βοιιγ, Αγ 1ϑὼν ἰῃ6. βονθῃ 8ΏΞ6Ι5 

13 Αῃα ἰῃ ΓΟΘΡΟΏΞ6 
ΟἿΘ οὗ [86 ΟΙΔ6Υ Ροῖ- 
505 5814ἃ ἴο 26: 
ΠΏ Ρ56 Ἵ)ΊΟ 86 
ἀγθεβθα ἰῃπ 6 ψῃϊΐα 
ΤΟΌΘΘ, ῺΟ 81:6 ἰῃθν 
διὰ ψῇετο αἰὰ ὑμον 
σομθ ἔγοῃλ᾽’ 1450 
ΤΡ ΑΔΡ 1 5αϊᾶ ἴο 
Ὠΐ: “ΜῪ ἸΙοτγτᾶ, γοὶὰ 
816 ῃ68 οὔθ ἰδδαὺ 
Κηον 5." Απηᾶ Ὧδ 5δϊᾶ 
ἴο ΠπΠ|6: “ΤΏ 656 δῖ [86 
ΟἿΘ5 ὑμαὺ οουλα ουὐ οὗ 
[8 στοαὺ ὑπρυϊδίϊοι, 
ϑηᾶ ον Ὦδνθ ψϑϑηρα 
ΘΙ ΤΟΡ65 δηᾶ πηϑδᾶδ 
{χ ΜΏϊΪ6 ἴῃ ἰῃ6 
ὨΙοοάᾶ, οὗ μ6 [ΙδιὉ. 
15 Τδὺ 15 ΨΥ ὑπῸῪ 
816 Ὀδΐοσθ 6 ὑσοηδ 
οὗ σοᾶ; δῃᾶ π86} 88 
Τοηαοείηρ Ὠΐπὶ βδοσζοᾶ 
ΒΟΓνΙΟΘ ΟΔΥ δῃηὰ ηἰϊρῃῦ 
ἴῃ Ὧϊ5 [16 ; δηα Π6 
ΟἿΘ δοαίθαᾶ οὐ {ῃ6 
[ὭτΟΣΘ ΜΠ] βργθδα Ὡΐ5 
ὑθηῦ ΟΥ̓ΘΥ {ῃθι. 
10 ΎΏΟΥ ΜΠ] ΡΟΣ 
ΠΟ ΙΠΟΥΘ ΠΟΥ͂ ὑδὶσϑὺ 
ΔῺΥ ΤΏΟΓΘ, ΘΙ ΏΘΥ Ψ11 
ἴἤἢ6. διὰ Ὀθαύ ον 
ὌΡΟΣ ὑπθηϊ ὯΟΥ 8ῺΥ͂ 

ΒΟοΟΥΟΐηρ ρα, 17 06- 
οϑσδα (ῃ6 Ταπρ, ΠΟ 
15. ἴῃ [6 τηϊαβὺ οὗ 6 
[Ὥσοσθ, Ψ11 βῃθρῃ γα 
ὕμϑοιλ, δῃ Ψ11 ρσαϊᾶθ 
ἴθ ἴο ἔοιηϊδίηβ οὗ 
ψαΐοῦ οὐ 1ἴ6. Απμᾶ 
αοᾶ ΨΠΠ ψὶρθ ουΐ 
ΘΥΟΙΥ ὕθδσ ἔγοχη ΘΓ 

6.65. ̓ 

ὃ ΔΑπα ν ἤθη 'Βθ 

ΟΡΘΩΘα πῃ βϑονυθητῃ 

568], ἃ 5, Θ:66 ΟσΟΙΣΤΡΩ͂ 

ἴῃ θαυ ΦῸΣ δροιῦὺ 8 

81 Ὠουσ. ΖΑΙΠΩ͂ ἋΣ 

55] ἴδ8 βενθὴ ϑδῆρϑιὶβ 
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οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν, καὶ 
ψΏΟ [ἰπ ϑίρῃῆῃξς οὐίΐῃο Οοά Βᾶνο βίοοα, δῃηά 

ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. 
δ 9. δίνει ἴο ἴλθυα βϑανθὰ ἰσχυχηρθοῖβ. 

3 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη 
Απμᾶ οἶμον ΘΏΒΘΙ σϑὴθ 8ηᾶα ἢς βέανο 

ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν 
ΡΟ ἴμ6 ΔΙΐΔΥ (86) μανίπϑ ΟΘΏΒΕΥ 

χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλὰ 
οΙάθη, δῃᾶ τνᾶϑ δίνε ἴο ΠῚ ἱποθῆβθα ΤΑΒΏΥ 

ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν 
ἴῃ οτᾶργ ἰϑὲέ 6 Ψ}1Π1 βίνα ἴο {τ6 ῬΓΙΔΥΘΥΙ͂Ξ ΟΥ̓ [8 6 

ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ 
ΠΟΙ (οὔ 65) 8} Ὄροα {μα ΔΙΙΔΥ τὰς 

χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 4 καὶ 
Βοιϊᾶθρῃ {π6 (οὔθ) [:ἷἢ εἰβ!β!ίξὲΕ οὗ [ῃ6 ΤΟΩΘ Απμᾶ 

ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς 
Βίβο θᾶ πὋὃῷὸἍ 6 ϑπῖοκο οἱ [6 1ΔΟΘΏΒ65 ἴο 88 

προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ 
ὌΓΆΨΘΥΒ ΟΥ [38 ὭΟΙΝ (οΠ65) οὐ ο ῦῖ Ὠεηα Οὗ 188 

ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ὅ καὶ εἴληφεν 
8561 ἴῃ βίσῃι οξίμῃε ἊἋοά. Αηα 85 ἴδ κθ ἢ 

ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν 
ἴδε οὶ ὶ 186 ΟΘΏΒΟΥ, Γ΄ 8354 [6 ΗΠοᾶ 

αὐτὸῤφῤδΛ ἐκ τοῦ πυρὸς. τοῦ θυσιαστηρίου, 
1 οὐ ΟΣ ἰδ6 ΒΥΘ οὗ [868 ΔΙΐΔΥ, 

καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν: καὶ ἐγένοντο 
αὐ Ὠδίησγον ἱπίο ἴῇ6 φασίῶ; δῃὰ οσουχχοᾷ. 

ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ 
Ἡρδίηρθ μὰ 

βρονταὶ καὶ 
δ 20}0..-Ὲ} δῇηά τυ ᾶουϑ δηάᾶ 

σεισμός. 6θ Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι 
[ϑδυί ἢ 15 λα κίηδ. Αμα {6 56 ἢ ΔΗ8615 

οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας 
μα (οὨ 65) Πανὶ .5.} βδθνθῇ {ταταροίβ 

ἡτοίμασαν ᾿ς αὑτοὺς ; ἵνα 
φσϑρασρᾶ {πο ϑοιν 6 5 ἰὴ οτᾶσυ δὲ 

᾿ σαλπίσωσιν. 
ἴδον χαϊσῃς ἐσυσηρϑί. 

Ἶ Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν καὶ 
Απμᾶ ὯθΘ υβὲ (οη6) ἐσυτηρεοίεα; δηᾶ 

ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα 
οοσυττεα 81] δῇ ἤτθ Ὠδνίηβ εξ; ταϊ δ]οα 

ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν: καὶ 
1ῃ ἀρ δῇ ᾿ Δα 85 χονῃ ἰηΐο ἐπα βφασίῃ; δῃᾶ 

τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκά: καὶ 
ἀμδα (αἰτὰ [ῥὈΡασὲ] οὗ ἴῆ6 δασΐῃ νγᾶβ ΤαΣα Βα ἠδ να; διᾶ 

τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, 
ἴὰὼ6 ἔπιτὰ [ρ81] οὐ. ἐγζθεϑ τνᾶβ Ρυσοα ἀονν, 

ἰδ δὐϑδηᾶ Ῥθίοσϑ 
αοᾶ, ϑηᾷ βονθὴ ἔχ - 
ρΡεοὺβ. ψοσθ ροίνϑθῃ 
[Π 61. : 

3 Αῃᾶ ποῦμε β88- 
561 δυγϊνθαὰ δῃᾶ 
δίοοῦ δὖ ἰῶθ δἱύβδγ, 
Βανὶηρ 8 ροϊάθῃ ἰῃ- 
ΟΘΏΒΘ6 Υ65561; δι 8 
Ιᾶτθ αὐδούὶὺν οἵ 
ἰσοθηϑθο. ψῥὰβ δδίνϑῃ 
Ὠΐὰ ἰο οΥ̓́ΡΥ ὁ ψι 
[098 ὈὈΥΆΨΟΙ ΟΥὗἨ 811 
6 ὨΟΙΡ ΟΘ5 ὉΡΟῺ 
ὑὴ 6 ποϊΙάθῃ βδἷδι 
{π8ὺ 85 ὈΘΙοΥΘ [Ὧ6 
ΓΟΩΘ. ΔΑΠα, ὑδ6 
ΒΙΏΟΚΘ οὗ [ῃ6 ἱποθηδθ 
δϑοοηαρα ἔγοσα ὑπ6 
Ὠδηά οὗὐ {ῃ86 8066) 
Μὰ 6 Ῥσϑγοῦβ οὗ 
Ὅῃ8 ΒΟΙΨ ΟἿΘ5. Ῥαΐοσθ 
αοά, 5 Βυΐ τἱρῦ ἀνα ῦ 
8 δῆβ61 ἴοοῖκ {π6 ἴῃ - 
σΘΉ56. Ψν65561, δῃᾶὰ Ὧδ6 

ΠΙΠΙοα 1Ὁ ψιῦ δοῦλο οὗ 

ἴ86 ἤσα οἵ 6 αδἱὐδι 

δια δυχϊοᾶ Ὁ. ἰο ὑμ8 

δαί. Απά. ἐμβυαηᾶθιβ 
“ΟΟσΌΣτοα ἃπα νοΐοθϑ 

δοᾶ Ἰ᾿ρηξϊηρα δα 88 

οαγύπαυδκθ. 6 Απμᾶ [86 

56 8Ώ656015 νι 

86 βούθῷ ὑσχασηρϑὺβ 
ὈΓΤΘΡΑΥΘα ἴο Ὀ]ΟΥ͂ 

Τρ}. 

ΤΑ ὑῇθ Εἰϊγϑῦ 
ΟὨΘ. ὈΙΘ δὶ ἰχὰμι- 
Ῥοὺ. Δηάδ ἔμοσ οο- 

Οὐὐτοα ὁ 81 ϑδπηᾶ 
ἔσο. χυϊηρ]οα νἱ 

ὉὈΙοοᾶ, δρᾶ ὁ ψ8 

ὨυσΙρα ἰο ὑῃ6 βθϑυίῃ; 

ΒΩ 8. {πϊ]τὰ οὐ ἰῃ8 

ρασίῃ ψὰϑ Ὀυγηθα ΤΡ, 

διὰ ἃ μισὰ οὔ ὑἐῃ8 

605 ΨΜὰ5 Ὀυσζηθα ἘΡ, 
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8η6α 811. [ῃ86 ρύϑϑῃ 

νορσοία οι γα5 ὈυσηΘα 

ΓαΡ. 

8 Δηά ἰῃ δεςοομᾶ 
8ΏΘ6Ι ὈΙ6 ἢἷ5. ὑσσ- 

Ῥοὺύ. Αμῃάα βοῃηοίμίηρσ 

ΗΚΘ 8 οτϑθαὺ πιουη- 

ἰδῖη Ὀυγπίηρ σι 

Ἔτθ ψὰ5 δυτ]οα ἰηΐο 

1086 8568. Δῃάᾶ 4. ἰῃϊτὰ 

Οὗ ἰῃῇ6 568. Ὀθοϑὴδ 

ὈΙοοΩ͂; θδῃᾷ 8. ἰηϊτα 

οὗ μα ογοαίαχος. ἐμδὲ 
816 ἴῃ ἰῃ6 566 ψὩΐοἢ 

Ὥδνθ 5015 αἀϊθα, δῃὰ 

8. ὑμιτά οὗ ῃ6 Ῥοβδὺβ 

ΜΟΥ ψτθοκθϑᾶ. 

10 πὰ ἰμ6 ἐπϊτὰ 
ΘΏΒΘΙ Ὁ] 5. ἰὑγυτὰ- 
Ῥοϑῦ,. Αμᾶ 84 στϑδὺ ἰδ 
Ρυγηΐϊὴρ 85. 8 ΒΡ 
7611 ἔλοπ] ἤθανθῃ, 81 
10 161 ὍΡΟΩ δ᾽ ἰῃϊτα 
οἱ ἷῇ6 γχίνοιβ δῃηᾶ 

ἼΡΟΩ 6 οιπηίαί 5 
οἵ ψαΐοθυβ. 11 δηὰ ἰμ6 
Ὥδη6 οΟὗὐὁ ἐπθ βίδῖ 

καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς 
διά 811 νοβοίδξοι ΕὙΥΘΘΏΣΒΉ- γον 

κατεκάη. 
ν 85 Ὀυσῃοα ἀονν. 

8 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν" καὶ 
Απα ἴῃς εςοομά ᾿ 8561 τιπαροίθα; δηᾶ 

ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη 
85 τηοιίϑίπ σγυθαΐ ἰο ἔσθ Ὀπχηϊῃς 1[[56}} τνὰβ τοῖν 

εἰς τὴν θάλασσαν’ καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον 
ἰηΐο 186 568; δα Ῥροδίὰθ ἴδε ἰῃϊχα [ὈῬϑ1:Ὲ}] 

τῆς θαλάσ αἷμα, 9 καὶ ἀπέθανε. τὸ 
ἰἶξ, σης μιά! . 8. ἀϊεο [δε 

᾿ τρίτον “" “τῶν κτισμάτων -τῶν ἐν τῇ 
ἐδῖτὰ [ραχτὶ] οὐἵμθε οτοδέασχο οξ πε (ομθ5) ἰὰ ἐμ6: 

θαλάσσῃ, ᾿. τὰ “ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ 
568, . ἊὯ6 (οπ685). Βανί ηθ. 501115, δρᾶ μα 

τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρησαν. 
ἐμϊχὰ [ὈΡαΥῚ] οὔθ ὑοαΐβ Ψοσο σοτταρίεα [ὨΣΟΌΕΏ. 

10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ 
Απᾶ, [88 .Ἰαϊχὰ 8Ώ56Ι ἰτυτηροίοα; δὰ 

ἔπεσεν ἐκ. τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας 
1.1 οαΐ οΟ {ῃμ6 ἤθάνθα τοδὶ 

καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ" τὸ 
Ῥαγαὶπρ 11.561 -ἃ5 ἸΔΡ, δᾶ 1161 ὡρορ {πμ6 

τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς 
τὰ [ρατ] οξίῃρ ΤΥν ΟΥ5 Δα υὕὑρὸὰ ἰδ 

πηγὰς τῶν ὑὕὑδάτων. 11 καὶ τὸ ὄνομα 
Σουηϊδίηβ οὔ τνδίοχβ. οὐ Απαά ἴἢ6. ὨΔΙῺΘ 

τοῦ ἀστέρος λέγεται Ὃ ὔαψινθος. καὶ 
οὐδε οβίδυ 15 Ῥθιμβ βαιά ΤῸ ΑΡδβιηίμα. . Απᾶ Κ-" 

Η : , [ἰ5. σα]Π]64 ὙΜγοσ χοοᾶ. 
ἐγένετο τὸ 'τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς δ 
Ῥδοδπιθ. ἐμ ἐμίτα [ρατὶ] οξίῃβε ννδίεε ἰηΐο ΔΒΑ 8. μιὰ οὗὐ [88 

ἄψινθον, καὶ πολλοὶ... τῶν ἀνθρώπων ὙγαύΘΣ 5 ζατπθά ἰηΐο 
δἰβι πίῃ, δηά ΙΏΔΩΣ τΟἕ Βα ΤΏΘΙ ὉΨΟΓΙΩΝΟΟΩ͂, Δα ΤΘ Ων 

ἀπέθανον ἐκ -. τῶν - ὑδάτων, ὅτι [οὗ [88 τιθῇ ἀϊθᾶ ἔχοσα 
ἀϊβὰ οαΐ ὁ ΄ ἴῃς ΝΜ αἴοτβ, Ῥδοαῦδβα [96 ψϑΐεβ, Ὀδοδϑιδα 

ὕμθϑθ ἢϑα Ῥβϑθὴ 1τηϑαθ 

Ὀἱΐον. 

12 Αῃα ἐδ. ξουτγί ἢ 

ἐπικράνθησαν. 
δεν ὑνοτο ταϑδαρ ὈΙζοσ. 

| 12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν- 
Απάᾶ {με Ζουσίῃ. : 81ηρ6}. ἐτυταροίϑραᾶ; ΔΏΡΕΙ ΒΙΘᾺῚ Ηἰς ἐσυχω- 

καὶ ᾿ἐπλήγη τὸ τρίτον - τοῦ ἡλίου] μεί. Απαᾶ ἬΪ 
8:4 νν85 Βίνϑιῃ Ῥιουν 186’ ἐμῖτα. ραστέ] οὔθ. δὰ επρὶ ΕΝ Ἰοτὰ ὙἘΠΤΟΣ ἣν ξ- 
καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ { ε: εἶδ. [Ὡϊ ᾿ 
δὰ ἴθ τπϊτα [ρϑΥΐ] οὗ ἐπ6.. ταοοῃ δὰ ἐπε ἴεπ πᾷ 8. τῃϊτά Οὗ 

9. ἘΡ τ χῶν ἀστέβὼν ἵν {π6 τοῦ δηα 84. ἰγα 
εν ἵνα τ : 

τμῖτά [βατ] οἕἕμΟ βίατβ, Οἀἠποτιαοσίμαι ΟΣ ἴπ8 δβίβυβ, ἴπ ογάδγ 
σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ὑμδὺ ἃ ὑπῖτά οἵἨ ὑμοῃὶ 

τοὐσηῦ Ὀ6 ἀατκοηθα ἰῃ6 ἰμπίτά [ρασὲ] οξίμπεσα . δα τηὶρὐ μ6 ἀδιΚοηθᾶ δηᾶ 

1099 ΒΕΨΕΙΑΎΤΤΙΟΝ 8: 18---9: 4 

ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον 
[520] ἀδὺ το τσχηϊσρξ 5Ώ1ὴ6 ἴῃζ6 ἀαϊχα [Ὀ61Ὲ] 

αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως. 
ΟΥΙ, δδῃηᾶ δα πἰσῃξ. κου ξο. 

13 Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς Σᾷἀετοῦ 
ΔΑηᾶὰ αν, δῃἃ 1 ρασὰ οὔοῦθ 85 ]Ὶ6 

πετομένου ἐν μεσουρανήματι. λέγοντος φωνῇ 
Ἀν 1π ΤΑΙ θαν ΒΑ Π5 -. ἴο νοΐϊοθ 

μεγάλῃ Οὐαί οὐαί. οὐαὶ - τοὺς 
δτθαῖ γος οθ ὁ ΨΜο6 ἐμε (ομ 5) 

κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ. τῶν λοιπῶν 
νει δ᾽ ὌΡου ἰῃὴ6 δαί οὔ οὗ {ῃ6 Ἰεξΐονεν 

φωνῶν τῆς ᾿ σάλπιγγος τῶν στριῶν 
νοΐϊοθ5 οὗ ὴ 6 ἐχυταρθὲ οΥ ἴῃ 6 Το. 

ἀγγέλων - -τῶν. μελλόντων σαλπίζειν. 
ΔΏΞΘΙ5 τὴ 8 (ο;.65) Ῥοίηδ δρομῦ ἴο Ὀ6 ἱχυσ 5. 

9 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν: καὶ 
Δηὰ {μ6 ΠΣ ΘΏ561Ι ἰτατηροίςα; δᾶ 

εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα 
158} ᾿5ἴδτ οὐδοῦ 6 ἤφαᾶνθθῦ Βανῖηθ᾽ 8116 

εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη. αὐτῷ ἡ΄ κλεὶς 
ἰπίο ἐμὲ θαγίῃ, δεπϑαὰ ννδϑβίνθ ἴο πὰ 16 ΚΟΥ 

τοῦ φρέατος εἷἧς ἀβύσσου: “2 καὶ 
οὗ 8 [911 Ε τὰς ΔΌΨ55; δᾶ 

ἤνοιξεν τὸ. φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ 
Ὦ6 ορεηθσᾶ ἃ θα. ρἱΐ οὗ ἴῃ ΔΌΨΒ85, : δηαᾶ 

ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς κἀπνὸς 
βίθρρεα ὭΡ 5ζωοκ οι οὗ ἴῃς ΡΣ - 85 5͵ΊΟΚ 6 

καμίνου μεγάλης, καὶ᾿ ἐσκοτώθη " ὁ ἥλιος 
οὗ ξσηδοα δτϑαδῖ, 8 τνὟδϑ ἀδυϊοηφα 16 βῦῃ 

καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 
Δηα ἰῇθ δἱσ οἷο {π6 ϑγῆοκ οὗ ἰῃ8 οἱϊ. 

8 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον. ἀκρίδες εἶςξ΄ 
Απμᾶ οὐδοῦ ἐῇθ6 βϑύῦοκ σϑδ οἷὖὐ Ἰοσιϑὲ58 1ἰηΐο 

τὴν γῆν,. καὶ ἐδόθη αὐταῖς". ἐξουσία ὡς 
τὰς φασί, δῃᾷὰ νγϑβ ρίνει ἰο ἐποπὶ ᾿δαϊ μουν 85 

ἔχουσιν. ἐξουσίαν οἱ σκόρπίοι τῆς γῆς. 
816 βανίὴβ δυϊμουϊν ἰμ6 βοουύρίοῃβ οἕίῃ βασγίῃ. 

4 καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα ᾿.“ “ μὴ 
ΔΑὐᾶὰ ἰξννδβ ἰο] ἃ ἴο ἐμοτὰ ᾿ς ἴπ ΟΣΘΟΣ: ἔμδὶ ὩΟΌ 

ἀδικήσουσιν εν τὸν χόρτον τῆς" 
18ὲν ψΨ11} ἐσεδΐ παν σ  δΟΌΒΙν.- {88 νεδείδιϊου ΟΣ [π6 

γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν 
ΘαΥὮ ΟΣ ΘΥΕΕΣ ΞΊΘΘ 5 - ἜΘ] ον [ἐπί 5] ὩΟΣ ΕΥΕΣῪ 

δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώτίους οἵτινες οὐκ 
ἰτεε, 1 ποὺ ἐδε Ταθπ Ὑ Βοανο ποῖ 

,. ἔχουσι τὴν σφραγῖδα... τοῦ θεοῦ ἐπὶ “τῶν 
δῖα δανίηξ. ἴθ 6 5681 οἵ μ᾽ αοά ἀροπ᾿ Μ᾽. 

μετώπων. 
Τουθῃεδασ. 

08 ἂδὺ τοϊρηῦ ποῦ 
Ὥδνα ἱΠπυχϊτιϑύϊοη ΤΟΥ 
86, ἰηϊχάα οὐ 1, β8ῃᾶ 
[6 πἰσῃΐ ΠΚονΊδ6. 

18 ΑΠά 1 βαὺγ, δηᾶ 
1 Ἡθδσά 88 βϑρῖε Βνγίηρ 
ἴῃ τἀ θανθη 5. ΙΗ 
8 Ιου ψοΐοθ: κνοδ, 
Ὸ6, ὸθ ἴο ἰδοβθ 
ἀπθηΐηρσ οἢ (86 δου 
Ὀϑοβιθθ οὗ {6 γχοϑῦ 
οὗ [886 ὑτυπιροὺ ὈΙαπὺσ 
οὗ ἴμθ' ζγθο ἍΔΏΡΘΙΝ 
ΜῺΟ 8ῖ6 δροιΐῦ το ὈΪΟν 
[εἴν ἰσιμαροῦβ 1" 

ΔΩΩ͂ [6 517. 8- 
5681. ὈΙον δἰ συαι- 

Ροί. Αῃᾶ. 1 58 8 
δίδσ. ἰμαῦ΄ ̓ μδᾶ Ἐ 
ἔτοχὰ ἤθδύθα ἴο ὑμ8 

᾿φασίῃ,. ἃμᾷ ὑπὸ ΚΟΥ 
οὗὨἨ ἐμ. ρἱδ. οἵ {μ8 
ΘΌΣΒΒ 5 ΒΊνθῃ Ὠΐη). 
2 Αῃμᾶ Ὧθ6 ορϑῃβᾶ [8 
οἱ οὗ ὑῇβ δΌγ88, 
δα. βἴῦοκθ δϑδοθησθᾶ 
ουῦ οὗ ὑῃ86 Ὁϊδ δ5 [88 
ΒΙΏΟΚΘ οὗ 8. στϑαὺ Ὲγ- 

ὭδοΘ, δα [π6 51: γα 8 

ἀδικοηρά, 8150 ὑμ6 δἰἱτ, 
ΡΥ ὑπὸ βύλοκε οἵ Κη εἰ: 

Ῥἱὺ. 8 Απὰ ουῤ οὗ [γ.}: 

5ΥΔΟΙΘ. Ἰοοιιβίβ ΟΒΙΏ6 

ξοσίῃ: ὍΡΟΣ 88. δα; 

δηᾶ ΘΌΠΟΥΙΥ.. ψ88 

Ἰρίνθῃ ὑμθηι, ὑπ βᾶχηθ 
ΘΕΟΣ 85 ὑμ6 βοοῦ"- 

ῬΙοΩσ. οὗ: ἴπ6 θαζίῃ 

ἼΔδνΘ. 4. Δηὰ 6 τ ῖ8 

ἰοιά ἰὸ Ὥδιτη 0 νϑρ- 

εἰδίϊοι ᾿ ΟὗὨἨὨ ἐδδ δασίῃ 
ὭΟΣ ΘΩ͂ ΒΊΎΘΘΏ «ὨϊΩΡ 

ὩΟΙ 8 ἰχθθ, Ῥαΐ 
ΟἿΪ ὑδόβθ ΤΏΘη ΨΜῸΟ 
ἄο ποὺ Βᾶγθ 8 568] 
οὗ αοᾶ οὗ ἰλ νον 1όγθ- 

᾿δϑαᾶξι 
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ὅ καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ 
Αμᾶ ἰἔννϑ βίνθα ἰο ἔμοπὶ ἴῃ ογτᾶϑν ἐμαὶ τοὶ 

ἀποκτείνωσιν αὐτούς,Ἠ ἀλλ᾽ ἵνα 
ἐδλον βῃου]ὰ Κὶὶ ἴθι, νυϊ ἴῃ οτᾶοσ [δὲ 

βασανισθήσονται μῆνας πέντε. καὶ ὁ 
ἴον Ψ]Ὴ Ρ6 ἰοστηθηίεα τιοηίῃβ ἔνα; δὴ με 

βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, 
ἰοσταθὴΐ ΟΥ ἴθ 85 ἰογιιθηΐ οὗ βοοχσρίοῃ, 

ὅταν παίΐσῃ ἄνθρωπον. 6 καὶ ἐν ταῖς 
Ψ ΏΘμονοΣ ἰἔ βου] π1ὲ ταϑδῃ. Αμᾶ ἰῇ (δες 
ς ᾿ ᾿ ᾿ ΄ Η » Η 

ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἵ ἄνθρωποι τὸν 
ἀδυ5 ἴλοξα ψν1}} 566 τδ6 ξφεγ-}9] τὰ68 

θάνατον καὶ οὐ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ 
ἀοϑδίῃ δια ποΐ ὥοΐξ {μὸν Ψν11} πα 11, δηΩ 

ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύγει ὁ 
λον ννὶ ἢ ἄθϑῖσο ἴο αἴ6 8 15 θείη: ἔμπα 

θάνατος ἀπ᾽ αὐτῶν. 
ἀροδαίῃβ ἤτοτυ δοίη. 

1 καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια 
Απᾶὰ 6 1Πχζοῦθϑθϑθο οὔίῃς ἰ[ἷοουδίβ κ6 

ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ 
ἴο ἤοΥβ65 πανΐηβ ὈΘο Ὀγοραγοα ἰπΐο ἍΔΣΙ, δηᾶ 

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι 
ΡΟΣ ἰπμ6 Ὠρδάὰβ οξίμθῃ δ οὔόννῃβ ἱκ 

χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα 
ἴο 5οΙ]α, δπᾶ {ἰπ6 ξδοθ5 ΟΥ Τθηλ 85 ξδοθ5 

ἀνθρώπων, 8 καὶ εἶχαν τρίχας ὡς 
οΥ γλθπ, 8δηἃ ἴον ΨΟΙΘ αν δὲγ5 85 

τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς 
Ὦδῖτθ οξινοσλθθ, δῃηὰ 6 ἰεεῖῃ οὔίμετημ 85 

λεόντων ἧσαν, 9 καὶ εἶχαν 
ΟΥ̓ Ἰἰοἢ 5 1ῆεν ννεσϑ, δηᾶ ἴμον οτο αν 

θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ 
Ὀχϑεαβίριαίο 85 Ὀσραβδίριδία τϑᾶρ Οὗ ἴσο, δηια ἴῃ 6 

φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων 
βουαμα οὐἷπθ ψ 55 ΟΣ μοτα δ5 βουηᾶ οὗ ομαχίοίβ 

ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. 
οὗ οΥ565 ΤΙΏΆΘΔΩΝ τυμηϊὴ ἰπῖο ψναῖ; 

10 καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις 
85 ἔπὸν ἃσὸ Βανί {8115 ἯΚΕ ἴο βΒοοσρίοῃβ 

καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς «αὐτῶν ἡ 
Δ πσἰλησβ, δὰ ἴὰ {ῃ6 1815. οξίμεῃ ἰῃ6 

ἐξουσία -. αὐτῶν . ἀδικῆσαι τοὺς 
αἰ ον οὗ ἱοσὰ ἰο ἔχϑαΐ πε σμἰθοῦϑιν 1τὰ6 

ἀνθρώπους μῆνας πέντε. 11 ἔχουσιν 
ΤΏΘΕ το 5 ἕνε. ΤΟΥ ἅτ Βανὶης 

ἐπ’ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς 
ΠΟΙ, [541 }ι 9} Κκιὴρ τ 6 ΔΙΏΞΕΙ οὗ ἴῃ 6 

ἀβύσσου: ὄνομα αὐτῷ Ἐβραϊστὶ ᾿Αβαδδών 
ΔΡΌΨΕΒ; ὭΒΙηΘ ἴο Ὠἰπὶ ἴῃ Ἡορσον Ἀρδάάοῃ 

1100 

5 ΑΠᾶ 1Ὁ ψ85 ργυϑδῃηὐοα 
[6 [Ἰοου5ὲ5], ποὺ ἴο 

Κι μου, ρυὺ {μαὺ 
8656 5ῃοιἃ 6 ὑογ- 
τηρηΐθὰ ἢνθ τοί, 
δα ὑμ6 τοχηθηῦ ὑὕ}Ὁ- 
ΟἹ μοὶ ῶϑ 85 ἴογ- 
τοῦ ὉΡ ἃ. ϑ50ογθΊοη 
ΜΏΘΩ ὃ κα 8 
τάδ. ΘΟ Αμὰ ἴῃ ὑῇοβα 
ἄδυγ5 [6 χάθη Ψ11 566 Κ 

ἀοαίῃ Ρυῦ ψὶ}} ὉΥ πὸ 

ΤΘδ5 ΠΑ 10, αηαᾶ ὑὸν 

Ψ1 ἀδθϑίσγο ἴο ἀΐϊα με 

ἀθαίῃ Κκοοῦθ πἤροίηρσ 

ἔτούῃ ὑπ. 

Ἴ Δηὰ 6 1 ΚοΏθσσΘ5 

οὗ τ6 ἰΙοουϑύ τὸ- 

ΒΘΙΔΡΙΡΩ͂ ὨΟΥΒΟ5 716- 

ρῬαῖϑαὰ ἴογ ὑαϊ!6; δηᾶ 

ὭΡΟΩ ὑῆθι Ὠθϑδαβ 

[ψ328616] νῶδῦ ϑβϑοιγθᾶ 

ἴο Ὀ6 ΟΥΌΟ 5 ΚΘ ροϊ!ᾶ, 

δῃηᾶ 6} ἴβϑοθς [Ψ6ΓΘ] 

85 Τὴ 5 ἴδοθϑ, 8 μαυὺ 

06 ν δα ὨδΙΓ 85 ΨΟπλ- 

Θ᾽ 5 Ὠδΐσ. Απᾶ ὑμ6ὶγ 

ἰοοίῃ [6.6] 85 ἴποϑδθ 

οὗὐ Ἰἰοη5; 9 δῃα ὑΏΘΥ 

84 Ὀγθαβυριαθ Κ 

ἴσο Ὀσθαεύρὶαίθ. Απηὰᾶ 

ἴ 6 βουμαὰ οὗ ὑοῦ 

ρα [ΨΝ85] 85 6 

ΒΟ Πα οὗ ομαχὶοί οὗ 

ΙΔ ὨΟΥδ65 ΓΌΠΩΣΩΡ 

ἰηΐο Ὀδύ]θ. 10 ΑἸ50, 

670 Ὦδνθ ὑβδ115 δῃὰ 

Βύϊηρα Π|Κ6 5ΟΟΥΡΙΟΏΚ; 

διὰ ἴθ ἐμοὶ ἰδὶϊ5 

ἷ5 ὑπϑῖγ δυύῃοσιῦν ἴο 

συ ἰῇ6 ἴθ ἔἢνθ 

τηοηΐῃ5. 11 ΤΘΥ ἤδνθ 

ΟΥ̓ πρὶ 8. Κίῃρ, 
7Ὁπ 6 8581 οὔ {μ86 

ΘιΌγ55. Τῇ Ἐοῦτον Ὠἰπ 

Πϑὴθ ᾿ἰ5 Α' Ῥδά0ῃ, 

1101 : ΒΕΝΕΕΙΑΤΙΟΝ 9: 12-..-18 

καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει 
8ηά ἴθ ἴῃθ ατὔθεκ [ἰοησ8] πδηῖθ [6 15 δνίΐηδ 

᾿Απολλύων. 
ΑΡΟΉν ΟΣ. 

12 Ἢ Οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν: ἰδοὺ ἔρχεται 
Ἰὰς όοθΘ ἔπε ομθ ψνεηΐ ΟΥ̓; ἸΟΟΚΙ 15 μμμλδτν 

ἔτι δύο Οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 
ψγεῖ ὑνο Ψοθ5 δείεσ ἔῆθϑα (1 ηρ5). 

183 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν" καὶ 
Αμᾶα ἰῃ6 κἰχίῃ ΘΏΒ6Ι ἐσυτηροίρα; δᾶ 

ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν κεράτων τοῦ 
1 Ὠθασγά νοΐοβ.0 οὔὴς οὐξοῦ ἰδ ΠΟ. ΟΥ 1π6 

θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον 
δίας 16 φοιάθα ἔμπα (οὴ6) ἴῃ εἰσ 

τοῦ θεοῦ, 14 λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλ 
ΟΥ̓ ἴῃ 6 αοά,, (Εἴ) βασνίησ ἴο ἴῃ 6 τατον δόσιν 

ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς 
τῆς. (οὔ) ανίπθ ἰῃ6 ἰτυτηροί, Τοοβο τ6 

τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους" 
ΣΟῸΣ ΔΏ5615 ἐῆθ (0665) μανῖῃξ Ὀθθ Ρομπηάᾶ 

ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ. 15. καὶ 
Ὅρου 6 σίνε σ ἰῇ6 ρα ἘΠΙΡχδίθβ. ἈΑπμὰᾶ 

ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἷ - 
ΟΣ Ἰοοβαᾶά πῃ ΤΟῸΣ ΘΏΞ5515 1Π6.(Ο}65) 

ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν 
Βανίωσ ὈΘΘῺ ρσχθρδύεᾶ ἰηΐο ἴῇ86 ἤοὰΣ 8δῃηᾶ δ. 

καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα 
δηά τιοηίῃ Δα ΨψΘΘΙ͂, πῃ οτάοσ ἰδὲ 

ἀποκτείνωσιν τὸ. τρίτον τῶν ἀνθρώπων. 
ἴεν τδν Καὶ}. ἰδ ἰὨϊτα [Ρ810}] οὗ ἰῃ 6 ΤΏΘΩ., : 

στρατευμάτων 16 καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν 
ΘΥΓΆΪΘ5 Αμὰ ἴθ προ οὔίῃμα 

τοῦ ἱππικοῦ -. δὶς μυριάδες μυριάδων" 
ΟΕῃ6Β ὨοΥβα (τη6 ἢ) ἔννοθ τασντῖθαβθ ΟΥ̓ τανυδαβ; 

ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. 17 καὶ οὕτως 
Ἰμροχᾶ ἰβθ προσ οξίμποχῃ. ᾿ ἈΠά, ἰδῸ5 

εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς 
1ϑον [6 Ὥοσβοβ ἴῃ ἴπ6 ν᾽δίοη δηᾶ ἐπ (ΟΠ 65) 

καθημένους ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας 
βιττηδ ὌΡΟΣ ἰμεπὶ, (ἐμθ τα) αν Ὀτϑαβϑριδθ5 

πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις: καὶ αἱ 
ἔοιν. δῃᾶ Ὠνδοϊηΐῃῖϊηθ 8η6 ΞΒΌΙΡΏΌΣΙΚΘ; δπα {π6 

κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ 
ρδᾶβ οξίῃθ ἤοσϑθθὸβ 85 ἢθδᾶς Οὗ ἰοῦ, δμᾶ 

ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ 
οαΐοῦ ἴ6 -ταουῆβ οὗίδοπη [15 ροίϊηβ οοὖᾷδοαοαᾳ 5τα 

καὶ καπνὸς καὶ θεῖον. 18 ἀπὸ τῶν τριῶν 
δα 5ῆοκο 8ηα β]ρῃυτ. ἘΤΟΩΣ ἴῃ. ἰῆγεα 

πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον 
Ῥίασαθς ἔξοδο ΨοῚ6 Κα]ρα 186 ταϊσά [ρϑχὲ] 

Ῥαῦ ἰῇ Οατθοκ ἢ6 
Ὧδ5 [6 Ὡϑῖθ Α4.:}0]΄ - 
Ἰγοι. : 

12 ἼῊ6 οὔθ ψὸ6 ἰ5 
Ῥϑϑῦ. ΤΙΟΟΚΙ Ὑχὸ ΧοσΘ 
ὍΟΘ5 ΔΙῸ σοχηΐηρ᾽ αἴζοι 
1656 ὑπίηρε. 

13 Αῃηα [6 εἰχί ἢ 
8561 ὈΙον Ὠἰὶθ ὑσυχ- 
Ροὺ. Δῃᾶ 1 Ὠρασγὰ 
ΟΘ᾽ ψοΐοθ οὐδ οἵ 
6 ΠΟΥΤ5 οὗ {π6 ροϊάᾶ- 
6 ΔΙῚ μδὺ ἰ5 Ρ86- 
ἴογθ αοὐ 145) ἴο 
{86 ΒΙχίῃβΒἠ δΏρθὶ, ψὯΟ 
μβδᾶὰ ὑπ ὑσυμηροῦ: 
“Ὁῃῦία μ6 ἴθ 88}- 
5615 ὑμαῦ δ Ῥουμπᾶ 
δῦ 6 ρυθαῦ Υῖνοῦ 
ΕἸ ῬΏγα ἴορ." 15 Αδὰ 
86 ἔοι δῆρθὶβθ ΟΣΥΘ 
υαπὐϊοᾶ, σγο ὨδνΘ 
ὨΘΘῺ  ΡῬΓΘΡΑΣΘα ΤῸΓ 
[6 ΠΟῸΓ πᾶ ἄδὺ δηᾶ 
τη δηἃ γυϑϑῦ, ἴο 
ΚΙ] ὦ ὑμϊτά οὗ [ἢ 
Τ16Ώ.. ' 

106 Αὐὰ ἐπα. πυπι- 
ῬΘῈΓ οὗὨ 8 διχηΐθθ 
Οὗ ΟΔΥΔΙΥ 5 ὑὕνο 
ΓΙΑγτῖδαβ οὗὐ τηντίϑαςξ: 
Ι Ὠρασγά ἰζὼ6 πὰμπι- 
ῬθῸΥ οὗ ἤθη. 17 Δῃάᾶ 
ὑῃ15 5 ΠΟ Σ 580 
ἴὴ8 ἤοΟΙΒα5.. ἴῃ. {8 
γι δίοη, δὴ ὑμοϑα 
δοαίθα οὐ ὑδοίη: 
ἴον Βδᾶὰ ξἔϊγο-σϑά 
δα Ἐγϑοίῃ -Ὁ]π6 
δὴ 5ΒυΡΏ  - ὙΘΙΙΟῪ 
᾿Ογθαβύριαῖος; δῃᾷᾶ {88 
Ἡβϑδᾶβ οἵ (8 ΟΥΒΕΒ 
ΜΟΙ 85. ᾿όδᾶβ οἵ 
1Ἰοη 8, δδῃᾶ ουδ οἵ 
ὑπο ῖν του. το δῃᾷ 
ΒΥΛΌΚΘ 86 ΒΌΙΡΠῸΣ 15- 

Βαθα ΤΟΥΏ. 18 ΒΥ 656 

ἴσχε ρίϑριιθϑ 8 ὑμιτά 
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τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ 
οὔθ. ᾿τρῶ, ουΐ οΥ ἐπα Ἔσο ααπᾶ οξίδε 

καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ 
516 Δηα οὔ τμ6 ΒΌΙΡΒΌΣ οὗ 86 (ομ6) 

ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. 
βοίπε οὐ οὐὔΐοξ.͵ ἴῃ 6 ταοῦ 85 οὗ ἱμοχὰ. 

1. ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ 
ΤῊ [Ὁ διυίδουιν οὐίῃθε ἤοῦθο ἴθ {π6 

στόματι:. αὐτῶν ἐστὶν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς 
το οὗίποτα 15 ϑιάὰ ἃ ἰδ 14.115 

αὐτῶν. αἵ γὰρ οὐραὶ Σ:;᾿αὐτῶν ὅμοιαι 
οξίμοαι; 6 ἴοῦ. (815 οὐίμειι (οῃδ5) πὸ 

κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ὄφεσιν ἔχουσαι 
ΐ δῃᾶ ἰῃ.- ἴμοχὰ ἰο βεσρειΐϑ, (οτλ65) Βδνταβ Πθϑάᾶβ, 

᾿ ἀδικοῦσιν. .. 
ἴῆον δῖ ἰσϑαίϊῃς ἀπε σμιεθθειν: " 

20 καὶ οἱ ᾿ἰ λοιττοὶ εἰ τῶν ἀνθρώπων, 
, Ἀπα ἴδ6 Ἰοξζονεσ (ΟΠ 65) οἵ π6 ΤΏΆΘΩ, 

οἷ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐ ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, 
Ἅ00 οί νόον Κρ πὰ [ἢ6 Ὀ]δριιθ5 ἴπ 656, 

ετενόησαν . ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν 
ΝΣ δΥ Ξερεπίεᾷ. ̓ οαΐ οὐ 16 ψοῦκο οὐ 6 πδηᾶβ 

αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ 
οὔ ἤρα, ἰὰ δεᾶες {μ8ὲ ποῖ. εἶμεν ΨΜ11 νουδρ ἰμ6 

δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα - :- τὰ χρυσᾶ 'καὶ 
ἀθγλοῦβ δρᾶ ἴῃ 6 [Ιἅο15 ἘΠ6 (οἢ 65) δβοϊᾶρθῃ δηᾶ 

τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ 
186 (οι 65) ΤΩδαᾶδ ΟΥ̓ Βῖῖν 9 μπᾶ 18 (ο΄ 65) 

χαλκᾶἄλ καὶ τὰ . λίθινα 
τοοὰδ Οὗ ΠΟΌΡΕΥ͂ δηὰ 1ῆ6 (ΟΠ 65) ΤηδΔαθρ οὗ βίοῃϑθ 

καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν . 
Δηῃᾶ ἴδε (Ομ 65) ᾿ψοοάδθῃ, νοι Ὡοι ΠΟΥ ἕο ΡῈ Ἰοοκίηῃδ 

δύνανται οὔτε ἀκούειν. . οὔτε 
{πον το 8016. “ΚΏΟΣ τὸ ,ο Ό8 ξεἴ-ϑ 1: ΠΟΥ͂ 

περιπατεῖν 421 καὶ . οὐ’ μετενόησαν 
ἴδεν στερρηΐϊοα ἴο Ὀ6 νδΙκίηρ' δροιΐ, δι. ποΐ 

ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε . ἐκ τῶν 
οὐδοῦ  ἰμ6. ταυγάσση. οὗ μετὰ. πὸρ οὐδοῦ {πὸ 

φαρμάκων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας 
ἀγαΕ5.. . Οὗ ἴμθσα. ὕοσ Οαξ ΟΕ ἴᾷ6 ξοχηῃϊσδίιομ 

αὐτῶν. οὔτε ἐκ. τῶν κλεμμάτων αὐτῶν. 
ΟΣ ἴοι που. ουΐ οὐ 6 . {μϑέῖϊβ.. οἔ ἴμοχὰ. 

10 Κα Καὶ ἢ εἶδον., ἄλλον ἄγγελαν. ἰσχυρὸν 
158 .δῃοίῃεε τΘΙΛΞ6]. ΒΙΤΟΠΒ ᾿ 

ΑΘ θα εν. οὐ ἐκ  - - τοῦ “οὐρανοῦ; 
βίθρρίηξ ἀοννῃ" ᾿ ΟΠΤΟΣ. 186. Ὦρδνθε, 

περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ .- ἡ 
ΠΑΝ] ΒΘΘῈ ἕχοννα ἀρουξ. ον οΪουα, -: δηᾶ 16 

ἴῖρις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν": αὐτοῦ, καὶ τὸ 
Τα “ὍΡΟΣ [6 ᾿ἤρδα΄... οἔ τη, δηά ἰδ6. 

οὗ 6 ἴθ ἢ ΜΟΙΘ 

ΚΕἰΙ116α, ἔτοῦχ ὑδ8 

ἔτθ δῇ ἔῃ βιῆοκθ 

δοἃ ὑῇθ ΒΌΙΡΒΟΌΤ 

ΜΏΪΟΘΗ ἰσϑυαθα ἔουθῃ 

ἔτοχα ἐμοῖσ. χουίῃδ. 
19 ἘῸΓΣΓ 6 δυύΐδοσ- 

ἀν οὗὨ ῇ6 ΠΟΥΞΘ5 

ἰΞ ἰῇ {μοῦ τουΐῃϑ 

δὴ ἴῃ. ὑμθ. ὑδ 5; 

ἴοΥ {μϑὶ ὑδ115 8:6 

1Κὸ βουρϑηῦβ δηᾶ 

Ὥδνθ προδαᾶβ, ϑδῃᾶ 

ΠΕ ποθ ὑπ 7 ἅο 
ὨδΙΤᾺ. 

20Βυῦ. 6 γσχγϑϑῦ 

οὗ πὸ θη ΜΏΟ 

ΜΕΘ ποὺ ΚΙΙΘά - Ὁ 

ὕμ8ϑ8. ρίδϑθιθβ αἱάὰ 

ποῦ τοροηῦ οἵὗὐ {δμ6 

ὍΟΣΤΚΘ οὐ ὑπ6ὶῚ Πδηάξ, 
80 ὑδμαῦ, ποὺ 5ῃουϊά 
ποῦ ΜΟΥΒΗΐΡρ ὑδ6 
ἀϑιλοῦβ δηα ὑδ8 

1015. οὐ ροϊὰ δῃὰ 
ΒΙΊΊΝΟΥ δηα ΟΘΟΡΡΘΙ 

δὰ βοῃβ. δὴ ψοΟΩ͂, 

ΜΏΪΟΒ σδὴ ΠΘΙΌΠΘΥ 

866 ΔΟΙ ΘΆΔΙΓ ΠΟΥΙ͂ 

ΜΑΙΚ; 2 δηᾶὰ ὑπο ν 

αἰά. ποὺ τϑρθηῦὺ οἵ 
ΠΟΥ ΤΌΤ ΘΥ5. ὩΟΥ 
οὐ ὑμῖν βριγ δὺο 
Ῥγϑδούϊσος ΠΟΥ οὐ ὑῃθὶγ 

ξοτηϊοαύίοη ποῖ. οὗ 

μον ὑμοεί. 

ΠΑπᾶ -ι "Β 8. 
ΒΟΥ ΠΟΥ βύσοῃρ 

ΔΏΒ6ΙῚ ἀσϑοθηαϊηρ 

ἔγοὰ Ὥθδνθῃ, δισδγοᾶ 

πὶ ἃ οἱουά,. δα 8 
ΤΘΙΔΌΟΝ 88 ὌΡΟΩ 

Ὠἰϊθ ἢαϑᾶ,: δῃῇᾷ ὨΪξ 

1108 ΒΕΨΕΣΙΑΤΙΟΝ 10: 2-ὐ 

πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες 
ἔδοθ ΟΕ τ 85 ἐπα. βῦῃ, δῃᾶὰ {μα ἔξεοΐ 

αὐτοῦ ὡς στύλοι πυρός, 2 καὶ ἔχων ἐν τῇ 
ΟΕ τὰ 856 Ὀ1Π|δῖὴ οὔβζε, 804 δνὶὴρ ἴῃ (86 

χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεῳγμένον. 
Ὦδηδ οἵ εἴα 11{{16 ἐρύκει Βανίηξ Ὀθθρ ορϑηῃθᾶ ὑρ. 

καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν 
ἈΑῃμάὰ Βορυξ ἐῇξε ἔοοῦύ οὔ πίστη ἰὰᾷ6 στὶρῃξ (οη6) 

ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ 
ΡΟΣ ἴδ 6 568, ἰῃ6 Ῥαΐ Ἰϑξὶ (6) ὕὑροχ 

τῆς γῆς, 8 καὶ ἔκραξεν ὠνῇ εγάλη 
1με ααγίῃ, . δῆ. ἢὯθ6 οτἱρα ουὲ ἯΝ νοῖςα ἀλδνο δὶ 

ὥσπερ λέων μυκᾶται. καὶ ὅτε ἔκραξεν, 
85 - ον Ἰἰοὴ ἰ5 τοδτίηρ. Αμὰ ΏΘη Π6 ογῖθα οαΐ, 

ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν 
5ΌΟΚΘ ἴ6. βϑενβ ἐμυμᾶθσβ [86 . οὗ βεῖνϑϑε 

φωνάς. 
νοΐορθ5. 

4 Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, 
Αμα ΨψΜΏρα ΒΡΟΚΘ 186 βονθὴ ἰμλυηάθυβ, 

ἤμελλον γράφειν' καὶ ἤκουσα φωνὴν 
τ ὰ5 αροῦῦδ ἴἰο Ὀ8 ψυϊησ; δηᾶᾷ 1 ρδσᾶ νοΐοθ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν Σφράγισον 
οαΐοῖ {π6 Πθανθ δ 16 3.681 γοιὰ 

«' 
ὅς ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί; καὶ 

ϑνλδὲ (ἐπ 55) ΒΡΟΙΚΚ6 186 βενθὰ ἰὰλυαηάουβ, δηᾶᾷ 

μὴ αὐτὰ γράψῃς. δ. Καὶ ὁ ἄγγελος, 
ποῖ [θυ νοῦ 5Βμοι]α νυτῖΐα. Ἀμπὰ τὰ 8591, 

ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης 
ΜΟΥ 58 Ὠδνίηρ βίοοάα ὭροΟΩ ἐπα 

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἢρεν ᾿ τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
δα ὉὩροὴ ἴδ 6 φαγῇ, Ὧθ 117ἰ6 σπρ [86 Βαμα, ΟΥ̓ έτη 

δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανόν, δ᾽ καὶ ὥμοσεν͵ 
μς τἰσμΐ (οπε)᾿ ἰπῖο {πῃ 8 Βεανθῃ, διά μι 5 οχο 

ἐν τῷ ζῶντι: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν. αἰώνων, 
ἴῃ 18 6 (ὁπ6). Ἡνίηδσ πο 16 8865 οὗ ἰδ6 8668, 

ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν ᾿καὶ.. τὰ εἐν 
ΨΜῈῸ οτρδιρᾶ.,, τμ6 "Ὁ ̓ Ἀβᾶνθῃ - δῃηᾶ δε (ΒἸ ΡΞ) ἢ 

αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ "ἐν αὐτῇ 
αξ δηἃ ἐπα - ϑασίῃ. δμπᾶ ἴδε (1558) 1χ 1 

καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ “ἐν αὐτῇ, 
δὰ 6. 5 8568 Δη64 ἰπ6 ([Π1η55) ἴῃ ΄᾿ 1, 

ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται: 7 ἀλλ’ ἐν ταῖς 
ἰδὲ ΤΣΩΒ πο γο ψἱΡ6; [911 τὰ τἋΠ6 

ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, 
ΕΣ οὗ ἴῇβ8β νοϊὸθα οξίμῃθ βενθΐῃ - 8ΏΡΕ61], 

ὅταν... μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ 
ΜΏΘΠΘνΟ δ6 τρὲς Ῥε᾽ τ ρϑθξ ἴο Ὧ6 ἰχυγη ΡΘΌΏΞ, δηα 

ἔϑοβ, 5 85 ἴῃ 50}, 
8) πὶ 2166 66 
85 ΘΙ ΡἾΠΔΥα, 2 δαὰ 
Ὧ6 δᾶ ἴῃ: Ὡἷβ Βαμᾶ 
8. 110016 ΒΟΙΌΪ, ορθηθά.. 
ΔΙΗΩ 6 βοὺ ἢἶ5 τὶρῃῦ 
ἔοοῦ͵ ὕροὴ ἔμ 868, 
Ῥαῦ Ὧΐδ δῦ οὔθ ὕὉροι 
(ῃ6. δαί, 8 δὴ 88 
οὐἱϊθᾶ οαἐ ΕΝ 8ι Ἰουᾶ 
γοῖσΘ δὺ 85. ψΏθῃ. 
ὃ 1ἰοὴ 'τοᾶσβθ. Δηᾶ 
ΜΘ 86 οτἱθὰ οι, 
Ὁπ18 “ βϑνθὴ ὑδαπάθυ5 
αὐὐοτϑοα ὑμϑῖσ. ΟΜ: 
γοΐδαβ. εὐ 

4Νον δὴ [μ6 
Β6υθὴ ὑπυη θυ 5 ΒΡΟΚΘ, 
να 5. δὖ π6 ροϊηῦ 
ΟΥ -'συϊῦϊησ; θα Σ 

ρα 8. νοΐθθ οὐ 
οὗ Ὥθδνθὴ β5ᾶν: “3681 
ἋΡ ἴθ ὑμῖηρα ὑδ6 
56 ὑπο Υ5. ΒΡΟΪΚΘ, 
804 ἄο ποὺ πχὶΐθ 
ὑβθῖὰλ ἀοψ.᾽ ὅ Απμᾶ 
[8 8561] ἰδᾶδξ 1 
ΒΕ δὐϑηάίηρσ οὐ ὑπ 
588. δηα οὐ ἐπ6᾽ ΚΝ 
τοϊδϑᾶ. ἰδ τὶραὺ ᾿δηᾶ 
ἴο Ἀδδνθη, 6 ἀπά Ὅν 
[88 Οὔθ ὝΠΟ Τνοκ 
ξοσδυοῦ δηᾶ ΟΥ̓ , ΨὯΟ 
ογοαίθα ἴδ. πϑανθα 
δὰ {π6 ὑμίηθρβ ἴῃ 
16 δῃὰ ῃ6 θασίῃ 

Ὦ Ἰαηᾶ ἰμθ τὨϊὴρ5 [ἢ 
ἃ ϑῃᾷ ἔῇθ 806 δῃᾶ 
518. ἰΐϊηρα ἴῃ Ὁ, Ὧ6 

ΙΒ ΜΟΣΤΟ: “ὙἼΤΏΘΤΘ. Ψῃ}Π 

ῬὈ6 ὯΟ0 ΔΘΙΔΥ. 8ΘῺΥ 
Ἰοῶροῦ; ΤΌυὺῦ ἷἱπ [ἢ 

ἀδὺβ οὐ 6 βουηᾶ- 
ἸῺ οὗ [88 βουθηΐῃ 88- 
ΒΕ, ΨΏΘΩ Ὧ6 ἰ5 δρουῦ. 
ἕο ὈΙΟΝ ὖβ ὑτατηθοῦ, 
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ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ, ὡς 
να Βηϊσμοα ἰδῆς Ταγϑίουν οὔ ἄἀοᾶ, 85 

εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους 
6 ἀφοϊδγθα 85 βοοᾶ ποὺ ίο ἰδ οἱἉ πἰπηβθ βίδανεβ 

τοὺς προφήτας. 
1}.1.} Ῥτορῃοῖβ. 

8 Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ 
Δηρᾶ ἔμ6 μδαννν νῶϊ Τμοαγσγάὰ οὐδοῦ ἴῃς 

οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν μετ᾽ ἐμοῦ καὶ 
Ἄρανθῃ, ΕΞ ΘΥο ΒΡΘΑ ΚΒ δ 2119} ΤΩ δὰ 

λέγουσαν Ὕπαγε λάβε τὸ 
βασὶηδ ΒΘ γοῖ βοίπρ πο σ τ, Κο σοὺ τδ6 

βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ 
ἩκΕ6 θοὸς π6 (ομ6) μανίηβ θδοι ορεῃοᾶ Ρ ἴῃ ἐμ8 

χειρὶ τοῦ ᾿ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ 
τὰς (οὔθ) πανίηβ 5ἰοοα ὍΡΟΣ 

ῆς. 9 καὶ 
ἀπ, Απᾶ 

Ἀδῃᾶ οὔθ δῆδ6ὶ 

τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς 
τῃ6 868 δι ὑροὸῦ ἱμα 

ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ 
1 Θηΐ ΟΥ̓ ἰονναιῖὰάὰ ἰδ6 8561 βανίηθβ ἴο Πίτῃ 

δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει͵ 
ἴο αῖνθα ἰοτὴβ ἰῇξε ἨΐζΠδ6 Ροοκιοῖ. Ααπμᾶ ἨδΘ ἰ5 βασ τη 

μοι Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ 
ἰοῖὴα Ἰάκο οι δῃᾷ εϑδὶ σοῦ ἄοννῃ 1, δαὰ 

πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
1 1 τακο Σου οὔ γοὰ ἰῃ6 οανὶν, Ὀπὲ ἴῃ {μα 

στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 
του οἔἴγνου ἐν θα βοὸς 85 δοῦσδυ. 

10 καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς 
Αμρᾶά 1ἴοοὸκ ἰῇ πε θοοκιοὶ οὐδοξ. ἴδε 

χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ 
ΔΩ, οὗ ὮΘ 856 1 πα 1 δἷἱθ ἀόονὴ Δ, ὅπὰ 

ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ: 
ἀνα ἴθ 6 τποὰΐῇ οἔτθ 8ἃ5 ΠΌΘΟΥ ϑβνεεῖ; 

καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη 
δὰ ΨΜΏρΩ Ταῖθ 1, νδβτῆδας ὈἱϊΐοσΣ ἐπα 

κοιλία μου. 11 καὶ λέγουσίν μοι 
οαντν Οὗ τῇϑ. Αὐμᾶὰ τῇΟΥ ἃχδ βασι ἴο ΤᾺΘ 

Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ 
1 15 Ὀἱηαΐηρ γοὰὺ δρϑίῃ ἴο ΡΌΟΡ 65. ὌΡΟΣ 

λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ λῶώσσαις καὶ 
ῬΘορῚΕ5 ὃ ἰίο πϑίδοῃβ δῃᾶ ο ἰοῦσι. 5 δῃηά 

βασιλεῦσιν πολλοῖς. 
ἴο ΚΙηΡ5 Ταϑην.- 

Ϊ Καὶ. ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος 
Δηὰ ννδ8 σδίνθδσ α;. ἴο τὴ τϑεᾷ ἨΚ6 

δάβδῳ, λέγων Ἔγειρε καὶ μέτρησον 
ἴο βίβξ, (οἡ 6) βαγνίηρ Εἶδο νοῦ ᾧὕρ δ8η68 τη ΘΌ ΤΟ γΟὰ 

1104 

8 ϑϑοσρα δβϑογοὺῦ οἵ 
αοά ϑδοοοσαϊησ ἴο 
1886 βοοῦ ποῦν ΨΏΪΘΩ 
Ὧ6 αδοϊαγεάᾶ ἰο ἢὩϊ5 
ΟὟ 5΄ανοθ 8 ὈΣΟΡἢ- 
οὖ 15 ἱπαθϑράᾶ ὑτζτουρῃῦ 
ἴο ἃ Βηΐ5η. 

8 ΑὐὴΠὰ ἰῇ νοΐσθ 
ἰῃὺ 1 πραγ οιυῦ 
οὗ Ὠθᾶνθὴ ἰ5 5068 Κ- 
5 δροΐηῃ ὑὶῖ πὶ 
δη ἃ 5αγίηρ: “6Ἃο, 
ἴα Κα ὑπ ορϑῃθαᾶ 50Γ011} 
ἰμαὺ 5 ἴθ ἐπ ϑηᾶ 
οὗ ἐῇθ δῆρει ψΨΏΟ 
15 βδηδίηρ οὐ {6 
868 8. δὃη ἃ οὐ 8 
οαγίῃ." ΘΑηΩ 1 πϑηΐ 
ΜΌΥ ἰο ῃθ6 δῆρϑιὶ 
δηᾶ ἰοϊὰ Ηἰπὶ ἰο ρῖνθ 
ΙῺΏ6 ῃ 11016 5ΟΓ͵Ο]], 
ΑΠᾶ ὯΘ6 5δἱα ἰο τη6: 
“ἼΑΚΟ ἢ 8ηῃὰ ρδΐ 
1 ἃρ, δἃῃα ὁ {11 
ΙΆΔΚΘ ΥΟΌΓ ὈΘΙΥ Ρὲὺ- 
ἰδ, αὺ ἢ γοῦν του 

ΜῈ Ρ6 5ιυθοὺ 85 
ΠοηΘν. 10 ΑΠΑ͂ 1 ἴοοκ 

86 δ{Π6 501Ὸ}1 ουΐ 

οὐ ἰμ6 παῃμᾷ οἵ ἐμ8 
ΒΏΒΘΙ δῃὰ δἰ ὁ αὖ, 
δῃηῃἃ ἴθ ΙΔ τοις 
1 8 βϑννοοῦ 85 Ὠοη- 
ΕΥ; Ραὺ ψΏΘη 1 Ὠϑᾶ 

οαΐθῃ ὃ Ρ, ΙῺΥ Ὀ61- 
Ιν Ψψὰ5 ταδᾶρ Οἱ ρου. 
11 Αηα {πὸ} κδϊᾶ ἰο 

τὰ: “Ὑοῦ τχϑδὺ ὈΓΟΡΗ- 
ΘΟ δραΐηῃ πὶ γχο- 
Βατὰ ἴο Ῥϑορῖὶοβ δῃάᾶ 

Ἴ δύο 8δῃη4 ἰοΠΡΊΘ5 
Θηα ΙΏΘΩΥ Κίηρπ.᾽ 

1 Αμᾶ 8 τεορα πϊκ6 

8 τοῦ ψὰβ δὶν- 
6 6 85 [6 »καἱᾶ: 
“οὔ ὕὉ0 δῃὰ τθαϑυγσα 
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τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ 
16 αἰνῖπο μαριίϑέίου ΟΥ̓ ἰῇ 6 αοάὰ «ῳῃά ἐδ 

θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν 
ΔΙ8Γ . 8Πᾶ [Π6 (οΠ65) νουϑῃϊρίη δ πῃ 

αὐτῷ. 2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν 
1. Αμὰ με οουτίγεγαά ἰδ (ο6) οὔΐίδίαθ 

τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν, καὶ 
οὗ ἴῃς. ἀϊνίηθ μαριϊδίίοη σον γοῖ οὐδ ουΐδίαθ, δηᾶ 

μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη 
Ὡο ὁ γοῦ 5Πουα τῆθαϑυγο, θοδαβα ἐξ ννα5 σίνϑαι 

τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν 
ἴο 6 παίϊοηθ, δὴ {8 οἷν 8 ΒΟΙ͂ν - 

πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα καὶ 
ἴον ν»Ἐ}}1 ἔσυρ ]6 Ὁ τηοηΐ ἢ 5 Σοσίν δα 

δύο. 8 καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν 
ἕνο. Αμᾶ 15 σῖνα ἰοΐθς ἰψὸ νυ θθ5β65 

μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας 
Οἔηθ, δηα δον ΨῚῈ ὈΥΟΡΏΘΕΥ ἄδν5 ἐπουβδηα 

διακοσίας ἑξήκοντα, περιβεβλημένους 
ἔννο πυῃατεα δἰκίν, Βανίπρ ὈΘο ἰγοννῃ δρουΐ 

σάκκους. 4 Οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ 
βϑοκοϊοίῃ. ΤεσΘ δτ6ὸ ἰδ ἔνο οἱΐνθα γρθβ δηὰ 

αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ 
16 ἔνο ἱ᾿διηρβίδιᾶθ ἐπ (ο65.) ἱἰπ βίβθῃ!ξ οἱ ἐπ6 

κυρίου τῆς ἑστῶτες. 
Ἰοσγὰ οξίῃ δίῃ Βανὶπε βιἰοοᾶ. 

5. καὶ εἴ 5ΟΘϑΘτις αὐτοὺς θέλει 
ΔΙΩ͂ 1 ΕἾ 4Ά.22741-] ἐπουα ἰβ ὙΠ ΩΝ 

ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ 
ἴο ἐγϑοϑῖ Ὡλυ  Ὠ ΘΟΌΒΙν, τα ἴβ5 βοίῃξ οὖ οκἵ οὗ ἴῃς 

στόματος αὐτῶν καὶ κατε 
το ἢ οὗ ἴπρὴ δηα [115 ραίϊϊηρ ἄοννῃι 16 

3 να 3 “Ὁ ᾿. 3, ΄ 3 ΑῚ 

ἐχθροὺς αὐτῶν: καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς 
ἐχθρου οἵ ἴμπουυ; δῃᾷ 1ξ δῆψομθ 5ῆουα Μ11 ἰμρηλ 

ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν 
ἐο ἐτοδὲ τυ ςθουϑιν, ἴῃι5 [115 Ὀἱπαϊη 5 τὰ 

ἀποκτανθῆναι. 6 οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν 
ἴο 6 ΚἰπΠ6ά. ἸΏ656. 816 βανίὴβ ἱῃ8 δυΐπουῖν 

κατεσθίει ᾿ τοὺς 

κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς 
ἰοβῃυΐυρ ἰβθα ἤϑανθῆ, ἰῃ οζγάρν ἐμαὶ ὥοΐ σϑίῃ 

βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας 
Θ ΤῊΔΚ το δύο ΠΌΝΟΝ οὗ [86 Ῥσορῆθον 

αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν͵ ἐπὶ τῶν 
οὗ ἴβοίω, δῃᾷ ϑδυϊμοσιίν πον ὅτ μανΐηρ ὍΡΟΣ ἴδα 

ὑδάτων στρέφεν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ 
νναΐοσβ ἐο Ὀ6 ἐυσΐϊη ἔμε ἰπίΐο ὈΙοοά πᾶ 
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ῃ86 ἰδθρῖα [588ποΐτ- 
ΘΙ} οἵ αοαλ δηά 
8 δἰ δηά ἐῇοβα 
ΜΟΥ ΒΏΙΡΙρ ἴῃ ἰὐ. 2 Βαϊ 
85 10 (8 οσουτγίναζα 
ὑμαῦ 5 ουδίαθ ἐπ 
ἔθ 16 [βϑῃμούαδευ ], 
οοϑδὸ ὃ ΟΙΘΑΣ οὐ 
δῃη ἃ ἂόο ποὺ 1χγ68- 
516 ἰδ, Ῥδοδαβα ἱἐ 
Ὧδ5 Ὀδθὴ ροίνθῃ ἰο 
6 ἡϑύϊοῃβ, δηα ἔθου 
ΜΨ111 ὑγ8 2016 6 ΠΟΙΡ 
οἱὐν πηδογίοοῦ ἴοσ ἔοτ- 
ὑγ-ῦνο τηοηΐῆϑ. 3. Αμᾶ 
Ὶ Ψ}|Μ1 οαυδο  ὑνο 

ψἰζθσϑθεσ ἴο Ὀτορἢ- 

ΘΩΥ 8. ὑπουβδαηᾶ ὑνο 

Ὠυπημασρα δηᾶα καἰχὺν 

ἄδιν5 αἀγθϑβθα 1 58οῖζ - 
οἸοίῃ." 4 ἸΏρΘσΘ 816 
[5ΥΥΩὈΟΙ χοᾶ Ὁ] ὑμ6 

ὕνψο οἱἷΐνθ. 65 δμᾶ 

[56 ὑχο ἱ᾿ϑιηρϑίδηακ 

διηα ἃῖ6 βίδῃσίηρ Ὀ6- 

ἴοσθ 6 Τιτὰν οὗ [86 

θαυ ῃ. 

ὅ Αὐηὰά ἃ δῇγοηθ 

ψοηΐ ἴο ὨΔΙΙ 61, 

ὭγΘ ᾿ἰδβθϑ Του ἔσο 

Τοῦ του δὰ ἀ6- 

ΨΟΌΤΚ ὑπο ΘηΘΙΪΘ 5; 

δηὰ 1 δῆσψομθ βῃου)α 

ψαηῦ ἴο Ὠδύτ ὑῃ6Π), 

ἴῃ [πῃ ἸἸΘΏΠΟΥ Ὧ6 

τχαδὺ 6 ΚΗΙΘα. 6 ΤΏΘΘΘ 

Ὦδνθ ὑπ. δυποῦῖν 

ἴο 5ηὺ ὉΡ Ὠθανθὰ 

[18ὺ ὩοῸὺ ταῖῃ β5ῃμοιπᾶ 

411 ἀυσίηρ [πὸ ἄδν5 οὗ 

Ὁ μοὶσ στο ϑυ ὴρ, δηᾶ 

[16 δύ βδυύμουν 

ΟΥ̓́Σ 86 ψναύους ἴο ΓῺ 

θαι ἰηΐο ὈΙοοαᾶ δῃηῃᾶ 
ἐτνττνι, δι τστιν τς ιε΄ τυ το τς... 

1: αοά, ΒΑΕ ΘΥσ18; σεμονδῃ, 955. 40 Τὴ Τιοσᾶ, ΑΝ ΈΘΥμσΙΒ; 118 (οᾶ, 

σπ|ι τὴ6 Τιοχὰ αοά, Αττὰ 1,2. 
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πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις 
ἴο σδγαϊϊο ἐῃ δδυΐῃ ἴθ ΘΟ ὈΙΒΡῚῚΘ 885 οὔθ 5 

ἐὰν θελήσωσιν. ᾿ 
λον ΟΣ [Π6Υ χϊδῃΐ νυν 15}. 

7 καὶ ὅταν - «πελέσωσιν τὴν 
Απᾶ ΘΝ οΥ ἴδον βῃουϊᾷ δηΐσἢ τῃ68 

μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ 
νυϊίρθββ ΟΥ ποθ, ἰῇ τὰ Ρθαθέ ἐδ6 (ο16) 

ἶ τῆς: ἀρύσσου ποιήσει μετ᾽ 
βίθροίηβ Ὁ ουὐΐοῦ ἰδα ΔΌΨΒ5 ΨΠΥΔΚΟ ΨΙ 

αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ 
1 ο᾿ νᾶ Σ 8ηα. Ψν11 σΟΔΟΌΕΥ ΕἸ νοοῖ δᾶ 

ἀποκτενεῖ αὐτούς. 8. καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν 
10 111 ΚῊΙ ἰδοχη. ᾿Απὰ ἰἢςφ 8116 (Ὀοᾶν) οὗ ἔϑχῃ 

ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης 
ἼΡΟΩ ἴῃ6 Ὀγοδᾶ νναν οὔθ. οἱΐν 1τὴ8 δτοαῖ, ᾿ 

ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ 
δ..2 4} {19} 15. ὍΘΙΩΒ οαλ]6α ΒΌΪΤΙ ΓΔ} ϑοάοζη διὰ 

Αἴγυπτος,. ὅπου καὶ ὁ ..- κύριος αὐτῶν 
Εν ῦ, ΒΕΧΟ 8150 ᾿ἰμ6  Τιοσχά ΟΥ̓ ἴμϑῖὰ 

ἐσταυρώθη. 9 καὶ βλέπουσιν ἐκ 
τνα5 αΐ οἡ βίβικο. Αμᾶ παν δῖ Ἰοοκίηρ δὲ οι οὗ 

τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν 
16 Ῥεορῖθβ δῃᾷα ἰὑγῖρεβ επὰ ἰοῆριιεβ δηᾶ ᾿δίϊοῃβ 

ἀναβαῖνον ἐκ 

Ρ 

τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ 
16 ξδθὴ (Ὀοαν) οἱ πϑῖὰ δ ἴῆτεθ δπηᾶ 

ἥμισυ, καὶ: τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ 
81, δ ἃ {ῃὲῈ δ! (Ροαΐ65) οἵ ίμοα ποῖ 

ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς 
ΤῊΘΥ 816 1οϊθης ξο οὔ αἴοὸ 6 πὲ ᾿ ἑπῖο 

μνῆμα: 19. καὶ οἱ κατοικοῦντες 
ΤΩΘΙΆΟΥΙΒΙ (ἰοχ}). ΑΠπα 88 (οἢ 65) ἀννθιηδ 

ἐπὶ τῆς γῆς“ χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ 
ὌΡΟΩ ἴθ φασΐῃ 8τὲ σϑ]οϊοίηρ ὑροῦ. ἰμο δμᾶ 

ες εὐφραΐίνονται,: ᾿ καὶ . δῶρα 
ΔΥΘ ΤᾺ ΔΙῚ Ρ ἰΠΘτήβον 5 νν6}1-τηϊη θα, Διά Βιξὶ5 

πέμψουσιν ἀλλήλοις, -. ὅτι οὗτοι οἱ 
ἴμλον 1] βαθᾶ ἴο οὔϑ δποίδονυ, Ῥθοϑϑβα ἴβεβα {86 

δύσ προφῆται ἐβασάνισαν ᾿ τοὺς. 
ἔννο [92.5}9} 6 Ὑ- τ] τοτταθηἐθα ἴῃ (ΟΠ 65) 

κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 
, ΑΙ 5, ἌροΩ πα δϑχίῃ. 

11. καὶ μετὰ. τὰς. τρεῖς. ἡμέρας καὶ ἥμισυ 
“τ Αῃάᾶ. δέος. πὸ ἰῆσχεα ἄδυὺβ δῃὰ ἢ8]1 

πνεῦμα ζωῆς - ἐκ -τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν 
Βρϊσιὶ ΟΥ6 οὐδοῦ, 6 αοά εηΐεσθοαά ἴῃ 

αὐτοῖς, ταὶ ἔστησαν ἐπὶ: τοὺς πόδας αὐτῶν, 
ΤΆθσχα, χὰ ἴμεν βΒίοοῦ πρὸ {π6᾿ 2εοῖ οὗ ἤθτ, 

καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς 
δᾶ ἔδθεσ δτοαῖ Ζ6 11 οοΐο τὑροὰ πὸ (ΟΠ685) 
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ἴο 5ὐἶκο ὑπ δασίῃ 
ψὶ ονοῦν δογὺ οὗ 
ὈΪαροθ δ5 οἵΐθῃ 85 
6 7 ψ]5Ώ. 

ἼΑμάᾶ σψῇθ. μον 
Ἦδνθ δηϊθηθα ὑπμοὶτ 
νη ϑϑίηρ, ὑπὸ τ]ὰ 
Ῥοαδὺ ὑμαῦ δβοθηάβ 
οαὖῦ οὗ ἰᾷ6 δθγϑ88 
νὶ τβκθὸ ψ8Ὶ πὶ 

θὰ δα σοηα8Γ 
ἴθ δορὰ ΚΙῚ ἰἤθῃ. 
8 Αῃἃὰ ὑπο σοῦθϑθ5 
Ψ}Π1ι Ὅ6 οὐ {ὑπὸ ῬὈγοδᾶ 
ΨΥ οὗ ἰδ ρυϑαῦ 
οἷν ψΏΪΟΩΏ ἰ5 ἴθ 8 

ΒΡΟΪΓΙΛΙΔῚ. 5686. Οοδθὰ 
Θοάοϊη δδῃᾶ. Ἐργρΐ, 
ΜΏΘΥΘ ὑπο Τιοσὰ τῦὰβ 
8150 ἱτρϑ]θᾶ. 9 Απὰᾶ 
ἴποβα. οὐ ἐῇθ ρθο- 
ῬΙῈ5 δι {Ὶ0 65 δῃᾶ 
τοῆρθ δῃηαὰ παΐϊοηβ 
Ψ11 Ἰοοῖκ. αὖ ὑμοὶν 

ΟΟΥ̓ΡΒΘ5 ἴῸΓ ὕὮΧΘΘ δηᾶ 
8. ὯΔ: ἄδυ5, δῃηᾶ 

ἴον ἄο τοὺ ἰοὺ ἐμοῖς 

ΟΟΥΌΘΘ5 6. Ιαἰϊὰ ἰῃ 

84, ΟΡ. 19 Δηάα (ἤοβα 
ἀνθ ηρ οἡ 6 ϑασίῃ 
ΤῸ] οΣΟΘ ΟΥ̓́Υ ὑῃθι 

ϑηα δον ὑμπουγβοῖνοο, 
δὰ ἰοῦ Ψ{ΠπΠ0 πϑηᾶ 
ΒἰΔ5 ἴο Οὴ6. 8 πού Γ, 
Ῥασδιθθ ἔπθβθα ὔτο 
ῬΣΟΡΒμοῖβ ἐοῤμηθη θα 
{μοβα ἀνθιηρ οἡ ἐμ6 
φασί. νι 

11 ΑὐᾶΔ αἴ [ῃ6 
γα δᾶ δι Π81 δ 
ΒΡ οὗ 1126 ἔσο αοα 
Θηΐοσθα ἴἰηΐο {ῃ6η), 
διὰ ἔμ8ὺὺ 5βἰοοά τρ- 
Οἡ ἔλθ ἔθθὺ, δπᾶ 

ϑυοοῖ θαυ 1611 ὉΡΟΣ 

π6 δηθηγῖθ5 ΟΣ Ποῖ. 

1101] 

Θεωροῦντας αὐτούς: 12 καὶ: ἤκουσαν ᾿ φωνῆς 
ῬΦΒΟΙάΙΩΕ ἐμοτα; δηᾶ ἔδπον μοασζᾷ οὗ νοϊςβ 

᾿μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς 
ετοαΐὶ οὐδ οὗ 6 ἤθᾶνθῃ ΒΘ ΙΩΒ ἴο με 

-Ανάβατε ὧδε, καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν 
Ξίορῃ τοῦ» ἤεσθ, δηᾶὰ ἐμὸν βίθρρεα σῷ ἰμπίσ: δα 

οὐρανὸν: ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς 
Ἀθανθὴ ἱπ᾿ ἔα οἰουᾶ,  δῃηᾶ ῬφϑθθΙα 1 εὐ} 07 

οἱ - ἐχθροὶ αὐτῶν. 18 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
ΧΗ Αμὰ ἃ ἰμαὺ (86 ΒΟῸΣ 

ἐγένετο. σεισμὸς : μέγας, καὶ τὸ δέκατον ᾿ 
οςοιυτοα [φασ ἢ 5 μακίηρ βσεαῖ, δπᾶ ἰδς ἰεαῖῃ [Ρᾶγὶ] 

ἧς ᾿ πόλει: ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν 
δ ίῆς, τ ρήγοῦ, ἘΠῚ, 654. ψοτα ΚΠΙΘα τ, τὴ 
τῷ. σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες 
τὴ φασί 5 κίηρ ὨΘΙΏΘ5. ΟΥ ΘΙ ἰουσδηαβ. 

ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο 
βανθῶ, δηῃᾷ {πῸ6 Ἰοϑέζονοσ (90 ηΠ65) 1 σῖθ ὈθΘΟδΙη6 

καὶ “ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 
δηᾶ ἔμεν σαν ΒΊΟΣ -ἰοΐμβε αοα οὔίμῃθ πράνεα. 

14 Ἢ Οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν: ἰδοὺ ἡ 
6 Ψοόοο. πὸ. βεοοῃᾶ νεηΐ ΟΕ; ἸΟΟΚῚ ἴὰ6 

Οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται. ταχύ. τος κα 
Ἅσος ἰδε {μισὰ [15 σοταϊηβ αἼΪΟΚΙΝ, 

15᾽ Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν“ καὶ 
Απᾶ ἐπα ᾿ βενθηία 8556] ἐτατηροίεα; δὰ 

ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, 
οσουττεα νοΐςο5 δτϑαΐ ὰ {πὸ Ἀθάνθῃ, 

λέγοντες Ἐγένετο ἡ Βασιλεία τοῦ κόσμου 
ΞΑΣΙΩΣ Βεσϑδὰθ ἰδθ κΚίηραοη οὗ ῇῆς ψου]ὰ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, 
οὔ 6. Τοτὰ οι διά οὐίβεαο Ομγίβι οἵ Βῖτα, 

καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
δηᾶ Β6 ν}11}} σοῖσῃ ἰηΐο: ἐμ6 δθθ5 οξίμε. 8868. 

16 “καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες. πρεσβύτεροι 
: Απα ἐπα -ἰννοαΐν--. “ ΣΟΌΣ ΟἸΑΘΥ ΡΘΥΞΟΩ5 

οἱ - ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. καθήμενοι ἐπὶ. 
Ἐπ 6 (Ομ 65) ἰῷ βίσῃὲ οξίῃοε σοα (οπ65) βι Πρ ὌΡΟΣ 

τοὺς θῤῥόνους ᾿αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα 
{μ6: - Ὥτοηθβ ο ἔμθῖπι ἐμὸν 61} ἀΡΟῺ π6΄. ἔδοθς ᾿ 

αὐτῶν . καὶ “προσεκύνησαν “- τῷ ὀΣὔθεῷ, 
ΟΣ ποτὰ - δπμᾶ Ὁ {πον νουβιροα,. ἰοῖίδα ’:: (σᾶ, 

τ λέγοντες: ἘΕὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε;: 
βοθΣ 5 ψε τὰς Εἰνὶηδ θη Κ5 ἴο γοῖ, Τιοτᾶ,. 

ὁ θεός, -“ὁ παντοκράτω, . ὁ πὥὧῶν- 
186 σά! 16. ῳὩΑΙπΙρμῖν, ἰδδ (πο) Ῥεὶπα 

καὶ ὃ ἦν, ὅτι. εἴληφες ᾿- τὴν] 
δηᾶ: ἴδε (ο6) νψ85, Ὀθοβϑαβε-. σγοὰ Βδᾶνθ ἰδβεη {πα 

Ἴ7ι Ζομονδῃ, 011,3.18,14,16 τ. ΤΙ, ΑΝ ΈΞυ". 

ἘΒΕΨΈΠΙΑΤΙΟΝ 11: 12--- 

ἔμοβθ Ὀθῃοιάϊηρ ὑμθλ. 
12 Απα πον Ὠθδατὰ ἃ 
Ιουὰ νοΐοθ ουὖ οἵ 
Ὠθδύθῃ 5} ἴο ὑῃϑλ: 
“Οοῦθ οὐ ὋΡ ὨΘ6Γ6." 
Αμᾶ ᾿ὑμῸν7 νοῦ ἃρ 
ἰηῖο δα ἴῃ ἰδ 
οἰομά, δῃᾷ ὑπο οῃ- 
ΘΙΪ6 5.  ὈΘῃΘΙἃ ὑῃθιῃ. 
138 Αηᾶ ἴῃ. ὑῃϑαῦ ΒΟῸΣ 
8. σήθαὺ θασύ δα δκο 
οσουγτοαᾶ, 8η4 8. θη ἢ 
οὗ ἰμ6 οἰἱΐν. 1611; δαά 

βανθῇ ᾿ ποιϑδδηᾶ Ὁ6Γ- 
ΒΟΏ5 ΜΟΙ Κρ ὉΥ 
{πμ6. φαύύασδκο, δρᾶ 

ἴἷἴὰ6. τοδὺ ὈθΟδΙΏΘ 
Εσθηρ δηα ραν 

ΒΊΟΥ, ἰο 6 Αοὰα οὗ 
Πρδύθη.. ᾿ 

14 1ὴ6 5βοοομᾶ ΜοΘ 
ἷ5 Ῥαρῦ. ΤΟΟΚ!.. ΤΏ 
{τᾶ -ποΘ, 15. ΘΟΥΆΪΩ, 
αὐ]οκὶν. ν 

15 Αῃᾶ [6 βϑνθῃίῃ 
ΔΏΡΘΙ ὈΙΘ Πα. ὑσυτῃ"- 
Ῥοὺ Αηᾶ: Ἰοᾶ ᾿νοΙο65 
᾿Οὐὔδυιτοα -ἰῃ - ὨδδνθΏ, 
Βο μ᾽: “ἸΏ Κίηραοπι 

οὗἠ ὑδδ- νοῦ Ὧδ85 

Ῥδοοίηθ.. [86 Κιίηῃραομι, 
οὗ οἷῦ Πιοτά ἀπά. οὗ 
Ὡἷὶ ΟἸσχὶδῦ, δῃαᾷ ὯθΘ 

111 στα]θ. ἃ5. Κίηρ ἴογ- 

ΟΥΘΥ δηα δνοχ.;". 

16 Δῃᾶ. [μ6 ὑπθηὺν- 
ἔΟῸΤΓ ΟΙἹΑΘΥ . ῬΟΓΒΟῺΒ 

ΨΏΟ ψοῖα βθαϊθα Ὧ6- 

ἔοτγθ αοα ὑροὴ ὑοῦ 

ΓΟ 65. 1611 ὉὩΡΟΙ 

ὑμοὶν ἴϑδοοϑ δῃᾶ ψοσ- 
ϑῃίρορα αοα, 11 βαγίπρ: 
“Ὑγ6 μὴ γοῖ, ὅθρο- 

γα" δα {π6΄ .ΑἹ- 
τηϊρ μῦν, 86 στ ΨΏΟ 
ἷ 8:4 ψΟ ψΨ 85, 6- 

σϑῦβα γοὰ παῦθ ἰδθῃ 



ΒΕΨΕΓΑΊΤΙΟΝ 11: 18---12: 8 

δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας: 
Ρονο οἶνοι. ἰῃθ ετϑδαῖ δὴ γόοῦὺ τοϊρηθα; 

18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν 
8 πα 186 πδίϊοηβ ννοσα χηϑαθ υδί ἔα], 5η ἃ δὴ 

ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν 
ἴῃ6 ψντιϑαίλ οἔγοι δὰ ἐπθὸ βϑρροϊηϊθα ἐχηθ οὗ ἴῃς 

νεκρῶν κριθῆναι, καὶ δοῦναι τὸν 
ἀεβα (οὔ θ5) ἴο Ὀ6 7παξεα, διὰ ἴο ξεῖν [5.1 

μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις 
τοννατὰ ἰοτίῃθ 5ῖᾶνεβ οὔγνοι ἰοίῃῇῃθὸ ρσορποίβ 

καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς 
δηᾶ ἴο 6 ΠΟΙ͂ (ΟΠ65) δῃα ἰο [86 (οὁ165). 

φοβουμένοις τὸ ὄνομά. σου, τοὺς μικροὺς 
ϑδυίηϑ Ὧ6 πϑδῆθ οἔγνοι, ἔῃ 5181] (Ο) 65) 

καὶ. τοὺς μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι 
δά ἔβα τοδί (οὔθ5), ϑδῃηᾷ ἰο οοσχαρξ [ὨΥΟΌΘΕ 

τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 
186 (ο65) οοχταρίϊηρ ἰπσουρ ἰδ δδυίῃ. 

19 καὶ ἠνοίγη ὁ 
Αῃὰ 85 ὁρορῆθα Ὁ ἰῇ6 ἀϊνίῃα Βαρἰζαίϊοη 

τοῦ θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὥφθη 
οἔίμαε αοᾶ δε (ομ6) ἱπ ἴὰ6 πρανϑῶ, δηᾶ ν͵ὲ58 5Ξ6θἢ 

ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ 
16 ΕἸ Ὁ οὗ ἴῃ 8 φονϑμυρὲ ΟΥ̓ δίΩ ἰῇ ἐπα 

ναῷ, ῴΑαὐτοῦ' καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ 
αϊνίῃς Βαριίδίίομ. οὗ μἰπι; δμὰ οσοαστεα Ἰρμ απ Ε5 

καὶ φωναὶ: καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ 
ϑηᾶ νοῖϊσθβ δπὰ ἰμυηᾶθυβ δηά [δαγ ᾿5μδκίηρ δηα 

χάλαζα μεγάλη. 
411 δτοαῖ. 

ναὸ 

12 Καὶ σημεῖον μέγα ὥφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, 
Δῃα 5161 δχθαῖ ᾿νὰ5 βθθὴ ἰῃ ἴ6 ἤρϑδανθῃ, 

γυνὴ περιβεβλημένη ᾿ τὸν ἥλιον, 
ὙΨΤΟΤΏΆΔΕ Ἀδνίηρ Ὀ6 θη ἰἤχοννῃ δροιὲ {μ6 ΒΌΏ, 

καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, 
Δα {πὸ τοοῦ ππάδγμθδαίῃ 6 ἴοεξ. οὐ Πϑσ, 

καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος 
Δ. ΡΟ {ῃ6 ᾿βδὰ ΟΥ ΠΟΥ σσόνπ 

ἀστέρων δώδεκα, καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα" 
ΟΥ βίδυβ ἵμψεινο, διά ἴῃ ὈΘΙΙΡ ἈΔνΊ 85; 

2 καὶ κράζει. ὠδίνουσα - καὶ 
Δηά 586 15 ΟΥΣΊΩΒ οὐ. Ὀεΐηξ ἴῃ ὈΙσίῃ Ῥϑίη8 ; δηὰ 

βασανιζομένη τεκεῖν." ᾿ 
Ῥείη β ἰοσσωθπῖθα ἰο βξῖνο Ὀἰτίῃ. 

3. καὶ ὥφθη ἄλλο μεῖον ἐν τῷ 
Αηὰ ννὰβ 5θθ οἴμος ἘΠῚ δ ἐμὰ 

οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός, 
Ἀθανθ, δα Ἰοοκ! ἀἄγαϑοι Ξτεαῖὶ ἔβοεν-τεα, 

ἢ ΟΣ 
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ΨΟΙΪΓ στοαῦὺ ῬοΟΓ δηᾶ 
Ῥορὰῃ σὐ]Ϊ]ρ 85 Κίηρ, 
18 Βυῦ 86 πϑύϊοῃϑβ 
Ὀθοδῆῖθ ψυϑίΣυ1, δηᾶ 
ΨΟΌΓ ΟὟ γϑῦμ Ο8Π16, 
ϑδηἃ [8 βδρροϊη θα 
ἰπθ Ι͂ὉΓΣ 6 ἀδβάᾶ 
ἴζ Ὀ6 υαᾶροᾶ, δῃὰ 
ἴο αἷνθ [611] τονασζά 
ἴ γΟῚΓ 5ανθ. [8 
ΡΙορῃοὺβ δῃᾶ ἴο 
086 ΠΟΥ οὔθ δῃὰ 
ἴο ὕμοβα ἔρδσγηρ 
ΥΟΌΣ διηθ, Π6 5118]] 
διᾷ ἰῇ ρζϑαῦ, δῃηᾶ 
ἴο Ὀτΐὴρσ ἴο σαΐῃ 
8 056 τυϊηΐηρσ τὯ6 
ραγίῃ." 

19 Απὰ ἐμ ἐθυρῖθ 
[ϑϑδῃοῦιδτυ} οὗὐ Οαοῦς 
ὑμαὺ ἴθ ἰῇ ἤϑᾶνθῃ 
85 ΟΡϑηρβᾶ, δηᾶ 
[86 δῖκ οἵ ἢΐ5 οονϑ- 
Ὡϑὴῦ Μὰ βθθὴ ἰη 
Ηἰθ ὕθριθ [58Πη06- 
1870]. Αηα ἔδοσο 
οσσοαστοα ᾿ἰρη ηϊηρ5 
δηλ 4 νοΐοθς δηᾶ ἐμυπ- 
ΟΟΙ5 854 8δὴ δϑγίῃ- 
αὐδῖθ δῃὰ 8. ρτϑαΐ 
ὯΔ]. 

12 ἈΑπᾶ ἃ ργραὺ 5ἰβῃ 
85 5660 ἴῃ 

ἮἈρανβ, ἃ ΜοΟπΊ8η 87- 
Ταυγθὰ στ (ἢ6. 5, 
δα {π6 ποῦ Ψ85 Ρ6- 
δαί ἢθγ ἔθϑῦ, δη6 οἢ 
ΠΟΥ Ὠρδᾶ 5 8 ΟΙΌΨΏ 
ΟΥἹ ὑὕψϑῖνθ βδἴβϑυξ, δῃηᾶ 
5ὴ)6 ἶἷδῪι δ ὑσχθορηϑηῦ. 
Ζ2ΖΑΠΩ͂ 516 οὔθ οὖ 

Ῥδαΐϊῃ5 «δῃηᾶ 
ἴῃ ΘΙ ΔΡΟῺΥ ἰο βἷνθ 
Ηἱτὺῃ. ΕἸ 

8 Αμα διηοίοσ 5ἰβῇ 
Μὰ 566 ἰῇ ἤϑᾶνθῃ, 
8, ΙΟΟΚ! 84 ρστοαῦ 
ΕἸΘΓΥ -ΟΟ]ΟΓΣΡΩ͂ ἀΥ̓ΔΡΌΩ, 

’ῥ------------  --- ---ς-ς -..---- --ἝἝ““ἝἪ΄ἪἝἐἝ ὁ ὁὃΠὃΠὅΠὖ΄΄΄Γ΄΄΄΄ἷ΄΄΄..ΘΘὁ..... 

.195 Οοά, ΑΚ ρΘ νη 78:18. ΤΣ μοόνδῃ, σι. 
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ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ 
Ὠδν 5 ἤθδᾶβ βονθῶ δῃα ΒΟΣΩΒ ἴθ δῃᾶ ὉΡροῖ 

τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4 καὶ 
{τπ6 μθϑδᾶβ οξι ΕἸ εν αἰδαάθυ8, δα 

ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν 
8 ἰδ811} οὗ 5 ἀσδϑβίηβ ἰμ6 ἰμϊτα [67] ΟΣ ἰμ6 

ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς 
βίδβ οὔθ ἤϑᾶνθρῆ, δῃᾶα 1: ἴσχον ἰδοσα 

εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἔστηκεν 
ἱπίο. ἴπ ὸ θδτίΐῃ. αΑαπμὰ 6 ἀσγαθοθ. 885 βίοοα 

ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς ελλούσης 
ἴῃ β'ίσῃε οὔθ τνόοσϑὴ ἐπα (ο; 6) οἴη ἀθρόου 

τεκεῖν, ᾿ ἵνα ὅταν 
ἴο ρσῖνα Ὀϊσίῃ, 1 οτάοσ ἰμδὲ ΏΘΏΘΥΟΥ 

τέκῃ τὸ αὐτῆς 
586 5Που!ᾶ ρσῖνο Ὀἰσῃ [2 0: οὗ δ Σ 

καταφάγῃ. 
10 τοϊρηϊ δαί ἀοννῃ. 

ὅ καὶ ἔτεκεν 
Απάα 586 ὅδνθ Ὀσίῃ ἴο ΤΏΔ]6, ΨΜΏΟ 

μέλλει ποιμαίνειν πάντα . τὰ ἔθνη ἐν 
15 δροις ἕο ΡῈ βΒῃβρῃθσαϊβ 81 16 παίξοῃϑ ἰῇ 

άβδῳ σιδηρᾷ: ἡρπάσθη τὸ 
βαρ ταδᾶςβ οὗ Ἰξοα; δ τὲ8 βῃδίοῃεα ἰῃ8 

τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς 
ΟΠ ΟΥ̓ ἰονατάᾶ 6 Οαοάὐ δῃᾶ ἰονναχά 

τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν 
16 ἰπχοῦθ οὗ Πΐτη. Αὐμαᾶ ἐβεὸ ψοϊηβδῃ Ηεα 

εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου 
πο ἰῃζ6 ἀδβο])δίθ [184], Ψ θα 

ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ 
11 εζ3} 9} τω} Βανὶηβ ὈΘρὴ ρσορασοᾶά ἔγοσλ. ἰδα 

θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν.: 
αοᾶ, ἰἱπογσγάεοσ ἐπδὲ ἐμοῦ 6 τῇδ Ὀ6 Πουγβηϊη δ 

3 ᾿Σ - ἐ»' ΄ ΄ ε 4 κὰν 

αὐτὴν ρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 
ΜᾺ Ἴανα ὼ τπουβαηα ὕνο Ὠυπάγχεα βιχίν. 

τέκνον 
[Ὁ 4Ἐ} 0} 

υἱόν, ἄρσεν, ὃς 
ΒΟΏ, 

καὶ 

ἔχει 
586 15 μδνὶη 

1 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ 
Απϑαὰ οσουγχτοα ὙΔΓ ἴῃ ἴῃὩ68. Ὦρδανϑῃ, ᾿ ἴῃ 6 

ΜιχαὴλῪλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ 
ΜΊςὮ86Ι δρᾶ 92:1} 8Ώ8615 οὗ Ὠΐτη ΟΥ ἴῃ8 

πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος: καὶ ὁ 
ἴο ΑΙ ΨΠ ἐπ ἀτγϑβοι; δα {ἰπ6 

δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 
ἄγδθοι ψατχρα δὴ ἰδ ΔΏΒ6]5 οΥ ἰΐ, 

8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος 
Δα τοῦ ἰξργονεοᾶ βοησ, ποῖ-ρυΐ Ῥῖδαςθ. 

εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ 
τνδβουηα οξίμοια γψοὶ ἱἰπ πὸ ἤθδνβῃ. Αμάᾶ 

ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις 
τνεβ σον ἐμ ἄτσταβρθοῦ ἰῇς ρτοαΐῖ, ἰῃμ βοσρϑῃὶ 

ΒΕΨΕΣΙΑΤΙΟΝ 12: 4---9 

ΙΓ βονθὴ ποϑαβ 
8ηἃΔ θῇ ΟῚ δ8ῃᾶ 
ὌΡΟΣ 15 ποδᾶβ βδν- 
δὴ ἀἰβάρῃμα; 4 δῃηὰᾶ 
05 8.11 ἀγὰν5 8 
ἰηἰτὰ οὗὐ [86 κ"ἴδιβ 
οὗ ἤᾶνθὴ, δῃά ἱἰ 
υτ]οα ποθ ἀον ἢ 
ἴο {260 Θαγίῃ. Απᾶ 
ῆ6 ἄτδβοῦ Καορὺ 
δύδῃησίηρ ὈϑίοσαῪ [ῃ6 
ΜΟΙΔη ῺΟ 88 
δου ἰο ρἷν δἰσίῃ, 
ἰηαῦ, ΨΜΏΘη 5886 
ἀαἰᾶ ρμἷγθ μἰσίῃ, τ 
Ισῦ ἄδνοῦῦγ ΘΓ 
ΟὨΠα. ᾿ 

δΑμΒα 586 ρᾶν8 
ἰσί. ἴο ἃ βοὴ, 8 
2816, ψΜῺΟ ἰ5 ἴο 
ΒΆΘΡΏΘΤα 84]1}1 ἢ 6 
ηϑύϊουβ νι δὴ 
ἴσο τοᾶ. Δηάὰ Δδγ 
ΟἸὨΣα ψ5 οϑιυρσῃῦ 
ΔΝ ἰο Οαοάὐ δβδῃᾶ 
ἰο Πῖ5 ἰῆσομθ. 6 πᾶ 
16 ψοδῃ [16ᾶ 
ἰηΐο ἴῃὼ86 ψ]]άθυ 655, 
ΨΏΘΙΘ 50ὴ6 85. ἃ 
ῬΙδοθ ργδραιθα ὃν 
αοά, ἰπαὺ μον βῃοιμᾶ 
ἔθ ἃ ΠῈΣ ποῦ 8 
ἐπουσαπαᾶ ὕνο δυηαγδὰ 
δη 5ἰχὺν αδν5. 

ἸΑηΔ ΨΥ ὈτΌΚΘ 
οὐῦ ἴῃ ἤθᾶνοα: Μ|- 

ΟἾΔ. 61 δῃὰ ἢἰβ δ8ὴ- 
5615 Ὀαύθθοα νιν ῇ 

8 6 ἄγδροῃ, πᾶ 
[ΦΓὯη6 ἄγδροὴ 8πᾶ 
105 8η65615 Ὀδὺύϊοα 
δνριυ 1ὺ αἰὰ ποῦ 

ὈΓΟνΔΙ, ποιῦοσ Ψψὰ5 

8 ϊ8ο6ο ἴουμα ζοῦν 

ΘΠ, ΔΏΥ ΙΟΏΡΘΟΥ 

Ϊἴῃ Ὠρδδδνθῆ. 950 

ἄοσχῃ {μ6 συθαὺ ἀγδρ- 

ΟἹ ἢθὺ5 ΠατΙθᾶ, 

186 οΥρΙΏ81 βογρθηῦ, 



ἴμ8 οὔθ οδι θᾶ Ὁ 
δὴ ἃ Βαίδη, ψῆῇὺ ἴἰ5 
ταϊβιθδαᾶϊῃρ 6 δαὐτο 
Δ δρϊθα φασύῃ; Ὧθ 
ψᾺ5 ι]οὰ ον ἴὸ 

ἘΞΙΝΕΙ(ΔΎΙΟΝ 12:10.--13 1110 

ὁ ἀρχαΐος, ὁ καλούμενος Διάβολος 
16. δυοδδαίο, τῆς (οὔθ) . Ῥεΐῃϑ οδ]]ϑα Ὦθν 

καί Ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν 
δῃᾶὰ ἘΠ6 ϑδίβδῃ, ἴὰ6 (οὔθ) τδκίηβ ἴο ΕΥῚΥ ἴα 

οἰκουμένην ὅλην, ---- ἐβλήθη 
Ῥοίαρ ᾿εαλ θα [δου] ΨΏΟΙΘ, --- Ἦδ νᾶ ἰἤστονα 

εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ 
ἰηῖο. 186 δαγίῃ, δῃᾷ ἰῇζθθ 8056 15. οὔ ὙΠ 

αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10. καὶ ἤκουσα φωνὴν 
Ηΐτὰ νοσὸ ἴγοννα. Αηα ἤφαγὰ νοῖΐςα 

μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν 
δτοαΐ ἴπ ἴθ ἤρανθ ΒΘ ΙΩΒ 

Αρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ 
ἘϊρΩύ πον Ὀδοϑὴθ ἔπεα βαϊναίίΐου δῃᾶᾷὰ 186 

δύναμις καὶ “ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ 
ῬΟΝΕΥ δῃᾶ ἰῇ Κίηράογη οἔίμε αοᾶ οξὰβ δῃὰ 

ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι 
ΟΥ Ὠἴγχη, Ὀβφβοδβα τὴὼ86 δδυΐϊμδουιν οεἰμα [6] ἐπ ν ΕῚΡ 

ἐβλήθη .“ ὁ. κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, 
νν5 ἰἄσουνῃ ἴῃς δοοισοσ οξίῃμε ῬὈσχγοΐμου ΟΕ 15, 

ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ ᾿ θεοῦ 
τὰ6 (ο6) δδοσιβίης ἴθ ἴῃ βίῃ οἵ ἴῃ 8 αοά 

ἡμῶν ἡμέ ὡς . καὶ νυκτός: 11 καὶ αὐτοὶ 
οὔτ οἔ δ οἵ ἈἰΡῸΙ; «ηά ἴλο γ 

ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου 
οομαποχοα Ὠΐ τὨΥΟΙΡῺ {πὸ Ὀ]ΟΟΩ͂ οΥ ἴΠ6 Τὰ 

καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, 
ϑλα Ὠχοῦ {μπὸῸ. ννοστὰ οἵ ἴῆ)6 ἸΏ 655 οἵ ἘπΟΙΩ, 

καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν 
ρά ποῖ ἴμον Ἰονοά 1τὴη68 508] ΟΥ̓ [6 1Ὼ 

ἄχρι ᾿ς θανάτου: 12 διὰ ᾿ς τοῦτο 
ὉΔΌ]. ἀφραίῃ; ᾿ ΔὨΣΟΌΒΆ 1815 

εὐφραίνεσθε, ! ᾿οὐρανοὶ 
Ὀδ6 τοῦ ταδιεῖμε: γουγβεῖνεβ ψΜῈ11- ταϊαρα, Πρανθὴβ 

καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς ΄σκηνοῦντες" οὐαὶ τὴν 
δα [{πΠ6 (οὔ65) ἴθ ποθὴ τοιύληξ; ὸοθ ἴῃ8 

γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη 
φασὶ δῃηά {8 568, - θόδαθθ βδίθρρεα ἄοννῃ 

ὁ διάβολὸς πρὸς ὑμᾶς, ἔχων θυμὸν μέγαν, 
188 Ὥθνῃ ἰονναστὰα ὑοῦ, αν πη ἈΠΒΟΣ δτοϑδῖ, 

εἰδὼς εν ὅτι ὀλίγον καιρὸν 
αν η5 Κποννῃ - παι Μ{ῚῸ δρροϊηϊοά ἔἰγὴθ 

ἔχει ᾿ ᾿ 
Ὡς 5 ΧΩ 

18 ἱκαὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι 
ΔΑ ΨΏΘΩ βῶνν 16 γαῖ ταδὶ 

ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν 
λὺ γα τον ἰηΐο τι6 φασχίῃ, 1 ροσβρουϊξοα 

τὴν γυναῖκα ἥτις ᾿ ἔτεκεν τὸν 
τὰ 6 ὉΥΟΤΩΒΏ ΨῈΟ δὅϑνε Ὀἰσὶῆ ἕο τε 

[8 δαζίῃ, δῃᾶ Ὡϊ5 8ὴ- 
5615 ἜΣΘ Πυθα ἀοσῃ 
ψι ἰτ. ΘΟ Αμὰ 1 
᾿δαζᾶ ἃ Ἰουπὰ νοὶσα ἴῃ 
Ὦθανθ 58: 

“ΝΟΝ Ὥδνθ οοτὴθ ἴο 
Ὅδ55 δ βαϊναύϊζοῃ 
8. ἃ 86 ΡῬοεσῦ δμῃηᾶ 
6 κΚιηρᾶάοῃη οὗ οὐ 
οᾶ δῃᾷ [6 ϑδυΐδου- 
ιν οὗ πϊδ ΟὨμγιϑῦ, 
Ὀδοϑδθ [6 ϑ8οσΌδοΣ 
οὗ οὐ Ὀγοΐμθοιβ Ὧδ5 
ὈΘΘὴ Ὠυχ]οα ἄομψῃ, 
ΨΜΏΟ δοοῖιϑθ5 ὑθηλ 
ΟδΥ δῃᾶ πϊρηῦ Ὀοζοσα 
ΟἿΣ ἀοά! 11 Αηᾶ μον 
σομαμοΥρα ἢϊ Ρ6- 
οϑῦδθο οὗ ἴῃ Ὀ]οοὰ 
οὗ [6 Τὴ δηᾶ Ρ6- 

οϑῖιδα οὗ ἢῃ6 ψογᾶ οὗ 

[θὶ τιιϊηθϑϑίηρ, δῃᾶ 

Ὅμον αἱὰ ποὺ ἴονρ 

ΤΟΙ 5δοὰὶθ ὄν ἴῃ 

ἴπ6 ἴδοα οἵ. ἀδϑαίῃ. 

12 Οη ἰηΐϊβ ϑδοοοὰπῃΐ 

6 βἰδᾶ, χοῦ Ὠθδύθηϑ 

δα χοῦ ΨΜΏΟ τοϑίᾶθ 

ἴῃ ὑμθηλ! οΘ ἴον 8 
ρασίῃ δῃᾶὰ ΙῸΣ {6 

868, Ὀθοδβα ἐπι6. 061] 

Ὧδ5. σοδ ἄἀον ἴο 

τοῦ, μανίηρ στοδὺ 81- 

δθσ, Κηονίηθ Ὧ6 85 
8 5ποτΐ Ρεσιοᾶ οἵ 

{ϊπ6.; 

13. Νοὸ ψ θα ἔμ 

ἄταροῃ 880) ὑμαὺῦ ἰΐ 
ΜᾺ ὨπΙρΩ͂ ἄονῃ ἴἰοὸ 

[8 φαγί, ὖ Ῥοῦβθ- 

ουΐρα 6 νψορῆϑῃ ὑπδῦ 

αν οἷσί ὸ ὑδ8 

1111] ἘΒΕΝΕΣΙΑΤΙΟΝ.- 12: 14.--18:1 

7816. ΟὨΙΠα, 14Βε 
ὑπ ὕτψο ψίηρϑ οὗ [Π6 
δτθαῦ δϑρὶθ ψεῦο ρὶν- 
Θὰ ἰμ6 ψόοσιδη, ἰδδὲ 
Βὴ6 χτλϊρηῦ ἢν :ηΐο 
[28 ψΠάΘγΏθθα. ἰο ΠΘΡ 
ῬΙΔΟΘ; μοσθ, ἰ5 ΏΘΓΟ 
5Π6 15 δὰ ἴοσ ἃ {ΐπι6 
8η6 {ἰπ|65᾽ δηᾶᾷ 81 
8. {ἰτ6 ΒΘ. ΤτᾺΟσ {πὸ 
ἔϑδοθ οὐ ἴπ6 βεζρϑηῦ. 

15 Διά {π6. βείρϑηΐ 

ἀἰδσογρθᾶ ψαῖοσ ἢκ6 8 

Υἶνου ἴτουα. ἰδ δου τ}... 

αἴίοσ. 8 ΜΟΠΛΒΏ, 

ἴο σαι Βα ἴο. 86 
ἀγορά Ὁ ὑμ6 τίνου. 

16 Βυΐῦ ὑῃ6 φαγί σϑλθ 

ἴο 6 ψοχθη 5 ὨΘ]Ρ, 

ὃ [884 “ΓΠ6᾽ βατίῃ ορεπθᾶ 
1] του θα δι 5..8]1- 
Ιουϑὰ ἃρ ἔμ τὶν- 
ΕΓ. μαῦ ἰῇ ἀγαροῃ 
αἀἰδρογρϑᾶ. ἔσοιῃι.. 105 

Ἐποαῦῃ. 17 Απᾶ. ὑμ6 
ἀτάροῃ ρτόν. πτοτ- 

[1 οὖ πθ πομίδῃ, 

ἄρσενα. 14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ 
ΤΆΔΙΘ. Διηὰ ΈΥ σίνθῃ ἰο ἰδ 6 ὙΝΟΤΏΒΙΝ 

αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, 
ἐπῃθὸ ψο . 55 ΟΥ̓ ΤΠ6. εϑϑὶθ ἐπῃ6 ετοδῖ, 

οςς ἵνα. πέτηται ἡ εἰς τὴν 
ἴῃ οτᾶσου ἰδ -- 58ὴ6 Τὴ} 6 ΗνἱηΒ; Σηΐίο. τὴ6 

ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου 
ἀεβοιδία [18π4] πο ἐπ φῖδοθα οὐοσ, ΨΠοσα 

τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν ᾿. καὶ 
586 15 ὈΕΙῺΡ̓ ΠΟΌΧΙΒΗοα ἰμποταὸ ϑδρροϊηϊθα ἐτθ δπᾶ 

καιροὺς καὶ ἥμισυ ες καιϊροῦ ἀπὸ 
δρροϊηέρα {ἰτθ5. δηὰ οὗ δρροϊηϊβα ὥἄσηθ ἔγοζωῃ 

προσώπου τοῦ ὄφεως. ᾿ 
ες 866 οὗ ἰῃ6 βορϑῃΐ. Υ 

1ὅ καὶ ἔβαλεν -. ὁ ὄφις ἐκ τοῦ 
Αὐά͵ ἴητεον ἴῃ ϑβορθρῃξ οὐΐοόοξ ἐπε 

στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς . γυναικὸς ὕδωρ 
ταουία οἵδ Ὀδθηϊμᾶ πε. ψνοιθδῃ νναίοσ 

ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον 
85 ΥΊνοσ, ἴὼὰ οτᾶδϑσ ἔμαὲέ Ποσ Ῥοῖπθ Ὁν σῖνοσ 

ποιήσῃ. -16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ. γῆ 
1 ταῖϊσας ΤΆΔΚ6.. Σ᾿ Ἄδα ξανο δἱᾶ. {0} ἸΒΆΣΤΕ 

γυναικί, καὶ ἤνοιξεν γῆ 
εἷς γοκιᾶῃ, 855 ορεῶθά ὉΡ ἰῇ6 βασίμ ἄς 

στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν 
Βοε το} 1791 ΟΣ δδῃηᾶάὰ ἀἄγϑηκ ἄονῃ ἴῃ... υσίνου 

ὃν. ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος. 
νη ἴμσενν ἐμ ἀγαρβοὴ οἷϊϊοῖῦ ἰῃ6 το 

αὐτοῦ: 17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων 
οΕἰ; Δα. ννὰβ τηϑδᾶβ νυδίμεα!. ἐπα. ἀτγαροι 

ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι]: ᾿ ᾿ ᾿ς 
ΡΟ δα ογοσπθα,, δὰ ἰἐπϑηΐ οὐδ ἴο ζῦβκα 8 ἃ ψοηὺ ΟΥ̓ἁ ἰο᾽ ψᾶθ8 

πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν ποῦ {8 ΜΠ ὑπ6 τεπιϑῖῃ- 
ΒΕΤΣ δ ιλο ἐμ Ιοξΐονεσ (οπ658) Οὗ ἐμ ἰηρ ὍΠ65 οὗ ὯΘΙ 5666, 

σπέρματος αὐτῆς, τῶν ρούντων τὰς [πο οὔδβοῖνα πθ6. σομλ- 
βϑεᾶ ᾿ ΟΥ̓ Πασ, ΟΥ̓ πε. (065) ΟὈβοσνὶηρ ἴῃ8 ταβητηδηΐβ. οἵ. αοά 

ἐντολὰς “ τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν βαιᾶ ανθ- {π6.- ψΟΣΙς 
Ἐρραβαν  ξ ἢ οἵ Ἐῃξ αοά πᾶ νη 5 ΚΝ βθαηρ ψῆίτθϑα ἴο 

μαρτυρίαν ᾿[ησοῦ. : 
ο ὙΜΊ 655. ᾿. οὗ 655. σεβαβ. 

18 καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς, 
Αὐὰ ἰβίοοῦ ὑροῃ ἐπ βϑῃᾶ οξίῃ 

θαλάσσης... ᾿ 
5868. ι ᾿ εξ 

Καὶ εἶδον ἐκ τῆ ϑαλάσση θη ίον 
13 Απάᾶ δῶν οὐ οὗ ΔῸΣ ξ ης ϑηρίον. 

ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα. καὶ κεφαλὰς 
ΒΘ Ρ, Βανίηδ. ὨΟΓΣΏΒ: ἰφι. ὃ θϑαᾶβ 

ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα 
ΒΕνΈΏ,: δῃᾶὰ ὭΡροὰ ἰμ6 ΒΟΤΏΒ ΟΣ -ἔρῃ. 

1 Απμάᾶ. 1 ΤΡ 

5011 Ὡροη΄ [19 

βατια οὗὨἨ {π6 568. - 

. ἈΒΩ͂ 1 58. 8. ὈΉΤΕῚ 

Ὀϑαϑὺ αιϑοδηαίηρ ουξΐ οὗ 

{88 568, ὙΠῊ ἔθ ΠΟΥΤΙ5 
ϑιηα βαυθὴ Ὠϑϑᾶξ,. δδᾶ 

ὭΡΟΩ ἰΐδ. ΠΟΥ ὑδῇ 



ἘΒΠΥΕΙΑΤΙΟΝ 138: 2---.Ὁ 

διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ 
αἰϊδαάδχηϑ, δ ἃ ὑρὸθ [π6 θδϑᾶξ οὔτ 

ὀνόματα βλασφημίας. 2 καὶ τὸ ρίον 
ὭΔΙΩΘΒ ΟΣ ὈΙΆΒΡΒ σαν. Αὐὰ ἰὰς ψ1]ὰ Ροαβί 

ὃδ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ 
νὰ ϑαν νῶ8 ἯΚ6 ἰο]Ἰεορατᾶ, δηᾶὰ μα 

πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ 
Εύ1-1Ὲ ΟὟ 85 οὔϑθοϑσ, δπᾶ ἴδε του οὔὶξ 

ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ 
δ το οξηὶοηῃ. Αῃηῃᾶ ξανβ το ἐδθ 

δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον 
ἀγαθοῦ ἰῇ ροννοσ οὐ δὐὰ ἴμε ἰῆσοῃβ 

αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. 
οὗ δορὰ δυίμουῖίν διρϑῖ. 

8 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς 
ΑΜ οὔθ οὐδοῦ [6 μοδᾶβ οὔτ. 85 

 ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ ἡ 
μανίηξ Ὀ6 θη βιαυσῃίεσοα ἰηΐο ἄφραϊζῃ, δὰ {μα 

πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. καὶ 
Ῥῖιονν οὔίμα ἄφαδίῃ οὐ τί ννδβ οὐσοᾶα. Απὰ 

ἐθαυμάσθη ὅλη ὀπίσω τοῦ 
νγ5 τηϑᾶθ ἰο νοῃαου ΜΜΏΟ]8 ἴῃ6 φαγί Ῥβῃϊηα [μ68 

θηρίου, 4 καὶ προσεκύνησαν τῷ 
να Ὀϑαβί, δῃᾶ ἴμεν βᾶνθ νουϑ ὩΡ ἴἰο 188 

δράκοντι ὅτι ᾿ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ 
ἄγδϑοιῃμ Ῥφοϑῦβο ραν ἴἰμθμθ δυΐϊμουιῖῖν ἴἰο ἐμ6 

᾿θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ 
Ὑ11ὰ θοαὶ, δῃᾶ ἴδον βὰνε ννοσϑδὶρ ἰο τὰς τὰ Ρϑββὲ 

λέγοντες Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ, καὶ τίς 
ϑδυὴ ΜὝἨΟ ἱἱἱκὸ ἰοίῃμε ψ11α Ρϑαβϑί, δὰ ψο 

δύναται πολεμῆσαι μετ αὐτοῦ; ὅ καὶ 
15 Δ016 ἴο ννᾶγ δ. 2} 112 Αμὰα 

ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν ᾿ μεγάλα 
τνῶ5 δῖνεα ἰοϊξ τηοὰϊῇ βροακίηῃρ τοδί (μη 65) 

καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία 
δηὴἋἃ ὈΙΔΒΡΏΘΙΔΘΝ, δηα νν88 δίνεβῃ ἰοϊέ δυϊποσχιῖν 

ποιῆσαι μῆνας τέσσεράκοντα καὶ δύο. 6 καὶ᾽ 
1ο ἀο τοι. ξΖοτῖν δηᾶα ἔννο. Απᾶ 

ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας 
1 ορθπϑᾶ θρ {πὲ χωοόοὰ οὔἱδ ἰηΐο ὈΙΘΘΡΠΘΥΩΣΘ5 

πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿ 
ἰοναστὰ ἰδ6 οὔ, ἴἰο ὈΙΔορμθηθ ἴῃ πϑὴθ Οὗ Β᾿τ 

καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ τοὺς ἐν τῷ 
διὰ ἐπα  ἰεῶὲξ οξῃῆω, ἐπθ (οπθ8) ἴω ὑπὸ 
οὐρανῷ σκηνοῦντας. 7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ 
Ὦρδνθῃ ἐφαίίης. Δηὰδ νγ85 βίνϑῃ το 11 

ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ 
ἴο τῇ ΚΘ ἍΑΣΥ νι ἴῃ6 ΒοΙν (οὔθ5.) πᾶ 

νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία 
ἴο σοπαῦοῦ. ἔδοη, 84 τν88 βίνθρῃ ἴἰο 1 δυίπουῖν 
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ἀϊδάσιηϑ, αῦ ὌΡΟΣ 
105 Ὠθδᾶβ ὈΙΔΘΡΏΘΙΊΟΙΙΒ 
ΔΔηΊ65. Ζ2ΝΟΥ ὑῃ8 
ἃ Ῥδαϑὲ ὑῃμαὺ Ἱ 58.0.0 
ΜῸ5 ᾿'Κὸ ἃ ἸΘΟΡδζᾶ, 
ραὺ ἰδ ἴδϑοῦ ψΟΙΘ 88 
ἴῆοβθ οὗ 8 6βϑσ, δῃὰ 
15 Ἰηουϊῇ ΜΞ 8ἃ5 ἃ 
ἢ οΠ᾿ 5 τοι. Αηᾶ ἐῃ8 
ἀσαροῦ σαν ἴὸ [ς{Π6 
Ὀ64501 [5 ῬΟΟΣΥ δηᾶ 
15 ὑσοηθ δῃά ρτϑαΐ 
δυϊπμογὶν. 

ΞΑΙΑ͂Ι 58.) ΟἿΘ οὗ 
5 θδὰβ 85 ὑποῦρῃ 
ϑἰδυσῃςογρα ἴο ἀθδίῃ, 

Ῥυαῦ 15 ἀθαύῃ - ΤΌ Κ 
σοῦ Ὠμρδαϊθᾶ, δῃηᾶ 811 
[86 δύῃ ξοιονοθᾶ (6 
νὰ Ῥοαδὺ σὰ 8δά- 
ταϊταϊϊοη, 4 Δῃᾶ μον 
ψουϑϊροα 6 ἀγάροῃ 
Ῥθοϑϑδα 1 ραν ῃ8 
ϑαῦμουιν ἴο 6 ψὴὰ 

Ῥοαβὺ, 8η4 πον ψοῦ- 

Βηῃϊρεᾶ [86 ψὴ]ᾶ θα 
ψὶ μ6 ψογάβ: “ΜΏΟ 

15. Κὸ 6 νι] Ῥϑϑδβῦ, 

ϑῃἃ ΨΏΟ οδϑῇ ἀο μϑδὺ- 

116. νι 109" δΑμὰ 8 

του βρθακίηρ ρτϑαῦ 

[55 δὰ ὈΪΆΒΡη6- 

ΤαΪθ5 ὰ5 σίνϑθηῃ 1ὑ, δῃὰ 

δυϊπογιῦν το δοὺ οσίν- 

ἔνο το ψὰ85 δὶν- 

ΘῺ 10. 6 Δηᾶ [Ὁ ορϑηθὰ 

15 του πῃ ὈΙΆΒΡΏΘ- 

Ταὶθ5 δραΐηδύ αοά, ἴο 

ὈΙΔΘΡΏΘΘ Ὠΐδ Ὡδ116 

88 Ωἰβ τοδί άθησθ, 

δον ὕμοθθ γχρϑὶᾶ- 

ἴὴσ ἰῃ Ὠθανθῃ. 7 Αμά 

ῃθτθ ψ5 διδηύθα 

ὃ ἴο ψᾶρθὸ χὰ νὶϊῇ 

ἐὴ6θσ ΠΟΙ οὔθ δῃά 

ΘΟΠΘΌΘΥ ὕμϑιη, 8ῃᾶ 

δαϊῃμοΥν ψ͵5 σίνθῃ ἰὖ 

ΞΥΜΒΕΗΜΗΜΕΝΕΥ ΘΝ ΘΈΚΤΝΝΡ ἘΡΌΓΕΒΣ ΦΉΡΕΝΝΝΕ ΘΟ ΘΕΡΗΘΝ ἘΣΤΕ ΒΗΙΡΗΡΨ ΉΤΟ Ἢ 
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πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν 
ΘΥΕΥ͂Ψ. ἐχσὶθρθο 8ῃᾷ ρβεϑόορὶθ δῃηᾶ τοῦθ 

ἔθνος. 8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν 
ῃδίϊος. Αὐὰ τὺ} νου ρ Ὠϊτα 

πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, 
81 ἐμ 6 (ΟΠ 65) ἀννϑ!ης ρου ἐμ θδσίῃ, 

οὗ οὐ γέγραπται 
ΟΥ̓ ΨΏοα τοὶ 885 Ὀθϑὴ νυυῖϊτίθη {μ8 

ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς 
ΪᾺῺ ἰδ ΚΠ ῬΟΟΚ οὐἷδεα 1186 

τοῦ ἐσφαγμένου 
ἐδ6 (οὔ 6) πΒανίῃρ Ὀφε βιδ δῃηςοσοα 

καταβολῆς κόσμου. 
Ἑηχοννὶας ἄονι οὗ ψοτσ]ά. 

9 Εἴ τις ἔχει οὖς 
1 δῆσοῦθ ἐ5 βδνὶηΐ ΘΔ Γ 

10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς 
1 ΒΏΣΟΙΘ ἰηΐο σαρίνν, ἰηΐο 

αἰχμαλωσίαν ὑπάγει: . εἴ τις ἐν 
σαρίλνιν ὁ Ὧ6 ἰ5 βοΐὴβ υπᾶρσ; 1Ζ. δῆσγοῦθ 18 

αχαίρῃ ἀποκτενεῖ δεῖ αὐτὸν ἐν 
μαχοιρὴ Οὐ μη ΠΠῸ μεσ μπάα δἰπι ἰὰ 

Β 3 ἜΡΩΣ 
αχαΐρῃ ἀποκτανθῆναι. Ωδέ ἐστιν ἡ 

Ν' Χχο Θἢ ἴο Ὀ6 ΚαπΠρὰ. "5 0} .:} 15 τη6 

δι Ἂς, Ὦ ε "κα “ ’ 

ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 
βάρ τε ο δὰ ἴθ αι οὔίῃθ ΠΟΙ͂ (0165). 

11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ΄ ἀναβαῖνον 
Απμᾶ 1[8δ8ν οἷδοσσ ψηαρραβδῖ βίθρθηρ ἈΡ 

ἐκ ἣς γῆς, καὶ εἶχεν :- κέρατα δύο 

οὔ οὗ ἴπδ αττΝ: Δα ἱἔνναϑ αν Ὠοσὴβθ ἔνο 

ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει.Ό ὡς δράκων. 
κε ἰοϊδρ, δηᾶ ἰΐννδϑ βρεδκίηθ 85 ἀταβοῦ. 

12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου 
Απᾶ ΝΑ δυαϊμοσὶν οὗ 6 Εσξὶ να Ὀφαϑὲ 

ποιεῖ ἐνώπιον. αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ͵ 

41 εἰ ἀοίηρ ἴῃ βἰδῃὶ - οὐτι. Απὰ ἀ 15 τα κίηδ 

ἣν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας 
ὯΝ βΑλ ΩΣ δα πο (οΠ65) ἴῃ τι ἄννε τσ 

ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ 

ἴῃ οσᾶεσ ἐπαὲ {πὸν νἱ} οσυδαὶρ ἴδ6 Ἅ146 Ὀϑαβδὲ ἰὴ8 

ἐθεραπεύθη ᾧ πληγὴ τοῦ 

ἐπὶ 
ὌΡΟΣ 

καὶ 
δῃηᾶ 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
δὴ ΟΣ ὨΪπὶ 

τοῦ ἀρνίου 
οὔἴβο ᾿υϑ 

ἀπὸ 
ἔΥΟΥᾺ 

ἀκουσάτω. 
1οἱ Ὠἱ Τὴ ΠΘΑΥ. 

πᾶσαν 

πρῶτον, οὗ 
Βυϑῖ, οὗ ΨὨΪο 85 ουτεὰ 6 ον οὔίδῃε 

θανάτου αὐτοῦ. 13 καὶ ποιεῖ σημεῖα 
ἀραΐῃ οΥ 1. Αὐᾶ. 1115 ἀοίηβ ΒΙΒῺΞ 

εγάλα . ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ 

ἡ σοι ΠΠ ζὴ οχᾶοσ ἰμαὲ 8150 ἐεῖν-} ἀξ ΤᾺ Τῆδ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν 
οὐξοῦ ἔε έδνθὴ ἴο Ὀ6 βίθβρριῃβ ἀον ἰαίο {μ8 

γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 
οαύΐῃ ἰὴ βίσῃ!. οὗ μα ΤΆΘΩ. 

ἘΕΒΨΕΙΑΤΙΟΝ 18: 8--18 

ΟΥ̓́ΟΣ ΟΥΘΟΙΥ ἰσρο. δηὰ 

ῬΘΟΌΙΘ δῃᾷὰ τοηρῦθ 
δι πδίϊζοη. 8 Δηᾶ 811] 
ἴποϑθ ΨψΟ. αὐὑὲ} Οὐ 
ἢ 86 φασίῃ 11 τψὸοτ- 

ϑΒῃΐρΡ ἰὕ; 6 δὴ 
οὗὐ τοῦ οὐδ οὗ ὑμθη 

5ίδῃᾶβ ττιθη ἴῃ ὑπ 

ΒΟΙΟΙΪ οἵ Ηΐθ οὗ ἰῃ8 

ΤΙ ΨΜΏΟ Μ͵ὰὰβ 5]δ0ρἢ- 

ἰεγϑά, ἴσουα ὑπ Γοπηάᾶ- 

ἰὴ οὗ 8 ψοχά. 

ΘΙ ΒΏΨΟΩΘ ὯδΔ5 8 
ΘΆΓ, ἰοῦ Ηἰτα θα. 1011 

ΔΏΨΥΟΣΘ [15 680] 

ἴον οδρύλνιν, ὯΘ6 ΒΌΘ5 

ΔΆΆΥ ἰηΐο οδρύϊν- 

ἰγ. Τὸ δῆγομθ ΜῈ] 

ΚΙῚ σὰ μ6 5νοτζᾶ, 

6 ττὐὐϑῦ 6 Κρ 
αὶ τῃ6 ϑὐνοσᾶ. ἘΘΓΘ 

5 ψΏργΟ ἰῦ 6818 

[86 οηάυσϑησθ ϑῃηᾶ 

Ταϊ ἢ οἱ ἴζθ ὨΟΙ͂Υ 

ΟὨΘ65. 

1 Δηὰ 1 ὅδ δῇ- 

ΟΕ Μιὰ Ὀραϑὺ 85- 

σρηᾶίϊηρ ουὔὖὐ οὐ [8 

ραγίΐῃ, δηᾶ ἰὗ. δὰ 

ὑνο ΠΟΥῚΒ ΠΠ|ὸ ἃ. ἸΔΏΔΌ, 

πὸ ἐὺ Ῥορϑῃ.- 5ρ6δκ- 

15 85. ἃ ἀγδροῃ. 

12 Αὐῇὰ ἰδ δχϑγοίθθβ 

81 μ6 ϑδυϊμοσὶν οὗ 

(86 τοὶ νὰ Ῥθαϑὺ 

ἴῃ ἰΐ 5ἰσῃῦ. Απμᾶ 

1Ἢ τᾶκὸ5 6 δα 

δα ποθ 0 ἀμψ6}} 

ΐἴὰ' ἰῦ ψΟΥΒΩΙΡ 6 

εἰσ νὰ Ὀϑαϑῦ, 

ΜΏΟ56 ἀθαί- τοῖα σοῦ 

Ὠρα]θᾶ. 18 Δηᾶ τ Ρϑ- 

ΤοΥῺ5 στθαῦ 5βἰρβ, 50 

{88ὺ ἰᾧ 5Βῃουαἃ ον 

ΔΚΟ Ετα σοσὴθ ον 

οὐδ οἵ δᾶ ἴο 8 

δάση ἴῃ ὑμ6 βἰρὺ ὁ 

ΤΑ ΚΙ ΠΩ. 3 



ΒΕΝΕΙΓΑΤΊΙΟΝ 18: 14--18 

14 καὶ πλανᾷ τοὺς 
Απμᾶ 1 15 τη δ κὶπβ ἰο ΘΥῪ μα (οπ 65) 

κατοικοῦντας ἐπὶ .τῆς γῆς διὰ τὰ 
ἅνο!]η 5 ὭρΡοΩ ἰμῃβα εὐχσίθ ἰῃγοῦθῃ {πὸ 

σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον 
ΒΞ ΨΪΟΒ ἰ ννα5 σίνο ἴο εἰ ἰοἄο ἐπ βίδῃςξ 

τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν 
οὔίμε ψ1 Ἀϑαβί, βασὶησ ἰο ἰῃ6 (0165) ἀνγειης. 

ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα 
ὌΡΟΙΠ, 166 Θασίῃ ἴο ταϑὶζ τδδϑο᾽ 

τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς 
ἕο ἴῃ. υυἱᾶἂᾶ θεαϑδί ΠΟ ἰ5 βανίῃβι ἴῃ 8α Ὀῖον οἶίῃθ 

μαχαίρης καὶ -ἔζησεν. 15 καὶ ἐδόθη 
β5νοτα διὰ 1 πινϑα. Δηά ἰἔννδϑ βίνϑη 

αὐτῇ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ 
ἴο ΒΕ ἰἴἰο βῖνα βρίσιϊς ἰο 6 ἰπαρο. οξίῃε 

θηρίου, ἵνα... οἘκκαὶ λαλήσῃ - ἡ 
ἍΜ Ββαβί, ἴῃ οσάδθχ ἱμαὲ 8150 βῃοιμᾶ 5ρ6 8 Κα ἰῃμε 

εἰκὼν . τοῦ: ἘἝΣἼᾷὔθθηρίου καὶ ποιήσῃ 
θαθο. οἵ ἴῃ. 11 Ρϑαβὲ δηά ἀξ ταϊσὴῦ ΔΚ 

ες ἵνα - εἰ ὅσοι . ἐὰν “᾿ μὴ 
ἴῃ οτᾶον ἰμλαΐ 85 ΙΔΙΝ ἃ5 1 δνοσ ῃοΐ 

προσκυνήσωσιν τῇ. εἰκόνι. τοῦ - θηρίου 
ταὶ σῖνα ουβῆῖρ. ἰο ῃ6. τα οὗ ἴθ ψ]ἃ Ρϑαβδὲ 

ἀποκτανθῶσιν. - 
ἴδεν βῃοιυᾶ Ὀ6 ΚΙ]ΘΩ͂, 

16 καὶ . ποιεῖ πάντας, τοὺς 
Δῃά . 1ϊ 15 τ ΚΙ ΕΣ 811 (οἴ 65), 16 

μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς 
᾿ΒΙΩΔΙ (Ομ65) δῃὰ ἰδ 

πλουσίους καὶ τοὺς 
τς ἢ (οπ.65)  διηᾶ ἐμ6 ῬΟΟΣ (ο 65), πᾶ τ 8 

ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα - 
ἔτεα (0065) δά ἔμα 5Ιαν 65, 1ὰ οτάοσυ ἰδὲ 

δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ. τῆ 
ἴδον 5ῃομαᾶ Εἶνε ἴο ἵπϑυλ. ἐλατὰ Απαϑὴ ρου μι 

χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον 
δὴ οὐίμοαι ἰῇ6 τἱσῆξ οὐ ὉΡΟῺ ἰμ6 ἔοσεμβοδαᾶ 

Βτιθαῖ (οὔμθ5), δῃᾶᾷ. ἰ(δθ': 

πτωχούς, καὶ τοὺς 

αὐτῶν, 7 καὶ ἵα. - μή τις 
οΥ μείω, . 8πα ἴῃ οτᾶου παῖ τοΐ ΔΏΣΟΣΘ 

δύνηται᾽ . ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ 
ΤΑΒΥ 1} ΔΡ16. ἴο ΡῈ ΟΥ̓ ἴο 5611 1Ε τὸ 

ὁ . ἔχων. τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ 
{π6 (016) Βανίηβ {πθ΄ δηρτανίηρ, ἴῃ6 πδῖαα. οὗ {μ8 

θηρίου. ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ - ὀνόματος αὐτοῦ. 
ψγ» Πα Ὀθαβδὲ οσ ἐπ αὐτοῦ οὔῃθ πϑῖὴδ οὗ 1 

18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν: 
εχ ἴδε. νἱβάοπι 15: 

νοῦν ψηφισάτω τὸν 
τοῖϊῃἃὰ ]κἕ δῖτη σδἹοσϊδίθ .ῃὴς 

ἔχων ὁ 
ἴδε (οὔ) πδνῖὴδ 

ἀριθμὸν τοῦ. 
ὩὨΌΤΏΡΘΥΙ οΟΥ [6 
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14Απηα ἰδ γταἱϑιθϑᾶς 
ἴοϑθ ψῦο αν οἡ 
π6 θαγίῃ, Ῥθοϑῦϑα οἵ 
106 βἰρῃβ ἰῃδαὺ ψόγα 
ργϑηϊθα ὁ ἰο μρεοῦ- 
Το ἰῇ ἴῃ 5ιρῃῦ 
οὗ ἰῇ6 ψΠα Ὀθδαβῦ, 
ΜΏ16 ὦ 6115 ὑμοϑα 
ψὴο ἅν} οὐ. ἴπ6 
οασίῃ ἰο 8 Κα 88 
ἴθ ἴο ἴζ6 μιὰ 
Ῥαοαϑῦ ὑμαῦὺ δᾶ. {μ6 
ϑνογα -ϑύσοκα δηᾶ. γοὺ 
τΤονϊνοᾶ. 15 Δηᾶ {μοῖρ 

5 στϑδηΐϊθα [Ὁ ἴο ρίγθ 
Ὀτοαύῃ ἰο 88. δρο 
οὗ 6 ψιἃ Ῥραϑῦ, 
80 ὑπαὺ {πὸ ᾿ἰτῆδρο οὗ 
ὑῃ6 ψ11 Ὀϑαϑῦ βῃοια 
Ῥούῃ Ξρθδὶκ 8η4 σϑιῖιϑθ 
ἰο. 6 ΚΠρα 411 [086 
ψὴο νου ποὺ ἰῃ 
ΒῺΣΥ ΜᾺ, ΜΟΣΒΩΪΡ 6 
ἴαρο οὗὐ ἰῇ ψῇὰιῖιᾶ 
Ῥραϑῦ. ᾿ 

16 Απα 1Ὁ Ραΐϑ ὰπ- 
ὯοΥ σου Ϊϑίοη 8)1 
ῬΘΥΒΘΟΏ5, 6 5118}} δῃηᾶ 
56 ρτϑαῦ, - δπᾶὲ [8 
ΤΟ 8δηὰ ὑΐμθ ῬΟΟΥΣ, 
δηά ἰὼ6 ἔτθοδ. δῃὰ 
πῃ 6 βίανθϑ, ὑμπαῦὺ ὕῆου 

βου ἃ ρον ἴχθβθ ἃ 

ΤΕ ἰὴ ὑποὶῦ σὶρ 

Βδπα ΟΥ ὍΡΟΙ - 6 ΙΓ 

Τογοῃμοδᾶ, 17 δῃᾷ ὑμαὺ 

ὩΟΡθΟοῦᾶν τϊρηῦ Ὅ6 8.016 

ἴο ἈῺΔ .ΟΥ᾽ 5611]. 6χ- 

οαρῦ ἃ ῬΟΥβθο ὨδΥυ- 

ἴῃ ὑμῃθ6 τλϑυῖζ, {8 

Ὥϑὴθ οὗ ἰῇθ6. νι 

Ῥθαβδὺ. οὐ. [ἢὩ86 πυπηι- 

ὍΘΙ οὗ ἰδ 8116. 

18 όσα ἰ5 ΘΟ τ 5- 

ἄογη Οσοθ ἴῃ: Τιρῦ 

7πὸ οὔθ ὑμαῦὺ [88 
1ηὐθΠσοῆσθ οϑ]οιαύθ 

6 ΡΟ οἵ ἰδ 
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θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν" καὶ 
ὑν11ἃ θοαϑδύ, ΠΌΣΟΥ ΤΟΥ Οὗ Δ 115; δῃᾶ 

ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. 
τ6 ΠΌΡΟΣ ΟΥἿΣ κἰχκ Βυπατοα βιχίν- 5ΙΧ 

14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον. ἑστὸς ᾿ 
Απᾶ δβϑν,. δῃᾶ Ἰοοκ! 6. Ιἰϑρ Βανὶῃρ 5ἰοοᾶ 

ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ’ αὐτοῦ 
ὭΡΟΩ ἴῃ τποοπηΐδὶτλ Ζῖοῦ, δρᾷ ψτἢ "1: 

ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες. 
Ὠυηατεᾶ τοτὶν - Σου, ἐπουιβϑηᾶβ᾽ 

ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα .τοῦ 
μανὶπρ ἴῃ δὴ οὐ ῃἰτη δπὰ ἴπ6 πϑιῆε ὉῈ [86 

πατρὸς αὐτοῦ. γεγραμμένον ἐπὶ τῶν 
Ἐδίπεσ οὐηίπι δανίηδ Ῥξεθὴ ψεϊ τὴ προ  ἴῃ6 

μετώπων αὐτῶν. 2 καὶ. ἤκουσα φωνὴν -᾿ ἐκ 
Σου μβεδᾶβξ οὗ δεση, Απμᾶ μεσ νοΐϊοα ουῖοξ 

τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ 
16 μεαᾶνεθῆ. 885 νοίοα οὐ ναῖε πλϑὴν 8ῃᾶ 

- ᾿Ἶ “ ψΨ ΕῚ « Ἃ 

ὡς φωνὴν -βροντῆς μεγάλης, καὶ ἧ φῶνη 
8245 νοῖϊοθὸ οξἰυλαοσ δτεαδῖ, ᾿ δᾶ ἴμο νοΐοβ 

ἣν ἤκουσα. ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων -ἐν 
Ομ. 1 Ππρατὰ 85 οὔ μασροβ δδγρῖηξ 1η 

ταῖς κιθάραις αὐτῶν. 8 καὶ ἄδουσιν᾽᾿ 
5.13 ΠΘΙῸΒ5 οὗ ἐμθ τ, Αμα ἴῇον 816 5 πΡΊΩ 5 

ὡς ὠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ 
85 5008 ὯὭδνν ἴὴ βίσξ οὔίῃεα ἰὔχοηθ δῃάᾶ 

ἐνώπιον τῶν τεσσάρων - ζῴων - καὶ 
ΐπ β'ῖσῃξε οἵ (868 ΤοὺΣ νη [οσθαίυσεθὶ δηᾶ 

τῶν πρεσβυτέρων" καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν 
οὗ ἴῇς οἱάᾶϑυ Ρεύβοῃβ; 8Π4 ΠῸ Τὴ ΜγὙὰβ 8016. ἴο Ιϑδυ 

τὴν δὴν. εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα 
ἐπε  βοὺὼρ ἱἰξ ποῦ ἰᾷς παυηάτεᾶ ᾿ Τοτίν - 

τέσσαρες ᾿ χιλιάδες ᾿ οἱ ᾿ 
ἐὐέῥηνἢ ἃ ᾿ ἐδπουδδηασ, ἔμ6 (οῃθ5) 

ἡγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 4 οὗτοί 
μόνας ἰρωτὴ Ῥουρῃί. Ζγο ἰῇθὸ οαγίῃ.  ΤΆ6Βα 

μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, εἰσιν οἵ 
ὙΜΟΙΏΘῺ ποῖ διὸ Ψο νὰ 

παρθένοι - γάρ εἰσιν" - οὗτοι ̓  οἷ 
νἱγῖὶη5 ῸΣ ἜΒῸΣ δσθ: ̓  ἔμεβα - {πμ6 (ο 65) 

« ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν 
Ζο] ον . ἰοΐδα - ἘΜΔΙΔΌ δ. 26 15) 21 1ΚοῚν 

τς ὑπάγει". . οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν 
ὯΦ 15 βοΐῃὴβ υπᾶρῦ; ἴβεβα ψγεσα Ῥουθαῦ τοῖα {με 

ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ ’ τῷ᾽ 
ἐπρὶ Βχϑγαϊϊ ἰοίῃς ΄αοά δηδ ἴο ἰῆ8 

τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ ΕΑ ΄ Ν ΕΣ 

ἀρνίῳ, ὅ καὶ ἐν 
ταῦ ΤΔΤΩΡΌ, δᾶ ἴῃ οΥ ρα Ὡοΐ 

"εὑρέθη. ψεῦδος: ἄμωμοί εἶσιν. - 
785 Ἰραΐα : Ἠς; ὡ ὉΠ Θυἰσοα πον 816. 

ὑνόσο ρομαίοα, 

ἘΕΒΨΕΙΑΤΙΟΝ 14:1--ὅ 

ψΠἃ Ρϑαβῦ, ἴοσ ἰὸ 15. 8 
ΤΏΙ 5 ὨΌΣΩΘΘΥ; δηα 105 
ὩΌΠΔΌΘΥ 5 δὶσ 0ἢ- 
ατρα δῃηᾶὰ οἰχὺν --ϑὶχ. 
ε 4 ΑΠΑΩ͂Ι 56, 81, 
Ὁ ἸΟΟΚ, 86 Τϑρ 
ὐϑηαϊηρ ΡΟ 86 
Μουμὺ Ζίοη, δῃαὰ σὺ 

Ὠἰπὶ ἃ πυμᾶτεα δηᾶ 
ἜΟΤΟΥ -ΟῸ ὑπουϑδηα 
Ῥμδνίηρ ἰσ Ὡϑῖὴθ διηᾶ 
[6 ὩδΙὴδ οὗ. ἃἰὶ5 Β8- 

{8 τυτιζίθῃ οὐ ὑμοῖτ 

Σου μθαᾶθ. 2 δῆβ 1 
Ἠδασά αὶ βοιηά ουὖ Οὗ 

Ήρᾶνθηα 85. ὅπ βοιυδλά 
ΟΥἩ ΙΏΔΩΥ Μαίοτς δηᾶ 

ἂἃ5 ὕῃα. βουπᾶ οὗ 
Ιου ὑμπυπμάοῦ; δηᾶ ὑπ6 

βουα᾽ ὑπαὺ 1’ Ὠδατα 
ΨῸ5 85 Οὗ προσ. ῺΟ 

ΘΟΘΟΙΏΆΡΔΩΥ ὑμδιβθῖν 5 
ΟἹ ἴθ δ Ριδυίὶηρ 

ΟἹ ὑπο ὨδΙΡ5. 8 Ἀπὰᾶ 
δ. δῖ 5ἰῃρίηρ 85 1 

8ι. ΘΝ βοὴρ Ῥαΐοσε ὕμ6 

ἑσοηθ δηᾶ Ὀεΐοστο 88 

Ἴουσ ἰνίηρ ΟΥΘΑΙΠΙΓΘΒ 
διηα ῃ8 ΟἹΑΘΥ ῬΘΥΒΟΏΒ; 

ΘΗ ὯῸ ΟἿ. 85. 8018 

ἴο πιϑδίο ὑμαῦ 5085 

ταῦ. [86 Βυπατρᾶ δηα 

Τοτὺγν -ἰουγ ὑπουβϑῃᾷ, 

ψ ΏΟ Ὦδνα Ὀδθὴ Ῥουρηῦ 

ἔσο ὕξμα. φαγῇ. 

4 ΤΏΘΕΘ δῖ ὕπο - Οδ5 

τὺ αἰὰ -ποὺ ἀ6616 

Ὀοσβοῖνοβ τὶ ἢ ̓ οτη - 

οῃ; ἴῃ Τδοὺ, ον ΔΓ 

νη. ΤὮΘ658. ᾶγ6 [Ὧ8 

Οὔδ5 ἰῃϑὺ ΚΘΘΌ : 2101- 

Ἰοσίηρ 6 δ ὯΟ 

τανε ΏΘΣΘ Ὧδ ΒΌΘ5. 

ἜΤ Ώ656.: ψοτ. Ῥουρῃὺ 

ἔστοσω ϑιροῦρ' ΤὐΘ ΚΙ 

185. Ἤγϑυ ἔταϊνα ἰο -ἀοᾶ 

ΘΔῺα ἴο ὑμ6 ΤΘ Δ, 

5 Δ ΠΟ ζθιβοῃοοῦ 

ψε5 Του ἴῃ - Π6ῚΥ 

ταουνῆβ; ὑμο γ. ἅτ 

1 πιοῦν ὈΙΘγ 5. 



ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ 14: 6--1ὸ 

θ Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν 

μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον 

καθημένου 
ἴο ἄθοϊδτϑ 85 σδᾶ ἤθτνβ Ὄροη πα ἀθῶο) εν 5 

Θαύίΐηῃ δῃᾶὰ ὑὕροῦ ὄνον δου πᾶ 

φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ 
Ε δια ῬΕΟΡΙΘ, 

ἐν φωνῇ μεγάλῃ φοβήθητε 

αὐτῷ δόξαν, 
Εἰνθ γο ἴο τ ΒΟΥ, 

ἦλθεν ἡ ὥρα 

προσκυνήσατε 
8643] εἶνε ἡ ΟΥΒΠΙΡ υοῦ 

ι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
Βανίῃβ ταβᾶάθ ἐδ6 ἴδ 

γῆν καὶ θάλασσαν καὶ 
διὰ ξοπηΐαϊηθ ΟΥ̓ νυϑίεσβ. 

ἠκολούθησεν λέγων Ἔξππεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν 
Ἱ, ΒΑΘ 8586 61, 516 6} ΒΔΌΣΙΟΣ 

ΨΏΪΟη. οὐ οὗ 

θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς 
ΔΏΒΟΥ Οὗ ἕῃ6 Ζοτηϊοδίίοη ΟΥ ΠΣ ὯὯδ85 χῃβαρ ἴο ἀσὶηκ 

ἴθ Ὠϑεοηβ. 

ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκ 
ἑπτὰ 

αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ ᾿ ἴ 
ἴο ἴμιθπὶ Ἀθήνα ἴπ εὐημς μεγάλῳ Εἰ 

ἴϑ ννοσϑῃλρίηθ {π6 

αὐτοῦ, καὶ 
δηὰ ΠΟ 15 τϑοοίνίηβθ͵ Θωργανηρ ὌΡΟΣ ἰδμ6 

μετώπου αὐτοῦ ἢ χεῖρα αὐτοῦ, 
ΟΥ δῖγηθ ΟΥ ὌΡΟΣ 

10 καὶ αὐτὸς πίεται τοῦ οἴνου τοῦ 
ὙΨ11 ἀχίηῖς οὐἵοῦ ἴᾷζ6 ννυἱπα οὔ ίῃο 

θυμοῦ τοῦ θεοῦ έ κεκερασμένου 
ΘΉΡΟΥ ΟΥ̓ ῃ6 Οσοὰα οἔ ἐῃθ (οπμθ) Βανΐηξ ἐϑελσ μενον τα 

ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ 
ἀπτηἸησΙ6α ἴῃ ἐπ οἱἷῆε ψερῶν οὗ ὨΐτΩ, 

βασανισθήσεται 
δια ΠΒ6 Ψ1]ΌὈ6 ἰογυλθηίρα 
ΕΣ , 3 ΄ ᾿; ΄ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον 

8 ΞΏΙΡΒῸΓΣ 

1116 

ΘΑΠΑῚ 58. δῃοίῃ- 
ΕΓ ϑδῆρει ἤνίηρ 1ἢ 
ταϊαθανθη, δὰ ἢ6 
δα ονογϊαϑύίϊηρ ροοῦᾶ 
ὭΘ5 ἰο αθοιθσθ 85 
διδὰ ὑἱαϊησα ἰο ὑῇοϑθ 
ο ἀνε} οὐ ἐπ6 
Θαγί, δηα ἴο δυύΘΣΥ 
πδίίοη 8μῃμᾶ ἰὑσὶρα δῃὰ 
ἰοῦσι δῃαὰ ΡΘΟΡΌ]Θ, 
βουσὶ 8. Ἰουὰ 
νοΐοο: “ἘΈΛΔΕ Ασα δῃηᾶ 
δῖνθ ἢΪπῈ ΡΊΟΥΥ, ὃ6- 
οδαδθ ὑμθ ὨΟῸΓ οὗἩὨ ὑῃ8 
Ταᾶστησηῦ Ὁ Ὠΐπὶ 85 
ΔΥΥΪνΘαά, δηα 858ὸ ψΨοτ- 

Βῃὴ:0 ἰῇὼ6 Οὴθ6 ψ80 
τηδᾶθ 6 ἤθανθῃ δῃᾶ 
56 φαυσίῃ δηᾶὰ 868 
δὴ ἃ τοὰπηϑῖη οὗ 
γυαῖθυβ." 

8 Αηδ ϑ8ποίμοσ, ἃ 
ΒΘΟΟΠΩ͂ ΔΏΡΟΙ, ΤΟΠονρϑὰ, 
ΒΕΩΡ: “ΞΠ6 85 14]1- 
6! ΒδΌΨΙΟΩ {πΠ6 ρτϑδῦ 
Ὧδ5 194116, 5ὴ6 ψὯο0 
τΙαδᾶθ 811 [86 πδύϊοῃϑ 
αΥΠΚ οὗὐ 6 νψὶπθ 
οὗ ῃ6 ϑΔῆροὺ οἵ ὯδΓ 
Τογηϊοδύϊοῃ "Ὁ 

ΘΑΠα ϑδῃοίῃοσ 8ῃ- 
8561, ἃ ἰπϊγα, ΤΟΙ ονραᾶ 
{Ώ6π|, βαρ ἴἢ ἃ 
Ἰουα νοΐοσο: “1 δΏγοηΘ 
ΜΟΥΒΗΐρΡα ὑῇ6 σ11{ἃ 
Ῥοαϑδὲ δηῃηά 5 ἰμλᾶρθ, 
δηα γτϑοοῖνο 8 τ 
οχ ἰς Ζουθῃθϑα οὗ 
ὌΡΟΣ ἰβ Ὡδϑηάᾶ, 106 
ΜΠ 4150 αὐ ΟΥἨ {86 
νη οὗ (6 δῆϑοι οὗ 
αοά ὑμαὺ ἰ5 ρουτχρᾶ 
οαὐ υηασϊαὐρδα ἰΐο 6 

ΟῸΡ Οὗ Ὡΐϊ5. ψταίῃ, δηά 

ὯΘ 581 6 ἰογχιηθηϊοαᾷ 
νι ἢτγθ δρᾷ 50}- 

ῬΏῸΙ ἴῃ {π6 5σῃξ οὗ 

.1ῃ8 ΟΡ ϑῆρϑὶβ δῃᾶ 

Ϊὰ (6 5ἰρῃῦ οὗ ὑμῃ8 

1111] . ἘΕΨΕΙΞΑΤΊΟΝ 14:11---ἴΙἰὖ 

βασανισμοῦ ἀρνίου. 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ 
τοχταθηΐ Τ8 ΤῺ. Απμᾶ ἰὰβθὸ βἴοκβ οἱ ἴλ 6 

αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων. . ἀναβαίνει, καὶ 
οὗ ἴοσα ἰηΐο 8865 οὔ αϑεβ ἰ5 βίβδρρίῃηβ ὰρ, δηὰ 

οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ 
τος ἰδεν δύ βανίῆβ. σϑϑξ ἃΡ οὗ ἂδν δᾶ 

νυκτός, οἱ. προσκυνοῦντες τὸ θηρίον 
οὗ αἰσῖ, ἐμα (οἢ 65) ΟΣ ΣΙ ΕΙΟΣΕΟΤΞ {ὴ6 ψηα Ὀθαβδὲ 

καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβόνει 
δηὰ ἐμὸ θα οΥϊι, δαῃᾶ 15 ϑῆγοιμβ ἰ5 ΤΟΟΘΙν 5 

τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 12 Ὧδε 
ἰῇ δηργανῖβ οὔθ. ἤδα οΥ 1ἰ, δ: 

ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ 
{6 επάυτδηςσθ οὗ π6 ΠΟΙ (065) 5, ἴδθα (ο}}. 65) 

τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ. 
οὐβουνίησ ἰἴδθ οοχχιδπατηθηΐβ οὐ μα. αοᾶ δὰ 

τὴν πίστιν ᾿ἰησοῦ. 
1121} Ζαϊ ἢ οὔεπι5. 

13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
Αηὰ μπροστά ονοϊοθ οὐδοῦ ἴῃ6 ἤδανθῃ 

λεγούσης Γράψον Μακάριοι οἱ νεκροὶ 
5 ἾΩ5 ψυτῖίς νοὰ ΗΔΌΡΥ 16 ἀρφδᾶ (οὔ θ5) 

οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾽ ἄρτι. 
ἐῃθ ἰῇ Ιοτὰ (ο0η 65) ἀσίη ἴγοΐὰ σἰθῃΐ πουν. 

ναΐ, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα 
65, 5 Βα ἱη 8 ἐμ 6 βρὶσιί, 1 οσᾶου ἰῃδί 

ἀναπαύσονται ἐκ τῶν κόπων . αὐτῶν, 
ΤΟΥ Ψ11 6 τεϑίεα ἃ οὐδοῦ [68 ἸΑαῦθοσβ ΟΣ μϑπι, 

τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν. 
1ὴ6 20. ψόοῦκα οὔίμοῖα ἰ5 ΤΟ] Π5 τ {π6ῖ. 

14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νέφέλη λευκή, καὶ 
Αμᾶ [8δνὕ7, δῃᾶ 1οοΚ’ οαἱουὰ - να, δηᾶ 

ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν 
ρου ἴδμ6 εἰουα (οὔ 6) βιὐϑ ὭΚΟ6᾽ 5ΟΩ 

ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
οὗ τωϑδῇ, ᾿ Βανί ὕροὸθ ἴδ Ἀρϑδᾶ οὗ ἰτὰ 

στέφανον. χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ 
στόν - βοιϊᾶθα δῃὴραι ἰὰ ἰᾷς δᾶ οὗ μίγη 

δρέπανον ὀξύ. | | 
βῖσκὶθ ΒΏΔΙΡ. τ - 

15 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ 
Αὐᾶὰ οἴδες 8861 τοηΐ οσί ἢ οαΐ Οὗ 

τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ 
μα αἰνίπο αριἑδιίοη, οσσμξ οαὐδ ἴῃᾳ νοὶςα ξτϑαΐ 

τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς “νεφέλης Πέμψον 
ἰο ἰῃ6. (οὨ6) ἐσ ὑροὰ ἰμ8 οἰοαὰ ϑϑθῃα ψοῖι 

τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, . ὅτι 
ἴθ ΠΩ 4: οὗνοι δηά μδγνεβί σοῦ, Ῥδοδιβα 

ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη 
δῦ ἰδ ποὺς ἰο πασνεϑίῖ, βϑοδαῦβθθ ννὰ5 ατὶθὰ ἃΡ 

Τρ. 11 Δρᾶὰ ὑδ8 

ΒΙΏΟΚΘ οὗ μοὶ ὑοῦ- 

τηθηῦ δϑοθηᾶ ἔοτ- 

ΕΥ̓͂ δηὰ οὄνοσ, δῃᾶ 

ΌΥ δι ηἰρηῦ ὑπ6γ7 

Ὦδῦθ Ὧὸ τοϑῦ, ὑοϑδθ 

ΜΏΟ ΜΟΣΒΒΪΡ ὑδ8 

ΜΔ Ῥοϑοὺ δῃά ἰδ 

ἴχαδθθ, δ5ἃ ὑΏΟΘΥΟΥ 

τοοοίναβ 8 τῇδ οἵ 

ἀὺ5 886. 12ἙΈ ΓΘ 

ἰ ὙΏ6ΙΟ ἰδ ΠΊΘΒΏΞ 

ΘΩαἀυΣγδησα. ἴὼΣ 8 

ΠΟΙΥ Οὔ65, ἴξοϑθ ΨΏΟ 

ὌΡΒΟσνο. 86 σοϊῃ- 

τηδηδτηθηΐ οὗὐ Οαοῦ 

δὴ 6 ζδιῦ οὗ 

65.1.5." 

13 Αμὰ 1 πρατὰ 8 

ψνοῖϊσθ οὐὖῦ οὗὐ Ὠθανθῇ 

858.0Υ: “νυε7ῖιο: Ἐδρ- 

ὉῬΥΣ 816 ὕδβε ἀδθϑδᾶ 

ψὴΟ αἷΘ ἴθ υπΐοῃ 

αὶ [16] Τιοσα ἔσΟΤΏ 

ἐμὶϊ5 ὑπ οπμψατᾶ. 
δ5, 58.035 ὑμῃ6 βριὶ σι, 

Ιοὺ πολ τοϑὺ ἔγόμι 

{ποῖ ἸΔΡοΥΒ, ἴοσ ὑμ8 

ἰῃῖηρ ζθν ἀἰᾶὰ δοὸ 

τσ νὰ ὑμοτ." 
Ἰ4 ΔΩ Ι κ5ν, δῃηᾶ, 

ἸΟΟΚ! ἃ ψεΐϊθ οἱομά, 

δορὰ ὑροὰ μ6᾽ οἱοπᾶ 

βοθθοῆβ δϑαίθα |κ 

Δ ΒΌΠ οὗ τῇδ, ΜΠῈ 
ἃ δΒοιάθῃ. οὔοὰ ΟἿ 

ΗΪϊ5 ποδα δῃᾶϑἂ ἃ 

ΘΔ δἰ ἰῇ ἰδ 

ὨδΔηᾶ, δ 

15 Δῃμᾶ δῃοΐμου 80- 

561 εθγδϑᾶ ἔσοιῃ 

[26 ἐδῆριθ Γ[βᾶποῦμ- 

ΔΙΥ1, οὐγίηρ ὶὰ ἃ 
Ιου νοΐσα ἰο ὑπ οὔθ 

βοαϊθαᾷ οὐ ὑπ οἱουᾶ: 

“Ῥαδ γΟῸΣΓ 5:0 Κ16 ἴῃ 

ϑαιᾶ ΥΘΔΡ, Ὀδοϑιδα 6 

ΒΟ δ Το ἴο 

ΤΟΆΡ, ἴοὸγ ἴῃ6 αγνοϑῦ 
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ὁ θερισμὸς τῆ ἧς. 16 καὶ ἔβαλεν [ οὗ ἔπ6᾽ φαγὶ ἴα ἐμποῖ- 
ΚΥῚ ἠγαιςόννος οὗ ὡς εὐθες Αὐά. εἰχονβ ὈΌΡΌΙΥ ἔρος 10 “π 
ὃ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλ τὸ [ὑπ 6 Οπ6 ϑεαῖθα οὔ ἴῃβ 
ἴδο (οπ6)- πελῆτεε 5 ΡΟΣ ἴῃς ς βπὴ 3 ἐμ [Οουα ἰμγυαδύ ἴῃ Ἠἰβ 

δοκὶΘ ἡ ἴῃ6 φαχΐῃ, 
δἃ ἰῇ6 οθασί) ψ8, 
ΤΟδρϑα. - ; 

. 11 Δῃα 5011 δηοίῃον 
Β.Ρ6]Ὶ ΘΙΘΓΡΘΩΑ͂ ΓΓΟΣ, 
16 ἰδθιρθ [5ϑηοῦι- 
ΔΙ] ὑῃαὺ ἰ5. ἰΏ ἤρθᾶν- 
ΘΏ, Ὧδ6, ἴοο, ξανίηρ 8, 
ΒΠΔΙΡ δί6κιθ. τοῦ 

18 Απμα 5011 διῃοίῃον 
ΘΏΡΘΙ ΘΙ ΣΡ -- ΣΥΓΟΙ. 
[186 αἱύδι δηἃ Ὧ6 δᾶ 

δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη: 
ΒίοκὶΘ οὐ δβίτη ροὰ ἐμ φαγίῃ, δῃα ννὰ5 μασνοϑίθα 

σους ν 
11 Καὶ ἄλλος ἄγγελο ἐξῆλθεν ἐκ 

Απᾶ οἴβοΡ ὙΥτῸ ὡ ἐξῇ ξοτίβ ουπΐοξ 

τοῦ .- ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ 
1886 ἀϊνίηο παριἑβἐϊοη. ἔπ (οη6) πὰ ἰῇ6 βδδνϑῃ. 

ἔχων ᾿ καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 
Βανίηθ 8150 Ὧθ6 ϑίοκιθ βῆδγρ. ἢ 

18 Καὶ ἄλλος. ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ 
᾿ ᾿Απα οἴμοχ 856. νυροηΐ Σου ουἱοῖῦ τὴ 6 

θυσιαστηρίου, ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ 
ΔΙΔΥ, ἴδ (ομ6) δανίηρ δαίμονι Ὁροῖ 

τοῦ πυρός, - καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ 

ἤτθ.. Αῃμᾶάὰ ;Ὧ6 οδιρᾶ 
οιαὐ τἰΐῃ ἃ Ἰουα γοΐοθ 
ἴο ἔθ οὔθ ὑμπαὺ δᾶ 

ἐπ ἢτθ, δῃά δ νοϊσξᾶὶ ἰἴο νοίοαὶ ρεδὲ [ὑμ6 ᾿ ᾿ΒΏΘΥΡ 5ίσκιο, 
τῷ -. ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ [58 118: -“Ῥυὺ γΟΟΓ 

ο 8 (ο6) πδνίηρ ἰδ ΕΟ ἐμε. ββᾶνρ 518} δἰοκῖθ. 1λ δῃᾶ 
σαΐροσ ὑῶθ οἰπιδίουβ οὗ λέγων Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ 

βαϑ πη ϑοῃὰ οἶνοι ἰᾷθ. 5ῖςκῖθ δε βθδγρ ὑμ86 Ὑἱὴθ ἀν μλθ δασίῃ, 
πανο, ΩΣ ΝΜ ᾿ ᾿ ἜΤΗ. Ῥδσοδῖιιθϑα ἰΐβ. ΥΘΌ 65 καὶ. τρύγησον. τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου " δα  βαΐπον ἴὰ δε οἸαδίοιθ οὗ ἶδος ἐνίης, |Πα͵6 ὈΘΟΟΠΙΘ ΤΙΡΘ.’ 

ΙΘΑμὰ ἐδ δΔη568ὶ τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ οέΐπα. φασί, βεοδαιβα τίρομθᾶ ἰῇ ρσϑρββ, . ὑτιδὺ ἨΪΒ. 516 16 ἰηΐο 
αὐτῆς. 195 καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελο τὸ [[86. ϑαγία δὰ ραΐμ- οὗ Ἦν Αμὐά ἘΟΊΕ τῃ8 ὙΧΡΕΙ ᾿ ἔλ6} ἐσεὰ ῃθ. νἱπθ οὗἠ [Ὡ8 

ραγίῃ, δημα Ὧ6 Ὠυτϊορᾶ 
Δ ἰηἴο ἐπ6 σγοαὺ πίμθ 
ΓΘ. ΟΥὗἨἠ Ἀῃ6 δΔΏρδΓ 
οὐ Οαοα. 20 Αῃμα {86 
η6 Ῥγδδβ ψγὰ5 ἰτοά- 
ἄδθῃ ᾿ουΐπίᾶθ ὑπ οἱὺν, 
δ Ἃ ὈϊΪοοᾶ οδζὴθ ουΐ 
οὗ ὑπ ψίθθ ῬΥΘσ5. 85 
ΒΙΡῊ Ὁ 85 {ῃ6 ᾿γυἱά]65 
οὔ ἰδ ἤουβθϑ, ἴῸΣ 8 
αἰδίϑησθ᾽ οὗὁὨ 4 ἰῃοὰ- 
58 ηα δἷὶχ Βαυηατχοα 
τ ἸΟΏΡ 5. 

15. ἀῃά. τ᾿ τ ΒΘ ἢ 
Ἀθαῦθῃ.. δ πούο 

δίσῃῃ, σύθαῦ δη ποῖ- 
ἀοσζα, βονθὴ ΦΏΡΕΙΚ 
νὰ βουθα. ὨΪΘΡΊΙΟΒ. 
ΤΏ656 818 πῃ [Ιδϑῦ 
ΟὨΘ5,. ΒΘΟΘΌ56:--Ὀ Ὁ 

δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν 
ΒΟ ΚΙῚΘ ΟΥ Ηἴπη ἐπίο ἐμ6 βδσίῃ, διά ραϊμοχϑά ἴῃ 

τὴν. ἄμπελον τῆς - γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς 
186 λα οὐ ἴμθ ΠΥ διὰ 6 ἴἤχονν ἰηΐο 
τὴν. ληνὸν τοῦ. θυμοῦ τοῦ. θεοῦ τὸν 
ἴμ6 Ῥῖφθβ οὔθ δῆ οἵ 16. αοά ᾿ 16 

μέγαν. 20 καὶ ἐπατήθη ἡ - ληνὸς 
Βτϑϑῖ. ΔΑηᾶὰ νδβ ἰχαυαριθᾶ οὐ. ἷἋὯ6 Ὑν ΠΕΡ 85 
ἔξωθεν τῇ πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ 
οὐΐδιάθ οείῃθε ςἰΐν, διῃά οδῆια ουξ Ὀϊοοα οἱ οὗ 
τῆς. ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν. τῶν ἵππων 
[886 ὈΣΠΘΟσαβΒ ΠῚ ἴῃ Ὀσία]68 οὐ ἐπ ΒοΥΒῈ5 
ἀπὸ σταδίων ᾿χιλίωὼν ἑξακοσίων. 
ἔτοσα βίϑαϊδ' ᾿ ἐποὐξαῃὰ βῖκ Βυηάτεᾶ, 

1 Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν. τῷ οὐρανῷ | ἡ 
 Αμᾶ 1β5ᾶν οὐἶμπὲι Βίδσῃὰ 5 ἴπ 6 ἤδανθ 

μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας 
δτεας δῃᾶὰ ΟΠ ΟΣΕΙΠΙ, ϑΏΒ6]5 ϑδανεῶ -δανίηρ 

πληγὰς . ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν 
ΙΑΒΘ5.. βονθα: ἐπὸ , Ιαβὲ (ὁπ 65), Ῥεοϑθθ ἴῃ 

Δ οσὶῦν ΟΥ̓ΟΥ ἢ ᾿ 

τὸ βυρλννωδωνλρΣ 
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θυμὸς. τοῦ θεοῦ. τιϑαβ οὗὁἨ ἐδο [16 
οὐΐμθ. αοά. ἰϑῆσε.: οἵ αοάᾶ ἰ5 

Ῥγουρῃηὺ τὸ 4. ΒηΪΒΏ. 

αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ 
{5215} τγὰ5 ΒΪσμθα 6 ΔΗΒΘΥ 

2 Καὶ εἶδον ὡς - θάλασσαν ᾧὅὕαλίνην ᾿ 
Αμᾶὰ .-158. ᾿ϑ 5 Β1Δ55. ᾿ΖΑΒΩ͂ 1 5ὲκὰ πδδῦ 

ἔνην ἡ πυρί, - καὶ - τοὺς βϑϑιηβᾶ ἴο Ὀ6. ἃ ΒἸΔΘΒΥ 
ΓΕ ΗΝ λέ τημ ΩΡ το δ - 888 ἴδε (οὔ 65) 568, στ ἱ ρα ὩΣ Ἦτο, 

τὸς ἢ 5 ἢ .- ῆς ᾿Ιϑῃ ἰῇοβα ψὯΟ οομπιθ νικῶντα, ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς Ὕ 
ἐὐπαρεαν ουὐξοῦ ἐῃθὸ ἱὰ θεαδὲ δῃηᾶ οιὐἱοῖ ἐμὲ [ΟΥΓ νἱοϊογϊουϑ ἔΥΓΟΤῚ 

εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ. τοῦ [π60Ὸ ΨΠΔ Ρθαϑὺ πὰ 
ἀτάδδῖα ΟΣ αμρᾶ ουΐοῦ ἴ6α πυταρεσ οὗ Π8 ἔτῸΠὶ ἰΐ5 ᾿δρθ δηᾶ 

ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ ᾿ τὴν θάλασσαν | ἴἴοτλ π6᾽ ΠΌΤΑΌΘΓ. οὗ 
ὭΒΙΠΘ. Οὗ 1. μανΐῃξ βίοοα ἀροῖ ἐπα 568 15 Ὥϑιὴθ δδηᾶῖηρ ὉΥ 

ὴ ὑαλί ἕ κιθά Ε δ᾽" ὃ. 6 φἴβϑϑυ 568, Ὠδυΐρ ν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ ᾿᾿ θεοῦ. [Ὁ : ᾿ 
ἴπο ἐνθας μα οι δο ΒΔΥΌΒ.  οὔΐμε ᾿Οοά, ᾿ΒΑΙῸΒ᾽ οὗ Οοά, 3 Δηᾶ 

3. καὶ ἄδουσιν τὴν ὠδὴν Μωυσέως “τοῦ  ἴΠ6}]. ἃ1ἴ6. 5ἰπρίῃρ 868 
Απα {δεν τε ϑἰησίηθσ ἐπε βοῦρξ ΟΥ̓ Μοβεβ᾽ ἐπε [ βοὴρ Οὗ Μοβϑθθ [88 

Βού ῦ δ᾽ καὶ τὴν ὴ ῦ ΐ Ιῶν οὗ αοὐ δηὰ [η)8 δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δὴν. τοῦ ἀρνίου Ὶ 51 ν Ἂ 
βῖασνα οξίῃθ αοα δπὰ Ἠ ΒΟ οΥμθα Τϑτρ  ϑὸῃρ ΟΥἨ ἁ {6 Τ31}0, 

λέγοντες ᾿ : ΒΟΣΏΒ: ΟΠ τττ 
ΞΘΦΣΊΠΕΙ - “ατγϑδῦ δῃᾶ ψοηᾶθΥ- 
Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, [1 δῖα γΟΙΪΓ ΜΟΓΆΒ, 
Οτοαὶ δῃὰ ψομάοσέα! ἰῇ Ὅοσκθ οἶνοῦ, Φρονθ Οοᾶ, ῃ8 

κύριε, ὁ θεός, ὁ παντοκράτωρ΄ δίκαιαι [ΑἸταὶρ αν, ἘρΗύΘΟΙΒ 
Τογτᾶ, μθ΄ αοᾶ, {π6 ΑἸγασμῖν; τὶ β ἰθουβ] Δηα ὑγ6 ̓  816 ΨΟῸΓ 

καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, ὁ βασιλεὺς γα γ5,: Κίηρ οὗ εἰβσχηὶ- 
δηά τὰς... ἴῃ ννὰσβ οἔγψου, ἰῇ. Κἰὴρ ὑγ. 4 Ο ὙΠῚ ποῦ 

τῶν αἰώνων: 4 τίς οὐ. μὴ φοβηθῇ, κύριε, [ΥΩ θα Σ. γοῦ, 96- 
οΣῶθ 8865; ΨὮῺΟ ποῖ “ποῖ βῃουα ἔθαρ,. ᾿οχᾶ, ᾿ ον," δηᾶ- ΒΊΟΥ ΕΥ 

καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά ᾿ σου, ὅτι μόνος ᾿ΙὙΟῸΥ. ὨΒΙΏΒ,.: ὈΘΟΘΊΒ8 
δᾶ τ σιουϊν 6 Ὡδῖῆβ οἔγνοι, Ῥβοδβα Δ]ΟῺ 6 σγοὰ δου ἃσθ Ἰόγδὶῦ 

ὅσιος; ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ ΕΓ 411 μ6 παὐοηξ 
ἴον} Βερδυβα ἈΠ Ἐι6 ἈΔΊΪΟΩΒ ὙΨ11}1 ὉΟΠΙΡ 886 ΜΠῚ ΘΟχΩ 8 δῃᾶ. ΠΥ ΗΝ 

προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ [ἰμείοστα: γοὺ, ᾿βϑοδιβθ 
ἱ Ϊ 1ῃ 5ῖθῃ! Ὁ. οὔνοι, Ῥθοϑῖσθ ἰδε πλης ω ἴδον "111 νου Ρ 1 515 δὲ γους τἰσαΐθους ἄθαῦθος 

- δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν. ."- [5 Ὅ ΒΈΘΟΡΟΣ 
τἰΒ ὨΘΟυ5 ἐπδισθεῦ) οἔνοιυ ψουθ τδᾶρ ταϑτέθβξ. αν Ὀδθὴ τλϑᾶθ ᾿8}- 

᾿ ᾿ ᾿ 1168}. ιὖ ΌΧΌΑΝ ᾿ ᾧ ΝΗ Ν αὶ Ρ̓ ἵ 

προ οι σ΄ 
. ἠνοίγη .--.- -ὁ: : ναὸς ᾿᾿ τῆς σκηνῆς ὑπίηρθδ᾽ Ἐ 5ᾶνγ, δηά [6 

νγ88 ὁρεηθα τἣἢῷὸ ἐπ αἰνίπα Βαριϊαϊίίΐοα ὁε ῆθ ἰεπὶΐ [βού  Υ οὗ [71 ἐοπὰ 

τοῦ οκμαρτυρίυ ἐν. τῷ οὐρανῷ, θ᾽ καὶ [οἱ ἐμ6 π|ϊϊποθα 85 
οΥ τὰ 6 νυ 655 ἴῃ Ε52 1: Βεανεῃ, : δηᾶ ᾿ΟΡΕαΘά ἴῃ. ἤδαγθῃ, 

ἐξῆλθαν οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ᾿᾿᾿ἔχοντες [6 ἢ (Ὧ8.: βανθῷ : δῃ- 

ἀκα τὰν ἐπέ πρό τς 35Ε: Ὁ ἐλ Ο6Ε6) ἼΔΥΏΕ 5615 ὙΠ [6 βονθῇ 

Εν ερτς πληγὰς ̓ οὶ σὲ ἴω αἰνιης παδι ανοῇ, ΒΙΑΡΘ5 ἘΙΏδΣΡΘα ἔΓΟΙΩ 
{ῃ6 βϑποῦαδυν, οἱοθμοᾶ ἐνδεδυμένοι - λίνον -καθαρὸν: λαμπρὸν {8 ͵ ἱ 

Βδνϊῃβ ῬΘΟΣ οἱοῖπεα ἴη ᾿ποὴ ᾿ς ᾿οἶθὰπ Ὀγίρμε 1 ΠΏ ΟἸΘ8Ώ, ὈΥθὖ ΠΏ ΘῸ 

5, ἂν Ζεμποναῖ, σ7τ)8ν,18,.16 168. Τλοχὰ, ΚΑΨ ΕΘΝ: 
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καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη 
84 Βανίηξ Ὀδοὴ βἰσαφα δροὺὰδ δροιυλ ἔμθ Ῥγθαϑίβ 

ζώνας χρυσᾶς. 7. καὶ ἕν ἐκ τῶν τεσσάρων 
Εἶχα]θα δΒο]άρῃ. Αια οὴθ ουΐοξ ἴῃς ἔουχ 

ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις 
Ἀντῃ 8 [οτθαΐασαεϑ]) βξᾶνθὸ ἰἴἰο ἰῇ βόονθῇ ΘΏΒΘΙΘ 

ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ 
ϑθνθὴ δὈΟΝΝ]Β ΒοΙάθη θη 10} οὔθ ΘΗΒΟΥ 

τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
οὐδε αοαὐ ἴῃ ἱἰἰνίηρ πο ἰὰῃς 8555 οξίῃς 

αἰώνων. 8 καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς 
865. Αηὰ ννδ5 ΗΠ] α ἰμθ ἀϊνίηο Βαριίδίοῃ. 

καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ 
ΟΥ̓ βύζοκ οὐδοῦ ἰῇς. ροῦν οξίῃε ἀοα δμῃάᾶ οἱ οξ 

τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο 
τ1η6 Ρρονοσ ΟΕ αι, πῃ Ὥσοηθ νγᾷ5 8016 

εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι 
ἴο εηΐου ἰῃίο 1Π68 αἰνίηο Βανι δίίοη Ὁ0Ί] 

τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ 
ΒΒ ΟΙ]Α 6 ππίϑηθα ἰῇ βονθὰὺ ρ]αθοβ οὔίῃε βϑβνϑῆ 

ἀγγέλων. 
ΘΔΏΒ6]15. 

Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆ ἐκ τοῦ 
" Αρὰ [πῃ ραιὰ οὗ στϑαΐ ἕϑνης ουΐοῦ ἰῃς 

ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις 
αἰνηθ δ ϊίδίῖοη ϑδϑη ἴοτῃθ βονβξὴὺ 8Ώ5615 

Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς 
ΒΒ τοῦ βοίηῃβ ᾿πμᾶρσ πᾶ 

ἑπτὰ φιάλας τοῦ 
Ὀ6 τοῦ ρουσηβ οο ἴπ6 

θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς 
βθνθα Ῥονβ οξίῃθ δῆρο οἕίῃθ ἀοᾶά ἰηΐο 

τὴν γῆν. 
ἴὰ6 δδζτίῃ. 

2. Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ 
Δα νηΐ ΟΕ {τλ6 Ετβϑὶ (οἕθ) δηᾶ 

ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν" 
Ὦφ ρουτοα οὧὖῦδ 16 Ὅον] ΟΥ̓ τὰ ἰπίο {π6 φασζίῃ; 

καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ 
δὰ σϑῖὴθ ἴο θΒ6 εἰςσοῦ Ῥαὰ δι νυ ὶοκεα Ὁροὴ 

τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ 
1Ὲ8 τάθ, [6 (ΟΠ 65) Ἀδνὶηξ τῃς 

χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς 
Θαρσταν 5 οΥ [ῃ8 νυ Ροαϑ δπᾶ 16 (ο;} 65) 

προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 
ὙΟΥΒΆΙΘΙΣΚ ἴο 6 'δϑθθ ΟΕΙ. 

8 Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην 
Αμα {μ6 βεοοῃμᾶ (06) ροιτγρᾶ οἷἦῦ ἐῇ6 Ὀον] 

αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο αἷμα 
ΟΣ ἴγα ἱπίο τῆς 868; δα 1 Ὀθοδύὰθ Ὀϊοοῦ 

ὡς νεκροῦ καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς 
85 οΥ ἀςδα [Ἰ81], ΠΩ͂ ΕΟΝΟΙΥ 5001 οὗ 1116 
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Δα σἰγαθα δρουΐ μοὶ σ 
Ὀγθαϑί ψὶ ροϊᾶρῃ 
δίγαϊοα. 7 Απμᾶ οὔθ οὗ 

6 ἔοι ᾿ἱνίηρ, ογϑϑ- 
γος ρζᾶνθ [6 βϑνθῇ 
ΔΏΡΘΙ5 βϑύθὰ φροϊάθῃ 
ρον ἐμαὶ ψοῖθ {1]]} 
οἵ 8 ΔΏρΡο οὗ αοά, 
ΨΏΟ ἴνθ5 ἿοΥονοσ δηᾶ 
ΘνῸγ. 8 Απὰ ἰῆθ β8ηο- 
ἴΔΓΥ Ὀθοαθ ἢΙρα 

ψἰ ἢ βοκθα Ὀθοϑιδθ 

Οὗ [πῃ ρβΊογσν οἵἱ αοὰ 

δὴ Ὀθοδβθ οἵ ἢϊ5 

ΡΟΧΟΥ, δὰ Ὧ0 ΟἿΘ6 

85 8016 ἴο Θηΐοσ ἰῃ- 

ἴο [68 βϑϑδῃούσαυν ὑπ} 

[5886 ϑϑνθὴ τϊδριιθ5 οἱ 

[6 βόνϑὴ 8Δῆ5615 ΘΓ 

Βηϊσηρα. 

] Αμᾶ ΣΙ ρα ἃ 

Ιου νοΐοθ ουΐ οὗ 

ἰὴ6 βϑῃοῦμδυν 80} ἴο᾽ 

[8 βϑνυθῇ 8η5615: “ὅοὸ 

δὰ ρΡο οὖ Σ᾿ίἰῃ8 

ϑθνθὸὴ ον] οὗ {π6 

δΏρο οὗὐ αοα ἰηΐο 

[26 δαγίῃ. 

2Απᾶ ἰὴ βιϑὺῦ οὔθ 

νοΐ οἷ δηῃᾶ ρμουγδά 

ουῦὺὐ 15 ὈΟΨῚ ἰπΐο [6 

ραγίῃ. Αμὰ 4. πυτχύ- 

1.1] πὰ τηϑδιϊσηϑηῦ 

ἍΙΟΘΟΥΣ σϑῦθ ἴο ὈΘ6 

ὍὌΡΟΩ {ῃ6 θη ἰπϑδῖ 

δὰ {8 τπδκ οὗ ἰῃ6 

ψ|ὰ Ὀοαϑδὶ δμαᾶ ἐμαὶ 
ΨΜΕΥΘ ΜΟΥΒΗΪΡηρ [ἐδ 

ἰτηϑρθ. ἢ 

ϑΑηὰ μθ βϑοοῃᾶ 

ΟὯ6 ρμουτρᾶ οαδ ἰδ 

ῬοΟΨῚ πο {πῃ 5868. 
Αμᾶ ἰδ Ὀθοϑῆθ ὈΙοοὰ 

85 οὗ 8ἃ ἀεδᾶ τηβϑῃ, 

8ηἃ ΘΥΟΕΥ νηρ 80} 

β 
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ἀπέθανεν, ἐν τῇ θαλάσσῃ. τα. 
αϊεά, {π6 (αἱ 55) ΄ 1868 568. 

4 Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην 
Αμα ἐπε ἰπϊτὰ (056) ρΡουτρὰα οἷἦξδ  ίῃμθ ον 

αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς 
οΟΥ σα ἑἰηΐο Ἔλο᾽ - Σίν  χ5 δὴ [86 ξουμίβη5 

τῶν ὑδάτων: καὶ ἐγένετο αἷμα. ὅ Καὶ 
οὗ ἴῃ 6 τυδίουϑ; δὴἃ τ ρεοοαῶθ Ὀ]οοῦ, ΔΑπὰ 

ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος 
Ὠρασγά οὔδίῃθ δ8ει οξίῃε ννδίβυβ ΒΩ 

Δίκαιος εἶ, ὁ ὧν καὶ ὁ 
ἘϊΪσηίθουβ γοὰ 806, [86 (οὔ) ὑθίηρδ δρᾶ ἐπὸ (916) 

ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα 
ν 85, ἴδε (οπθ) Ιογϑὶ, Ὀθοϑῦϑδθ ἔμ686 (155) 

ἔκρινας, 6. ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ 
ψουῦ )υασαά, Ρεοδαῦϑδθ ὈΙοοᾶ οΟΥ̓ΒΟΙν (ΟΠ 65) δ8ηᾶ 

προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς 
Οὗ ρὑγσγορῆρίβ ἐδον ρουγρᾶ οἵ, δηὰ Ὀιοοᾶὰ ἴἰο {πηι 

δέδωκας πεῖν" ἄξιοί εἰσιν. 
ψοῦ δνο σίνεξῃ ἰοὸ ἀσίπκ; ψοσίῆν (ο65) πον 816. 

7. Καὶ ἤκουσα. τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος 
Αμὰ 1μρεγᾶ. οἵ μα ΕἸ πῖν ΒΆΥΙΩΒ5 

Ναΐ, κύρι, ὁ θεός,Θ ὁ παντοκράτωρ, 
Χαο5, Τοτᾶ, ἰῃ6 αοὰᾶ, τὴ 8 ΑἸτηϊρηΐν, 

ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 
ἔτὰ}.:} Δ γχίσῃίθουβ ἰῇς παργαθαΐβ οὗ νοῦ. 

8 Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην 
Απμᾶ ἐπ ἔουσίῃ (οη6) ρουχοα οὧὐδ ἰῇ Ῥονν 

αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον καὶ ἐδόθη αὐτῷ 
ΟΥ̓ Ηἶι ὡροὰ ἐπα βὺπ; δδῃηᾶ ἴΐννδβ βίνθη ἰἴο 1 

καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρὶ, 9 καὶ 
ἰο ΒΟΟσῸ ἢ η6 [24 1:9] ΪῺ ἔσο, διὰ 

ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα" 
ὝΕΙΘ ΒΟοΙΟΒ θα μ6 ΤΏΘΩ. Βσοχοίηβ δτραΐ; 

καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ 
δὴ ἐἰδον ΙΔ μοσηθᾶ 6 πϑὴθ οὗΐῃε σοᾶ 

τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς 
186 (ΟΠ 6) Βανι .1ὴϑοε δδυϊμοῦιῖίν ὑροὸὰ {πὸ 

πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι 
[2 {π 91} ἔμεβθο, δμπᾶαᾶ ποῖ {μον σερβηϊθα ἴο βρὶνε 

αὐτῷ δόξαν. 
ἴο ἢ ρίοτυν. 

10 Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην 
᾿ Αμᾶ ἰῇ δε π (οη6) ρουζεᾶουδ ἴῇ6 ον. 

αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ ρίου᾽ καὶ 
ΟΥ Βίπη ΡΟ ἐπ6 ἰζγοπθ οξίμε ψΠὰ θθαϑδί; δηὰ 

ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, 
Ῥβοβδζὴθ ἐπ κίπράοχυ οὔ ανίηρ Ὀ66ὴ ἀδυκοηθᾶ, 

ἘΒΨΕΓΑΤΙΟΝ 16: 4---10 

αἰθα, γϑβθ, ῃ6 ἐῃίηρϑ 
Ϊ [6 568. 

4 Απὰ {π6 ἰὨϊγα ΟἿΘ 
ΡῬουτοα ουὖδ δῖ ον] 
ἰηΐο ἰὴ συν δῃᾶ 
186 ζουμπίδίῃ ΟΥ̓ [6 
τίου. Αηᾶα ἴθ ν᾽ Ὀ6- 
οδὴθ Ὀϊοοῦᾶ, ὅ Αμὰᾶ 1 
Πραζὰ 6 8061 ΟΥΘΥ 
[6 ψνϑίθυβ 580: “Ὑ01," 
ἴὴ6 Οὴθ ψΏΏὯοΟ ἰβ δῃᾶ 
ψΏΟ 5, [886 Ιοϑϑὶ]ὶ 
Οὔ, δῖ εἰσ θοιβ, 
Ῥβδοϑϑθ γοὰὺῦ Ὦϑνδ 
τοηαογτρα ὕμθϑδα ἀ6- 
οἷβίοῃϑ, 6 βθοδαϑθ ὑπ ν 
ῬΡουχοα ουὖ ἰῃ6 Ὀ]οοά 
οὗ ὨΟΙΥ οὔδϑ δῃᾶ οὗ 
ῬΓΟΡΙΒοῦβ, δηᾶα γχγοῖ 
να ρίνϑῃ ἔμϑσα Ὀ]οοά 
ἰο ἀὐηκ. ἸΏΘΥ ἀδ6- 
βοσύ ἰν. ΤΑμὰ 1 
μοασγᾶ ἴῃ δα 58: 
“65, σορονδῆν. ἀοά, 
0ὴ8 ΑΙχμϊσηῦν, ὑγὰθ 
8ῃηα: τἱρῃύθοιϑ 816 
ΟΣ πάϊοῖᾶ] ἀδθοὶ- 
δίοῃβ.᾽" 

8 Δα ἴθ ζουγῃ 
ΟἿΘ ρΡουτεᾶ ουὺθ ΠΪ5 
ῬΟΝῚ Ὁροὰ [6 5; 

δρᾶ ἰο [886 β5.}}1 ἰᾧ 
ψ85 συδηϊθα ἴο ΞΟ ἢ 
[86 θῇ αὐ ἢ ἮΓΘ. 
9 Δηᾶ᾽ [6 θη ψ6Γ8 
ΒΟΟΥΘΩΘΩα, σῇ ρστϑαῦ 
πραύῦ, μυῦ ον 185- 

Ῥῃριηθᾶ 6 Ὡϑιὴ6 οὗ 
αοά, ψῇο 85 ἴδ 
ΘαΠΟΥΪ οΥο ὕωθϑθ 
ὉΙασιιΘ5, δα ὑπὸν αἰἱὰ 
μοῦ στϑροηῦ 50 85 ἴο 
σἷνβ σίοσν ἴο Ὠΐτα. 

10 Αμὰ 6 ἢ 
ΟὯΘ Ῥουτοα οὗ }Ὧϊ5 

ῬΟΨῚ Ὡροὴ ὑμ6 ἰζσγοηθ 

οὗ [6 ψ|ἃ ῥϑϑϑῦ. 

Απᾶα 5 Κἰηράογτι 

Ῥϑθοαῆθ ἀδυκρϑηθαῶ, 

δὲ ὕοα, χου, 
ζ8,.8,14,16. 

ΞΟΑνΡσυῃ; Ο ἸΤιοστᾶ, τοχίυας Βοορρίυβ; 

0 Τομονδῃ, σ18116-|8, Τιογά, ΑΝ Θ᾽, 
του, 9οἤονϑ, 



ἘΕΨΕΙΑΥΙΟΝ 16:11---ΨἈῦὔ 

καὶ ὀ ὀ ἔἔΣἔσμασῶντο 
ἃ ἰῃοὸν μαοῦὰν ομονίησ. ἰὰᾷ6 

ἐκ. τοῦ ᾿πόνου, 11 καὶ 
οὐ οΥ ἰῶ6 τίη, 

θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ 
(οὰ οεἴμε Βοανθὴ οὐδοΐῖ. [Π8 

καὶ. “ ἐκ τῶν ἑλκῶν 
διὰ οί οὗ τὴ 6 ὍΙΟΘΙΒ 

ετενόηῆησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 
ΟΥ τοροηϊθα οὐδοῦ ἰ6 ψοσκ5 οἵ ποση. 

12 Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν 
Απᾶ ἰδ8 βιχίῃ. (ο}6) Ῥουγβά οοὐ [ῃ6 

αὐτοῦ .. ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν 
ΟΣ ἴσα. ὡροῦ. ἰδα σῖνοτ τὰ 68 

Εὐφράτην: καὶ ἐξηράνθη 
ἘΠ σαίθϑ; δῃᾶ ννὰβ ασίϑα ἋΡ 16 ννδῖοσ 

ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς 
πὰ οχᾶοσ πμαὲ ταϊσῃὶ Ὀ6 ργοραγεᾶ ἰῇῃς6 ννᾶῦ 

βασιλέων. τῶν 
Κὶλθβ ἴδε (ΟΠ 65) ἽἜγοσΩ 

13 Καὶ εἶδον εὐ ἐκ τοῦ 
: Αμαᾶ 158 οιἵοῦ {πΠ6 

δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ 
ἄσδβοι. δᾶ οὐδοῦ ἰπ6 

θηρίου. καὶ ἐκ τοῦ 
να Ὀβαβύ δ. ουὐΐοξ {πα 

τοῆδιιθ5 

Ῥαΐῃβ 

Τἰβ 5 

στόματος 
χο ἢ 

στόματος 
τοῦτ 

στόματος 
τοῦτ 

αὐτῶν, καὶ 
. ΟΥ θη, δπᾶ 
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τὰς γλώσσας αὐτῶν 
ΟἿ Του 

ἐβλασφήμησαν τὸν 
δια {πον ὈΙθϑρποιηθᾶ [6 

τῶν πόνων αὐτῶν 
οἴ [ϑτὴ 

οὐ 
ποῖ 

τὴν φιάλην 
᾿ ἐδν 

μέγαν τὸν 
ξτοαῖ 

τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, 
οΥἵΐ, 

186 

τῶν 
οὗ ἴδ 8 

ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. 
οὗ βη. 

τοῦ 
οὗ [86 

τοῦ 
οὗ (8 

τοῦ 
οὗ ἴῃ 68 

ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς 
Ζ41586 ὑσορῃϑὲ ΒΌΪΓΙ5 ἴγες ὍΠΟ]ΘΔΠ 85 

βάτραχοι’ 14 εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων 
ἔγοξ5; {πον δῖ ἴοσ ΒΌΪΣ 5 οὗ ἀδιηοὴβ 

ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ 
([86ν}) ἀοίηρ ΒΞ, Ὁ ΏΪΟ [15 σοίΐῃ οὖ  ΄ΡΟΩ 

τοὺς βασιλεῖς - τῆς οἰκουμένης ὅλης, 
1π6 Κη ΟΣ δε ΡῬοϊηρ ἱπμαρλ θα [Θαυ ]}] ΨἜΏΟ]Θ, 

συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς 
ἴο Ἰ6δα ἱοβεῖίμοσ ἴβο ἰηΐο π8 ἍΨΑΙ οξίμῃο 

ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ 
ες 5ταϑί: οείῇβε οὐ 1ῃε 

παντοκράτορος. ἐπ 
Εἰοὐρθ 

᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης. μακάριος 
Τιοοῖκ! Ἱδὰ οοχηΐτιε: 88 τι ϊ6. ἘΔΡΌΝ 

ὁ Ὑρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ 
1π6 (οπ6) ΒΑ ἸΔῈ ἀυν κα δᾶ Κεοορίηϑ 188 

ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ 
ΟἸΤΘΥ Καυτθηῖβ ΟΣ Βΐτῃ, 1ὰ οτάεοσ ἰμαΐ Ὡοΐ 

γυμνὸς περιπατῇ καὶ 
πακοά ΤῊ 6 Δ Ικίηρ ἀρουσὲ δηά 

δα μον Ὀθσδὴ ἴο 
ΒΏΒΘΝ ΠΟΙ ΓΟΏΡΊΘ5 
Το [ΠΥ] ραΐῃ, 11 θα 
[ὯΘΥ ὈΙΒΘΡ θα 8 
αοαὰ οὗ θανϑῶ. ΤΟΥ 
ΟῚ δίῃ δῃᾷ ἴογ 
ὉΏΘΙΓ Ὁ]ΟΘΥ͂Β, δα 6 

αϊὰ ποὺ στορθηῦ οὗ ὑπμοὶγ 

ΜΌΣΚΒ. 

12 Αηὦ ὑπ εεἰχίῃ 
ΟΩΘ Ροιτοα ουὐνδ Ϊδ5 

ΓΡΟΨΙ ὌΡοΟΩ δα στϑαῦ 
Τίνοσ ἘΠ᾿ ῬΏσϑ 65, δηὰ 
15 ψϑαΐθ ψὰ5 ατὶθαᾶ 

ἋΡ, ὑπμαὺ ὑὑῆδ6.. Ψ8Υ 

ταϊσὴῦ 6 ὑγθραγρᾶ ἴοσ 

16 Κἰπρθ ἴἔχοπη (8 

τὶδίηρσ οὗ [6 βιη. 

13 ΑΒ 1 88.) ῶσθα 

ἈΏΟΙΘΘ.. ΠΟΘ δχ- 

ῬΓΘΘΒΙΟΩ5 [ὑπδὺ ΙΟΟΚΘΟΑ] 

ἾΚ6 ἔτορβ. σοηθ ου 

οὗ ὕπο το οὗ 

[186 ἄγδαροῃ δηᾶά ουὖὐ 

οὗ {ῇ6ς. τῃηοσΐ οὗ 

16 νὰ ὑϑαϑὺῦὺ δῃηᾶ 

οαὖ οὗ ἴῃ6 χτουΐῃ 

οὗὨἨ {π6 ἴδια ρσορῃ- 
οὐ. 14 ΤΟΥ ἃγθ, ἴῃ 

ἔαοῖ, Θχργθϑϑίοοβ 1ἴῃ- 

ΒΡΙΓΡΩ͂ ΌΥ ἀοποἢ5 δηᾶ 

ῬΟΥξΟοσΏ 5'ρθ, δῃᾶ 

ΘΥ δοὸ 

ἶσα μα Ὀϊ οα οϑυίῃ, 

ἴο. σαύῃεσ ζρῶλ ἰο- 

Βδοϑίμου ἰο ἔῃ ψῶσ οὗ 
[286 στϑραὺ ἅδὺ οὗ αοάᾶ 

{186 ΑἸχϊργ. 

15 “ἼΙΟΟΚΕΙ ὋΣ 81} 
σοχαΐηρ, ἃ8. ἃ ὑμίοῖ, 
ΗΔΡΡΥ ἰ5. 6 οὔθ 
Ὁμᾶὺ βίαν. ἀκα. δηᾶ 
Κοορ5 ἢἰβ οὔθ β8Γ- 

τηθηΐβ, ὑπδαῦ Π6 180 
ποῦ ΜΙ πακοὰ πᾶ 

Ε Σοσα. ἴο: 
[86 Κίηρβ οὗ {ῃ6 ρῇ- 
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βλέπωσιν. 
ΤΠ 6. τὴδϑν Ὀς Ἰοοκίπε δ πα βμδιηθέαϊηθδ5 Οὗ Ὠΐτη. --- 

16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον 
Αῃαᾶ 1 Ἰδὰ ἰοβξείμποσ ἴβθω ἰηΐο ἰπμ6 Ὁ]δοθ 

τὸν καλούμενον Ἐβραϊστὶ “Ἂρ Μαγεδών. 
ἔμπα (ὁ 6) Ῥϑίηῃξ οδ]εα ἰῇ Βορτον Ἐδτ-- Μϑρράοῃ. 

1 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν 
Αὐμὰ ἰμθὸ ϑβονεηΐῃ (οθ6) ρΡουτγϑρᾶ οὶ 

-τὸν ἀέρα: --- καὶ ἐξῆλθεν 
ῬοΟΨῚ οὔ ὑροῦ 6 817; - - δῃὰ σϑιὴρ οἷ 

φωνὴ μεγάλη ἐκ - τοῦ “ναοῦ ἀπὸ 
νοὶσΘ γρθραῦὺ οὐδοῦ τῃὴ6 αϊνὶθο αὶ ϑιῖο ἘΤΌΓΩ 

τοῦ θρόνου λέγουσα Γέγονεν: --- 18 καὶ 
16 τἄχομα ΒΟΣΙΩΏΞ [885 Οσουττθα; --Ὁ Απὰᾶ 

ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ 
Οσουστεοάᾶ. Ἰρσῃτηΐϊηρβ δηα νοΐοσεο5 δῃᾶ ἰπιηάᾶρθυθ, δηᾶ 

φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ 

σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ 
[Θϑτί ἢ Ἰ5λϑΚΙΏ 5 οσουστοα ρυϑϑῖ, ὙΏΙΘΩ βδοσΐ τοί 

ἐγένετο ἀ᾿ 5ς:5Ἠ οὗ ἄνθρωποι ἐγένοντο 
οσουστεα ἔγοτ ΨΒΙΟᾺ [πὰ 6] ΤΡ ἢ Ὀδῖη6 ἴο Ὀ6 

ἐπὶ τῆς γῆς τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω 
ὭΡοΟυ με βδαυίῃ 80 ὈΪ5 ΣΎ ΤΟΝΝ 185 

έγας, 19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη 
μέγας, . 8848 Ὀδσδίηα 6. οἷν ἴἴβ6 κυεδῦὺ 

εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν 
ἱπίο ἔζσθοθο ρϑτίβ, δῃᾶ ἴῃ 6 οἰζίεϑο οὐίμε ᾿δίϊοῃβ 

ἔπεσαν: καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη 
611; δδιηᾶ Βδρϑίοῃ ἰβὰ86 ρυϑαΐ ννδϑβ ΣΘΙΠΟΙ  ΘΩΘΩ͂ 

ἐνώπιον. τοῦ θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον 
ἄπ δἰσῃὺ οξίμθε αοα ἴο βῖνα ἴο ΒῈσ δα ᾿ σὰρ 

τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ" 
οὔθ Ψψίηθ οξίμῃο δβδοσ οὔΐμβεο νυχδίῃ οὔ Ὠϊσχη; 

20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ  ᾿ΣἼὄρη. 
᾿ς 8ηα ἀν ἰβιδηᾶ. Βοᾶ, δηα χηοιηΐβὶ 5 

οὐχ εὑρέθησαν.. 21 καὶ χάλαζα. μεγάλη ὡς 
πο ψίοτΘ ἑουπᾶ. ΔΑηᾶ 81} ξετοαῦ. .: 85 

ταλαντιαία και ϑβαίνεῖ.: ᾿ἐκ᾿ τοῦ 
οἔ 16 ὑγεῖθας οἵ ἰδιθαὶ 15 βίῃ ίπρ ἄονψῃ. οὐ οῦ ἰδ6.} 

οὐρανοῦ ᾿ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους" ΄᾿ καὶ 
δανθῃ ὌΡΟΣ τὰ8 τὸς ΤΆΘΩ; τ 8ΠΩ6 

ἐβλασ σαν οἱ ᾿ἄνθρωποι - τὸν θεὸν. ἐκ 
Ἐτνδυν οι 16 ΙΏΘΏ. 5 ἴῃς ἀοά ουὐἱ οΣ 

τῆς πλὶ τ χαλάζης, ὅτι μεγάλη 
τῆς ἘΠ οὗἶϑε ΒΔ811, ᾿ς Ῥεόδῦβα Ετϑαὶ. 

ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς . σφόδρα. 
᾿ 15 ἐῃῇοὸ ρίδϑρθΘθ οἵῖξ Ὄχορραϊηριν. 

τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. ---- 

ἘΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ 16:16---2} 

ὉΘΟΒΙΘ ΙΟΟΚ ὉὩΡΟΩ Ὧΐ5 
ΒΏΔΙΘΙ]Π655.᾽ 

10 Αμα μον ραίῃ- 
οθὰ ὑμπϑὰ ἰορϑίογ 
ἴο ἐδ6-. ρίδοθ. ὑμδαὺ 
Ϊ5. οδϑιιθᾶ ἴθ Ἡθῦτον 
ἨδΙ--Μα βοάΌ.. 

17 Απα πὰ βευθηίῃ 
ΟὯΘ6 ρΡοιτρᾶ οὐδ: :᾿΄Ϊδ 
ὈΟΨῚ ὉΡΟΩ {8 εὖτ. 
ΔΑὺ μὶβ ἃ Ἰουα νοΐὶσα 
ἰδϑυθρᾶ οαὐὐ οὗ 6 
ΘΟ ΌΔΥΥ ἔσο [8 

[γομΘ, βανίηρ: “1 
ὯΔ5 οοὔθ ἴο. 8551" 
18 Απὰ Ἰρηίηΐϊηρα δᾶ 
νοΐοθς. δα ὑδιιηάθυϑ 
Οσουχτρᾶ, δϑηα 8. στϑαῦ 
ρα ααϊκο οσσυτγοϑα 
ΒΌΟΙ 8ἃ5 πόά ποὺ οο- 
ουγτοα Β'ποο 6 
σϑὴθ ἰο ὍΘ οἡ ᾧπ6 
οαυΐῃ, 50 δχύθησίνθ 8 
βαυῦπαμσδκθο, 50 βτθαῦ. 
19 Απα 6 ργυϑαῦ οἷν 
ΒΡ ἰηῦο ὑΏγΘΘ ραγύϑ, 
δὴ ὕβε οἰδδθϑ.. οἵ 
[6 πδύϊοῃϑ 1611; δῃᾶ 
ΒΘΌΥΙΟΩ 86 ρσχϑαῦ 
5 τοηιθιθοσθά ἰὴ 
6. 5ίρῃῦύ οἵ: Οοά, 
ἴο ρῖίνθ Ὧθ [ἢ6 οἵ 
οὔ 6 ψίὴθ οἵ ἰδ 
ΒΩΘΟΙ οὐ ἢἰθ στδίῶ. 
20 ΑΙβξο, οὐ ἰβιδηᾶ 
Ηρα, δῃηά τηουηΐϑὶηδ 
ΚΟΥ ποῦ Τουτπᾶ- 21 ΑἸά 
δ δστόδὺῦ Ὧ81 ὙΠ 
-ιϑ βῇοῃθ. δου. ἴθ 
ψοὶρηῦ οὗ" 8᾽ 41] 
ἀοβορηαθα ουὖ οὗ π68γΥ- 
η ὍροΟου {86 τήθῃ, 
διὰ ἴῃ τ Ὅ185- 
φῬῃθρᾶ Οαοά ἅϊθ ἴο 
{ῃ6. ρίαρῃε οἵ 81], 

Ῥϑοϑδαο ὑμῃθ Ὀϊαραθ 
1οῦ Ὁ ψ 85 ἈΠΌΒΌΒΠΙΥ 
σγοαῦ. 

16. Οὐ, “ΔΑΥτῆδ’ βοα' ἀοη’᾿ 
“Μουπίδίη Οὗ Μϑ-»ἰ' ἃο.᾽᾿ 

5. πὶ (Πὰν Μοσία' ἄορ"), 11,18. Τα ΘΠ Π5 
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Καὶ ἦλθεν εἷς 
ΔΑρᾶ σδῦθ οὔθ 

“ ε ΑἹ ΄ 

τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων 
οὐδοῦ 86 βονϑὴ 

τὰς ἑπτὰ φιάλας, 

λέγων Δεῦρο, 
βϑισῖοε Ἡϊΐδου, 

πό τῆ εγάλ 
ἴο γοὰ ἐμ ἱπαρσταθηΐ ΡΣ ὝΒΗΣΝ τς μεγς τς 

ὑδάτων πολλῶν, 

ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ 

ἐπόρνευσαν 
νὴ Μνοπι σοχητηι ςα ξοχηϊοδίίοη {πῃ 6 

ἐμεθύσθησαν οἱ 
ΔΠΔ ἐμὸν ννοσα ζηϑαθ ἀσαῖς μ6 (οΟ1165) 

τοῦ οἴνου τῆς κατοικοῦντες τὴν γῆν 
νης οἴ 8 ἴθ ρασίῃ ουϊοῦ ἴλ6 

πορνείας αὐτῆς. 
ἐοτιϊοδίῖοη οὗ ΠΟΥ. 

8 καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς η 
Απᾶ Ὧδθ ὈΟΧΕ ΟΥ̓ τὴ6 ἰπῖο ἄθβο]δῖθ ἴρ]1866] ἴῃ 

πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ 
158}. νοχϑῃ 

ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα βλασφημίας, 
βονθὴ δια ΠΟΥ 78 ὈΙΑΘΡ θυ, μανῖηβ 

δέκα 4 καὶ 

περιβεβλημένη 
νη ῬΘΘὴ ἑσοννῃ ἀροῦΐ 

κεχρυσωμέν 
Δα δανὶηρ Ὀ6Θ 51] 

μαργαρίταις, 

εἰρὶ αὐτῆς γέμον τοτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ 
δὴ ΟΥ̓ ΒΟΟΣ Ῥ6ΙΩ5 1] 

βδελυγμάτων ἧς 
Ε αἰσθαβίῖηε 55 δηα ἐδ Ὁποία ({Π10}55) ΟΥ ἴδ 6 

αὐτῆς, ὄὅ καὶ 
Διὰ ὑθοὸρ ἰπ6 

γεγραμμένον, 
Ὠδνὶὴ5 ὈΘο υϊτίθῃ, 

αβυλὼν ἡ μεγάλ ήτ ἀρ λον ἀν εγοῃ, ἡ μήτηρ 

ὑτῆς ὄνομα 

τῶν πορνῶν 
ἴδε τηοΐμεσ οὔ ἴθ δγϊοῖβ 

βδελυγμάτων γῆς. 6 καὶ 
ιὰά οξίῃ ἀϊδρυθίίης [ρα οὗ (6 ἐκτ; 

1124 

1 ΑΠα ομδ οὗ 8 
βουὴ 8665 ἰδὲ 

δᾶ ἰὴ βόνθθ ΟΜ 
ΔΙῚ 8η6 5ροκ ψ ἢ 
ΙΏ6, ϑϑυὶῃρσ: “ΟὈΟΠ16, 
1 νὰ 5ῇον γοὰ {μ8 
ἡυαᾶρτηθηῦ ὉΡΟῚ ἰῃ8 
στοαῦ Ὠαζιοῦ ψ8ο 
5 οὐ τὴν ψ8- 
ἴθτϑ, δαί ΒΟ 
56 Κίηδσθ οὗ [86 
Θϑυΐῃῃ οοχϊηχηϊ οα ξοτ- 
Ὠϊοαίϊοη, ὙΏΘΙΘΆ5 
ποϑθ ΠΟ ἰῃμαρὶὺ 
[6 ρασΐῃῇ σοῦ τϑᾶθ 

ἀΥΌΩΚ νὰ 6 ψὶὴθ 
ΟΥ ὯΔΡ Τογηϊοδ οι." 

ῷ Αηὦ Ὧ6 οσδιτὶοᾶ 
δ δἃδ.ἷὗἌὌὮΩΖΘΦΥΣ ἰῇ [{86 

ὍΟΨΘΙ οὗὐ ὑ861] 5ρὶτ- 
1 ἰηο 84 π|ίἰϊάοτ- 

Ὧθ55. ΑΠΩ͂ 1 οδυρῃὺ 
δἰσῃὴῦ οὗ αὶ ψοπδῃ 
δι] ρ ὌρΟΠ ἃ 856087Γ- 
Ἰοὺ -οοοσθὰ ψ]α Ὀοασϑὺ 
ἰᾷαὺ νψνϑθ {1} οὗ 
ὈΙΔΘΡΏΘΠΊΟΙ ὨΘΙΏΘ5 
δᾶ ὑμαῦὺ δὰ δ6ν- 
ἢ Ὠραᾶς δὖὴᾶὰ ἴδῃ 
ἘὨΟΤΏΒ. 4 Δα ὑπὸ ψου- 
δι ΨΜῸΞ δἵτανο ἴῃ 
ῬΌΓΟΙΘ δηὰ δοδχιοῦ, 
δηαὰ ψὰ5 δαογηῃηθα τί 
δοιὰ δῃὰ Ρχζϑοϊοὺβ 
5ἴΟΠΘ δῃαά Ῥθ8715 δῃᾶ 
δᾶ ἴ΄ὶῷ ΠΟ ϑδῃᾶ 
8 ΒοΙάθη ΟΡ ὑδδὺ 
ΨΜὰ5 {1} οἵ αϊδριπὺ- 
Σ ἰηΐϊηρ δηᾶᾷ ἢ 
ὉΠΟΙΘΔῺ ὑπίηρθ οὗ ὯΘΥ 
ζογιϊοαίϊοι. 5 Απαᾶ πρ- 
ΟΠ ΘΙ ζογθθαα χὰ 
ψτϊλίθη 4 πϑῆῖθ, ἃ 
ΤΑΥΒΌΟΥΥ: “ΒΆΡΟΣ {π6 
ατοδαῦ, ὅπ τηούμο οὗ 
6 δυο δῃηᾶὰ οὗ 
ἴὴ6 αϊδριπυϊηρ ἰἸηΡ5 
ΟΣ ἴχε ρδυΐῃ." 6 δηᾶ 
1 58} ὑπαὺ [8 οσΩ8. 
ΜᾺ αὐξκ 18 ἰδ6 
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αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ 
Ὀἱοοᾶ οὗ ἴ ες ἤοῖν (65) δῃά οὐυὐΐοόοξ ἰτδα 

αἵματος τῷν μαρτύρων ᾿ἰΙησοῦ. 
Ὀιοοᾶ οὔίμε ψιίιζμθϑθαβ οὐ ὅδϑυβ. 

Καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα 
Απὰ 1 ψοπμᾶοσχεα μανίηθ σα ΒῸΓ ψομηαεσιηθηΐ 

μέγα: 7 καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος Διὰ 
ϑτεϑῖ; δῃᾶὰ ϑεἰϊὰ ἰοϊὴβ ἴἢ65. δῶϑε. ἸΤησοιρῃ 

τί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ 
ψῆδὶ ννομαογορα γοῖῦ Ι 588} 56) ἴο οι [88 

υστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου 
εν οὗἴῃθεο Μοῦ πᾶ οἴῃ να Ῥϑαβϑὶ 

τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ 
18 (ο 68) ΟΔΥΥΜ ΩΣ ὮΘΥ, οΥ [86 (006) 

ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ . δέκα 
αν 6. ϑονθῦ.. εϑδᾶξςξ διὰ (με {73,4} 

κέρατα: 8 τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν 
ΠοΙΏ5; 6 σἱϊὰ θθαθέ ψΒΙΟ. ψοῦ κὰν ἰΐνναβ 

καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν 
δ ἃ τοῦ 1εἷ5, δηᾶ {15 δροιξᾷὨἨ ἰο ΡῈ βίβρριπο τ 

ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν 
οὔΐ οὗ 1τὴ6 ΔΌΨ 55, δηἃ ἰπῖο ἀφδβίσγαονσοσι 

ὑπάγει" καὶ θαυμασθήσονται οἷ 
1 ἰ5 βοίΐῃβ υρᾶθσ; δὰ Ψ011 ννομλᾶθν 1.6 (οὨ 65) 

κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ 
ἱπμαιρ ὑροῖ ἰμ6 βδαγίῃ, οὗ 16 (ΟΠ685) ποΐ 

γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον 
Π85 θθθὴ ψυϊίθη. ἰῃβ6 πδᾶπθ ὍὌΡρου ἐπε 11{{1Ὶ6 ΟΟΙς 

τῆ ωῆ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου 
ΟΣ ἴῆε ἸΩης ξὸ ψο) 9 ἐπχονπβ ἀονν οΥ ἩΟΣ]Δ, 

βλετόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν 
οὗ (οτ65) Ἰοοκίῃβ δὲ πὸ ψιηα θεδδὲ Ῥεβοδβα Ἰὲ ννὰβ5 

καὶ οὐκ ἔστιν καὶ πάρεσται.. 
διὰ ποὺ ἰἐἷϊ δῃᾶ ἔν} Ὀ6 δΙοιβϑίαθ. 

9 Ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων 
Ἔδχα τε δελθιοτο τῆς (ο:6) αν 

σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη 
ιιϊβάοτη. ἸὯθ ϑθνθῃ οϑδάξ βουὴ πιοιηΐδ 5 

εἰσίν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ’ αὐτῶν. 
816, ΏοτΟ ἰπθ ΜΟΙΏΔΩ 15 βἰἐ]5 Ὡροῦ ἱδπασα. 

10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν. οἱ πέντε ἔπεσαν, 
Απμὰ Κκίηθβ ϑδενθῶ 81:6; ἱἐῃὰξθὸ ἔνε 161], 

ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἢἤλθεν, 
{16 οὔθ 15, ἐμ οἶμποσ (96) ποῖ 85 νοῖ σδϑῃιθ, 

καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν 
δῦᾷὰ ΨΏΡΏΟνΟσ. δ Βῃουϊᾶ οογῶθ Ηἰ|6 [τσ] Ἀΐτη 

δεῖ μεῖναι, 11 καὶ τὸ θηρίον 
{ ἰ5 Ὀἰλαίῃρ ἰο τϑιϑῖῃ, διὰ ἤθ να Ὀϑδϑὲ 

ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστιν. καὶ αὐτὸὲ ὄγδοός 
ΜΉΪΐΟ 5 δπᾶ πού ἐἰ5. μὰ ῃ6 εἰβηίῃ (ο0Ώ6) 

Ὀ]οοᾶ οὗ [86 ὨΟΙΪΥ͂ ΟἿΟΝ 
δοᾶ αἰνὰ τ6 Ὀϊοοᾶ οὗ 
{8 ψιΐθϑϑοϑ οὗ σ65815. 

ΕΙΣ, οὐ οϑίοῃϊηρ 
αἰρθῦ οὐ ΘΓ 1 ψοῦ- 
ἀογρὰ τι ρτοϑαὺ ψου- 
ἀδυτηθηῦ. 7 πα 80 (8 
8ΏΡ6] βδἰἃ ἰὸ 116: 
ΑἸ ΧῊΣ 15 ἴὖ γον ψοῦ- 
ἀογθαῦ 1 1 611 νου 
ΛΠ6 χηνδίουν οἵ. ἰδ 
ΨΜΟΙΏΔΏ 8:4 οἵ [6 

να Ὀϑαβδὺ ὑμδὺ 15. δ σ - 
ΤΥ ὯΒΓ ἃῃαᾶ ἰῃϑδὺ 
Ὧδ5 ἴθ βουὴ ᾿ϑϑαβ 
δα ἰδῇ6 ἰθῃ ὨΟΓΏΒ: 
ΒῚΠ6 ψ|1ἃ οαδὺ πὲ 
ΨΟΙῚ 586. ψα8, Ὀκαὺ 15 

μοῦ, δηα νοῦ ἰ5 δροιιὺ 
ἴο δϑοοῃμα ουὖοὖ οὗ ἴμ6 
ΘΌΥΒΒ5, δηᾷ ὖ ἰ5 ἴο βὸ 
ΟἹ ἰῃαΐο ἀοβισποίίοῃ. 
Αῃᾶ νθ π6 566 
ὩΟΜ ἰῃθ6 ψὴϊᾶὰ Ῥθαβϑὺ 
Μὰ5, Ὀαὺ 16 ποῦ, απ 
γοῦ Ψὶ1 Ὀ6 Ὁτγοεοηΐ, 
ἴπο86 ψῶο αν} ΟἿ 
{86 οαυΐ ΨΠΠη ψΟΠάΟΥ 
δια γλ σν, Ὀπὺ ὑπο τ 
Ὥϑιδ5 πᾶν ἡοὺῦ ὈΘΘῺ 
αχὶ ἴθ ἸΡΟΣῚ, 0.6 50ΧῸῚ] 
ΟΥ 176 ἔσοῦλ 06 Τουπηᾶ- 
ἴῃρ οὗ με ψουγϊά. 

9 “ἜοΙΘ 15 ΨΏΘΣΘ [6 
1ὐοι σθησα ὑμδῦ Ὠδβ 
ἰϑαοτῃ σοιθβ ἴῃ: ΤῺΘ 
βονθὴθ πρδάβ τθϑὴ 
βδουθῆ ηοπηὐϑδίῃϑβ, 
ΜΏΘΤΘ ὑῃ6 ψοηιϑιὶ αἰὐϑ 
ΟὟ ἴορ. 1θ0 Δῃηά ἐῆοτθ 
ΔΙῸ βϑϑνθὴ Κίηρδ: ἤγνβθ 
μᾶύθ 1416, οὴθ ἴδ, 
ἴ οἴμοι 85 ποὺ γϑῦὺ 
αὐγϊνοα, υὺ θη Ὧδ 

οο5 δυσὶν Ὧ6 τηνϑὺ 
τουλαίΐῃ ἃ βῃογὺ ΨΏΪ6, 
11 Απμᾶ. ὑπ ψδι1ἃ 

θοαϑὺ ὑμαῦ μψᾶβ. Ρυὺ 
5 ποὺ, ἰῦ ἰς δῖϑδὸ 10- 

56} δὴ οἰρῆνῃ [ΚΙΠΡΊ, 
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τῶν ἑπτά ἐστιν, 
δὰ οὗδοξῦ ἰδ6 

αἀοβίχαςιίοη ἨΘ ἴ5 βοϊηδ᾽ ὑπ άου. 

εἶδες δέκα 
Βοσ5 ΏΐϊσΏ νοοῖ σὰν ἴφα 

οἵτινες βασιλείαν 

12 καὶ τὰ δέκα κέρατα 
Αμᾶ ἰῇ ἰφῃ 

ἀλλὰ ἐξουσίαν. ὡς βασιλεῖς μίαν 
κὶ 

λαμβάνουσιν 
ΠΟΥ δΓΘ6 τϑοθινίηρ Ὑππν 

μίαν -γνώμην 

δύναμιν. καὶ ἐξουσίαν. αὐτῶν ηρί 
᾿8ηᾶ ΒΌΣΠΟΣΗΣ οΣ ἸΠΕῺΝ ἴο ἔλθ, ὙΠ Ὀεδδὶ 

[λον 816 εἰνίῃε. 

πολεμήσουσιν; 
111 σΟΠΌΘΥ 

βασιλεὺς βασιλέων, καὶ 
ΚΙ δηᾶ τι (05 εῦ) χν ῥπεὺ 

οδ116 ἃ ποις πὰ [ἘΡΕΙΟΝ ΟΝ τοῖς δα ξα1. 3] (ΟΠ 65). 

Τὰ ὕδατα 
Αμὰά ὮΘ 15 ΓΑΘΛΕΝ ἴοχὴῆθ ΤὩς ννδῖίευβ ΡΙ 

πόρνη κάθηται, 
γου 5, ἼΔΕ ἴῃ6 ὩΒΤΙΟΙ, ῬθορΙθς δηᾶ 

τὰ δέκα κέρατα 
ΨΏΙΟ νοῦ ϑὰν δπᾶ 

μισήσουσιν τὴν πορύην; 

ἠρημωμένην 
ΒΑΔ η 5 ΘΟ ἀσθϑοϊαίθα. ΤῸ. 11 ΓΘ 6 

ὶ ᾿ γυμνήν, καὶ πὰς σάρκας αὐτῆς. φάγονται, 
Β6βῃη85. οὗ ὍῈΕ ὅ8Ὲν ΨῚΗ οδί, 

κατακαύσ. Ουσιν 

ἴμ8ν 111 Ῥαχα ἄν ἴῃ ἐλευ 

γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν 

ποιήσουσιν 

ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι 
δὴν ΘΡΊθιοα οὗ ΠΗ δπᾷ 

τὴν βασιλείαν 
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Ραδ ϑρυΐηρα ἔσοσῃα ἰδ6 
ον, δ8δη Ὁ ρβοθ5 

ΟἿ Ἰἰῃΐο αἀοδύσούίου. 

12 “Αηὰ [88 ὕδῃ 
ὨΟΓῺΣ ὑμδαῦ ψγΟῚΣ 5 
τάδ θῇ Κίηρδ, ΏΟ 
Ὦδνθ ποὺ γψοὺ στϑοοινρα 
8ι, Κιἰησάοχῃ, ᾳὺ ὑμαν 
Ὧο τϑοοῖγα δοῦν 
85 Κῆρ. ΟἿΘ6 ΠΟΙΓ 
αι 06 νὰ Ὀδβδϑί. 
13 ΤΏΘΒΟ δύθ Οπ6 
ὑπουρῃῦ, δᾶ 50. ἔμεν 
δῖνθο {ποῖ ῬΟΨΟΣ δηᾶ 
Δα Ποῦ ἴοὸ [06 σα 
Ῥοδδῦ. 147Ἰηθθθ ψ}}} 

1 αὐ 6 ἢ [ῃ6 ΤΩΡ, 
Ῥαΐ, Ὀθοδαδθ Ὧ6 ἰδ 
Τοζτά οὗ Ἰογὰβ μπᾶ 
ΚΙηρ οὗὐ Κίηρβ, ἰδ 
ΤΙΆΤΩΡ ΜΙΙι σΘΟΠΟΈΌΘΙ 
τὴ. Α15ο0, ὑξοβθ 

σ8116ἃ δΔηα οΠποβθὴ δηὰ 

αὶ 1} τὶ Ὠΐμι 
[11 ἄο 50]." 

1 Δῃηᾶὰ ὯΘ6 5δὺ5 ἴο 

Ιῇθ: “ἼὨ6 ψϑδίοσβ ὑπϑύ 

γοὰ δᾶ, ΏΘΓΘ [6 
Ὠχοῦ 15 δὲ ϊηρ, Τ681) 

ῬΘΟΡΙΘ5 864 ογοναβ 

Δ πδύϊοη πᾶ 

τοῆριιθ5. 16 πᾶ {μθ 

ἴθ ΠΟΙ ὑμαῦ γψοὰ 

58, δὰ ἰὰθ σὰ 

Ῥϑαβὺ, ὑθϑθε Ψ1]1 Ὡδίθ 

[86 αυϊοῦ δῃᾶ 1} 

ΙῆβθΚ6α ΘΓ ἀοναβίαίθα 

δὴ Ὡδκρᾶ, δᾶ ἢ} 

οαῦ ὩὩὋὃΡ ΠΟΙ ἤρδϑὴν 

Ῥατίβ δῃά Ψ11]1 σοχι- 

ΡΙούοιν στ ΠΟΘΙ τ 
Ἦἢχθ. 17 ἘῸΣΓ αοά ρμυὺ 
ἴῦ ἰηΐο ἐμοὶ Ὠθαγὲβ ἴο 
ΟΔΥΥΥ οΟἷὖ ἰδ ὑποιρῦ, 

δύ ἰοὺ ΟΩΥΥῪ ουΐ 
[[Π617] οπθ ὑἐπουρηῦ Ὀγ 
σἰνίησ μοὶ Κίηράοχῃ 
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τῷ θηρίῳ, - ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λόγοι 
ἴο ἰῆ6 Πα Ῥεδαβϑέ, ὑπ} ΜΙ 06 βϊσηθα ἰῇ Ψοσαβ 

τοῦ θεοῦ. 18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ̓ 
οΟΥ 6 ὅἀσα. Απαὰ ἐμ νοθθὴ ΨΈΏΟΙΩ γψοῖ 58} 

ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα 
ἰβ.- τὼ 6 εἷν 6 ργϑοού ἔπε (οὔ) δύ 

βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς. γῆς. 
Κιηράοιη. ΡΟ ἴδ6 Κίηδ5 οὗ ἴμ6 ΑΝ 

18 Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον 
ΑΕ ἔδοβα ({π1π|55) 158 οἾΠῈΥ 8861 

καταβαίνοντα ἐκ . τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα 
βίθυρίηξ ἄονναι ουέΐ οΣ {86 ἤθάνϑῃ, Ὠδνὶη 5 

ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ - ἧ γῆ ἐφωτίσθη 
δου Ετοδῖ, δα {π6 φαγί ννδ8 δμίθα ἋΡ 

ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 2 καὶ ἔκραξεν ἐν 
ουΐοῦ 106 ρον οἵ Ηΐγη. Απμᾶ Ὧ6 οτγἱρὰ οὖν͵. ἴἢ 

ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν 
ΒΊΟΩΣ νοΐοθ βαϑίησ 516 61], 1611 Βδονίοι. 

-ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον { 
19. δτϑεῖ, ΔηαΔ 586 ὑθοδζηδ αννϑ!ΠἶἝὩηὴρ ὈΪθοΘ6 

δαιμονίων καὶ φυλακὴ. παντὸς πνεύματος 
οὗ ἀθθοῃ8- ϑδμῃᾶ ἢ 5} -19}} Οὗ Ἔσνοὺν Βρ1τῖς - 

ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου 
ΠΤ ΤΟΣ {-ΡῚ οἱ δρᾶ ὉΥΊΒΟΙ οὗ θνϑὺν [9)}}χοὶ 

ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένουύ, 8. ὅτι 
ὌΠΟΙΘΘΙ δᾶ μανίηξ ὈΘρα Παίθα, Ὀβοδαβα 

᾿ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας 
οὐΐοῦ ἰ(ῇς5 νῖίηθθ οὔθ δῆβοσ οὗ ἴδε ξογῃηϊοδίϊοι 

αὐτῆς πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ 
οἵ μὰν δνβ ἔΔΠ θα 811 ἴῇς πδίϊοηϑ, δῃᾶ [π6 

ασιλεῖ γῆς μετ᾽ αὐτῆς 
β κίηρβ ΠῈΣ Μ.:} βασγίῃ δ Ζιλο Βοσ. 

ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι᾽ 
σοτησζητ θα ξοτϊοαδίίοα, δηᾶ ἵπθ ἔγανθῆηϑ τηγομδηΐβ 

τ ῆς. ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ 
οΥ τῆς. ἈΜΝΝ ουΐ οὗ {πε Ῥον ΘΓ οὗ ἴῃ 6 

στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 
ἀρτοίηθα Ἰαχυτν ΟΥ̓ ο΄ {μὸν Ὀθοϑχὴδ ΓΟ. 

ες 4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ 
Αμᾶ.. 1 πρασγὰ οἴμῈ Σ᾽ νοίοβ οὐδοῦ {πα 

᾿Εξέλθατε, ὁ λαός οὐρανοῦ λέγουσαν ’ 
Οοχὰθ τοῦ οὐ, ἰ(Ὧἢς ῥΘΟρΙΘ ραν θα. ΒΑΣΊΏΒ 

οὐ, . ἐξ αὐτῆς 
ΑΙ τη, ' οαξ οὗ ὮΘΣ, ᾿ 

συνκοινωνήσητε ρ 
τοῦ 5ῃουϊα 5ῆδσα ἰορείμου ἰὸ {86 515 ΟΥ ΠΟΥ, 

καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μη 
διὰ ουΐοῦῇῦ ἰβοὸ υἱδθιο. ΟΥ̓ΒΕΙ ἰπ ΟΥ͂ΘΓ {μὲ Ὡοΐ 

ἵνα μὴ 
1ῃ οτᾶδυ {παὶ μοὶ 

ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, | 

ἰο [8 ψ ἃ θα, υἢ- 
11 [86 ψογᾶβξ οὗ αοα 
Ψ11 αν δ δοσοῃλ- 
ὈΙΒηθα. 18 πιὰ {δ8 
Ὁ ΟΙΏΔη ΜΈΏΟΙΣ γ011 58} 
πθϑὴ5 86 ργϑαῦ οἱὺν 
δῦ. Ὧ825 8. ΕΚιίησάοχαη 
ΟΥ̓́ [1Π6 ἘΠῈΞ ὍΣ ΕΒ 
ρατίῃ." 

1 δ, Αἴοσ [8658 ἑμίδσό 
58 8ηούῃ- 

ΟΥ̓ Ἐδπν, ἀθϑοθηδίηρ 
ἔσο ἤδᾶνθῃ, ψ] 

στϑοαῦ ϑυυῃοῦῦν; δηῃᾶ 
006 δασύ! ψὰϑβ ἰσηϊρα 
ἋΡ ἴχομι ἰδ ΡΊΟΥΥ. 
2 Δηα Ὧδ᾽ οὔἹεᾶ οιυὖῦ 
ΑΝ ἃ 5βίσοῃρ ψοΐοθ, 

Βα ησ: ΚΘ.8. Ὧδ5 18]1- 

ΘᾺ! Βαονίοι 6 ρτθαὺῦ 
85 [1Ἃ841|6, δῇ 5166 
Ὧδ5 Ὀδοοτλθ 8 ἅν611- 
ἴηρ. ὈΙ8ς6 οὔ ἀδΠΟῺΒ 
διὰ ὁ ἰυτκίηρ, ΡΙ866 
ΟΥ ΘΥΘΟΥΥ ὉΠΟΙΘΔῺ 6Χχ- 
Βφϊδύζομ ϑηα ἃ ἸυσΚΊῺΡ' 
ῬΙΔΟΒ οὗὨ ΘΥΟΙΥ υἢ- 
οΟΙθδὴ δηᾷᾶ Ὠδίθα οἱγά! 
8 ΒΌΓ Ὀδοϑιιδθ᾽ οὐ [86 
σὴ οὗὐ 6 ϑΏροΥ 
οὗ ΠΟΥ ἑογηϊσϑύϊοῃ. 811 
[186 ηϑύϊομϑ ἤδνθ 1811- 
Θ [νοῦ 1, δηα {Π6 
Κρ οὔ 6 θαυ 
σοιμγηγι θα ἔογηϊσαύζος 
ΜΠ Ὧδσ, δηῃᾶᾷ. [88 
ὑγανθιηρ. τ δηΐβ οὗ 
μ6 Θαγίῃ Ὀβοδιηθ' το ἢ 
ἄπ ἰο᾽ ὑῃ6 ΡῬονϑγ. οὗ 

ὮΘΙ ΒΏΒΙΏΘΙΘ55 ΠΙΧΌΓΥ.᾽ 

ΔΑΠΔῚ ὨρϑΙά 8ῃ- 
ὍΘΙ νοΐϊσα οὐ - οὗ 
Βα 580: “αοὖὐ 

οὖ. οἵ ΘΓ, -ΠΊΚ. Ρ60- 

ῬΡΙ6, ΣΣ σοῦ - ἀο ποῦ 

ψδηὺ. ἴο 5ῆδτθ ὙΠ 

μον ἴῃ ὯΘῚ 5':5, δῃᾶ 

1 τοῦ ἄο οὐ σψϑαῃῦ 

ἰο τοῖν ρϑῦ- οἵ 



ΒΕΨΕΧΑΥΙΟΝ 18: ὅ--Γ ἴῸ 

λάβητε: ὅ. ὅτι ἐκολλήθησαν 
χοῦ 5Βῃουϊα χροσίνο; Ὀθοδθθ ΨΈΤΕ βήνα τοσοίμοσ 

αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
ΟΥ̓ΒΟΣ [μ6 5105 16} {86 Βεδανθη,, δῃὰᾶ 

ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 
“816 ἴο ταϊηἃὰ {πῃ αοὰ τἴῇ6 υπ͵υβί δοῖὶϑ οἵ Π6υ. 

ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, δ. ἀπόδοτε αὐτῇ 
Εδνα Ῥ680Κ, Οἷνς γοῦ 860 1Κ ἴο ΒΟΥ 85 δῖϑὺὸ 586. 

καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ 
δρᾶ ἀουθ]θ τοῦ ἰῃ6 ἀούρ]α (ἐμ 55) δοςοοσγαάϊηξ ἴο 

τὰ ἔργα αὐτῆς: ἐν τῷ ποτηρίῳ 
ἴ16 ΟΥΚΒ ΟΥ̓ Ποῦ; ἴῃ {8 σὰΡ 

ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ 
506 ΧΑ ΒΙ]Θα τΤΪΏΒΙΘ οὸῦ ἴο ῇοῦ ἀομθ]ο (ϊη5) ; 

γ ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ 
85 Τάϑην (ἰμη 55) 858 5806 5]ουϊῆθα Ὠρυβο δῃὰᾶ 

ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ 
Ἡϊνρᾶ υπητγοϊηρᾶ ἴῃ ἸΏΧΌΥΥ,. Βοῖη ἢ ρίνο γοῦ ἴο ΠΟΥ 

βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ 
Ἰοστηθηΐ δὴ ταουχηϊῆρ. Βεσοδυῦβα ἃ ἴῃηδ 

καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι Κάθημα 
μθαχί εν 88Ὲ 5 ϑαυΐϊῃβδ ἱμδαὺ [18 Η ΤΑ Ύ 

Βασίλισσα, καὶ ΧΙ ἤρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος 
απθθῃ, ΔΑ ννὶαον ποῖ Ι ϑῖω, δηα ΤΔοΟῦΤ 5 

οὐ μὴ ἴδω" 8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ 
ποῖ το 1ϑ5ῃου]ᾶ 566; ἰτοαρη ῃη15 ἴΏ οὔ 

ῷ 
το ΨΏΪΟΙ 

διπλοῦν’ 

ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος 
ἄδν ὙΜ11 σοθ ἰῇθ Ὀϊαθαθθ ΟΥ̓ΠΕΥ, ἄφραίῃ 

καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ 
δα τηουτηΐϊῃρ δηᾶᾷ δδυλίηθ, δά ἴῃ ξ} } 

κατακαυθήσεται" ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος 
3806 Ψ1Π]1 6 Ὀυχαραᾶ ἄονν; Ῥθοαιιθθ βίγσοῃξ Ιοτὰ 

ὁ θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. 
ἐμ6 σα 16 (ομθ) πανίηρ ἡυἀθοα ΒΘσ, 

9 καὶ κλαύσουσιν καὶ 
Απὰ 1.6. 1 νΕ 6 Ρ δηᾶ 

κόψονται ᾿ ἐπ᾽ αὐτὴν οἱ 
μὸν Μὲ} δίγιςο {λϑήϑοῖνοϑ5 ὭΡΟΩ ἮὮΘΓ τῆς 

βασιλεῖς τῆς! γῆς οἷ μετ 
οὗ ἴῃ φασί ἴῃς (ΟΠ 65) δ 2 15} ΚΙΏ55 

αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ 
ΠΘΓ Βανίηξ σοτηγαλ ρα ἐογηἸσείϊο δοᾶ 

στρηνιάσαντες, ὅταν 
Ὠδνίηβ ᾿ἰνεοα πχοϊ πα 1 ἸΌΧΌΤΥ, ὙΏΘΏΘΝΟΥ 

βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς 
ΤΏ ΘΥ ΤΔΥ Ὀ6 ἸΟΟΚΙΩΡ̓ δὲ 1ᾷ6 ΒΙΊΟΚΘ } Δ 61: 

πυρώσεως αὐτῆς, 10 ἀπὸ μακρόθεν 
της ΟΥ ΘΓ, Ζγότὰ ἸΟΩΡ ἴνν8}}] οὔ 

1128 

ΘΙ ΡῬΪδαριθθ. ὅ ΕΌΣ 
ΘΙ 55 Ὦϑυθ σηδϑϑθα 
ἰορϑίῃμοσ Οἷθασ ὉΡ ἴο 
Ὠρθδνθ, δῃὰ αοα Ὧδ5 
68}16αἃ Ὧδσ δοΐβξ οὗ ἴῃ - 
᾿ιδύϊοθ ἴο πᾶ. 6 Βθη- 
ἄοσ ἴἰο ΠΘΙΓ οὐνόὴῦ 8.5 

ΒΘ ὨΘΙΒΘΙΙ τοηδρχθᾶ, 
8η ἃ ἄο ἴο ΘΙ ὑψὶσθ 
85 ΙΔῸΠΟΏ, γ68, ὕὑσὶοο 
[86 ΡΟ οὗ [ἴῃ 
ΐρσ5 506 αϊᾶ; ἴῃ {88 

ΟἋΡ ἴθ ΜὨΪΟΩ 506 ρΡυΐ 
δὲ τὐἰϊχίυσσο θὰὺ ὑνὶσθ 

85 ΤΑΌΘΏ ΟΥὁ μ6 χηϊχ- 
ἤματα ΙΟΥ ἸΘΥ. 7 ΤῸ [86 
οχίθηῦ ὑμαὺ 5ὴ6 ρὶο- 

τ Πρα Πουβοὶῖ δηᾶ ᾿ἰνϑα 

ἴῃ ΞΏΔΙΘΙΘ55 [ὈΧΌΓΥ, 
ἴο ὑπαὺ οχύθην σίγα ΘΓ 
ἰοσχηθηῦ δῃηᾶ τηουτ- 
ἰὴρ. ΕἘῸΣ ἴῃ ὯΘΥ Ὠραχὺ 
5ὴ6 ΚΟΘΩ5 βδϑίησ, Ἃ 

ἰῇ ἃ αὔθθῃ, 8η Σ 81 

0 ψ]άον, ϑηα 1 5181] 

ὭΘΨΟΙ 566 ΧΟ ΓΙ Ρ. 

8 ΤὨδϑὺ ἰ8 ΨῺΥ ἰῇ ΟἿ6 

ΟΌΝ ὯΘΥ ρῥἷαριθς ΨΜ1} 

ΟΟΙΏΘ, αἀραΐῃ δῃᾶ 

ΤΟ Τρ Δηα ἔδυ] 6, 

δὴ ἃ 50ὴ6 ΨΜ1 6 οοτὰ- 

ῬΙοίον Ὀυσθα νἱἢ 

Ἔγθ, Ὀθοϑιθθ Φοῃπονϑν 

αοᾶ, ψῆο πᾶρρα ὨΘΥ, 

15. βγοῃξ. 

9“Απᾷ ὑμ6 Κίηρϑβ οὗ 

[86 φδαῦΐῃ ψΏΟ οοχη- 

ταϊ ρα ἐοτηϊοδύϊοη 

αἰ ΠΟΥ δηὰ Ἰ᾿ἰνθρα ἴῃ 

ΒΒΙΘΙΘο5 ΤΌΧΌΣΥ Ψ1 

ΨΘΟΡ δῃᾶὰ θα ὑπθηλ- 

ΒΟΙνγῸ 5 ἰῇ ρυΐίθῦ. οὐδὲ 

ὮΘΥΓ, ΜΉΘ 6 Υ ΙΟΟΚ δὲ 

[6 βῖοκ ἔσγουχλ {ῃ6 

θυΣΓΪηΡρ οὗ ΠΟΘΙ, 

10 ψὩΣ6 πον δἰϑηά δὐὖ 

8 σοπονυϑῃ, 1,8,18,14,16-18.. {πῸ Ιιοτᾶ, ϑγμ, θαΐ οταϊζοἃ Ὁ ΑΕ. 

1129 ΒΚΕΨΕΙΑΥΤΙΟΝ 18: 11---Ἰ4 

ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ 
(86) παντὶ βίοοάῦ ἰσουρ {ἰπ6 θυ ΟΥ ἴδ8 

βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες Οὐαί οὐαί, ἡ 
ἐουταθηξ ΟΥ̓ ΠΟΥ, ΒΘΣΊΏΩ Ψοε οΟ, πα 

πόλις ἡ μεγάλη, Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ 
οὖν [δ δτοϑῖ, ΒΑΌΣΙΟΩ ἰδ6 τ 16 

ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ ίσις 
ΒΊΣΟΩΒ, Ὀεξοδθο ἰο οὔθ Πουῦ σὰ ἴπθ τὰς βταθπξ 

σου. 
ΟΥ̓ ψου. 

11 καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς 
Αραὰ ἐμ ἐσχδνϑιηβ τ σομδηίθ οὔθ δασίῃ 

κλαΐουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ᾿ αὐτήν, 
ΔΙῸ ΜΕΘΘΡΌΙΠΒ δῃα ἰπὸν 81:6 σχῃοῦσχηϊη» ὌΡΟΣ ἜΘΟΥ, 

ὅτι τὸν αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει γόμον 
Ῥϑθοδξα ἰδ ἔπ}} ΠΡΟ ΚΚ) ΟΕ ἴἤθῖὰ ὯῸ 6 ἰ5 ῬυΣΙΩΚ 

ἀργύρου 
ΟΥ 511|ν 6 Ὶ 

χρυσοῦ καὶ οὐκέτι, 12 
οὗ ξο!ὰ δρᾶ ποῖ γοΐ, 

καὶ λίθου 
δὰ οὔ ϑβίοῃϑβ 

βυσσίνου καὶ 

γόμον 
51] ΜΗ 

τιμίου καὶ 
Ῥτθοῖΐουβ δῃη8ᾶ 

πορφύρας καὶ σὶ 
ΟΥ πε ἴθ δῃη οὗ ῬυγΡΙΘ δα 

κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον 
οὗ βοαυϊεί, δῃὰ ὄνϑῖν ψοοᾶ 

σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ 
Ψ6556Ὶ χηϑαρ οὔ ίνοῦν 84 Ὄνου 

ξύλου τιμιωτάτου καὶ 
ψνοοῦ τηοϑβί ρσυθοίοιιϑ δῃηά οὐ σοῦρῃρο. πᾶ 

μαργαριτῶν 
ΟἿ ῬΘδΥῚ5 

ικοῦ 
ΟΥ 511- 

θύινον καὶ 
ἀπυνίπθ δηὰ δυεῖν 

πᾶν σκεῦος 
ν 6586] 

καὶ 
δηᾶ 

. 
καὶ 
δᾶ 

πᾶν 

ἐκ 
ουΐ οὗ 

χαλκοῦ καὶ σιδήρου 
ΟΕ τοῦ 

καὶ μαρμάρου, 13 καὶ κιννάμωμον καὶ ἄμωμον 
δηα ΟΥ̓ ΧΏΔΙΡΙΘ, ΕἸ εἴοῖ 

καὶ θυμιάματα καὶ 
δη ἰποθῆβ65 

μύρον καὶ 

καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ 
δα. ψῖῆρ δῃᾶὰ οἶνεοὶ δῃᾶ 

σῖτον καὶ κτήνη 
τὐοδί δᾶ βδοαυϊγοα (δηΐπλ815) δηά 

ἵππων καὶ ῥεδῶν 
Οὗ ΠΟΥΒΕ5 δηα ΟΣ σοβϑοῦθβ δῃηα ΟΣ Ὀοαϊοϑ, 

ἀνθρώπων. 14 -καὶ ἡ 
ΟΥ τήθῃ. 

ἐπιθυμίας τῆς 
ἀφϑῖσα οὔθ 5οὺ] 

καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ 
δᾶ 811 88 Ζαὶϊὶν (ἰ1π|65) 

λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ 
Ῥσγίσῃὶ ([Ὠϊη55) ἀπίσονθα 156} ἔσγοσα 

οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. 
Ὡοΐ νοὶ ὠοΐ ποῖ ἴοι ἴζου 1} δᾶ. 

ψυχῆς ἀπῆλθεν 

{π}λ γεγο} 609} δᾶ ΘΙΩΟΣΉΌΙΣΙ 

λίβανον 

ὀπώρα σου 
Απμᾶὰ ἰὰ8 Σαῖον ἔγ οὗ γοὺ οὗ Ὰ 

ἀπὸ 
1 νοΐ ΟΥ̓ ἔγοσῃ 

καὶ 
δηᾶ 

σοῦ, 
σου, 

Δα ΡῬεσξυχη δα Ο1] δηα ἔτη ποσοῦ 56 

σεμίδαλιν 
Βὴ6 δοισ 

καὶ πρόβατα, καὶ 
᾿ΒΏΘΕΡ,.- 

καὶ ι 

δὰ 

δ 

καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς 
δῃᾶ Ε6 018 

8 ἀἰδίδησα θθοϑιδθ οὗ 
ΘΙ ΘΑ. οἵ ΠΘΙ ἴοΥ- 
Ιηθηῦ 84 858..0ὺ, “Τοῦ 
8, ἴοο ὑϑά, γοι στϑαὺ 
οἰΐγ, Βδθυο γψοῖ 
βύχομρ οἱΐν, θθοϑῖιδα ἰὼ 
ΟΠ6 ὨΟῸΣ γουγ {πᾶρ- 
Τηθηῦ ὯδΔ5 διγίνθα!᾽ 

11 ΠΑΙ5ο, ἐμὰ {τᾶν- 
ΘΙ Ὡρ ταοσορϑηΐβ οὗ ὑπ 6 
ϑαυΐῃ δἃῖθ ψϑορίηρ δηᾶ 
ΤΩΟΌΤΤΪΩΡ ΟΥ̓́Τ ΠΟΙ, 
Ὀθοδϑθ ὑμοῖθ ἴθ. ὯΟ 
ΟὯΘ ἴο ὈᾺΥ ὑμῖν 0} 
ΒΙΟΟΚ ΘῺΥ ποτο, 128 
{11 βἴοοιςς οἵ ροϊιᾶ δηὰ 
ΒΙΊΝΟΙ δῃηᾶ ὈΣΘΟΐοι5 
Βύοῃ ΒΒ δῃᾷ Ρ68115 δηὰᾶ 
Βη6 6 8η4 ῬΌΓΌΙΘ 
διηα 51Π1Ξ δια βοδσγιοῦ; 
δηἃὰ ονοσγύπμῖηρ ἴῃ 
βΒορῃηθα ψοοάῦ πᾶ 
ΘΟΥΘΥῪ δογύ ΟΥἩὨ ἸΝΟΥ͂Σ ΟὉ- 
θοῦ δῃηᾷ ΘὐΟν βοτὺ οὗ 
οὐδοῦ οἂὧὐ οὐ τηοϑὺ 
ῬΓΘοίουῦβ ψοοα δηᾶ οὗ 
ΘΟΟΡΌΘΙ δῃᾷ οὐ ἱἴτοὴ 
δΔηα οὗ ΤΔΙΌΙΘ; 18 8]- 
80 ΟἸΠϑΙηΟ δηα ΤΏ- 
αἴδ 5ρῖοΘ δηῃηᾶ ᾿πόοθηϑθ 
8ηα Ῥοετηρα. Οἱ δηᾶ 
ἔΥΔΩ ΚΙ σΘΏ56 δΔηα Ὑ1Π6 

ϑΘηα οΟΪϊνθ οἱἱ δηά 
Ἔω6 ΠοὰΣ δῃᾷ ψηθαΐ 
ϑηα οαὐῦ]θ δῃὰ βὮδθρ, 

διὰ ἤοΟΥΒ65 δῃᾶ 
᾿ ΟΟΘΟΏΘ5 884 51ανὸ5 

δ Ὠυπδ 5018. 

14 Ὑ65, 6 προ τευ 

ἰῃῶῦ ΟΣ 5011 ἀ6- 

δἰσρᾶ Ὧδ5 ἀδρϑδγίρα 

ἔτοθ γόοὰ, δῃᾷ 48)} 

[186 ἀδῖηῦν ὑδῖηρ5 

δΔηἃΔ ᾽΄Ὼὴ6 ΡΟΓΡΘΟΙΒ 

[ἰοῦ ἤδνθ Ῥουβηϑαᾶ 

το ψοὰ, 8ἃπα ὭΘΥΘΥ 

δϑϑίῃ ΜΠ] ΒθοΡΙΘ Ἐπᾶ 

ὉΏθτη. ν: 
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15. οἵ ἔμποροι τούτων, 
ΤὴῺ6 ἰγδνϑιηβτο τ δηΐϊθ ΟΣ ἐμ656 ({Π]1Π65), 

οὗ. πλουτήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀπὸ 
16 (ΟΠ. 65) - πανίηρβ Ὀθοοσαθ στοῦ ἔτο ἤθῦ, ἥτσζοζω 

μακρόθεν στήσονται" “διὰ τὸν φόβον 
Ἰοῦβ [νν8}] Οὐδ ὁ 111 απ ἰὩγοισ {π6 ΕΥΞῊΣ 

κλαίοντες καὶ 
(6) ει δῃᾶ 

ἡ πόλις 

τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς 
οἵ ἱπ6 τοστηθηΐ ΟΥ̓ ΒΟΥ 

πενθοῦντες, 16 λέγοντες Οὐαί οὐαί, 
ΤΩΟΌΓΣΏΣΠΕ, βδσθ οθο νορ, ἰῇξς οἷν 

ἡ μεγάλη, - ἡ περιβεβλημένη 
16 δτϑδῖ, 1ἴμ6 (ο6) δανίπρ Ὀθοα τοννῃ δρουΐ 

βύσσινον καὶ πορφυροῦν. καὶ κόκκινον, καὶ 
Ἐὴ6 ποθὴ δηᾶ ῬυχΡΙΘ δᾶ βοδζϊοῖ, δηᾶ 

“«κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ 
Βανί Ῥθϑῃ ριιᾶρφᾶ ἴῃ... δοιὰ δᾶ ἰοῃθ Ὀσξοὶοῖβ 

καὶ᾿ μαργαρίτῃ, 1 ὅτι μιᾷ ὥρᾳ 
δρᾶ ῬΘΔΙῚ, Ῥϑοδῦβα ἴο οὔ 6 ΒΟῸΣ 

᾿ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. 
ὑνὰ5 ἀφβοϊαίεαὰ ἴῃ 6 βου ἢ ψνεϑιῃ. 

καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ 
ἈΑμάΑαῖ δνϑὺν ϑϑἰθουβῶϑῃ ϑ8Π6α δνϑύῦν {68 (ο0Π6) 

ἐπὶ τόπον πλέων, καὶ ναῦται καὶ 
ὭΡΟΩ. ὈΙθοθ. ϑδϑϑίπηθσθ, ὃῃα πϑυίϊοδὶ οθθ5 δηᾶ 

ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζόνται, ἀπὸ 
85 ΤἸΩΘΔῺΝ 85... ἴῃ6΄. : 568 δῖθ νουκίηδ, ἔγοσχα 

μακρόθεν ἔστησαν 18 καὶ ἔκραξαν 
ἸΟΩΒ ἴννᾶν ] οὐ τἋποὸν βἰοοα δὰ {πὸν οτὶεξὰ ουἵ 

βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς 
Ἰοοκίῃβ αὖ [1ῖῃῇ8 ποκα οὔἕπμο ΒΥΪΩ8. ΟΥ̓ ὯΘΣ 

λέγοντες Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ; 
ΒΌΣΙΩΒ. ῶο πκαὸ ἰοίβῃαει οἷν ἐᾷὰα ρτγϑαὶ 

19 καὶ - ἔβαλον. χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς 
Αρᾶ ἐμον ἴσον αἰ Ὅροὰ. ἴῃ 6 Ὠρδᾶβ 

αὐτῶν καὶ ἔκραξαν κλαίοντες καὶ 
οΥ ἴοι δηᾶ ἴμον οχβα ουΐ ΟΜ ΘΘΡΙΩΚΣ δηαᾶ 

πενθοῦντες, λέγοντες Οὐαΐ οὐαί, ἡ πόλις ἡ 
ΤΑΟΌΓΤΩΪΙΡ̓, ΞΑΣΨΊΠΒ Ψοα ᾿ νγοα,, 1΄Ὶ6. οἷν [δες 

μεγάλη, ἐν ἧ ἐπλούτησαν πάντες οἷ 
Βτθαῖ, ἰὰ ΨΈΪΟΒ. Ὀθοβχὴθ το ἢ 811 186 (ομ 65) 

ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς 
Βανίης ἴῇ6 Ὀοδίΐβ ἰῇ {μ8 568 ουἱοΥ {π6 

τιμιότητος αὐτῆς͵ ὅτι ἐν μιᾷ ὥρᾳ 
ἡ ὐνήθι ΟΣ Βοσ, Ῥφδοδιδθ θ Οοπ6 δ εἴολνες 

ημώθη. Ὡ 
58 ΠΝ ἰἀεξοϊδιοα. 

20 Εὐφραίνυ ἐπ᾽ αὐτῇ, οὐρανέ, 
Βο γοιὺ νν611-τοϊ ἀφ α ὌΡΟΣ ΒΘ, Ἤθδνθ, 

καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ 
ϑρα ἴμη6 ὮΟ]ν (Ομ 65) δηῃᾶ. ἰὩ 6 δροβίῖϊθβ δπᾶ ἰῃ6 
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15 “ἼΏ6 ὑγσχϑυθιῖηρ 
ΙΟΥΟμϑηΐ οὗ ΓΏ6586 
ἰΐηρδθ, ψΏΟ ὈΘΟδΠΊ8 
τσ ἔτοῃη δ, ψ|]1 
βίδη ἃ δὖ ἃ αἰβδίϑηῃσα 
Ῥϑοδδα οὗ [8617] 
88. Οὗ ὯΘῚ ὑοχιηθηῦ 
ϑηῃ ψ}} ψθοὸρ ῃᾶ 
ΤΟ, 16 βαρ, ΤΟΟ 
δᾶ, ἴοο ρ8ᾶ--ἰῆ 
δτθοαὺ οἰΐν, οΙοϊῃδα νι 
Βηδ. θη δηα ὈΌΓΡΌΙΘ 
δια 5οδχϊθῦ, δηα ΤἹΟΏΙΥ 
ΔαοΙπηθρα ΜΙ ρσοϊᾶ. οΥὐ- 
ῃϑιθηῦ 8 η6 ὈΓΘΟΙΟῸΚ 
5ίομθ δῃηᾶ ὈΘ6ΩΙ, 17 Ρ6- 
οαδθο 'ἰἢ οὔθ. ΒΟῸΪΓ 
5ΒΌΘΩ ρυθαὺ τσ ηθ5 ἤδᾶνα 
ὈΘΘ ἀσνασϑία ρα!" 

“ΑἸΔΩ͂ ΘΟΥΟΥΥ 50 

σαρύαϊη 8ηα ΘνΘΥΥ͂ 
8 ὑμαὺ νόγϑθοβ 
ΘΏΥΜΏΘΥΘ, 84 5ΘΙΟΥΒ5 
Θὰ 411 ἴποϑδβθ ψο 
Ιβ Κα ἃ ᾿ἰνίηρ Ὁ πῃ 6 
868, δἰοοᾶ δὖ ἃ α15- 
ἰδῆς 18 δῃηᾶ οτγἱὶθᾶ οἱ 
85 μον Ἰοοκρα δὖ {π6 
ΒΙΏΟΚΟ ἔσοσῃ 86 Ὀυχ- 

ἰὴ οὗ ΘΙ 8ϑῃηὰ δἱϊἹᾶ, 

“ΜΏΔὺ οἷν 15 πΚ6 ὑῃ8 
σγθοῦ οἱύνλ᾽’ 19 Απᾶ 

μον ὕῶγον ἀσϑὺ ὉΡΟῺ 

ὑπο γ Ὡραᾶβ δηὰ ογἱϑα 

ουῦ, ψοορίηρσ δῃηᾶ 
τηουτηΐηρ, 8η64 5816, 

ἼΟΟ δα, ἴἤοο 84--- 

06 ργϑαὺ οἱΐν, ἴῃ 

ΜΏΣΟΠ 411] ὑποβθ- ἢδν- 

ἰὴ Ὀοαὺβ δὐ 868. Ὀ6- 
ΟΔΙΩΘ τἰσῇ ὈΥ͂ ΤΟΘΞΟΏ 
ΟἹ ΠΟΥ Θοβυϊηθοθ, θ6- 

σΟϑΌΒΘ ἴἢ ΟἿ ΠΟΙΓ 506 

Ὧδ5 Ῥδθῇ ἀδναβίαθα! ! 

20 “Βε. ρῖδᾶ οὐδὲ 

δ, Ο Ὠδᾶνθ, 8150 
Ὑοῦ. ΒΟΙΡ. ομθ5 δῃᾶ 
τοῦ βδροβίϊθς δῃηαᾷ συοὸῖ 

1181 ΒΕΨΕΓΑΎΥΊΤΟΝ 18: 231---19: 1 

προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ κρίμα 
-Ῥχορῃθῖίβ, Ῥθοϑξα 1 πᾶρρὰ ἰδ αοα ἰδ 7υάρτγιοας 

ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. 
οὔ τοῦ οὐδοῦ δεοσ. 

21 Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς ᾿ λίθον 
Δα 1ἰξῖρα ἃρ ομδ 8561 ΒΟΩΣ βίοῃρ 

ὡς μύλινον μέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν 
85 ὈΕΙΟΏΡΊΩΚ ἴο 11 τοδί, πᾶ ἢ ἰἤσχον ἰἴο ἰῃ6 

θάλασσαν λέγων Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται 
568 ΒΑ ΤῊ ἰο ΟὨΓΙΒὮἢ ὙΠ) 6 τον 

Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ ὴ 
ΒΑΌΣΙΟΣ 18 ΜΕΥ 1 οἱΐν, ’ Δα ποῖ ποῖ 

εὑρεθῇ ἔτι. 22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν 
56 ἐπσαα τι Ζοιμᾶ νοί. Αμᾶ νοὶοθ ΟΥ̓ ϑΥροΥβ 

καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν 
ΔΑ ΟΥ̓ τουβίοΐδηβ δῃᾶ οἱ Ηι ἰϑί δηᾶ οὗ ἰσυτηρείεσβ 

οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς 
ποῖ ποῖ β5ῃοιμᾶ θὲ Ὠϑδσά ἷἵὰ ψνοόοῖι γε, δια δνὸσν 

τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ 
ΔΙΠΒΟΟΥ Οὔ ανεν αὐ τοί ποὲ βῃοιμᾶ ΡῈ ξουπαᾶ 

ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ 
ΐ γόοὰ γαῖ, δῃᾷ νοῖΐσαθ. Οὔ ΩΔἹ ῃοΐ ποῖ 

ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 28 καὶ φῶς λύχνου 
ΒΒομα ᾿ς ἀϑατά ἷπ γοῖ ναοί, δηᾶ Ἰρηῦ ΟΥ̓ Ιϑτὴρ 

οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ 
Ὧοΐ 0 βου] Βῃῖθθ πὶ σοὺ γαῖ, δῃᾶ νοῖςβ 

νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ 
Οὗ Ὀτἀθστοοση δηα οὗ ὑσιάθ τού οί βῇῃοι]ᾶ Ὀ6 Ἀϑατά 

ἐν σοὶ ἔτι΄ ὅτι οἱ ἔμποροί σου 
ἴῃ ψοὺ νεῖ; Ῥθοϑϑε ἴθ ἰχανϑιηδ τσ οδηΐβ οὗ ψγοῖι 

ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν 
ὝΕΣ {6 ρτϑαίθϑδί θη Οὗ ἴπΠ6 βδαγίῃ, Ὀδοϑδῖϑα Ὁ. 18 

φαρμακίᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα ᾿ τὰ 
ἀτιισσοσν οὗγοι ψνοτ τη866 ἴο δυσ 8411 τ 

ἔθνη, 24 καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ 
πδίϊοηβ, δηαἃ ἃ ΘΙ ΡὈ]οοᾶ . Οὗ ὑτορῃῆρίβ δῃάᾶ 

ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν 
οὗ ὨΟΙ͂Υ (ΟΠ 65). ννδϑβ ξουηα δῃῇἃ οὔ 81 6 (ΟΠ 65) 

ἐσφαγμένων. ἐπὶ τῆς γῆς. 
πανί ὈΘ θα βιϑυμίοτεά. Ὄροῃ ἴὰ6 φατίῃ. 

19 Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν 
ΑΣίοσ. ἐμοβο (1655) 1 πρατὰ 85 νοΐσθ 

ἐεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἜΡΟΝ, οὗ οσοννὰ ΤΑΌΓὮ ἴη {86 - Βϑάνεα 

λεγόντων - ᾿Αλληλουιά' ἡ σωτηρία καὶ ἡ 
οὗ (ΟΠ 65) βασ ἰδ ἘαΠΤαίδα; “6 ϑδινϑίίου. δα [6 

δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ. ἡμῶν, 
ον 8 δα ῬοννοΥ οὐἴβπε ἀαοᾶ ΟΥ̓ 5, 

Ῥγορῃθίϑ, Ῥθοδιῖσα σοῦ 
Ὧδ5 πᾶ] οἰ 8}ν δχϑοίθα 
Ραμ Ιϑητηθηῦ [ἋὉΓΪΓ σοῦ 
ΤΤΟΤΩ ΠΥ!" 

21 Αῃὰ 8 βίχοὴρ 88- 
561 ᾿ξῖοθα ὮΡ 84. βἴοῃ 
ἘΚ6 8, ρυϑαὺ υλ]Πδύομθ 
8ηα Ὠυτ]Θα Ὁ ἰΐο [86 
568, βαρ: “ὙΠῸ 
ΜᾺ ἃ. 5 10 οἰΐσῃ 1] 
ΒΘΡΌΨΙΟΣ [6 στϑαῦ οἱὐν 
Ὀ6 Ὠυτ]ὶοα ἄονῃ, δηᾶ 
506 Ψ1Π1 ὭΘνοὺ Ὀ6 Τουπὰ 
δθϑῖη. 22 μὰ [88 
ΒΟΧΠΩΑ οΟὐἨ 5 ΡΟΥΘ.  ΏΟ 
ΒΟΟΘΟΣΏΌΘΔΩΥ ὑπο ΘΙ 6 5 
ΟἹ 6 ὨϑιὉ δῃὰ οἵ 
τα δι οἴδηβ δηὰ οὗ δυὺ- 
ἰδὺβ δῃᾷὰ οὗ ὑγσυαταροίοιβ 
11 ποΥΟΓ Ὅ6. πεαιὰ 
ἴῃ. γοι δρϑίῃ, δῃηαἃ τὸ 
ΟΥ̓ ὐυβιδ οἵ ΔΠΥ ὑσϑᾶθ 
Μ11 ΘΥῸΣ Ὅ6 [ουηᾶ ἴῃ 
γοῦ ρδίῃ, δα 0 
ΒΟΠΑ οΟὗἨ ἃ. ΤΠ. 6 
Ψ1 νοῦ Ὅ6 μεασὰ 1ῃ 
γοὺ δρϑῖῃ, 23 δῃηα τὸ 
σὺ οὗ ἃ Ιδρ Μ1ΠΡ 
ΘΥΟΥ δβῃηϊηθ ἰῇ γνψοὰ 
δδδῖσι, δα ὯῸ νοΐσα οὗ 
ἃ γἱάθρτοοιη δηᾶ οἵὗἨ 
ὃ χᾶθ ΨῈ1 ονοσ ἈὈ6 
Ὠρασὰ ἰῇ γοὰ δρϑίῃ; 
Ῥθοϑιθ γου ὑσανϑηρ 
ΤΟΥ δηΐ ψ6ῖ6.. [6 
ΟΡ -Ὑϑηκίηρ θη οὗ 
[16 φαγίῃ, ἴῸΥ ὉΥ γοῦ 
βΒρ στ υϊδύϊο Ὀσϑούϊοα 84} 
ἤἴ6 δύϊοηβ ΨΘΥΘ τὶδ- 
16. 24 Ὧ65, ἴῃ Ὧ6Ὶ 85 
᾿ουημὰ δα Ὀ]οοᾶ οἵ 
Ῥσορμοίς δῃηᾶ οἵ ὨΟΙΚ 
ΟΠΘ5 8ῃα οὗ 8}} ἔῃοβθ 
ΜΏΟ δν6 ὈΘΘΩ ΒΘ ρἢ- 
ἰογρᾶ οὐ ὅπ δίῃ.» 
190 Αἴοσ [Ππ656 ὑπῖηρ5 

 Ὠραχγά ψ δῦ 85 
85 8ἃ ἰοπἃ νοΐϊσθ οὗ ἃ 
δτθαῦ. οσοψαᾷ ἰῇ ἤθανθῃ. 
ἼΏΘΥ. 5814: “Ῥσγβῖβθ 
“δ, τοῦ Ῥθορὶθ! ΤὨδ 
᾿βθ γ Θ ἢ. ϑῃηα [6 ρ]ο- 
ΥΥ δδῃηὰ 9106. ΡΟΨΟΣ 
Ὀθιοῦρ ὦ ΟἹ Οοἄ, 

15. Τὸ οὐ ἀοᾶ, δασνρῆνδ; ἰο {ῃ6 Τιοτᾷ οὐ (οά, Τοχίυβ ἘἈθοθρίαβ πᾶ 
ΒΟΙΩΘ συγδῖνα ΜΘ; ἴο Φομονδὴ οἿἵἹ᾽ ἀοᾶ, 01.8,18, "4, τὸ 
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2 ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις 
Ῥϑοβδιβο {6 ΔΑ τἰρῃίθοιι ὑπὸ 7υἀρστηθηΐβ 

αὐτοῦ: ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν 
Οὗ Ὠΐ; Ῥφδοδῖιβθ πο] πάρε {πὸ Ἀδγῖοῖ 1η68 

μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ 
ξτοαὶ ΨΏΟ οουγυρίοά ἴᾷ6 φοοσ ἃ ἐπ6 

΄ ᾿» “Ὁ ΕῚ 2 ἊΣ "ἢ Φ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα 
Σοτηϊοδίίοη οἔ ΠΝ διὰ δ δνθηβσεαῦ με Ὀ]οοᾶ 

τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς. 3. καὶ 
οἔίμε 5ἴανθοβ. οζηίτῃ οὗυὕΐοξ Ὠδπα οἔβμβοσ. Απὰ 

δεύτερον εἴρηκαν . ᾿Αλληλουιά: καὶ ὁ 
ΒΘΟΟὨΩ [ἔτ 6] ἔπον πᾶν βαίαᾷβ ΗβΙΘΙΔῃ; δηᾶ ἰῃ6 

κατινὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας 
ΞΒΙΆΟΚΘΟ ΟΥ̓ΠΟΥ ἰδ βίθυρίησ ὉΡ ἰπΐο [6 8865 

τῶν αἰώνων. 
οὐἴδθο ἃδδρ68. - 

4 καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι 
ΔηΩ͂ 16}1 116 οἱάᾶθυ ρβούξοὴῦβ ἰδ ἐνεφηίν- 

τέσσαρες καὶ τὰ τέσσερα ζῷα, 
Ζουτ διά ἰῃς ξζολθου Ἰνίηρ [ἐσϑαίασοϑ], 

καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷῃ τῷ καθημένῳ 
806. ἴΠ6ν ννουϑηῃῖροα ἰο ἴπΠ6 σοα με (ομ6) διττὴ 

ἐπὶ τῷ θρόνῳ λέγοντες ᾿Αμήν, ᾿Αλληλουιά. 
ὍὌροπ ἴπ6 Ἰσχομς ([π 6.) βασυίηρ ΑΙΏΘΩΙ ἘΔ1161078}. 

ὅ καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν 
ΑΠΑΩ͂ νοῖϊοθ ἔσο ἴτ6 ἴζζγοθθ ὄϑηδ ουὔἱΐ 

- 

λέγουσα Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν, 
βδυὶπθ - Βούυοῦ ρὑγαϊθηρ ἰοίῆῃε αοἅὰ οξυπ, 

πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, οἱ φοβούμενοι 
811 πῃ6 5ἴανθς οὐ πίπι, π6 (οῃ 65) ἘΘΑΓΙΩΚ 

αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 
Ὠ] ΠΏ, 1066 5Π|181}1 (065) δηά ἰῇ6 βχϑδΐ (οῃ 65). 

6 Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ 
Δῃά ἤφραὰ δ885 νοΐϊςσθαὶ. οξογοναᾶ τη ἢ 

καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν 
δΔηά δ8 νοΐθθὸ. οἔννϑαίοιβ ἸΏΘΩΥ δῇαᾷα δα νοΐοθ 

βροντῶν ἰσχυρῶν, λεγόντων ὑΑλληλουιά, 
ΟΥ υπαογ σου, οἷ (065) βαυίῃξ ἘΔ116. 788}, 

ὅτι ἐβασίλευσεν Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, ὁ 
Ῥϑοδιβο τοὶϊσιιρα Ιοτὰ ἴῃς αοα οἔμ5β, δα 

παντοκράτωρ. 7 χαΐρωμεν καὶ 
ΑΙτϊρῃῖν. Μὰδν ννὰ 6 τϑ]οϊοΐηβσ δΔηά 

ἀγαλλιῶμεν, καὶ δώσομεν τὴν δόξαν 
ΤῊ ΜῸ 6 Θχ 5, 84 τνῷ 5881] σίνα ἰῃῇ6 δἜΊΟΥΥ 

αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, 
ἴο τη, Ῥδθοδβθ οβϑῶθ ἰδ τηδυσίαθθ οὗ 6 ΤιΑΥΡ, 

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν, 
Δα ἐἱὸ Ψψοζβη οἵ ἰπι Ῥτγθραχεα ἘὨΘΥΞΘΙΙ͂, 
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2ΌΘοΘυδ6 ἰδ 1πἀρ- 
Ταθηΐς 811΄6 δ δῃὰ 
τὶριθουϑ. ἘΌΓ Ὧ6 85 
οχϑουϊοα 1ἀριιοηῦ 
ὍΡΟΙ ὑπ στοαὺ δαγιοῦ 
ΨῺΟ οσογχυρίορα [6 
Θαυίῃ νι Ποὺ ἔογῃϊ- 
οδίϊοη, δηᾶὰ 6 Ὧδ5 
ἈΥΘηρΡΘα {π6 ὈΙοΟά οὗ 
8 5'ανοβ αὖ ΔΓ 
διηᾶ.᾽" δϑΑπηάᾶ σχίσῃ 
ΑΌΥ ἴοσ ὑῃμ6 βϑοομᾶ 
γα πον βαϊα: “Ῥσχαΐξο 
δῇ, τοῦ ῬθορΙθ! Απᾶ 
86 5ῃΊΟΚΘ ἔγοπλ ΘΓ 
οθ5 ΟἹ δϑοοπμαϊηρ 
ΤΌΓΘΥΟΥ δῃηα δνοσ.» 
ΔΑ α ἰῃ6 ὑμνθηΐν- 

ΤΟῸΣ ΟἹΑ͂ΘΥ ῬΘΥΒΟΏΒ 8δηά 
0Ὃῃ6 ἔουγ Ι᾿ἱνπρ ογθᾶ- 
ἴὰτ65 [61 ἄοψῃ δηᾶ 
ΜΟΥΒΏΙροα (οα δβοαίρα 
ὍΡΟΙ ἴθ ἰῃγοῃθ, δῃᾶ 
δαῖα: “ΑἸΊ6η! Ῥ͵ϑῖβθ 
ὥϑῃ, στοῦ Ρθορὶθ!᾽ 

δ ΑἸδο, ἃ νοΐοϑ ἰδϑϑθα 
Του ἔγοστι 6 ὑσοηθ 
δηα 5614: “Β6 Ρὑγδίβίηρ 
Οὐ αοά, 811 χοῦ δἰ5 
ΒΙανθ 5, ψΏο ἔδρα. Ὠΐτῃ, 
[6 51.281 οὔθ δῃὰ 
16 σγϑδύ." 

ΘΑΠΑῚ Πραγὰ σψϑδὺ 
ΜΌ5 8δ5 ἃ νοΐϊοβ οὗ ἃ 
δτοαῦὺ ογτονα δῃᾶ δ5 8 
βουπα Οὗ ϑην ψαύουπ 
Δα 85 84 ϑβοιμῃά οἵ 
ὮθανΥ ὑδυπᾶρσβ. ΤΟΥ 
δϑια: “Ῥσαῖβδα ὅδ, χοῦ 
ῬΘΟΡΙΘ, Ὀθοδῖιϑα σ968}ο0- 
γ" οὖ αοά, [Π6 Α1- 
Τασῦν, 85 θὰ ἴο 
ΓΘ 85 Κίηρ. ΤΙΘῦ ἃ5 
ΓΘ] οῖσθ δῃηα 6 ονϑῦ- 
7ογοᾶ, δῃᾶὰ ἰοῦ ἃ 
δῖνθ πἰπὶ {πῃ ΡΊΟΙΥ, 
Ὀδθοϑθθ ὑπ τιϑυτῖαρθ 
Οὗ ἰῇθ6 Τ᾿} Ὧ885 
Δυτϊνθα δηα ἢΐἰ 6 
Ὧδ5 Ὀτδρδῦθα ὨΘΥβοΙΖ, 

2. Ηρ, αν ρῶν; ἴῃ6 Τιογᾶ, εἷἱρῃξ Μϑϑ. ἔγοιη Νο5. 95-217; σϑῆονυδῃ, 51,8, 
60 ὕφβονδῇ, 017.8,18,14,16-18. η6 Τιοτᾶ, ΑΝ ΘΒ, 

ἰος 
ΐῃ οτᾶοσ {παὲ 

: περιβάληται 
5816 τηϊρ;:;!Ββῃ: 6 Τσοννῃ δροὰξ 

καθαρόν, τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα 
Β.6 Ἰηθη πα στἰβηΐθοιβ [δοΐ5] 

ΟΥ ἰῇ6 ΠΟΙ͂ (ΟΠ 695) 

Γράψον Μαακάριοι 
Δα Β6 15 βασίηθ ἴο Τὴ 6 

τὸ δεῖπνον τοῦ 
ἴῃ6 (οὔθ5) ἱπίο ἰὴ 6 ΞΌΡΡΕΣ οξίῃμαε τηδχτίασο οἵ πε 

κεκλημένοι. 
(οἢ 65) μανὶηβ θΘ θὰ σ8]116α. ΑἸΩ͂ 6 15 βασὶηδ 

Ὑμοβ6 ἰῇς ψνοχαᾶβς 

εἰσίν. 19 καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν 

αὐτοῦ προσκυνῆσαι 

ἴο τΘ Β6 γοὰὺ βρεοίῃβρ ποῖ; ἔξι!ονν βανὸ οἔγοι 1 δ 1 

τῶν ἀδελφῶν ῶν 
δΔηά οξίῃθ Ῥτοίΐῃεοι οὗ γοιχ οὗ ἴῃ (ὉΠ 65) 

προσκύνησον᾽ ἡ γὰρ μαρτυρία 
ΝΟΥΒΒΙῸ τοῦ; 

τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. 
ΒΡΪΙ οὗ 6 

ἰδοὺ ἵππος λευκός, ἦνε ἕνον 
ΤΡΕΦΥΗ, 8 ἤοῦβὸ νῃϊΐο, Βανὶηρ ῬεΈθὴ ορϑηθρᾶ ὑρ, 

καλούμενος 
(6) Ῥοίῃξ οδ]φὰ δῃὰ ἔσθ (οἕθ), 

ς 
αὶ τ] (ΟΠ 6) 

καὶ ἐν δικαιοσύνῃ ῖ 
δηᾷ ἴῃ τἱρηϊθοιβηθϑ5 Ὧ6 ἰ5 7υαδσίηρ δῃαᾶ ὯΘ 15 νϑυυ δ. 

δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ πυρός, καὶ 
ΟΥ Ὠλτη βαγὴθ οἕῆσχε, 

αὐτοῦ διαδήματα πολλά, 

γεγραμμένον 
Βδανῖξ Ὀθθὰ νυ θη 

. αὐτός, 18 καὶ 
ῃ6 

περιβεβλημένος 
Ἀδντ 5 66 ἐστον αροσὲ ουΐοι βαστιθὴΐ 

ΒΕΨΕΙΑΤΊΙΟΝ 19: 8---18 

8 Ὑ65, ὁ 85 Ὀθθ 
βτϑδηϊεαὰ ὦ ἢ ἴο 
Ὀ6 ΔΙΤΑΥΘαΩα ἰῃ Ὀχὶρηῦ, 
οἰἴθαῃ, θὴη6 Ἰἴωρῃ, ΖῸΓ 
[86 ἔπ ᾿ἴῆθῃ βὐδηαξ 
ἔοῦ μα τὶρῃίθουβ δοὺβ 
οΟὗἩ [16 ὨΟΙΥ ΟἸΘ65." 

9 ΑΠα 6 6115 τὴϑ: 
“το: ΗΔΡΟΥ͂ 816 
ἰοξθ ἰηνι θὰ ἰο {δ8 
ϑυθηΐϊηρ 8] οὐ {8 
ΤΙΑΙΩ᾽ 5 ταϑυυῖδρο. 41- 
80, Ὧ6 [6115 τη6: “ΤΏΘΞΘ 
δῖα 6 ὑγὰθ βδυίηρϑ 
οὗὐ Οοὰ." 10Δὲ ἰμαὺ 
Ὶ 161 ἄονψῃ ὈὈδίοσο 
Ὧϊ5 ἴοοῦ ἴἰο ΨΥ 

Ἀΐη. Βυῦ Ὧδ6 6115 τὴ: 
“Ἕ σϑθ 1} ΤῸ τοῦ 

ἂἀο ἰῃαύῦ! ΑἹ Ἷ ὃ. 
Ϊ5. ἃ [ῷἋὍ6Ποἷὐ 518γ)6 οἵ 
γοὰ 8δηάὰ Οἵ γοΟῸΓ 
Ὀγσούμοι ψὴ0 Πᾶνα 
6 ΜΟΥ οὐ νὶίϊηθϑ5- 
ἰὴσρ ἴο ΨΦ655. Ὑγοῦ- 

Βῃῖρ. Οαοὔᾶὔ; ἴοσ [ῃ6 

Ῥοϑασίηρ ψιηθϑβ ἴο 96- 
55 ἰβ5 δῦ 1ΠΒΌΪΓΘ5 

ῬτοΟΡΏΘϑ]ηΡ.᾽" 

1 ΑΩΔ Σ 58} ἰμ6 

Ὥθανθὴ ορϑηῃθρθᾶ, δῃηᾶ, 

ΙΟΟΚ! 8 ψῃϊίθ Ὠοσβο. 

Δηάὰ ἴἋἢ6 οὔθ βϑαϊρα 

ὍὌΡΟΩ [Ὁ 15 σΘ]]16α ἘΝῚ ἢ - 
1 δῃηὰ Ὑτιθ, δᾶ 

{Ὧ6 Σᾶρος δηα σϑσυΐδα 
ὉΠ ΧΆ ἴῃ σὶρ ύθουβ-: 

ὯΘ655. 12 ΗἨϊ5 ΘΥγὸ 5 816 
8 ΠΟΙ ἢβιῃ!θ, - δηᾶ 
ὭΡΟΣΩΣ 15 θδᾶὰ 8.6 
ΙΏΘΩΥ αἰϑάριηβ. δ 

Ὧδ85 ἃ Π8Π1|6Ὸ τὶ - 

ἴδ ὑαῦ ἢῸ οὔθ ΚαΟΥΚΘ 

Ὀαῦ 6 Πἰτηβο}, 18 δηᾶ 
Ὧ6 ἰξ διταυθα νίΐῃ 

8 Οὐ ρδγιηδηῦ 



ἘΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ 19: 14---ἰ8 

ῥεραντισμένον αἷματι, καὶ κέκληται 
Βανίηϑ Ῥθθπ ΒοσῖκΙρᾶ ἰο ὈΙοοῦ, δπα 885 Ὀ6 6 6864 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. 14 καὶ 
186 πδῖὴθ οὗ πὰ Ὑὴ6ὸ Ῥοχα οὔίμε ἀοά,. Αμα 

τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ 
18 ΔΥΤΩΪΘ5 πὸ (ομθ5) ἴῃ ἰζ6 ἤεᾶνθῃ 

ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς, 
Σο!Ποννοα ἴο ΐτα ὌΡΟΣ 219} 1-] ψνϊίς, 

ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν. 
Βανίηθ Ῥϑϑα οἸοϊῃοα ἴῃ πο ᾿θθλ ΨΏΣ6 οἸθβῃ. 

156 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται 
Ἀπᾶ οΐοΥ δ του ᾿. Οὗ ἰπλ [15 βοίη δ ουὐΐ 

ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ 
Ἰοὴρ εβννοσά ΒΏΔΙΡ, ὰ ογχᾶάοσ οὶ ἴα 1 

πατάξῃ : τὰ ἔθνη, καὶ αὐτὸς 
Π6 βδου!α 5βχαϊίθ 1μ6 ὩΔΊΙΟΙΞ, δηα "01 

ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ - σιδηρᾷ καὶ 
τ] μόρα πολ θὰ βίδῆξ τηξαᾶθ οἵ ἴσο; δῃηὰ 

αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου 
Ὁ] 8 συ 5 οα πο  Ὁγτ655 οὔίῃο ψ]ὴ6 

τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ 
οΥῃθ βδῆβδοσ οὐίῃο ννυταὶ ὍΣ 6 σοῦ οὔθ 

παντοκράτορος. 16 καὶ φἔἜἔζχει ἐπὶ τὸ 
ΑἸγϊσ νυν. Απᾶὰ αὶ βανίῃβθ ὡροῦ [88 

ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα 
οὐΐοχ βϑυταθηΐῦ δᾶ ὑροὰ ἐμ6 {πΠ|Ρὴ ΟΥ̓ ἰὴ ὩΔΙᾺΘ 

γεγραμμένον Βασιλεὺς βασιλέων καὶ 
Βανίῃβ ὈΘρα υυτιϊίο Κιηῃς οὗ Κι ρδ δὰ 

Κύριος κυρίων. 
Τοτὰ οξίογάξ. 

117 Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν 
Αμᾶὰ [9δνν οὔθ 8ΏΒ56Ι Ἠανίηρ βίοοα ἴῃ 

τῷ ἡλίῳ; καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ 
τλ8 5, δ81Π6 Ποοσαοαξ. ἃ νοΐοα 5τϑδῖ 

λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις : τοῖς πετομένοις 
βανίηθσ ἴο 81 ἐπα χα ἐπ6 (οὔ 65) ΒνγιὴΒβ 

ἐν μεσουρανήματι Δεῦτε συνάχθητε ̓  
ἴπ ταϊαἤρανοα ΕΙΏΟΣ. 6 τοῦ 1εα ἰοβρείδβοσ 

εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ, 
ἴἰο. ἴ6 ΒΌΡΏΕΥ - ἴμ8 Ετοαῦ -οξίῃε αοᾶ, 

18 ἵνα. φάγητε σάρκας βασιλέων 
ἴὰ οχσᾶον ἐμαὶ σοὺ χϊρῆΐ εαὐὺ. ἔθϑμθ5 οὗ Κιλϑϑ 

καὶ σάρκας χιλιάρχων. καὶ σάρκας 
δᾶ ΒδΘῊ 65 ΟΕ ΟΣ ΘΓΟΙΒ 8. - ἢρβῆθϑ 

ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ 
ΟΕ ΒΧΟΏΒ [Δ 6}}} δηαᾶ ἤφϑῆθ5 ΟΥ ΒΟΙΞΟ5 δηᾷᾶ 

τῶν. καθημένων ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ 
ΟΕ τ[π6 (ΟΠ 65) Βπ5 ὌΡΟΣ ἴθ, δηὰ 

σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων 
ΠΕ ΞΕ] ΟΥΔ1. ἔγθοι θη απ δηὰ οὔ ϑιὶδανθβ 
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Βρυϊα κι τἱῦ ὈΙοοΩ, 
ϑδῃᾶὰ ῃ6 Ὥδὴθ 6 ἰ5 

Οδ]16α ἰ5 ΤῺ6 ΝΥοτὰ 

οὗ ἀαοᾶ. 14.150, [86 
δύτηὶθα ὑμαὺ νοῦ πῃ 

Ὠθανθ οτ ΣΟ] σ 

τὰ οἡ ΜΈΪΓ6 ὨΟΥΒΕΒ, 
δϑιῃα ὑμ6ὺ ψ τ οἹούῃρα 
ἴῃ. ΨΩΗΪϊΐα, οἰθδαῶ, Βὴ6 

θη. 15 Δηᾶὰ οὐ οἵ 
Βἷὶβ του [ΏΘΓΘ ΡὑΓΤοῸ- 
ὑτυαᾶος ἃ 58: Ιοῃρ 

5 νοσᾶ, ἰξδαὺ 6 ἴὯδυ 

δίσκο [86 πδίύϊοῃϑ σι 
1ῦ, 8η ἃ π6 Ψ1ὴ1 5ῃθ- 

Ὠοτγὰ ὑπθὴὶ ΜΙ ἃ στοὰ 
οὗ ἴτοῇ. Ηδθ ἰσϑδᾶβξ ἴοο 

(86 ψῖηθ ὑγθϑϑ οἵ Π6 
ΒΏΡΟΥ οὗ 6 ψΎϑίῃ οὗ 

αοα μὰ Αἰμϊσηύν. 
160 Δηᾶ ὍΡΟΙ Ὠϊ5 οαου 
βδτταθηῦ, οὐ ὍΡΟΙ 
Ὠΐ5 {μπϊὶρ, ὯὮ6 85 8 
Ὥθθ υτιῤίθη, Κίησ 
οὗ Κίηρβ δῃὰ 1τιοσὰ οἵ 
Ιογᾶξ. 

171. 58δῈ») 8150 8 
ΔΏΡΟΙ 5ἰδηαϊηρ ἴῃ {π6 
Β.Π, 8δῃη ἃ 6 οχὶθᾶ 

ουὐ νίϊῃ ἃ Ιουᾶ νοΐοθ 

δια 5αἰϊὰ ἰο 811:-ἕ {Π6 

τα ἐμοῦ ἢν ἰὴ χυϊα- 

θαυ: “Ὁ ὨΕΓΘ, 

ὍὈ6 ραύῃογθα ἐορϑίῃοῦ 

ἴο 6 ργϑαῦ δνϑηΐϊηρ 

τηθᾶὶ. οἵ αοᾶ, 18 ὑπαΐ 
χοῦ 87 δοοὺ ὑῃ6 

ΠΟΘ Ῥατίβ οἵ Κίηρβ 

δα ἴῃ6 ἤρσὴν ραχὺβ 

ΟΥὗἨ χα ΟΟΙΏΤΏΒ- 

ἄογβ δῃὰ ἐῇθ ἤρσϑην 

ρα οὗὐ βοηρ ΤΏ6 

δορὰ 6 ΠοΘΩν ρδγΐβ 

Οὗ ΠΟΥ͂ 8δηα οἵ 

Ὡο86 5θοΐθα ὑροὰΐ 

μοι, δπᾶ ὑπ βθϑὴν 

Ῥδσὺβ οἵ 811, οὗ ἔγβθῦθῃ 

85 ἯΟΙΙ 8.5. Οὐ βῖδαυθϑ 

118 ΒΕΥΕΠΑΤΙΟΝ. 19: 19--20:2 

καὶ. μικρῶν ὁ. καὶ "μεγάλων. 
ΕἸοτο ΟΣ μἰ16 (οη65) .. - δᾶ οὗ εγεδὲ (065). 

19 Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς 
Απμὰ 158» ἰῇ -Ὑἃ Ρεασὶ πᾶ ἰῃς6 

βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα 
Κίησ5 οἔἴδβθ εατί δηὰ ἰδε ΘΙΤΩΣΘΒ. 

αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν 
οὗ ἴθ πανῖρ Ῥ6θὴ 1φα ἰοσρεῖίῃμεσ ἴο δκα 16 

πόλεμον μετὰ τοῦ ὠοκαθημένου ἐπὶ τοῦ 
: ὙΜΔΥ͂ νὰ ἐπα (οἢ6) - ΒΓ Ὥροη {ἰῃ6 

ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 
Ὥοσγβαθ δ νὰ {6 ΦΥΤΩ͂Ν οὗ χη. 

20 καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ᾽ 
ΑΠΩ͂ ννδϑοδυθηῃς [ἰῇβ6 ψ]Πὰροαδ δῃθᾷ ψ] ἢ 

αὐτοῦ. ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας 
1: ἴ6 ἔβιβα ὑσορβᾷεβί ἔπε (οὔθ) δανίηδ ἄοτθ 

τὰ σημεῖα. ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς 
1 ΝΈΟΝ (ΟΠ 65) 

λαβόντας τὸ 
Ἠδνῖηξ τοοοϊνοα 1ῃ68 

τι6 55 Ὼ5 ἴὰ βἰσὴ! οὔ ἰϊ, 

ἐπλάνησεν τοὺς 
6 πλϑᾶθ ἴο εοὐσ ἴῃ (οὔ δ5) 

χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς. 
ΘΏΡΤΑν οἷἴῃῇε ψη]ᾶρθαθὲ δμᾶ ἴῃς (ΟΠ 65) 

προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ: ζῶντες 
ὙΥΟΥΒΏΪΡΙΩΚ ἴο τς ἴτῆδδα οΕ τ; ὩνΊὴ δ᾽ 

ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ 
“οσχα ἤχονη πὸ ἵψνο ἰηΐο ἰδα 18 Κ6 ΟΥ 188 

πυρὸς τῆς καιομένης ἐν θείῳ. 
τε ΟΥ ἴῃ [18Κ6] Ῥυτγηΐηξ χὰ ΒΌΙΡΏΩΤΓ. 

21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ 
Αμπα ἰὰς ᾿Ιϑέξζονοσ (Ομ 65) ΨΟΧΘ Κἰ]]θᾷ ΟΗ͂ ἴῃ {πμ6 

ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ 
Ἰοὴξ βνοσα οἵ ἰῇ (ο6) 5: ΕΙΠΕ ΡΟΣ ἰῇ 

ἵππου ῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ τῇ 
οῦθθ ἴο {με [ϑυνοσχα] πανὶηϑ 5οπ6 του οὐδ ΟΥ [ῃ68 

στόματος αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ ὄρνεα 
το οὗ τ, ϑδπᾶ 811 18 Ὀἰταβ 

ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν. 
ὑνεΥα βαϊίβθβεα οὐυΐοξ 186 βἤθβδῃεβ οἵ ἵπϑίη, 

29 Καὶ εἶδον ἄγγελον . καταβαίνοντα ἐκ 
Απὐᾶὰ 198». 856] βίερριπε ἄοννῃ ουΐ οὗ 

τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα κλεῖν τῆς ἀβύσσου 
τ. ἤθανθὴ, πανίη ἴθ Καν οξίῃμα ΔΌν 55 

καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 
δ οὔμδί δτθδαὲ «ὍΡΟΙ ἴῃς ἤδη οἕδίτη. 

2 καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ὁ ὄφις 
Δηᾶ᾿ Π6 δῖα ΠΟ] οὗ ἰπ8 ἀτϑθος, 16. βεσρϑηΐ 

ὁ ᾿ ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ ὋὉ 
{6 αϑδγορδαῖσ, ψῇο 15 ΘΝ διὰ ΤΏ6 

Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, 
Ξαΐδῃ,. δὰ ὑουθα Ϊ ἰουβαῦα ὑψθδσϑ, 

δηᾶ οὗὨ 5181} οὔμδϑ δῃὰ 
δΊθαῖ. 

"19 ΑἸ 1 56Ὲ.ἷ [ῃ6 
ἃ Ῥραϑὺ δῃά {μ6 
Κίῃρα οὔὐ ῃ6 θασίῃ 
ΒΛ ὑπο δύσὶθα 
δαυβουθα ἰοροῦμοσ ἰο 
αθο ἴῃ 6 8 στῇ 
ἴἿ6 ΟἿΘ δβοαϊθα. ὍᾺ 
106 οῦθθ δηᾶὰ τὰ 
Ηἰθ ἅτν.. 20 Απηὰ 
6 νὰ Ὀθαϑῦ ψ885 
οϑαρηῦ, δα δ]οὴρσ 
ψὶ. ἰὉ ὕπθ᾽. ζδ156 

Ρτορ μοῦ ὑμαῦὺ Ροῖ- 
Σουρ ἰῇ ἴτοηῦ οἵ 
Ό [1086 5.θὴ5 δῦ 
ΨΜΏΣΟΏ ὯΒΘ. δ οα ῃοϑΘ 
ΨΏΟ τροοϊνοᾶ ἴδε 
ΙΔΙΚ οὗὐ μ6 νἱἹὰ 
Ὀϑαδὺ δῃηᾷ ἴοξθ ψὯΟ 
ΤΘΩΩΘΥ ΨΟΓΒΩΪΡ ἴο 
15 ᾿δρο. ΜΘ 5011] 
εὐῖνο, ὕμον Ῥοΐῃ ψετο 
ὨυΣΙρα ἰηΐο ὑπ ἤσδτν 
146 ὑαῦ Ὀυσηβ ψῖα 
ΒΌΙΡΒΟΣ. 21 θὰ ἰῶ6 
τοὺ ψοῖθ ΚἰΠθα οἶδ 
νὰ ὑῃθ ἸΙοὴρ 5'ΜΟΓαΑ͂ 
Οὗ [ἊἋἢ06 ΟοἿΘ ββδαΐθα 
οὐ [ἊὯ6 Ὦοτϑθθ, ψὩΐο ἢ 
[5 )όογα] ρτοοσθρᾶραᾷ οἂὖὐ 
οὗ πὶ του. Απᾶ 
81 {886 ἱγὰβ ψογ6 
ἘΠ τἋτοὰὰ 6 θθὴν 

Ῥϑυΐβ. οὗ ἤθ. 

29 ΑἸ 1 5 88 

Δ 561] σομλΐηδ 

ἀἄονψ οοὐδ οὗ Ὠθανυθῃ 

ΜΠ ἰμθ ΚοΥ οὗ ὑπ6 
ΘΌΥΒ5 88 8. ρτϑαΐ 
Ομδίη ἴῃ. 5. Βαμῃᾶ. 

2ΑΠ)α Ὧ6 5βϑίχθά 6 

ἄταροῦ, ἰῇ οὐἱϑίηδὶ 

ΒΟυρθηύ, ΜῺΟ 15 ὑῃ6 

ὨΘΟΥἿΙ δῃᾶ. βδύβϑῃ, 

δᾶ Ῥοιηῃάᾶ. Ὠϊ ἴοσ 
8. ὑῃουδαθα ψγ6875. 
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3 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ 
δῃηᾶὰ μ ἴἤσχεν πὰ ἰηΐο ἰδ6 ΔΌΨ 58, δῃὰ 

ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, 
Ὧδ βΒῃυ Ρ δῃᾶ Ὧφ β5θδϊϑά Ρ δῦονθ τη, 

ἵνα ὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ μ 
ἴὰ οτᾶθυ ἱπαὶ ὕοΐ Ὦδχρηΐ 8 ΚΘ ἰο ΕΣ γοὶ ἐπα 

ἔθνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη᾽ 
δι οη5, ὉΔῚ] 5Βου]α ΡῈ ἐῃμαερα ἰδθ ἐπουβδηα ψ 6875; 

μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι 
ΙΣ ἴδοβα ((Ὠ1 55) ἱἰξ 5. Ὀἱπαᾶϊπηδ ο Ὀς Ιοοβϑα 

αὐτὸν μικρὸν χρόνον. 
Ἀΐγὰ πε16 ἐἰτὴθ. 

4 Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ 
Δηὰ ἴϑανν ἰζσοηθθ, δηᾶ ἔδον βαὶ ἄοννῃ ὉΡΟῺ 

αὐτούς, καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς, 
ἴδθγη, διῃᾶ ἡπάαρτηθηῖ νν 85 σίνθ ἢ ἴο ἴθ, 

«αἱ τὰς ψυχὰς τῶν 
γα 16 501}15 οἵ ἴ86 (ΟΠ 65) 

πεπελεκισμένων διὰ τὴν 
ανίηρ θη οχεουϊερα ψ] ἢ χα 1στοῦ ἢ τὴ 6 

"αρτυρίαν ᾿Ιησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ 
υνϊΐηθϑ8 ΟΥ̓ δοβθὰβ δῃᾶ ἰἤσοισῃ ἰῇ νοχὰ οὔίβε 

ἡεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ 
σοᾶ, ῃάᾶ ἍΏΟ ποῖ νου Σρϑα τὰς 

θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ 
ΜῈ θα ποί-ας (6 ἰτηδβδο οὗ δηὰ ῃτοΐ 

ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον 
Ὧφν τροοίνθα ἰῇ οηρσγδνίὴρ Ὁροὰ ἰ(ῃῇ6. ἔογομοδὰα 

αἱ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν: καὶ ἔζησαν καὶ 
πα ἀροὰ ἰᾷὰ6 Ὠδηᾶ οὗ θὰ; δῃᾶ πον ᾿νρὰ δηὰᾶ 

βασίλευσαν μετὰ τοῦ χριστοῦ χίλια ἔτη. 
ἴον σεϊβῃθβ ἃ σῇ τἢ6 ΟἸγῖσί ἰἰῃπουβαῃα νψϑϑζ8. 

οἱ λοιτοὶ τῶν νεκρῶν οὐκ 
ἸῺ Ιοξίονοσ (ομ65) οὔίῃθςθ ἀδδὰ (οῃ 65) ποῖ 

ζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. 
νςα ἈΠῺῸῺ] 5ηουϊὰ Ὀ6 φηαδα [6 ἰπουβδηάα ψϑδσϑ. 

" 
) 

ὥτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. 6 μακάριος 
Ὧ15 ἴῃς χεβυγχοοίοη ἰῇ6 βΒχβῖ. ἮἩΒΔΡῸΥ 

αἱ ἅγιος { ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ 
πὰ ΒΟΙ͂Ν {16 (6) διανὶπθ Ραγί πη ἰδα 

ναστάσει τῇ πρώτῃ ἐπὶ τούτων 
βϑυσσ θοοοα ἰδ6 Ἐχοί; ὍΡροη ἰἤθβο (οπ65) ἴμ6 

εύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ 
ΒΘΟΟΙΒΩ͂ ἄρα ποῖ 15 ἢδνίηϑ δυϊμοσιίν, 

ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ χριστοῦ, 
Δ. ΨΠΠΡ06 ῥχίθϑίβ οὐἴίμο οὰ δηὰ ἰῇ ΟὨγχίβί, 

αἱ βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη. 
ὨΩ͂ {μὸν ΨῚΠτεῖσα ΜΠ Βάτη (μ6 (πουξαηα νΘ875. 
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8Αηα 6 διυχ]]6α Ὠΐμ 
ἰαΐο ἔῃ δῦυϑδϑ πὰ 
βΒῦ [10] δηᾶὰ δβϑδαϊὶθα 
[1] ονὸσ ἶσα, ἰδδὲ 
Ὧ6 πιϊρὺ ποὺ τ 5]6 Δα 
[6 Ὡδύϊοηβ ΔΩ ΙΏΟΥΘ 
αηὉ}} 086 ὑπουβϑηᾶ 
γϑδσ ΟγΘ δηᾶρα, Αἕἔ- 
6, ἴμοϑβα ὑμίηρα Β6 
ταῦδὺ 6 Ιοὐὺ Ιοοβθ ἴογ 
ἃ {6 ψ 16. 

ΔΑΠΑ͂Ι 5807 ὩΓΟΏΘΒ, 
δηᾶ ὑῆθοσο ψοῦο θοξϑα 
ΨΏΟ 58)ὺ ἀοσ ΟἿ 

ἴμθπι, δηὰ ρόονχοῦ οὗ 
πάρη Ψψὰ5 ρίνϑθῃ 
ἰοῃ. 85, 1 βὰν ἰδ6 
501}15 ΟΥὗὨ ὕξοξθ δχρουζθα 
ἢ 6 δχ ἴοσ ἐμ 
ὶῦθθ5 ὑπο Ὅοτθ ἴο 

σεβὰβ δ8πᾶ 9ἋὉΥ β50θδῖκ- 
ἵῃρ δροιῦῦ ἀαοᾶ, δὰ 
ἴποϑθ ψὴο δα ψοσ- 
Βῃϊροα ποιοῦ τῃ6 
ΜΙΔ Ῥθαϑῦὺ τὸ ἴΐϑ 
θθο δῃᾷὰ σψὯο δὰ 
ποὺ τοοοὶνοα [86 τᾶγκ 
ὍὌΡΟΩ ὑπο ἔογθθδα 
δΔηα Ὁροὰ ὑῃ6 1 Ὠδηά. 

Αμὰα ὑμον οδθ ἴο 186 
ϑδηὰ τυ] 85 Κίηρβ 
νι τἢ6 ΟἸγδὺ ἴοΓ 

8 ὑπουδαηα γὑρδῦϑ. 
δ (ἸῺ6 γτοοὺῦ οὗὐ {6 
ἀρδα αἰά ποὺ σοι ἰὸ 
116 Ὁ} τη6 ὑπουβαηα 
γο 5 ψόθ δησρᾶ.) 
ὙὨΐδ ἰ5 ὑῃ6 ἢγϑὺ τϑο- 
ατταούϊοα. ΘΗΔΡΌΥ 

ϑηαἃ ΠΟΙ ἰδ ϑῆψοῃθ 

Βανί ρᾶαῦῦύὺ ἰῇ ὑμ6 

Ὦγϑὺ τοσοῦ; ΟΥ̓ΘΥ 

[656 ὑῆὴ6 Ξοοοῃαᾶ ἀδδίῃ 

Ὧ85 ὯῸ δυϊπουῖν, αὐ 

67 Μ11 ΡῈ ρυίοβϑίϑ 

οὗ αοῦἂ «πᾶ οὗ {μα 

ΟὨγιδύ, δηα ΨἘ τὰ]α 

85 Κίῃρβ ψὶΐ ὨΪη ἔῸΓ 

{πμ6 ὑμποιυβαα γΘΑΓ5. 
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7 Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια 
Αραὰ ΨΏρησδνΕσ βῃοι]ᾶ μ6 οπμαρα {π6 ἰπουπαπα 

ἔτη, λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς 
ϑὕοασβ, ΨῚΗ 6 Ἰοοξεάᾶ ἰδ ϑαΐίδῃ οὐΐοῦ ἰμ6 

φυλακῆς αὐτοῦ, 8 καὶ ἐξελεύσεται 
[ΣΟ οὗ Ὠίτω, δᾶ δ Ψ 1 σὸ ουέ 

πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς 
ἴο ΙΏ5Κο ίο Υ ἰβθὸ πδίϊοῃβ ἰῆθ (ΟΠ 65.) ἴθ ἐδπ6 

τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ 
ἔσο ΟΟΥΏΕΙΒ οἰῶ φασγίῃ, πὲ ὅορ δηᾶ 

Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν 
Μάᾶδοξ, ἴο ἸϑΘδᾶ ἰοβϑίῃον {ποτὰ ἰηΐο τ. 6 

πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν 
ὙΨΔΥΙ͂, ΟΥ̓ ΜΈΣΟΙ (ο065) 6 προ οὗ [θὰ 

ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. 8 καὶ 
85 τ{π6 5δηα οὗ ἴῃς 568. Απα 

ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, 
188 ν βδίθρρεα ρΡ ὑρὸὰ ἰῇ ὑσγοααΐϊῃ οξίῃθ βασίῶ, 

καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν 
ΕἸ 16)  διῃμοϊτοῖθαᾶ τμ6 Θησδιρχηθηΐ οὗ [6 

ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν 
ΠΟΙν (ΟΠ 65) δηὰ 186 εἷἷν 1.6 (Ομ 6) 

ἠγαπημένην. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ 
Βανιὴβ ὈΘθὴ Ἰονεᾶ, Απαᾶα βίερρεα ἄονῃ ἔχε οἱί οἔ 

τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς: 19 καὶ 
ἐπα πϑᾶνθθῦ. δηᾶ ἰδία ἄόοννῃ {πθ 1]; δα 

ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς 
{ῃς ὍδνΣ] 16 (ομ6) ταδκίηξ ἴο ΟΙΥ ἵμουὰ 

ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ 
ννὰϑ ἰἄσχον ἰπίο 6 1ΔῈΚὀ6ό οὔίῃε τα δᾶ 

θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ 
ΒΆΡΗ, ΜΉΘ 8415 0 [65 ψηαροαθὲ δῃά δε 

ψευδοπροφήτης καὶ βασανισθήσονται 
Ζ8156 ρχσορδεῖ, ᾿ δηὰᾶ λον ψν 11] θ6 ἰοσγηθηϊθα 

ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
ἐν πὰν᾿ δα οὗ πἰρῃᾷξς ἱπίο {πμ6 8865 οΥ ἴῃ 6 

αἰώνων. 
8665... 

11 Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ 
. ἈμαΑ͂ 1ϑΞὰ ἰἴἤσοθθ φῖθρΐ ψηϊθ πὰ 

τὸν καθήμενον ἐπ᾽ αὐτοῦ, οὗ ἀπὸ 
ἴμ6 (Ομ 6) ΒΓ ὌΡΟΩ τ, ΟΥ ΨΜΏΟΙΩΑ ΤΟΙΣ 

τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, 
116 ξδες ρα [6 οασίῃ δῃᾶὰ ἴῃ 6 ἤϑάνθῃ, 

καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 12 καὶ εἶδον 
δῇ ρῖϑδοθ. ὠοΐ νν85 Σουπα ἴο ἐποσζα. Απα 1 βὰν 

τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς 
«16. ἀεβδά (ὁπ65), ἴτε στρα (65) δηᾷά {6 

μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, 
1 ΠῸ6 (Ο65), Βανί βίοοα 1 βίῃ οὔθ (ὥγσοῃθ, 

ἼΝΟΝ 85 βοοὴ 88 
ἴβο ὑπουβαηᾶ γψΘΘΥΒ 
Ὦδνθ Ῥθϑὴ οηᾶρά, 58- 
ἴδῃ ΨΠ12 Ρὸ Ιοὺ Ἰοοβθ 
οαὖῦ οὗὁἨ δϊ8 ργίβοῃ, 
8 8ηα Ὧδ6 Ψ|1 ρὸ οαὐ 
ἕο χιΐϊβθδαᾶ ὑμοβθ ᾿8- 
ὉἸΟὴ5 1 ὑδθ ἔουζγ 
ΟΟΓΏΘΙ5 ΟΥἩἨ Ἣ {6 φϑυίῃ, 
αοσ δημὰ Μϑρορ, ἴο 
σα. ὕμοτι ἰοροίμου 
7 [6 ψᾶῦ. ΤῊΘ 
ὨΌΣΆΡΘΙ ΟΥἨὨ 88 ἰ5 δ 5 
6 βαῃὰ οἵ [Π6 868. 

9 Δηᾶὰ ὕῆδν δανδῃηοθα 

ΟΥ̓ [88 ὑγοδάϊΐῃ οὗ 

[86 φοασίῃ δῃὰ ρῃ- 

οἰγοιθᾶ [Ὧθ σϑιρ οἵ 

0ῃ6 ΠΟΙ οὯδ5. δηὰ 

86 Ὀδιονβᾶα οἱὐν. Βυΐύ 

ἢτα οἂπὶθ ἀονῃ ουὖῦ 

οὗ μοᾶνθῃ δῃᾷ ἀδ- 

νουχοα ἤθη. 10 Απᾶ 

ἰῇ6 Του ψὴῸὺ ψὰβ 

ταὶ ϑιθδαϊηρ θη 85 

υγ]οα ἱἰπύο ἴῃ 18 Κ8 

οἵ ἔϊτε δηθὰ 50ὺ1}- 

Ῥῆσσ, ΜΏΘΓΘ οί. [8 

ΨΠΔ Ὀθαδσὶ δὰ [8 

ἔϑ156. ὑσορῃθὺ [ΔΓ αν 

ΨΟΓΘ]; δηα ἴμϑν 5.1} 

Ὀ6 τογηιθηὐθα ἂν δρᾶ 

Ὡἰϊσηῦ ἔοτονο δὰ 

ΘΕΥΘΓ. 

1 Δηᾶὰ Σ βδὺὼ ἃ 

στοαῦ μψνῇϊύ6 ὑΏγΟΩΘ 

δηὰ δε οὔθ βοδαίρα 

οὐ 1Ὁ. ἘΎοΩ Ρ6- 
ἴογθ τὰ 86 θδῦ ἢ 

δὰ πῃ ἤϑανθὴ 86α 

δᾶν, δα Ὧο Ρῖδοθ 

νὰ5 ἴουσμα ἔοσ ὑθθ. 

1ΔΑμΒΩ͂ 1 858. [18 
ἀραᾶ, ὑπ ρτϑαὺ δὰ 

886 51.815, βἰδῃαίηβ 

ὈΘίοσθ ῃ ΦΏΓΟΏΘ, 
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καὶ βιβλία... ἠνοίχθησαν᾽ καὶ ἄλλο[8ιηα 56Γ01158 ΨΜΕΙΘ 
δηᾶ 16 ΡοΟκΒ ψεσο οραηθᾶ πρ; δῃ οἴδβεε ΟΡΘμρᾶ. Βα βπούμου 

βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς [507Ὸ1 τψῶβ ορϑηθρᾶ; ἰὐ 
τ 16 ΡΟ ννᾷβ ορθβῃθα πρ, ΨΈΏΪΟΒ 15 οὗ 1Π6 ἰς ἴῃ8 βΌΥῸ] οἵ 176 

ζωῆς" “καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ ἰ Αγ {πὴ ἀεδδᾶ. τόσα 
ἽΠΣ 8) ψότοὸ προ ἰμὰ6 ἀρϑα (οὔθ 5) οί οὗ 

Ἰπαροα ουὐ οἵ ὕμοξθ 
εγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις | "1 Ἵ ᾿ 

ΠΝ Ὁ περ) ἘΠ βυμ μοί χη τυτττίθη ἴῃ τοῖα ΠΡ Ῥοοκϑ ] [Βηρβ ψυιθῃ ἴῃ π6 

κατὰ. τὰ ἔργα αὐτῶν. 138. καὶ ἔδωκεν [50Γ01}15 δοοογάϊηρ. ἴο 
δοςοχάϊηβ ἰο ἰμ8- ψγοσκβ ΟΚ ἔποῖη. Δηὰ αν {{π8Ὸ0}] αἀρρᾶς. 13 Απὰ 

ἡ θάλασσα. τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν 1 [86 568. σαν ὉΡ ὑποβα 
1ῃ6 568 ἴ6 ἀφδϑδαᾶ (ὁπ 65). με (ο65) ἴῃ ἄρδα ἴὰ ἴδ, δῃᾶ ἀθαίῃ 

αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἅδης ἔδωκαν “ἔἥρςεϑ 
᾿, ἢ δηα. ἐδ6 ἀοαῖῖνν δια 6 ρδας ξδανε διὰ Ηδἀες ΞΆΥΘ ἊΡ 

ὕμοβθ ἀθδᾶ ἴθ ὑπ, 
τοὺς νεκροὺς τοὺ ἐν αὐτοῖ καὶ ᾿ 
1π6΄ ἀρδᾶ (ομθ5) ἰᾷῃς (ὐηλο) ΤῊ πττοΙς, δηάᾶ δηα ὑπῸν ΕΓΒ ἡυάρεά 

ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ | ̓ἰμάϊν! 8} ν δοσογάϊης 
ἐμὸν εσθ Κάθε. δδοῦ (οτθ) βοοογαϊησ ἰόο ἐπε. ἴο ὑπο ῖγ ἀθϑᾶβ. 14 Απὰ 

ἔργα αὐτῶν. 14 καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ |ἀφθεαίῃ διὰ Ἐδ' 65" 
νοΥΚ5 ΟΥ̓ ἴμστη. Αμᾶὰ ἴμα ἀρϑδίῃ δηα {π6 ᾿ τγοσα υχὶοα ἰηΐο ἐδ 

ἥδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. [1Ἰακα οὗἨἁ ἁ ἔἶτο. ὙΏΪπ5 
πε ἐτὰ ὑριδμν ἰηΐο ἐν Εις 1. Κὸ ο ἜΣ ων ὭΘΔΩ5 {δθ βδοοτᾶ 

ὃ Ὸς ανατο εὖὐτε [9 στιν 
ΤΠῚ5 88 ἀραίῃ ᾿ [221 ὙΤΕΡῚ ὼ 15, ΝΠ ἘΕΡῸΣ ὕμ86 Ιακ οὗ 

λίμνη τοῦ πυρός. 15 καὶ εἴ τις οὐχ ΗγΘ. ἘΠΙΓ  ΠΘΙΥΙΏΊΟΓΘ, 

Ἰοῖκαι οἵ ἴῃς Εγβ. Αὐμᾶὰ ἢ δῆσγοῆθ ποὶ [ΏΟΘΥΘΙ ψὰ8 τοῦ 

εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς ᾿τοαμα τυ ίθη ἰῃὰ ὑπ 
νν85 Σουηᾷ 1π τὰς Ῥοοκ οὗ ἴῃ 6 Πῆ6 ΙΌΟΟΚ Οὗ Πἴίο νᾶϑ5 

γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς τὴν] Ευτ]οα ἰηΐο ἐπ Ι4Κ6 
(ΟΠ) αν ὈΘΘὴ νυτ το ννᾶὰβ ἰσονση ἰπΐο ἴδᾳ οἵ ἢτγτο. 

λίμνην τοῦ πυρός. 
1δκ οὗ ἴῃ 5 Βγρ. 5 ἈΑΠμΩ͂ Τ 5 ἃ 
21 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν 21 ὭΘΝ Ὠθᾶνθῇ δηᾶ 

Ἀπ ε ΞΔ Ἤρανεα ἔτ. ΔηΩ͂ ᾿ΘΑΣΙΣ 8 ΠΟῪ δατγίῃ; ἴοὸσ (86 

καινήν γὰρ πρῶτο οὔρανο καὶ ἡ 
ἤθ; ᾿ἊἋἢἢ6. ον ἔν} ὃ τ αϑς ϑδῃηάᾷ ἰῃᾳ ες ἐημνς πρὸ 

πρώτη Ὑῆ ἀπῆλθαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ΘΕ ΣΟΣΙΌΘΕ ΘᾺ Γ δα 
τθ φαύῖῃ φνεητ οὔ, πη {με 568 ποῖ [ρᾳ586 δανῦ, ϑδμῃᾶ 

ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν [6 56 5 ὯῸ ΙΠΟΓ6. 
"ΠῚ νοεῖ. Ῥι τοῖο! τ 6Σ:;᾿οἷὖν ἴς ΟΙ͂ν 21 580 ᾿ 8150 ἔδε 

᾿Ιερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ΒΟΙ͂Κ οἰδγ, Νδιν σεγα- 
δζο ἘΠΕ ΓΞ ρο ΘᾺ 1 8δνν βίθρρίηβ ἄοννῃ. 

ἐκ, τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, [58Ἴθτα, οομιϊηρ ἄονῃ 
οὔ οὗ {88 Ὦθανθα Ζτοτὰ 1ἴῃ8 αοάᾶ, [οὰῦ οὗὨ Ὠραυθ ΤΓΟΣΩ 

τοιμασμένην οὐ ὡς νύμφην : 
Ε 1: Ὀφθα Ὀχοροτραᾶ 85 - Ῥχιᾶθ σοά, Ἡραὶ Ρ δϑηθνΣ 

κεκοσμημένηΐν ᾿Σ;᾿τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 88. 8 υῖάθ ϑαοσιθά 
νας θθθ δἀοτηξῆῖ ἕο ἰῇ αὶ [ΪτΏ816 Ῥθῦῖϑοῦ ΟΕΠΘΓΙ. [ΤΟΥ ΘΙ ΠΟΒΌΔΩΩ, 

13, 145 Τα" ἅθ5, ΝΑΙ 8. Ταβ, γε (1: στα, γε". 8); 51: αὐδ΄, Ξγ5; 58:65], 
11,8,11.-14,16-18. 
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8. καὶ ἤκουσα᾽ φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ 
“ὉΠ ΑΠΩ͂ Ἰμοοτά οἶνοϊοα Βτεαὶ ουΐϊοΥὨἨ πα 

θρόνου λεγούσης ᾿Ιδοὺ ἧ σκηνὴ τοῦ θεοῦ 
ἴδσοηθ ΒΑΣΊΩΞ. ΙΟΟΚ! ΤῸ ἰεπέ οξίμε αοά 

μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾽ 
νυνὶ 188 χΆθα, δ ΠΘΨ} θη νυ 

αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ 
βεαῦ, δῃὰ ἐμὸν ῬΘΟΡ]65 οὔ δω Ψ1ΠΡ6, δηᾶ 

αὐτὸὸῤὀ ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται, 4 καὶ 
ὯδΘ ὼς. . ασοῇὐ νὰ ἴδε ψΠ1Ρ6, δῃά 

ἐξαλείψει - πᾶν δάκρυον  Σέῴᾷἐἐκ τῶν 
ὮΘ ΜΗ ρα ουΐ πυζολ , Ἔδδσ οἶος δε. 

ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται 
6.685 - ο Ἰπϑσα, δηα. δα. ἄἀθαῖῃ ἤοΐ ψ 06 

ἔτι". οὔτε : πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος 
ψγοῖ; ποῖον τηοιτΐϊη ΟΡ Οὐ ΠΟΥ Ῥϑίῃ 

οὐκ ἔσται ἔτι. τὰ. πρῶτα ἀπῆλθαν. 
Ὡοῦ {1 Ρ6 ψοὶὺ. ΤῸ τοὶ (1 η55) ννυοιΐ ΟΕΙ͂, 

. 5 καὶ εἶπε. ὁ -. καθήμενος ἐπὶ τῷ 
ἴ Διλά ϑαἰα ἰδ (οὔθ) 5:5 ὭροΟη πῃ 

θρόνῳ ̓ Ιδοὺ καινὰ ποιῶ . πάντα. καὶ 
ἕτοιιθ ΤΘΟΚΙ ΝΕ Ιδ8τὼ τηδκίηβ 411 ([Πϊ 55). Απά 

λέγει͵ - Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι 
6 15 βαυΐϊῃ Ὑυῖϊΐο, Ῥϑοϑῖϑβα ἰζθεοβα ἴῖἴἢὼ6 νογάβ 

πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν. 6. καὶ εἶπέν μοι 
Ζαὶτξα] δηᾶ ἔτ 8 ὍΥΘ. Δα Ὧ6 5814 ἴἰο τὴ8 

Γέγοναν. ἐγὼ τὸ ἴἬἼΛλφα καὶ τὸ 
ΤΟ. ἤδνο οσουχτϑᾶ. Ι Ἧς ΑἸρΡῆβ. δπα ἰδθ 

Ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ 
Οταδέδϑ, ἴθ Ῥεοριημίμρ δηα {π6 επᾶ. 1 

τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς 
ἴο 6 (οῃ 6) ἰῃιτϑοί 1558} ρσίνθ: ουῖίοΐ ῃ6 

ἢς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς. δωρεάν. 
ξυγῆς, οὐίμβο νναΐίθσ οἱ ἴῃ 6 ὯΝ (85) ἔγϑα β: τ, 

χ ὁ . μικῶν κληρονομήσει 
ΤΏ (ο16) σοι θυ 11 ἐπ μουὶώ 

ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ 
ἔμ6ϑα (55), δῃὰ Ἂς58}1}06 ἰοῃμῖὰ αοα αδμᾶ 

αὐτὸς ἔσται μοι υἱός. 8 τοῖοι δὲ 
Ὧ6 ψΙΡ6 ἰοτῖα -- βϑ0ῃ. Το ἴἢ ρμαΐ 

δειλοῖς. καὶ ἀπίστοις τς καὶ 
οοννασαβ ᾿ δηα ἴο ΠΡ Ηθνίησ (6868) δηᾶ 

ἐβδελυγμένοις εὐν τι καὶ 
ἴο (οπ65) μανίῃξ Ῥβεα τηϑαᾶθ αἰεί διᾶ 

φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ 
ἴο Τα υΤάθυοσβ δα ἴο ξοσῃϊσϑίοσβ δια ἴο ἀσ σ 5 δηάᾶ 

εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος 
ἰο ἰᾷοΙαίετβο δηᾷ ἴο 841 ἐμ Ἦδγθ με Ρδτε- 

νι ὑμαῦ ΤΣ πρεσγά 
8, Ἰουα γοῖσα ἔσο ἰὴ6 
ζπσοπθ 88.0:  “ἼΟΟΚΙ 
ἸἼἸΏ6 ἰδρηῦ οἵ Ὑαοα ἰδ 
χὰ τϑηκίηᾶ, ααπᾶ 
Β6 Ψ1Πι γτοϑίαθ στ 
θη, δῃηα 8 ν 11} 
6 ἢἰβ Ῥϑορίθθ. Απᾶ 
αοα Ὠἰμπ6 1 ΜΠ1 6 
νι ὑπο. 4 Δα Ὧθ 
ΜῈ ψρὸ ουὐὖδ δνεῦν 
ἴθι ἔγομτῃ ὑπο ΘΥ65, 
δηᾶ ἀδαύῃ Μη] Ρ6 Ὧο 
ΙΏΟΓΘ, ἈΘΙΏΘΙ μι} 
ΤΩΟΌΓ Πρ. ΠΟΤῚ ΟἸΟΙΥ 
ΠΟΥ Βδΐῃ θ6 ΔῺΥ ΙΟΓ͵Θ. 
ἼἸΏ6 ΤΟΥΙΏΘΙ ὑξὶηρ5 
αν ραβϑθὰ νδν." 

5 Δηᾶ [86 ὁ66 βϑαύθα 
οὐ ἴω -[Ὥσοηβ βϑδᾶ: 
“ΠΟΟΚΙΣ 841 πλδκίηρ 
811 ἰῃϊηρβ πον." ΑἸ50, 
Ὧ6 δαγδ: “νεῖ, Ὀ6- 
οδδα ὕπθϑθθ ψοσαὰβ ἃΓ8 
ζαϊῦ ἔα] δηᾶ ὕτγιβ." 
6 Διά ἢδ βαϊὰ ἴο πι6: 
“ΤΟΥ Ὦδνθ σοπὶα ἴο 
ῬΑΒΒΓῚ δαὶ ὕπ6 ΑἸἹΉΌΒ8 
δα 6 ΟἾ6 58, [86 
Ῥορίθηΐηρ. 8δη ἃ ὑῃ8 
ΒηΩ. ΤῸ δηγοΘ ὑμϊτϑῦ- 
ἴἾὮ5 1 ν|}}- οἷν ἔτοπι 
{π86. τουπίαϊ οΟΥὗἨ {μπ6 

ψαῖοῦ. οὗὐ 116 ἔτθϑο. 

1 ΔυγοΘ σοπαπογίηρ 
Ψ11. ΔηοΥῖ ὑθθϑθ 
ὨΐΏθ5, δα 1 5081] 6 

ἢ αοα δηὰ Ὧ6. ψ}Π1 
ῬὈ6 ΔΚ .βοῆῃ. 88Βυύ 
85 Ι͂ΟΥ 186 οονΣ- 
δια5 δῃᾷᾶ ὕμοβα. τὶ - 
ουὺὐ αὶ δηῃάᾶ. ὑῃοδα 

ΜΏΟ 8ίθ αἰδουβύϊηρ 

ἷἴΐχὰ δε δἰ δηᾶ 

ζαυτάσγουβ ϑηᾶᾷ [Γογηϊ- 
σαύουβ δά ὕποβθ ὑγϑο- 

τἰοϊηρ δρὶσ θη δᾶ 

ἰδοϊαΐθσβ δῃᾶὰ 411 88 

11815, ὑμ 6 1 ρογύϊοῃ 
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αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ 
ΟΕ ἴδοι ἴθ ἰῇ6 5 ἐπ (06) Ὀυτηΐϊηὴρβ ἴο γα 

καὶ θείῳ, ὅ ἐστν ὁ θάνατος ὁ 
δηδ Βυρῆυσ, ΨΏΪΘΏ 15 τὰ ἀρδίῃ ἴμ6 

δεύτερος. 
ΒΘοοΠμᾷ. 

9 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων 
ΔΑηάδ σϑῆθ οὔθ οἷοῦ ἴθ βενθὴθ. δῆβοὶβ 

τῶν ἐχόντων. τὰς ἑπτὰ φιάλας, 
οὗ [86 (οΠ65) δανίηρ 16 βθνθῆ ὍΟΨΊΙΒ, 

τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν 
ΟἿ ἴῃ6 (ο 65) δίῃ 711] οὗ ἴΠ6 βονθὴ ρὶαρθθ {π6 

ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ’ ἐμοῦ λέγων 
Ἰαβί, δὴ Ὧδ βροῖζε τ ΤᾺΘ ΒΘ 5 

Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν 
ἘΠΙΏΘΥ, [1581] βϑῇῆουνυ ίογνου ἰῃ6 Ῥτγῖᾶα 1τὴ6 

γυναῖκα τοῦ ἀρνίου. 10 καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν 
ννοχαδϑὰ ΟΥ ἰῇ ΤΙ. Αμπᾶ 6 ῬοΥΙΘ ΟΥ̓ χὴξ ἴῃ 

πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ 
ϑρ σιῦ ὍΡΟΣ ταουηΐδίη στοαὶ δῇ Ὠΐϊσῃ, δηὰ 

ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ᾿Ιερουσαλὴμ 
Ὧ6 βῃοννϑᾷ ἴο τῶ 6 οἷν ἴῆς ὨΟΪΥ ΒΑ ΕΣ 

καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ 
ϑίβρὶξ ἄονὰ οὐδοῦ 6 ἤθανθ ἕτοτηυι ἰπ6 

θεοῦ, 11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ: ὁ 
αοὰ, ΘΥΩΏΒΣ ἴῃθεο βοῦν οξίῃε Οοάα; ἴδε 

φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, 
Δυσηϊηϑίοῦ οὶ ΠΚ6 ἰο δβδίοῃβ χτηοϑβῦ ὈΣΘΟΙΟΊΙ5, 

ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι" 
85 ἴο βίομα 7506 ᾽ ὍΘΙΠΡ᾽ ΟἸΘΑΣ {πὸ στ ϑίβδιὶ; 

12 ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα 
(56) παν] ὙΜ841 βσύοαῖ δηὴῃἃὰ ΙΡη, μανϊηρβ 

πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν 
Βαῖΐθϑ ἵἴννεινο, Δ ὕὑρὸὰ ἔπε Εαῖθ5 

ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα 
ΘΏΒΘΙ5 ἔνόϊνο, δῃᾷ ἈΘΙῺΘΒ 

ἐπιγεγραμμένα ἅ ἐστιν τῶν 
Βανῖηβ ὈΘΘῃ ΣΒΟΣΙ θεα ΨΪσῺ (ΟΠ 65) ΠῚ οὗ ἴδε 

δώδεκα φιλῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ' 18 ἀπὸ 
ἵνεῖνα {σὶρε5 Οὗ 8005 ΟΕ ΙΞΥ861; ἔτοσα 

ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ 
(88) τ δίῃ σ᾽ Βαῖοϑ ἴχτθο, δι ἔτοα ππουΐῃ 

πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, 
Βδῖθ5 ἴῆτθθ, δηα ἔγοχῃ βοιυτῃ Βαῖοβ ἔτεα, 

καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς" 14 καὶ 
δὰ ἔτοῦπὶ (53..)} 56 1 55 Βαῖος ἴσχεο; δα 

τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους 
[6 81 οὐΐῆῃθς εἰν Βιεανὶπρ Τουηαδβίοῃ [510065] 
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ΜΙ Ὅ6 ἰῃ μα [δὰ 
ὑμαῦ Ὀχη5 ψὶ ἢγα 
ϑ8η ἃ ΒΌΙΡΗΟΣ. ΤὨὶβ 
ΘΔ δα δϑοομᾶ 

ἀρδαίῃ." 

ΘϑΑμα {ποῖ σϑὴθ 
ΟἿΘ οὗ (6 βονυθὴ δ8ῃ- 
5615 ΨψῺΟ 8α (8 
αν ὈΟΨ]Ὶ5 ΜΏὨΏΪΟΏ 

Ὅογ6 111 οὗ 6 βϑνυθῇ 
Ιδϑὺ ὈΙΔΡΌΘΘ, δα ἢ 
5ΒΌΟΚΘΟ ιΐ τὸ δῃᾶ 
δοιὰ: “Οοζὴθ ὨὮδχο, 1 
Ἅ1Ἱ βδῆον γοῦ [6 
Ὀτϊᾶθ, 6 Τ᾽ 5 
νυ ῖ6.᾽ 10 50 Ὧ6 σδυτ]θᾶ 
Τὴ ΔΙΝΔΥ ἴῃ [ὑὯ6 ρον- 

ΘΓ ΟΣ {ῃ6] δρὶ τι ἴο ἃ 
δτοαὺῦ δῃὰ ἸοΥτν του - 
ἰδίῃ, δηῃᾷἃ ἢ6 5ῃπονρά 

6 ἴπ8 ὨΟΙ]Υ οἱΐν 5956- 
ΓΌΒΘΙΘλ “οοχηΐηρ; ἀο 
οαὐ οὗ θᾶ ἴσο 

αοα 11 Δηὰ Βανίηρ 

[6 βοῦν οἵὗὐ ἀαοά. 

Ιὺ τϑαΐδηοθ 5 ἴκ 

8 Ιηοϑὺ ὈΓΘΟΙΟῸΚ βίοηθ, 

85. 8 ΆΒΡΟΙ πβίοῃ 

δῃηϊηὴρ οτγϑῦθ  -ΟΙθδσ, 

12 τὖῷ' δᾶ 8ἃ ρτϑαΐ 

δηᾶ οἷν ΨΜᾺ]1 δηᾶ 

δα ὕγχοινα σαύθϑ, δᾶ 

αὖῦ [86 ραΐθϑ ὑὕψεῖνα 

ΒΏΡΘΙΒ, δὴ Ὡϑ165 

ΘΓ ἰμϑοῦροα ΜΏΪΟΩ 

ΒΙΘ ἴξοβθφ οὐ ὑῃ8 

νιν ὑσἱρθ οὔ {ῃμ8 

ΒΟΩ5 ΟΥὗἨ 5861. 13 ΟἿ 

[26 οαϑὺύ ψεθ ἰῆτθα 

δαΐθθ, δ ἃ οὐ ἰΐ6 

πού Φῆγθθ ρϑίβϑ, 

δὰ οὐ πε βου 

ἴῆγεθ ρδαΐθξ, δπἃ οἱ 
[6 ψοϑὺ [γθθ σαΐθϑ. 

14 ΤΏΘ 811 οὗ {ῃ6 

ΟἿἿΥ 8150 δὰ ὑσψεῖνο 

ἐουπάδύϊοη βύοῃοϑϑ, 

δώδεκα, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν 
δηα ρου {ποτ 

δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. 
οὔ 6 [ΙΤΘΙΏΡ. 

ρ 
ἴῃ ογᾶρσ 8 6 αἴσος ΤΑΘΑΒΈΧΣΟ 

τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 

πόλις τετράγωνος 
Ζουτ-σοσπθσθα 

τὸ μῆκος αὐτῆ τὸ πλάτος. 
τς ἢ 85 ΤΏ 85 ἰπ6 Ὀσχθδαάίῃμ. 

ὯΘ τηραϑυσοα ἰῃ8 

σταδίων δώδεκα ἧκος καὶ τὸ 
{65 ἰρηρίῃ δρὰ {με 

πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς 
Ὀχεδαΐῃ δηα ἴῃ6 μεῖσῃξ οἱ δαῦϑδὶ (ΟΠ 65) 

τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν 
Αὐπὰᾶὰ ποτηδαϑυσεὰ (6 οἷ Ὠυπαγρα 

τεσσεράκοντα 

ἐστιν ἀγγέλου. 18 καὶ 

τείχους αὐτῆς ἴασπις, 

πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον 

τοῦ τείχους καθαρῷ: 19 οἱ 
16 ἐουπαάπξίοῃ [50 651 οὗ ἴῃ 6 

κεκοσμημένοι: ι 
(Ομ 65) μανίῃδβ Ῥ6ϑὴ δάοσῃβά; ἰδ ἐουπαδίϊζου [5ἴο0 6] 

ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ 
ἰῃῆς γί (ομ6) 728 506 .σ, 

δεύτερος σάπφειρος, 
16 βεοοῃμᾷ (οῃ 6) 

4 , 20 ὁ 
ϑμαραχοὸς ἴῃ 6 δέ (ομ 6) 

βανϑηίῃ (οΠ6) 

χρυσόλιθος, 
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δὰ οὐ ἰδθὴλ δ 
ἔψεινθ ὩδΠΊ65 οὗ ὑῃθ 
ὕψθινα δροϑῦϊθα οὐ (ῃ8 
ΤΙΔΙΩΌ. 

15 Νοὸν ὑμθ οὔδ σχῆο 
85 βρϑακίῃρ ΜΠ] τα 
85 οϊάϊῃρ 35. ἃ 
ΙΩΘΑΒΌΓΘ ἃ ΒοΟΙάθδη τϑϑᾶ, 
ἰμαὺ 6 ῃϊσρῃῦ τηθᾶ- 
ΒΌΓΟ 86 οἱΐν δῃᾶ [5 
δαΐθα δὴ [5 ψ81]]. 
16 Δῃρᾶ 6 οἱΐν 1165 
Τουτϑαθαγο, δῃὰ [15 
Ιϑηρίῃ ἰ5 ὃβ ρτϑϑαὺ 

85. 105 Ὀγοδᾶάΐῃ. Δῃηᾶ 

ὯΘ6 τηϑαϑυσοα (ῃ6 οἱὐγν 

ὙΪΠ μ6 τοϑρᾶ, ὑνθῖνο 
ὑμπουδϑδηᾶ ἔα] οηρο; 5 

Ιϑησῃ δῃᾶ Ὀσγθδαίῃ 
διὰ Ὠοὶρῦ ἀγα δαΐῦδὶ. 

17 ΑἸΙδο, ἢ6 τιθαϑυσοα 
15. ψ}8Ὲ11, οὔθ ἢση- 

ἀτρᾶ δῃᾶ ζουυ - ΟΥ̓ 

ουὐϊΐθ, ϑδοοογάϊηρ ἴἰο 

δ ΙὩΘ 5 ἸὩΘΑΒΌΤΘ, 8 

ῃ6 βϑϑῖῶθ ἰϊὴδ 80 

ΘΔΏΘΟΙ 5. 1ϑ.Νὸν) μ8 

Βὐγαοίασο οὐ [ἰὑ5. ΜΔ] 

ΨΟ5 ΆΒΡΘΙ, δῃᾷ ὑπ6 

οἷν Μὰ τ μοι! 

ΕΚ6 ΟἸΘΩΙ Ρ1855. 19 ΤῺ6 
ζουπμαδίίοηβ οἵὗὖ [86 
Οἰὐν᾽ 5 ΜΆ] ψθγ6 

δαοζῃθα ψὶ ονοῖν 

βογὺ οὗ Ὀγϑοΐοιιϑ βίοῃβ: 

1ῃ 86 ἢγϑὺ ουηδδύϊοῃ 

ΜᾺ 506 γ, [6 566- 

ΟΠμαδ. ΒδΑΡΡ ΓΟ, ὑδθ 

{ϊστὰ ομ δ] σοα Ό ὩΥ, 

186 ἔουϊῃ οι οΥϑ Ια, 

20 (ῇς Π 861. 80- 

ὭΥΧ, ἰῇ δἰχίῃρβ β81- 

ἀϊὰ5, [6 βονθῃῃ 

ΟὨΣΥΒΌ Εἴθ, ὑὯ6 οἰρῃ 
ΘΙ, μὰ πἰηῃ 

ἤοραζ, ὑβᾳα. ὑδηῃ 
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χρυσόπρασος, ὁ ᾿ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ [ΟΠΓΥΒ΄ΟἾ ὈΓ8586, δ8 
ΟΕΥΒΟΡσΑΒο, {π6 οἱθνθηΐῃ (οθ6) υϑοϊπί, [π6] ρ᾽θδυθηΐῃ Ὡνϑδοϊπύῃ, 

δωδέκατος ἀμέθυστος: 21 καὶ οἱ δώδεκα {π86 ὑνθι ἢ διχοίηγδβῦ. 
ἐννθιῃ (οἢ6) διαί υϑί; δρὰ {ἰῇξα ἔννθῖνθ [21 ΑἸἴϑο, [86 ὕψεϊινα 

πυλῶνες δώδεκα. μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος ᾿ σαῦε5 Ψψαῖθ ὕψειγα 
Βαῖθ8 ἔννοινα ῬΘΑΣΙΒ, ἋΡ οὔθ βοῇ ὈΘΔΙΒ; Θὰ οὔθ οὗ 

τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου᾽ } [Ὡ8 βραΐθ58 ψ85, 8668 
οἔίβε. βαΐεαβ. να ουΐοῦ οἠς ΡῬΘΔΙῚ; Οὗ οὴ6 ρθ811. Δῃᾶ 8 

καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον [ [Ὀζτοδά ΨΜᾺΥ Οὗ ῃ8 
δῇὰ 8 Ὀχοδᾶάᾶνναν οἵ ἰῃῆς οἱἷν δοιὰ [οἷν ψὰϑ Ὀυχα. ρΟΙ]Ω͂, 

καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής. 85 ᾿χϑδηβραγθηῦ 518585. 
ΟΙΘϑα 85. 5΄α55 ἰὩτουρῃ-Ρ αμλεᾶ.. . 2 ΑὨΔ 1 αἰά ποὶ 

22 Καὶ ναὸν οὐκ. εἶδον ἐν αὐτῇ, 888 ἃ ΘΠΡ18Β 1 ἰΐ, 
Απᾶ ἀϊνίης παρίϊαϊίοα οί. 1587 ἢ ἱΐΟ [10 Φομονϑ αοῦᾶ- 6 

ὁ γὰρ κύριος, ὁ θεός, . ὁ παντοκράτωρ, | ΑΙταΙσΗὐν:. 15 1ῦ5. ὑδη- 
186. ἴοῦ - Τιοχᾶ, ἰῇς Οαὐὐά, ἰῃς ΑΙἸτηϊσῃΐν, ὉΙ6, 8δθὸ [86 Τὴ 

ες ναὸς αὐτῆς ἐστίν, καὶ τὸ ἀρνίον. | [15]. 28 Απα΄ ὑπ6 οἱΐν 
ἀἰνίπα παριϊδιίοθ οὐδ ἰ856, διῃᾶ με ἿΙδρ. 1 Π85 20 πεθᾶ οὗἠἨ [886 
283 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει . τοῦ [588 ΠΟΙ οὗ μ6 τχοοῇ 

“᾿Απᾶ τε. οἷν ποΐ πρϑεάᾶ 5 πανίῃβ οξίῃε (ὁ ὌΡΟΣ ἰὐ, ΙῸΓΣ 

ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνη, ἵνα 86 Ρ͵ΟΥΥ οἵὗἱ αοῦ 
ΒΆΠ το “θὰ οἵ ὅπεςς - ταροχαν ἸΟΌΣΘΕΣ 1888 ρμϊεά Ὁ ὉΡ, δμᾶ 15 

φαίνωσιν αὐτῇ, ἡ γὰρ δόξα τοῦ Ιδῖῶρ ψὰ5 ὑμ6 ΤΙΒΙΩΡ. 
ΤῈ. Τὺ Ὀ6 βΒῃίλίηρ ἰοϊ, {ἐπ6ὸ 10 Ίοσν οὗ ῃ8 

᾿ , ΜΕΝ τ , νιν ον 1234 ΔῺ 
θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ “: ΠΟΥ ΒΕ ΜΠ ΘΌΟΒΝ 
αοά Πρμίεα ὰρ. τ, πᾶ ἰδὲ ἰδὼν οξίἑέΓΊ με, ΜΙ ΨΜΦ6Ι ὉΥ ΤΟ ΔῺ5 
ἀρνίον. 24 καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη [ΟΣ ᾿ΐ5 ᾿ἰρῃῦ, δῃηά [88 
ΤιΔΙΩΌ. Απά ὙΨ11 νΑ1κ αροῦς [6 παδίϊοῃβ | Κρ Οὐ 6 βθατίῃ 

διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς: καὶ οἱ βασιλεῖς [ Μ11 Ὀτίηρ ὑποὶτ ρΊοσν 
σοῦ τ86 σι οὔ; δημᾶ ἰδ Κὶηρ5 ἴῶο ἰδ. 95 Αμᾶ ἱἐΐβ 

τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰ , 
οΥ ἴ86 ΒΩ ἀὲο βοσΠης ΝΩ͂Ν ἼΣΟΙ οὗ θὰ ἰηΐο Εβῖθε ὙΠ). οοὺ 58 

αὐτήν: 25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ ΟἸσθ0 6 ̓ΒῸ ΔΒ, Η7, Ἔ5γ) 
Ἧ; πὰ ἰβθὸ αΐες ΟΕ Ν ἢ ποὶ μοὶ] ἴοτ. πίρῃξ ὙΠΙ ποῦ 
κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται [δ πϊδῦ ὕμοτθ. 26 Απά 

Βουϊα Ὀ6 βΒῃῃα ρ οἔ αν, Ὡϊρηξ ἔου ποὺ Ψ1ΠῸ6} [ὯΘΡΥ Ψ11 Ὀτίηρ [86 

ἐκεῖ 28 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν [ ΡΊΟΙΥ δηὰ ἴθ ΠΟΏΟΓ 
[21:0] Δα τὴν ἢ] ΡΘ8Γ 6 ΡΊΟΥΥ δῃᾶάὰ ἐῃῈ οὗ πε πδίϊοηϑ ἰηΐο {. 

τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 27 καὶ οὐ [27] Βας δηγιμίηρ, ποῖ 
ΒΟΙΟΥ οὔ μα πδίϊοη ἰηΐο τ. Απαᾶ ποί 

ὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν γυνὴ οὐδησορ εν ον θὰ μὴ ' ; ; 
μοῦ χαϊρῃὶ ϑΐοσ ἰπίο τ δνοὺν σοχχηοῦ ({Π1 5) μεν ἠῤφνρις οη 8 ΡΑ 

᾿ ε “ ὃ ε ᾿ - ἜΚ. 1. 8. 
καὶ ὁ - ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, ᾿ τ ἠἐηλο 8 
δηᾶ ἰῃς (οπ6) ἀοίῃβ ἀϊϑρυκέϊηρ ἐμ δὰ 16, ἸΘὉὮὋν Ι΄ ὯὨο Ψ}ῈΡ 
εἰ “ μὴ οἵ - γεγραμμένοι ἐν τῷ Θηῦοσ ἰηΐο 1ὑ; ΟἿΪΚ 

Η τοὶ {δὲ (ομε58) δμδανίηρ θεθὴ υυχϊεΐϊθη ἰὰ {πὸ} ὕοθθ τε θη ἰῇ [86 
βιβλίῳ τῆς ζωῆς «δῦ ἀρνίου. ΤΙΔΙΩΘ᾽ 5. ΒΟΓΟῚ οὗ 116 
ΕΘ Ῥοοῖς Οὗ ἴῃ οα 1126 οὔ με Τϑηρ. [Ψ111]. ΄ 

225 ΤΘΠον ἢ, 01,)8,18,14,16-θ. 16 Τιογάᾶ, ΑΝ ΞΥ". 
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2 καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς ») ΑἸ 6. βρονοα 
Αῃᾶ ΒῈ ββονεᾶ ἴοτθϑ σῖνεσ οἷ νυδίου οὗ 1156 6 ὃ. Χἶνο οὗ 

λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ | ΜψαΐδαΙ οὗἩ 16, ΟΙΘΔΣ 85 
τσ 85. ογϑίαδὶ, ξοὶῃδ ἔοσίῃ οαΐ ΟΕ ογγϑίαι, βοσίηρ οὔῦ 

τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἃ ἐν} ἔτοπι ὑπ6᾿ μσοηθ οὗ 
16 ἴχχομθ οξέμε αοα δῃά οὗ ῇβ διὰ "1 [ αοα δηᾶ. οὗἩ [Π6 ΤΙ 

μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς" καὶ τοῦ ποταμοῦ | 2 ἄογψῃ μ6 τ] 416 οὗ 
τηλαβδὶ οἵ [86 Ὀσχοδὰ νὰν οὔ οσ; δπᾶ οξίῃο σίνεσ 15 ὑτοδᾶ ψ8ὺ. Απὰᾶ 

ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν [οὐ 15 5186. Οἱ ὑπ 
Βογϑέγοιη δῇ ἐβογθέσοη ννοοάῦ οὔ θ ΤΩΘΚΙΩΡ  γἶνοῦ δηᾷ οὐ ἐμαὶ 56 

καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον  [{Ππ6 76. ΨΕΙΘῚ ὑχ865 οὗ 
τυϊλῖα ὕψεινθ, ϑοςογαϊηβ ᾽ο χηοηΐῃ {- τ οἵ τα ρΡγοάποίηρ ὑψοῖνα 

ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα σζορ5 οὗ ἔγυϊῦ, γἱϑα- 
Εἰνὶηρ ῬΔοΚ. 6 ἔγυϊδ ΟΣ, δρὰ ἴθ ἰδεᾶνϑβ} ὴρ ὑεῖ ἔγαϊία δ 

τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν... τῶν. ἐθνῶν. ταοηΐῃ. Δηᾶ {Π6 Ιϑᾶνθ8 
οἐἴμε ψοοᾶ ἰηΐο οὔατα οὗ 8 παίίομβ.. ΟΣ ὑπ ἰγθθθ. [ψ816] 

8. καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι. ἴον ὕῃ6 οασίηξ Οὗ ὑμῈ 
Απᾶ δνεὺν τπὶπρ πὲ ον ποῖ ΜΠ86 νεῖ Δ ΟΏΒ. ; 

καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ. καὶ τοῦ ἀρνίουζχ 8 Δῃηᾶ 0 τχοτα Μ1}] 
Απμᾶ ἰᾷςΞ ἴπσοθπα οὐίῃε αοα δῃὰ οξίῃθ Τϑυὴρ [Ώ6Γ6. 6 δὴν ΟἾΪ856. 

ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ | Βαῦ [86 ὑξτοπθ' οὗ Οοά 
ἴπ τον ΜΙ ΡῈ, δὰ ἴἢ6 5|δνεβ οὗ τη [ δῃηα οὗ ἴΠ86 Τϑ Μ11 

λατρεύσουσιν αὐτῷ, 4 καὶ ὄψονται [06. ἴῃ [086 Οἰζγ], δηά 
ΨΨ1Π τοπᾶρυ βδοχϑᾶ βογνίος ἴο πίσω, δηῃά ἐπὸν νν1}}} 566 ἷἰς βίανθαδ Μ|1 τοηᾶθυ 

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ αἷμα βδοτθᾶά βοχνίσθ; 
τῃ6 ΓΣῸΣῚ οὐ Ὠίτη, δῃὰ πὸ. πὰ οὔ δίτα 4 8Ππᾶ πὸ. Ψ1] 866 Ὠΐ5 

ἐπὶ τῶν. μετώπων αὐτῶν. ὅ καὶ νὺξ οὐκ ἴ808, 8η4 8 ΠᾶχΩΘ 
ὉΡΟΩ ἰμθ ἔογθῃμοδαβ οὗ ἔμοζη. Απὰ πἰρῶλ ποὶ ΜΠ] Ὅ6. Οἡ ἰλοίονν Τοῦ8- 

ἔσται ἔτι, καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν Ὠρδαϑ. ὅ Αἰδο, Ὠἰρΐ 
ΜΠΡῈ νεῖ δηθὰ ποὲ ἔπὲὸν ὅγε πανί πϑρᾶ ΜῈ] ὍΘ᾽ ὯΟ ἸΊΟΓΘ, 8ηᾶ 

᾿ς 086 }0 ἤδνα πὸ πρϑᾶ 
ὠτὸς λύχνου καὶ . φῶς ἡλίου,... ὅτι Κύριος ἢ 

ἐΝ πὶ οΟΥ ΣΡ δπα ρῃΐ οἔβϑυῃ, Ὀβσαῖιθα 1οτὰ οβευ κοῖς. τὶ τῖδος 

ὁ θεὸς φωτίσει ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ [ρροδβε σθβονᾷῃ" αοᾶ 
τ:6 αοά νΠ] Ξμθὰ πρμὲ ὕροα ἴμϑια, πᾶ ΜΗ κηδά Ἡξηΐ ὥροα 

βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας: τῶν αἰώνων. δία, δηᾶ μογ ὙΠ1 
ἴμεν Ὑν1}} ταῖσα ἰπίο 16 8θὲβ. οεΐβθο δβεβ. Ϊγ16 5 Κίῃρϑ ἴουθυοσ 

6 Καὶ εἶπέν μοι Οὗτοι οἱ ᾿ λόγοι δα ΕΥ̓ΘΙ, 
Αμᾶὰ πεϑαῖϊᾶ ἴἰοσπιθ. Ὑμεθ 6 Ψοχάβ [ἰ. 6 Αηά Ὧ6 5εἰᾶὰ ἰο 

πιστοὶ ᾿ καὶ ἀληθινοί, καὶ ὁ κύριος, [πῖθ6: “ὙΏ656. ψΟσὰβ ΓΘ 
Σαϊτηξα] (ομ65) δηᾶ ἐγ (Ομ 65), δᾶ ἴῃ6 [Ιοχά, [ΓΑΙ 1] ἀπα σι; γοδὲ 

ὃ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν. προφητῶν, σθμονδῃῦ. [6 Οοά οἵ 
ες ἀοάᾶ οείδο βργὶ 5 ΟΣ ἰῇ ρτγορβείβ,. [ῃμ6 ἱπδρὶτοα ΘσρΥθ5- 

ἔ τὼν ζῶν. ὑἡπχοῶ ἯΙ ᾿ ἷ Φ ἴπμ6 γχορῃροῦϑ 
ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς | 51008 ὁ 

βεηΐοῦξ - {πα ὙΙ οὗ τα ἴοϑῆον ἰο ἐμο  5θηὺ ἰδ ΘΏΡΘΙ ἔοσίῃ 

, τοῦ :- Π " ἴο 5ὯΟΝ ὯΪ5 518 Υ685 
δούλοις - αὐτοῦ ᾿ ἃ δεῖ 
ερεῤδοὶς οὗ τὰ. ψῃΐςοἢ. (55) 1115 ιπάϊηρ } ὑπ ὑμίηρα ὑμϑῦ τημδὺ 

85 Τομόνδῃ, στ|,8,.11-πά,16-18. ἐπ Τιογᾶ, πανρϑυι.. β8Ὁ Τεπονϑῇ,. 8,15 τι, τι τος 

ἴπ6. τογᾶ, ΑΝ ρσγ ", - - 
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γενέσθαι ἐν τάχει’ 7 καὶ ᾿Ιδοὸὺ ἔρχομαι 
ἴο οὐσσνΣ ἰὼ αὐϊοκηθ95; δΔιηα ΙΟΟΚ!' 1 8. σοχ 5 

ταχύ: μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς 
αὐἱςκιν; :ΠΔΡῸΥ 106 (ο6) οὐβουνίῃβ τῆς 

λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου 
ννοταβ οὗ ἴῃ 6 ῬτΟΡΏΘΟΥ οὗ 6 π{||6 ῬοΟΚ 

τούτου. 
1815. 

8 Κἀγὼ ᾿Ιωάννης ὁ ἀκούων καὶ 
ΑΠΑ͂Ι Βζ9}2}} {π6 (ομ6) ἤοδσίησξ δῃὰ 

βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ 
Ἰοοκίηρ δὲ ἔμθβϑο ((ὨΪ 55). Απὰ ΨΏΡη 1μοαστα δπᾶ 

ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν 
Ὶ Ἰοοκεᾶ δ, 1 5611 ἴο σου ἴὰ ἔγσγοῶΐ οἵ μα 

ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός 
Ζεο οξῶια Δ5961 οὗ ἴῃ (οὔ 6) Βῃον 5 

μοι ταῦτα. 9 καὶ λέγει μοι 
ἴο πιὸ ἴδθβο (2:65). Δηᾶὰ ἢ 15 βαυὶηβ ἴο 6 

Ὅρα μή: σύνδουλός σού εἰμι καὶ 
Β6 γοὺ ββοῖίηβ ποῖ; ἔἕἔφ]ϊονν 5]ανθο οὖνοι Τὰ δῃᾶ 

τῶν ἀδελφῶν σοὺ τῶν προφητῶν καὶ 
οΟΥὯ6 ῬὈτοίΐμουβευ: : οἶψνοι. οἵ με ΡῬχορῇῃθρίβ δηᾶ 

τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ 
ΟΥ̓ ἴὴς6. (Ομ 65) ΟὈβοσνῖηξ τὴ 6 ψοταβ οὗ ἴῃ 

βιβλίου τούτου! τῷ θεῷ προσκύνησον. 
εἰ 16 ῬοοΙ 1015; ἰο 6 αοα μβῖνε γοὺσ ννογβῃίΐρ. 

10 Καὶ λέγει μοι σφραγίσῃς 
Απμὰ πεῖς ν νιεὸ ἴο ἴὴ 6 ἊΝ Βῃοια νου 568] 

βιβλίου τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ 
ἰῇ ς ψοτᾶβ οὔίῃθο ὑγόορῆθον οἕίῃρ Ηϊ)6 ῬοοΚ 

τούτου, ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. 
τη15, ΄ {ῃ6. δρροϊηῃϊρα το ἴοσ ΠΘΔΓ 

11 ὁ ἀδικῶν 
Ὑ86 (οπ6) ἄοϊηξ τσὶ ΘΙ ΞΙΥ 

ἀδικησάτω . ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς 
1οὲ τὰ ἀο ἀΗκεἰροιεῖν σϑῖ, διὰ 186 ΒΙ͂Ἣν (οΠ6) 

ῥυπανθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος 
1εῖ Ηἰτὰ Ὀς τδᾶθ Εν γοῖ, απ ἐπα σὶβΐϊθοιβ (Ο}6) 

δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος 
τη ἰθουβηθο Ἰοεΐ ἷσὰ ἄἂο νοΐ, δᾶ ἰῇ ον (οΏ6) 

ἁγιασθήτω ἔτι. ---- 
1εὲ ἴσα 6 χηϑᾶθ ΠΟΙν νοΐ. --- 

᾿Ιδοὸὸ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός 
ΤΟ! ΓΙ σουπρ ΑἸΪΟΚΙΊν, δα ἐμ στονγασὰ 

μου μετ᾽ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς 
οἔτηθ ψἱὰ τὴρ, ἴἰο βῖνθ ὕδοῖκ ἴο βϑοῖ (ὁπ 6) 85 

τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ. 18 ἐγὼ τὸ ἴΑλλφα 
ἴἤ6 Ψοτκ 5 ΟΥ̓ Ὠΐτα. Ι 16 ΑἹΡΏ8 
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ΒΏΟΓΟΥ ἰδκ6 ὈΪ͵806. 
ἸΔΏα, ΙοΟΚ! Σ 812 
σοχηΐηρ αι οκῖν. ΒΔΡ0- 
ὉΥ͂ ἰ5 δῆγοηθ Οὔβοῖν- 
ἰῃσ βοὸ ψογὰβ οὗ 

[6 ῬΙΌΟΡΏΘΟΥ οὗ ὑπ ΐβ 
5070}. 

8 61, 1 Φοῇη γψγ88 
088 οὔθ Ὠδδύΐηρ δῃᾶ 
βϑοῖηῃςξ ἴχθϑθθ ὑῃϊηρβ. 
ΔΑῃηὰ ψἤθη 1 δᾶ 
μοαάὰ δῃὰ δϑθῃ, 1 

61 ἄοσῃ ἴο ψοσβὩΐρ 
Ὀδίοσθ ἐμθ ἴθεῦ οὗ [88 
ΔΏΡΟΙ μα δα ὈΘΘῃ 
ΒΏΟΜΙΩΣ πὸ ὑῃ 686 
ἐπίηρβ. 98Βὺ0 6 6115 
ΙῺ6: “Β6 οσδύϑῖμ! Ὁ 
ποὺ ἄο ἰμαὺ! ΑΙ 
8 15. ἃ ἴδιον 5’ᾶνα 
οὗ γοὺ δῃὰ οἵ γοῦν 
Ὀγούμου ΨΜ)ἢῺΟ 8Γ6 
Ῥγορηρθίβ δηᾶ οἵ ὑῇοβθ 
ΜΏΟ 86. οὐδϑουνίηρ 
[56 ΨΜοτὰβ οΟΥὐἨ Ἀὑδὶβ 
ΒΌΓΟΙΪΙ. ΨΜουδηΐρ ἀαοά." 

10 Η6 8150 ἰ6115 σὰθ: 
θο ποῦ 5681 ὉΡ (6 

ψογαὰβ οὗὐ [6 Ρὑτγορῇ- 

ΘΟΥ οὗ [15 ΒΟΙΟΙ, το τ 

ἴπ6 δρροϊηϊθα {86 5 

ὭΘΔΥΓ. 1186. ὑπαὶ 15 

ἀοΐϊηῃρ τσὶ ρ ὨὐΘΟΊ ΒΩ 655, 

Ιοῦ ἢ αἂ(ὁ Ὁ χ]|ΡῺ- 

ἰθοῦδηθθ 50}; δῃᾶ 

Ιοῦ [86 Πὰν οΘ Ὀ6 

τηδᾶρ διΐων 5.111; Ραΐ 

1Ιοῦ {ῃ6 τὶρηύθοι Οἱ 

ἄο τἱρῃύθοιυϑηθϑϑ 5011}, 

ϑηαἃ Ιοὺ ὑΐὰ8 ΠΟΙ͂ οὔδ 

Ὀ6 τηδᾶθρ ΠΟΙ͂ 5011]. 

12 ἼΟΟΚ! 1 8. 

σουλϊὴρ αὐλοκὶν, δηᾶ 

[1π6 τοψαῖα 1 ρσἷνθ ἰδ 

ὙΠΠῸῊ τὴθ, ἰὸ σϑηᾶοσ τὸ 

ΘΟ ΟἿ6 85 ὨΪ5 ΨΟΥΚ 

5. 131 αἵ [86 ΑἸΌΒ8 

ἐερ αρο χά 
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καὶ ὸ Ὦ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 
Δηα ἰῃθ Οἴλθθα, ἐμ βυδὺ (056) δηὰ ἐπα 1αϑῖ (οπ 6), 

ἡ ἀρχ καὶ τὸ τέλος. --- 14 Μακάριοι 
ἴ1ὴ 6 Ῥϑϑιηηρ δηἃὰ ἵῃθὸ εοηᾶ. -- ἩΘΌΡῸΚ 

οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, 
ἴδ (οὨ 65) ὙνΔΞΏΪΩ5 1τὴ6 ΤΟΡ65 οἵ ἵμοτζη, 

ἵνα ἔσται ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ 
ἴῃ οτάϑυ ποὺ 106 ἐμ δυο ν ΟΣ θα ὉΡρΟῖ 

τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν 
᾿ς νψοοὰ οξίμε μθ διά ἰο μα ΠΕΥΣῚ 

εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 1 ἔξω οἱ 
18 δυ σωϊσιμις δοῖοσ ἰηΐο {ἰῇ 6 οἱΐν. Ουϊδιάς ἴῃς 

φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ κύνες καὶ οἱ 
δηα ἰδ ζΖογῃϊσδίοσα δηα οδβ. δῃὰ [ἢ 6 ἀχιθθοΥβ 

οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ 
ἴῃ 6 τηυσάργει δὰ ἰῃ6 λάοΙαίθυϑ δά 

πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος. 
Θνθύσοὴρ Ηκίηρ δα ἀοίὴϑ 116. 

16 Ἐγὼ ᾿Ιησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου 
ΔΙΕΙΡΕῚ Βοΐϊ Ἧς 8561] οἶχτιθ 

μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς 
ἴο Ὀφδὺ υνυἱΐθθϑβ ἰογοῦ ἔποβο (155) ὡροὸῦὰ [(ἢς 

ἐκκλησίαις. ΕΥ9 εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος 
Θοο]οβίδβ. 8 ἰπμε τοοῖ δηῃᾷ ἰμε οἶἴὔἴβυσυίηβ 

Δαυείδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρός, ὁ 
οἵ ανϊὰ, τη 6 ΕἸ σεν 6521] ὑα τὴ τῆς 

πρωινός. 
Ὀριοηρίηξ ἴο σπου. 

11 Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν 
Δηὰ 6 δρὶτς δμπᾶ ἰῇ Ὀσχιᾶθ ὅσα βαϑτηδ 

Ἔρχου: καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω 
6 νοι σοπλῖδ; δηᾷ μα (ομ6) ρδυϊης 1δὐ τὴ 5. 

Ἔρχου: καὶ ὁ διψῶν 
Βονου ΡΧΟΝ ον Δα ἴδε (οτ 6) ΤΣ ΒΚ 

ἐρχέσθω, ὁ θέλων λαβέτω 
1οὲ εἰσὰ Ρ6 οοχηΐησ, ἐπα (6) ΨΠΠΠπρΡ 1εΐ Ὠϊτὴ ἐδ ῖκ6 

ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 
νναῖοσ οἕ τ (85) ξὴς εἰσι. 

18 λαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ 
1 δῖ θυ Ἰ655 1 ἴο δσνούσοῦθ 

τῷ ἀκούοντι τοὺς αολόγους τῆς 
με (016) ἈΘΑΣΙΩΣ ἐμ δ τνοσάς οΥ τὴ 8 

προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου ἐάν 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ἴἿὯ6ς 1{{{ΠῸ θοΟΚ 1.5; ξ ανοσ 

τις ἐπιθῇ ἐπ᾿ αὐτά, ἐπιθήσει ὁ 
δου βΒροιΠα ᾿τροσθ ΡΟΣ Ἐποτη, ΜΙ ἐλ ροϑὰ τὴς 

θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς 
αοὰ τροῦ Ὠϊπὶ τὰ6 ῬΙαραθ5 ἐπα (ΟΠ 65) 

εγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ" 
μαυῖης ἘΣΡΕ, ττιτΐοη ἰὰ ἐμ Ἠξΐ6 ῬΟΟΚ 1815; 

ἘΕΕΨΕΓΑΤΙΟΝ 22: 14---18 

δὰ τὴ Οθ 58, ἐῃ8 
Βτδὺ δῃηᾶ [π6 ἰδϑὺ, ὑμ8 
Ραρίπμηΐηρ δῃηὰ ὑμα 
θη. ἹἸΔΉΔΡΡΥΡ 8716 
ἰοπθ Ὧο ψα5Ὼ ὑμοῖσ 
ΤΟΌΘ5, ὑμαὺ ῃθ6ὸ δὰ- 
Ὁμοῦ [ο ΡῸ] ἴο ἐμ 
ἴσθοβ οὐ 116 ΓΘ 
ΡῈ ὑμοὶβ δῃᾶ [ῃϑδὺ 
ΏΘΥ ΙΔ ρβϑΐῃ θῇ- 
δῶσ ἰηΐο 8 οἱΐν 
ὉΡ ἰὼ ρμαΐθϑ. 15 Οιυῦ- 
δἰᾶὰθ δῖ ἢ 6 ἅορϑ 
δὴ ποθ ῺΟ ὕγϑο- 
ὑϊθθ βρίγὶ τσ δηᾶ 
[6 ξοτηϊοδύουβ πᾶ 
[88 χαυγἄθσοσβ δα 086 
ἰἀοϊαίοσβ δῃὰ ονοῦυ- 
ΟἿΒ Ιἱκῖηρ δηᾶ ΟϑΣῚν- 
ἴῃὴσ ΟἹ ἃ 1|6.᾽ 

10“, σοθιβ, βοηὺ 
ΤΥ 8861 ἴο Ῥθαῦ τὶῤ- 
ΠΟΘ. ἴο χοῦ ΡΘΟρΙΘῈ οἵ 
[Ὧθ56 ἑῃΐηρβ ἴο 8 
σοηρτθραυϊοηβ. 1 8] 
{μ6 τοοῦ δῃᾶ {πῃ οἵ - 
ΒΡΥΪΏΡ οὗ ὨὈδνὶᾶ, δὰ 
6 Ὀτὶρῃῦ του ηρ᾽ 
δαγ.᾽ ἢ 

17 Αηὰ μ6 πῃΐγὶ 
δοιὰ 86 γ]46 Κθορ 
ΟἹ δβδυίῃρ: “Οομλθ!" 
Αμπὰᾶ Ἰοὺ δψουηθ ἢθδγ- 
ἴῃ 580: “Οουλοι" Αμᾶ 
Ιοὺ δῇγοῃθ ἰμϊγδυϊησ 
σοχθ; Ἰοὺ ϑγοῃθ δῦ 

Μ1ΙΒῺΘ ἴδ 116᾿8 

ψ δου ἴγϑα. 

15:1 ὦ Ὀθδυὶηρ 

ψιΐθο ἰὼ ΘΥΘΥΟΩΒ 

ἐμαὺ ποτ 86 ψοσαβ 
Οὗ ἰῇ6 ὈΧΟΌΏΘΟΥ οὗ 

15 ΒΟΓΟΙ; Ιὖ δὴγ- 

ΟἿΘ ΙΔΚ65 8 δααϊοι 

ἴο μεϑθθ ὑμίηρβ, αοᾶ 

ΨῺ1. δαᾶ ἴο ηἷτὰ δ 

ὈΙαΡιΘ5 ὑμαὺ 86 νυτὶῦ- 

0) ἴῃ ὑῃΐβ ΒΟΓΙΟΙ͂; 



ΒΕΨΕΙΑΤΊΟΝ 22: 19---2} 

19 καὶ ἐάν τις ει ἀφέλῃ - ἀπὸ τῶν 
δηᾶ ἱξονοσ δηγθθθ βΒῃοιᾶ δα ΟΕ ἔγοση ἐπα 

λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας 
ννοτᾶθ οξμβθο Ἡξη]6 ῬοοΚ οἔτἕπα ῬΤΟΡΊΘΟΥ 

ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ. μέρος αὐτοῦ 
ἰδ ῖ15, ὙΨ11} ἰ8κ οἵ ἴᾷς αοάα πο. ραγσί οἵ ὨΪγὴ 

τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς ἀπὸ τοῦ ξύλου 
δῃᾶ.. οὐ 9: τὰε το πα τψνοοᾶ. οὗ (ἢ 186 

πόλεως. ἧς ἁγίας 
οἷν. Ἐπ ΒΟ, 

γὙεγραμμένων “ἐν τῷ 
Βανίηρ θθθὰ υυσ ἰεὰ. ἰὼ (88 

290 Λέγει. 
, 15 ΒΑ Σ 5 

ταῦτα 
μι 656 (ἐλ η 65) 

᾿Αμήν 
μο: 

᾿Ἡ χάρις. ᾿ τοῦ 
Το πυπάρρουνοα κΚἰθάηθθ ΟΥ̓ ἴῃ 6 

᾿[ησοῦ Χριστοῦ μετὰ τῶν ἁγίω 
᾿Φοθα5 Ομ τῇ ἰὰῇς ΠΟΙ͂ (Οπθο). 

οὗ ἔν βιηβ9) 

ἱβλίῳ. - τούτῳ. 
116 ῬοοΚ 815. 

᾿ μαρτυρῶν 
το ΒΘΔΣΣΩΒ νυ ἴηι 655 ἴοὸ 

᾿ταχύ. 
αὐἱϊςκὶν. 

ὁ 
ἐᾷς (οπ 6) 

ἔρχομαι 
Ὶ δχ σου! δ 

Ναί: 
τς; 

᾿ἔρχ οὐυ, κύριε 
Ῥε γοὰ οτηῖλβ, τοτὰ 

᾿Ιησοῦ. 
6505. 

κυρίου 
Τιοτὰ 

1146 

19 διὰ 17 δγομθ δακαβ 
δον ΐηρ ΔΔΥ :ΓΌΙΩ 
706 ψοχὰβ οἱ ὅδ6 
ΒΟΤΟΌΙ οὗ ἰπΐ5. ὑτορἢ- 

ΘΟ, αοα 11 δῖα 

Ὧ15 ρογύζοῃ δ'ὟΔΥ ΤΌΣΩ 

886 ὑγθθβ οὗ 1116 δῃᾶ 
οαῦὺ οὗ ὑῃ8 ὨΟΙΡ οἷν, 
ῥΐηρβ ὨΏΪΟΩ τὸ πτῖῦ- 
65 8ροιῦ ἱπ ὑμ 18 
5071Ὸ]}. ᾿ 

2056 ὑμαῦ Ῥθδῦβ 
τὶμθϑϑ οὐ 658 ὑμίηρϑ 
ΒΌΥΒ5, ὝΘ5; 1 81 σοϊ- 

ἴῃ αὐἱοκὶν, "ἢ 

“ΑΙΔΘῺ! Οὐτη6, ΠΟΤ 
ὥθϑαβ." 

21 ΓΜ87}] {ῃ6. τὰϊᾶ6- 
ϑεούνρα κἰηἄηθϑα οὗ 
{π6 Τιοσγᾷ σοϑὰ5 Ο σὶϑὺ 
[06] νίρ [6 ὍοΙν 
ΟὨΘ5. 

ΟΝου ἰπαὶ νοι πανε ἀδεὰ {{|5 τοπιαταθίς αἰά ἰο 
Βιδὶε εἰαάψ, ατὰ νοι ποὶ ἀεἰϊσιίοα ὐὐξ {π6 ἱποίρπί 

υ ἐπα} ἰξ σίνος ψοι ἱπίο {ΐπ6 πιεαπῖπρ ο} (με δοτίρίατες ὃ 
Ρεγβαρς ψοὰ μανα Κταπάς ὡἶο ὠοαϊὰ δεπεῇί ἔτοπι. 
{μἰς Βιδίε ἱγαπείαίϊοπ ἰοο. ἢν ποὶ τγαοοπιπιεπά.. 
ἰ{ ἰο {πδηλ, ΟΥ Θνοπ πιαΐρα α ρἰζὶ ο 1 ἰο ἰβοδε ωἷὸ 

οἶα δὲ ἰἰκεῖν ἰο ἀαρργεοϊαίε ἰ.9 44 ἀἀϊϊοπαὶ σορία8 
πιαν δὲ οδίαϊποά ξο9γ᾽ 82.00 εαςεἰι. Υ ον οτάον πιαῦ 
ες ξεπὶ ἰο απν ο[ (6 αἀάγε55ε5 ἀρρεατὶπϑ οπ ἐπε 

αὶ. ραρέ. 

ἘΠῚ αβίϊδῥετς 

ἀρὸν δ λα οὐκ ουρωνρυδιυαβ ιν... στ λυ, μοι τ ρου χου ρυς ἐφρτις 

ΑΡΡΕΝ ὈΙΧ. 

ΒΟΕΒΙΡΈΠΕΕΙ ΨΕΒΒΕΙΒ ΒΡΕΟΙΒΊΟΑΙΕΥ ΟΟΜΜΕΝΤΕΙ ΟΝ. 

ΜΑΤΤΗΒῪ 1:11... 

ΜΑΤΤΗΒῪ 1:20... 
ΜΑΥΤΗΕν 2:20... .. 

Μασ 5:22... .. 

ΜΑαΑτΤΗΝν 8:29... .. 

ΜΑΥΤΉΒΥ 10:38... 

ΜΑΤΤΗΒῪ 11:23... 

ΜΑΥΤΗΕΝΝ 28:1... .. 

ΦΟΗΝ 1:1 «0... 

Φ 

ΦΑΕΎΕΝ ΤῊ ΘΑΒΒΑΤῊ ἢ... 

“ΒΠΟΟΡ ΟΕ ἘΠ5 
ΟΥὟΝ [50Ν]".- 

ΟΟΥΕΝΑΝἋΤ 9. ..εὉ Ξ 

ΟΘΕΉΕΝΝΑ . «τ νος 

ΟΣ» Αἰ φοροῦν 

ΟΡ. ΜΨΗΟ. 15 ᾿ 
ΟΥ̓ΒῈ ΑΙἹ,.... «Ὁ ττ..Ὁ 

ἘΠΑΒΣΘ ν ν ον ο λόκουνάδις 

ἩΠΙΒΤΟΕῪ «τον ὐῳ νον 

ΦΕΙΙΟΥΑῊ . «νον τον 

Ῥαρϑο : ᾿ Ῥδθθ 

. 1148 Αὐτῷ 20:28... ω{ 1160 

.11418. ΒΘΜΑΝΒ 9:5. «ὦ. 1161 
ὑ 5:8: 1 ΟΟΠΙΝΤΕΠΑΝΒ 16: ̓ Ξ . 1161 
᾿ΔΊ54. ῬΗΠΙΡΡΙΑΝΒ, 1:23 «ἦν . 1162 

. 1155 Τιῦβ 2:18 οὐ Ὅν τ νον 1168 
,. 1157 ἩΒΒΒΕΥΒ 9:16... ...6....... 1168 

. 1157 2 ῬΕΤΒΕ 2:4 Ἐς εκ κεοιν, 1164 

. 1158 1 90.Ὲ᾽Ν ὅ:7, 8 “τὰν .ον 1165 

ἘΞΩΞ ον τος, Ὁ τς 

ΞΌΒΟΕΟΤΥΒ,. 

Ῥϑρθ Ῥαβθθ 

1151 ΜΑΝΙΡΕΒΤΆΤΙΟΝ ΟΕ" 

ΤῊΝ ΟΕΒΑΤ ΟὉΡ. . « .. 1163 

1160 ῬπΕΒΗ͂ΝΟΒ. .. «νον. 1161 
. 1168 ἘΒΕΙΒΑΒΙΝΟ. «Ὁ «νος εν 1162 

. 1153 ΞΌΌ μὰ κι φρο ἐμ ἡ 1351 

. 1158 ΤΑΒΤΑΒΤΒ. «ον. Ὁὐνν ων 1164 
-ὖ τ ΠΉΒΒΕ ὙΨΙΤΝΈΞΒ᾽ 
1161 ΒΒΑΒΕΉΒ εν τ νννν ον 1165 

. 1 τοιτῦπε 5ΤΑΚΕ.. .. .«. 1155 

. 1148. ΑὙὝΤΗΛΤ ἨΛΥΒ ΜῈ ΤῸ ῬῸ 
ἣ ΙΗ γ063 Ὧν τς τον οοτει ἐῶ -τ1δὲ 

4 



1148 ΑΡΡΕΝΡΘΙΧΣΧ 

Μαἰμον 1:1 --- “ἰδίου 

(γένεσις, σ6η 6818, ατθοῖ; 

ΤῆΘ ον! θηΐ τηθϑηΐϊηρ οὗ ἴπ6 αὐθοκ 
ψογᾶ (σθη" 6.818) ὭΘΙΘ 15 ᾿ιἰβίουψ. Τῃ 
Μαΐμονν 1:11 10 οσσαγβ ἰπ 1ῃ68 ΝΘΙΓῪ 
ΒΔΙῺΘ ΟΧΡΥΘϑϑίοη ἃ5 6 πᾶ ἴπ {6 
ατθοκ ϑορέμασίης Ψογδίοη οὗ Ποπθϑὶβ 
2:4 δῃὰ 5:1, Πδιηρν, ὀίόλος γενέσεως 
(Ὀιδ"108 6. .6'86.038). 
Αἱ (ϑηρδὶ 2:4 [ῃ6 οχργοϑϑίοῃ 

οουἹᾶ ποΐ ΓΟΙΟΥ ἴο {π6 βοποσδίίουϑ οὗ 
1πθ πϑᾶνθηβ δπᾶ ἴῃ ϑαγίῃ, Ὀθοδῦβα 
[πο86 ᾿πδηϊσηδῖθ ογθαίίοηβ σου ποῖ 
ΟΥ {πῃϑυηβοῖνος βοηογαΐθ δηνίῃίὶηρ. 
ΤῺ6 ΕὙΘΠΟῚ ΒΙΌΙ6 νογϑίου (1939) ὉΡν 
Οδίμοιὶας σδῆοῃ Α. σγδροη δπα 86 
ϑρδηΐβη ΒΙΌ16 νογϑίοη (1947) Ὁν ὑπὸ 
ἀοβαϊῦ ὑγίοδί . Μ. Βονοσ δῃᾶ Ῥτσοΐ. 
Ἐ΄. Οαηΐοσα ΒΌΓΡΟΒ ΓΘΠΑ͂ΘΥ {πΠ6 ΟΥΙΒ- 
'ἴη8ἃ] ἩΘΌγονν ΟΧΡσθϑϑίοη δὲ αθηθϑὶβ 
2:4( ἃ5 “᾿Πἰβίουν," τπδκίηρ {π6 ἰοχῖ 
Τοδᾶ: “Τὴ ἴθ {π6Ὸ Ὠϊδίοτυ οἵ {Π6 
ἤθᾶνοα δηὰ {ῃὴ6 ϑαγίῃ.᾽᾿ Τῃδΐῖ βἰδίο- 
τιθηΐ ἴΠογ6 ἰ5 ποῖ δὴ ἱπίσοαυοίζί.οη τὸ 
ψνῃδὲ ἔοϊίοννα, Ὀὰϊ ἴα ἴῃ 6 σοποϊ ϑῖοη 
ἴο {π6 Ῥγχαοθᾶϊΐῃρ δοσουῃΐ οὗ {Π6 οΥθα- 
ἰοη. Αἱ Οϑηρϑὶβ 5:1 ἴπ6 ΟΥΔΗΏΊΡΟΙ 
ΒΙΡΙ6 νογβίοη ἰβ. σοηβίϑίθπίς ἴῃ Τϑη- 
ἀρτῖηρ ἴὴ6 5816 ΟΥἹΡῚΠ 4] ΘΧΡΓΘβϑῖοη 
85 “ὍΟΟΚ οὗ (ῃ6 Ὠἰδίοτν," τδκ- 
ἱῃρ 106 νϑῦβθ χοδᾶ: “τὴΐϊθ ἰ 186 
ῬΟΟΚ οὗ {ἰπ6 ἢἰϊβίο οὗ Δάδγῃ.᾽᾽ 
Αρϑδίη ἰ 15 ονϊᾶρης ἰπαΐ {Πϊς 5ἰδίο- 
τθηΐ ἰδ ἃ σΟΠΟΙ  ΒΙΟ ἴο {Π6 ρῥγϑορᾶ- 
ἵπθ παγγαῖίϊΐνο ἔστοσ Οοθηρϑὶς 2:5 ἄοόννῃ 
ἴο {μἰ5 νογϑβθ. 6 Ἐοχάδη Οαίμοιὶοα 
Οοη γί ν᾽ 5 ΕΠΡΉΘη ΒΙΌΙΘ6 νοῦ- 
5ίοπ οὗ ϑηρϑὶβ (1948) ι.565 “᾿βίοσ ν᾿ 
δῇ θηθϑὶβ 2:4, πᾶ 186 Γοοίϊποίθ, ἰπ 
Ῥαυΐῖ, 8805: “ΒΊΟΥ: ΟΥ Ὠἰδίοτν.᾽᾽ 
ῬΑΓΌΥ᾽ 5 νοτγβίοη γοδᾶς: “ἰβίοσ θϑ. 

ΤΠμΠ6 το ψογᾶ σϑη 6.815 (Η6- 
Ὅγχονν, ἐο 6 δι}"} ΟΟΟΌΓΞ 8150 ἴῃ 16 
ῬΙΌΓΤΑΙ ΠΌΓΙΆΌΘΙ, δηᾶ ον  ἀθην ΤΡΔΠ 5 
“ἸΒίοΟΥν, "ἡ δ πἰπρ οἴμοῦ ρίδοος ἰπ 
1η6 ὍΟΟΚ οὗ (ἀἀϑῃρϑῖθ (ϑορίμασὶηε 

Μαίίμονν 1:20 

ἜΡΙΟΝ νγὰ βῖἶὶνθ ἃ ᾿ςοποοσἄδῃσο οὗ 
811 ΡΙᾶοθς ἴῃ ἴπη6 Νϑιυ γογϊα Τταῦ8- 
Ἰαϊζίοπ ΟΓ ἐπα ΟἩ τ βέϊαη, ΟὙΘοῖκς Κβοτίρ- 
ἔωγοβ ΜΏΘΥΘ ἔπ6 πδῖθ “ὉΠ οπονδ 
ΟΟΟΌΓΞ ἴῃ 186 πιαίΐῃ ἰοχὶ δηᾶ δῖ5ο 
ννΏΘΓΟ Ὁ οὐουγβ ἰῇ [Π6 ἸΟΥΟΣ ΤΙ Γ- 
ΒῚΠΔΙ τρδάϊηρ δ]οὴθ: 

Μεαίίζμαν (18 {ἰπ|65) 
1:20 75 ΔΏΒΘΙ δΔρΡροδγρᾶ ἴο ἢ ἢ 
1:22 ΜΏΪΟΩ ννᾶ5 ΞΡΟΚΘῚ ὉΚν ὦ 

ὩΡῚΏ, ἐο΄ Ἰοαδὲν,, ΕΘΌτον) 

ΨΦΥϑίοη), ὩΔΙΛΕΙ͂Υ, δὲ (ϑηθβίβ 6:9; 
1; 11:10,) 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 

31:2. ὙΏ6 ἰαϑὶ οὗ ἴποϑθ νϑῦϑθβ 85 
ῬυΖΖιοα ΙΒ ΒΙΌΙ6 ὑσαπϑιδίουβ Ὀ6- 
ἀδαϑ6 ΠῸ ν᾽ τπουρηΐ 1 ἰπἰτοαυορᾶ ἃ 
ΒΘΏΘΔΙΟΒῪ ἴο ἔοϊϊονν. Βυΐ, ᾿Ἰηβίρδα, ἴὲ 
ΒοΥνος 8ἃ5 ἃ σοῃοϊυβίοη ἴο [ῃ6 5ἴογν 
τμαῖ Ὀργϑοθᾶρϑβ, ἔσο Οϑηθϑὶς 36:9 ἴὰ 
(Π15 ψΟΙθΟ; δΔπ δρδϑὶη {π6 ΟΥΒΙΊΡΟΩ 
ΒΙΌΙ6 νουβίοι σϑηάθῦβ ἴπ6 ΗΘΌΓΟΝΝ 
ΟΥ̓ΡΊΠΔΙ (σθηθ'ϑοὶβ, ΤΙΧΧῚ 85. ““Ἢ5- 
τοΥγν,᾽ 580 ἐπαΐ 1Π6 νεσῦβϑα τϑραᾶβ: “τῆ 
5. ἴπ6 ἰβίουν οὗ σ8000.᾽᾽ Ὁ Βονογ- 
Οδηΐοσα ϑρδηΐϊδηῃ ΒΙΌ]16 νϑυϑίοῃ ἤΘΙΘ 
Γομᾶουβ ἰῇ ννογτᾷ “᾿ῃἰβίογν,᾽᾿ Ὀαΐ, 
ὉΠΩ͂ΟΥΣ 8 ΤΙ παἀρυβίδηδίηρ δηα νυνὶ τ}- 
ουὐὐδΥ  νγαγτδηΐ, 1 ἰπβοῦΐ νογᾶξς ἴο 
ΤΙΏΔΚΟ [6 νοῦϑβο γοδᾶ: “Ὑηΐβ 15. 1ὴ6 
Ηἰσίοσν οὗ ἐᾷ 71αγυϊϊν οὐ Φδοοῦ.᾽ 
Ἐν: ἀν Ὀθοδαυβθο {πὸ στοϑὺ οὐ ϑπο- 
δὶς 16115 οὐἨ ΖΌΘΘΡἢ δηῃᾶ δἰ5 ὈΓοίΠο 5. 

Ἡοννονοσ, {πὸ ΤΟ ΕΟΙΠΕ, 5ῆονν5 [6 
οογγθοίηρος Οὗ ἴῃς Ὀδϑῖθ ΙΟΥ ΟἿΓ ΓΘῚ- 
ἅἀοτίπρ οὗὐ {πΠ6 ΟΥ̓ΘΘΚΚ Θχργϑϑβϑίοη δ 
Μαῖίπον 1:1 ἃ5 “}ἋΓΠ6 ὈΟΟΚ οὗ πΠ6 ἢΪ5- 
ΤΟΥ͂ν.᾿᾿ Ι ἰ56 ἴσα [Πδὲ ἃ βθῆθδιοδν δὲ 
ΟΠΟΟ Το]ϊοννβ, Ὀὰϊ ἰἴ ἰ5 ποῖ οὗ ἃ 56 η- 
ογαΐϊβϊοῃ ἔγοτμλ 72655 Οηγίβο; [Ὁ 5. ἃ 
ῬΔΙΓΙΔΙ ἰδὲ οὗ ἢἰβ ζογϑξδίηουθ, ΟἿἹΥ 
ἔσοα ΑὈΓΘΏΔηι, ΟΠ Γᾶ, δηἃ 65Ρ6- 
ΟἾΔ 50 θθοδυθθ Μαίζῃον 1:1 68115 

Ζοθὰς “50η οὗ δνία, βοῇ οὗ Αθτα- 
Ὠδηι.᾿᾽ Βα ἴῃ [056 δησίθῃς {{π|65 ἃ 

Ηϊδίουν σονοινθᾶ δύουπᾶ {ΠπΠοϑ6 σοη- 
ἰδὶπρᾶ ἱπ ἃ ΒΟ ΘΙΟΣΥ ΟΥ̓ {ποβ6 ἱπῖστο- 

ἃυςορᾶ Ὁν ουςῇ ἃ βοηθδίορυ. τὰκ 
{π6 Βοηθδιοῦν ν»ὰβ δὴ ἱτηρογίδηϊ 
ῬΑχγΐ οὗ {π6 Ὠἰβίοσυ βίνϑηῃ δηᾶ ννὰἃβ ἰῃ 
ΒΟΙῺΘ οδδοὸς5 ραΐϊ δὲ ἴπῃ6 θθρίηηηρΡ οὗ 
(86 Πἰβίοσν. (ϑ66 1 (ῃγοηΐςοιθ, σμδΡ- 
θυ 1 το 9.) ὅο ἰὖ ἰβ ἰὴ {Π6 σδ56 οὗ 
“6. ὍΟΟΚ οὗ {6 Πἰβίουυ οὗ 9651.5 
ΟΠηγίϑι.᾽ 

-- “Ἰεβονδ ἢ 5᾽ 

1:24 ΔΏ56] οὗ 7 πᾶ ἀϊγροίρα Ηἰτη, 
2:13 7᾽5 ΔΏΡΟΙ ΔΡΡΟΘΩΓΡΩ͂ ἰπΠ ἃ ἀγθδῃ} 
2:15 ΠΟ ννὰ5 ΒΡΌΟΚΟη ὃν ὦ 
2:19 σ᾽ 5 5961 δρρθδγρᾷ 15 ἃ ἀσγθδζῃ 
3:3 ῬΓΟΡΑΥΘ [ῃ6 νὰν οὗ 7, δ Κα 
4:4( Τοτίῃ {πγοῦρἢ 9᾽5 πιουΐῃ. ᾿᾿ 
4: γφυΐ 7 γουΥ ἀοᾶ ἴο {πὸ ἐρσεί. 
4:10 1 νοὺγ ἀοᾶ γοὰὺ πγιιδὲ νγνουϑῃϊρ, 
5:33 ἯΟυ ταυϑὲ ῬΔΚ γΟῸΣ νον ἴο Ζ:.᾿ 
1:9 6 1Πδὲ σοχῇθα 'ἱπ “᾽5 Πϑηη6! 

21 ΕὙΎΟΤῚ 2 ἰπἰς πᾶ5 σοσὴθ ἴο Ῥᾶ58 ΒΡ ΥΗΒΕΘΕΝΌΒΗΝ ΡΆ ΕΣ ΠΕΡ, ἬΕΥΕΥ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

22:37 ὙΟὰ τηῦξί ἴον 7 γοῸ Σ αοῦ 
22:44 1 5εϊᾶὰ τὸ Τὴν Ιιοχᾷ, 
23:39 Ὧ6 {πὲ σοσῆθα 'ἰῃ ᾿ 5 ΠΑΙῚΘ᾽᾽᾿ 

10 ννῆδὶ 1 παᾶ οοτῃηηδηαρα τηθ.᾿᾿ 
:2 Φ᾽ 5 ΔῆΡΟ6ΙῚ δᾶ ἀορβορηαρᾶ 

Μδαρκ (99 {ἰγ7165) 

1:3 ῬΥΘΡαΥΟ {πῃ6 νὰν οὗ 27, ΤὭϑ Κα 
5:19 ἸΠΙὴΡ5 7 Πᾶ5 ἀο0Πη6 ἴῸΓ γοὰ 

11:9 Ὧ6 ἔμπας σοζῆθβ 'ἰπ “7᾽5 πδίηθ' 
12:11 ΕὙΟΙΏ ὦ [Π|5 Π85 ΟΟΙὴ6 ἴο Ρᾶ88, 
12:29 ΗΘδσ, Ο Ιὅσδοὶ, 1 οὺὐὖσ ἀοᾶ ἰ5 
12:29 ΟΣ Οοᾶ 15 οπ6 7, 
12:30 νοι τὲ ἴον 7 γοὺῦγ σοῦ 
12:30 7 5δἰᾶ ἴἰο τῶν 1ογᾶ, 51 δἱ 
13:20 ὉΠ16855 ἢ Πδᾶ οαΐ 5ποτὲ 

[ἀκ (86 ἐϊ65) 

1:6 Ι65841] τραυϊτοιηθηΐξ οὗ ὦ 
1:9 τὴ6 βδποίυδυν οὗ 7; 
1:11 Τὸ Ἀϊὰ 75 8561 δρροδζοᾶ, 
1:15. 6 νν1}1 06 σαὶ Ὀϑζοτσο 1. 
1:16 1] πὸ ἴση Ῥδοκ ἴο 1 

ΤΟΥ 7 ἃ ΡΥΘΡδιρᾶ ΡῬθοριθϑ.ὄ 
ΖΦ 85 ἅρδι!ὲ νὴ τη ἴῃ 
Σανοτθᾶ οὔθ, 1 ἰ5 νυνὶ γοὰ.᾿"᾽ 
ΖΦ αοἂ νΨ}1] βίνθ Ηἰπὶ 1ῃ6 
ΤΟΟΚΙ 7᾽5 βἴανο βὶσ! ! Μὰν 
ΦΡΟΚΘΩ ἰο Ποὺ ἔσοχῃ .᾿" 
ΜΥ 500] τη ΡῈ }8Ε65 2, 
δὰ τηδρτιῆρα εἶθ ΤΊΤΟΥ 

{1π6 πᾶ οὗ 2 ννᾶβ ἱπᾶθρα 
ΒΙοσβθᾶ 6 2 {ῆ6 Οοᾶ οὗ 
γοῦ ΨΥ} ῬΙΟθΘοσ Ὀθίοσο 2 
9᾽ 5. δΔῆ561 βἰοοα ὉΓ {ῃθῖὴ 
Φ᾽ 5. ΒΊΟΥΥ ΒΙθδηθᾶ δγουηᾶ 
νηΐ 9 πὲ τδᾶθ Κπόονῃ ἴο 
το Ῥχγοϑρηΐ ἢἰτὴ ἴο ὦ, 
85 ᾿ἰὁ 16 νυϊίίθη ἴπ “᾽ 5 Ἰᾶνν, 
ΤυϑΕ 6 68116 ΠΟΙΥ ἴο 1, 
15 διὰ ἴῃ {πΠ6 Ιᾶὰνν οὗ , 
566 ὴ {6 Οηγίβί οὗ 1. 
δεοσογχάϊηρ ἴο ἴΠ6 δὶ οὗ 2, 
ὝῬΥΘΡΑΓΘ {πὸ ννὰῦ οὗ ὅ, 8 Κ 
Φ γοὺγν σοᾶ γνοὰὺ Τὰ δῖ ΟΣΒΗΙΡ, 

ΓΝ μὰ “ 

δ ΣΟ Ὁ 5 Β0 Ὁ Ὁ Δ. Ὁ Ὁ δ κὸ ΚΔ Βὲ μα μὰ καὶ μα μὰ μὰ μὰ 

ΣΕ ΒΕ ΝΝΝΝΝ ΝΗ ΕΈΒΒΩΝ 
ΝΠ Ὁ ὃ Ὁ δ Ὁ Ὁ ΒΚ δι δὶ 8) δ) δὲ δὲ δι δ 3 ἢ Ὁ 

4:12 οι ταδὶ ποῖ ρυΐ 2 γοὺσ αοᾶ 
4:18 15 ΞΘ στ ἰδ ὍΡΟῚ ΤῊ6, 
4:19 ἴο ὈγΘΔΟῚ 95 δοσθρίδθ]θ 
5:11 05 ῬΟΥΟΥ νγ»ὰβ ΠΟΥ ΙῸΓ ΠΙΠῚ 

10:27 ὕου τηυβὶ ἴον 7 νοὺσ οὰ 
13:35 μ6 πα σοσῆρβξ ἴῃ .7᾽5 Πδ͵ΏΘ. ᾽᾿ 
19:38 8δ5. ἴ 6 Κίηῃρ ἱπ 7᾽5 πδηῖθ! 
20:37 6 08115 5 {ῃ6 αοᾶ οὗ 
20:42 7 5αἰᾶ ἴἰο τὴν Τοχᾶ, 511 δἱ 

ἁοῆη (δ {1165} 

1:23 ΜΚ ῃ6 ννὰν οὗ 9. γα ρῃξ, 
6:45 Ψ1Π 81} Ὅ6 ἐδυρῃῦ ὃν 0.᾽ 

12:13 μ6 [Πδΐ σοχῇθ5 ἰῃ 1᾽5 ΠΆΠΊΘ, 

1149 

12:38 7, ῃο Πδς᾽ 6] ονθα ΟΌΓ 
ΘΙ δ 12:38 ἴο ψῆῇοση ἢδς ἐπ ἃ οἵὕ 

(52 {165} 
1:24 ἵου, Ο 7, Ψῆὴὸο Κπονν {ῃ6 
2:20 ἅᾶν οὗ 1 δγσγίνϑξ. 
2:21 σ8 115 ἼΡΟΠ ἐπ Ὡδηη6 οὗ 7 
2:25 1 δᾶ 7 σους }}} ὈΘΙΌΓΘ 
2:34 1 Ξαἰὰ ἴο τὴν Ιιογτᾶ, “511 δὲ 

8ἃ5 ἸΏΒ 8ἃ5 9 ΟἹὟΓἹΓ (οᾶ ΙΔΚ 
ΖΦ οοητἰηυθδᾷ ἴο ἰοΐη ἕο 
ΟΟΙῚΘ ἔσο {Π6 ῬΟΥΒΟΙ Οἵ 
Φ αοἂ Μ}|ὶ} γνγοάυορ ἔοσ νοῦ 
ἂραϊησκὶ 7 δηᾶᾷ δρϑαίϊηβδί μϊβ 
ΖΦ, δῖνο αἰζϑηίίοῃ ἴο {πο ὶγ 
8. ἰθϑὺ οὐ [Πῃ6 βρεσιέ οἱὗὐ 57 
σ᾽ 5 ΔῆΡ56ΙῚ οροηρᾶ [Ππ6 ἄοοῦς 
Ζ᾽5 νοῖοθ σδὴρ: 
ὦ 5διὰ ἴο πίστη: “τ Κ6 {Π6 
γου Ὀυϊα ἴον τὰθ 2 1 5805. 
4, ἄο ποῖ σμᾶσρο {115 5] ἢ 
ΞΌΡΡΙΠσαῖρ 9 {ἰμδΐ, 1 
ΒΌΡΘΙΙΟΔΙΙΟ ΤῸΣ τὴ ἴο 5 
ΠδΔᾶ ϑροκϑὴ {μ6 ψοσᾷ οὗ 0 
Τ᾿ 5. 8561 5ΡΟΚΟ το ῬΗΪΠΙΡ, 

:39 7᾿ 5. βρίσις αὐἱϊοκὶν ρα 
9:31 1Ἢ ννδικράὰ ἴπ ἰὰ6 ἔἴρασ οἵ 7 

10:33 σοτηϊηδπηαρα Ὁν Χ ἴο β58γν. 
11:21 Ὠδηᾶ οὗ 5 ννᾶ5 νυνὶ ΠΌΤ, 
12:7 ΙΟΟΚ! “᾽5 Δ561 51οοα Ὄγν, 
12:11 Κπονν πδὺ 7 δϑηΐ ἢΪ5. Δ 56] 
12:17 ον 7 Ὀσουξῃΐ πἰσῃ οὐἱ οὗ 
12:23 ΔΠ6Ρ6] οὗ 1 βίσυοκ Πΐπι, 
12:24 ννοτὰ οὗ 17 ψϑοηΐ οὐ βτοννίηδ 

ῬΌΌΙΙΟΙν τηϊαἰβιουίηρ ἴο 7 
13:10 [1η)6 τὶρῃῖ νὰν οἵ 73 
13:11 7᾽ 5 δπᾶ 15. ὍΡΟΝ νοῦ, 
13:12 δἱ π6 θδοῆϊηρ οὗ 1. 
13:44 ἴἰο ΡΘΔΣΓ {π6 νοτστᾶ οἵ 7. 
13:47 1 Πδ5 1614 σοσωσχηδηαχζηθηΐ 
13:48 ἴο βΊοσιῖν {πΠ6 νοχὰ οὗ ὕ, 
13:49 ννοσᾷ οὗ 1 ννοπί οὐ Ῥϑὶηϑ 

Ὦν ἴπ8 δυϊποῦὶν οὗ 7, 
14:23 ἴον σοχηχηϊ 6 πρ το 1 
15:17 Τῆθῇ ΓΩΔΥ ΘΑΡΠΘΘΤΙΝ 566 Κ 0, 
15:17 οΔ]1164 ΌὉΚ ΤΥ ΠΔΠΊΡ, 5808 ὅ, 
15:35 ἤδννβ οὗ {πΠ6 ννογὰ οὗ 1. 
15:36 15 ρα 1Π)6 ννογᾷ οὗ 
15:40 υπάρεροσνθᾶ Κἰπηθθβ οὗ 2. 
16:14 7 οροπρθᾷᾶ ἢθΓ ἤρατί ννἱᾶρ ἴὸ 
16:15 τὴ ἴο ὍΘ ζΔΙ 7] ἴο 1, 
16:32 ὉΠῸ} 5ΡΟΚΘ [ἴΠῃ6 ψοσᾶ οὗ 
18:21 αρδαῖπ, 1 7 ἰβ νι] Π[πρ.᾿ 
18:25 ᾿πηϑισυοίρα ἴπ (6 ννγὰν οὗ ὦ 
19:20 ψνογὰ οὗ 9 Κορὲ βύόνὶηξ 
21:14 ἴΠῃ6 νν11 οὗ  ἴδκο ρ]δςοθ. 

ΦΟρο Οοοοο τὰ κἢ πα τα ποτην δι ΟΡ ΈΟ μὴ ον ΘΒ ΒΟ ῷ 

Βποπιδὴβ (19 {1165) 3 

4:3 ΑὈΥΔἤδΙη οχογοϊθοα ἔδιίη ἰπ 1, 
4:8 ἰ5 [8 ΙΒ: ΏΟΞΒΘ 5ἷῃ 5 ΜΙ 
9:23 1 νν}}1 τῇδ 8ὴ δοσοουῃτης 
9:29 ΤΠΠ1655 4 οὗ μοβίβ δᾶ 1ϑ 



10:13 6σ8115. Ὁροὸὴ [Π6 πάη οὗ 2 
10:16 “1, ψῆο ῬὈολίονρα οὖσ τϑροσί 2᾽᾽ 
11:3 “4, ἴπὸν πᾶνο Κἰ!ρὰ γουτῦ 
11:34 ἢδΔ5 σοὴθ ἴο Κῆονν 0᾽5 ταἱηᾶ, 
12:11 Β6 5]ανθβ ἴο 75. 
12:91 ΨΜΜΙ1Π ΓΟΡΑΥ, 58ν5 0.᾿» 
14:4(4 1 οδῃ ΤΏΔΙΚ6 Πἰτη δἰδπᾶ. 
14:6 {ῃη6 ἅδν οΡϑοσνϑϑβ ἰζ τὸ 5. 
14:6 6 Ψῆο οδΐβ ρδῖβ ἴὸ 1, 
14:6 ποῖ οδΐ ἅοϑθϑ ποῖ οδί ἴο ὦ, 
14:8 1 ννὰ Ἰῖίνθ, να {ἶνθ ἴο 2, 
14:8 Ἰΐ νὰ ἅϊθ, γγα ᾿ἀΐβ ἰοὸ 1. ᾿ 
14:8 [1 νὰ ἃϊο, ννὸ Ὀοϊοῃρ ἴο 2. 
14:11 ΑΘ 1 Ιἴνρ, βϑᾶὰνβ 1, ἴο πὴ6 
15:11 “ῬΡΥΑΙΒ6 5, 41} γοι πδίϊοῃϑ, 

Ἵ σον πὲηΐδηβ (15 {{ΠπῚ65) 
1:31 Ἰοῖ Ὠΐχη Ὀοδϑὺ ἴῃ 3.᾿᾽ 
16 ἴο -Κῆονν ἴΠ6 τηϊῃᾶ οὗ 7, 
:20 7 Κποννβ παῖ ἴΠ6 τραβοπίη θ᾽ 
4 πο [δ΄ ΘΧΑΙΛΪΠΟ5 Γ6 5 1. 
19 ΞΠΟΓΡΕΓν, 15 1 ψ 115, . 
17 ἃ5β 7 δ. βίνθῃ οδοῇ οὔθ ἃ 

10:9 ᾿Ιοῦ τὰϑ Ρὰαΐ 7 ἴο {π6 ἴοϑὶ, ᾿ 
10:21 6. ἅτ κΚὶπρ {πΠ6 οὐρ οὗ ὦ 
10:21 οὗἨ “1΄ὴ6 [8016 οὗ ᾽᾽ δηὰ [06 

2 Οονἰπίμίδηβ (10 ἐϊπλ65) 
3:10 {π6ῖῈ 15 ἃ τυγηΐπρ ἴο 7, 
3:11 Νονν 1 ἰ5 ἴα 5ρισῖῦ; δθὰ 
3:1 ΜΏΘΓΘ {Π6 βριγὶῦ οὗ 4 15, 
3:18 ΤΆΪΓΓΟΥΒ [Π6 ΡΊΟΥΝ Οὗ 1, 
3:18 8ἃ5 ἀοὴῃ ὃν 4 {ῃ6 βρί σις. 
Ο:117 βοραγαῖθ νοῦσγϑεινοβ, 5805 ὦ, 
6:18 ἀδιιριΐοῦβ ἴο. ΠΊ6,᾽ 55 
8:21. ἴὴ ἰὴ βἰρῃϊξ οὗ 2, νὰ 

10:17 Ἰοῦ ἶσα Ὀοδϑδί ἴῃ. 7.᾿ Σ 
10:18 τδῃ ΨΈΏΟΙΏ 9 ΤΘΟΟΥΩΤΊΘΙΩΞ, 

Οαἰαξίαηβ (1 {ἰπλ6) ᾿ 

3:0. ΑὈΓΘΏΔΠῚ, “᾿Χοσοϊθοα ζδιτῃ ἴη 1, 

Ερμδϑίδήβ (6 εἰπι65) 
2:21 ἴηΐο ἃ ΠΟΙΥ [016 ἴον 2. 
5:1 ννῃδί. (6 νν1}} οὗ 1 15. 
5:19 χαιιδὶς ἴῃ ΟΣ Ὠρασίβξ τὸ 0, 
6:4 αὐἰποιγιαιῖνα δάνίοο οὗ 1. 
6:7 ποδί οη5, 8ἃ5 ἴο 1, ; 
6:8 τροθίνθ {πὶ ῬδΟΚ' ἔγομι , 

ΟοΙοββίδηβ (6 ἐϊχωθθϑ) ᾿.. 
1:10 ἴο νναῖκ νου ν οὗ 7 
3:13 ἃ5 95 ἔγϑοιν ἔογβρανθ.: γοὺῦ, ἘΝ 
3:16 Β'ηρίηρ ἴῃ ΨΟΌΣ προαγΐῖς ἴο 7. 
8:22 οὗ Ὠρασχί, νυνὶ τ ἔθδι οὗ 1. 
9:23 ἴἪὁ ΜΠΗΟ]Θ-ΒΟυ]ρα δἃ5 ἴο 2, 
3:24 ἵτοῖη 5 γόοὰ Ψ|]1 τϑοοῖνο 

Ἵ Τηδϑβϑιοηΐδπβ (4 ἰ{ἴτι65) 

1:8 ννογᾷ οὗ 7 ξουπᾶρα ΤΟΥ 

ἈΡΡΈΝΟΥΙΧ 

4:6 9 15. οὔθ ΨἼῆΟ οχϑδοῖξ 
4:15 ψγὸ ἴ611 γοὰ ὉΡ ᾽5 νοτγᾶ, 
5:2 {47᾽5 ὅδ ἰ5. σοχτηρ ΟΧΔΟΙΙΥ͂ 

2 Τμεϑϑαϊοηϊαηθβ (8 {{πῚ685) 
2:2 ἰ(ῃ6 ἀδὺ οὗ 2 15 Ποσγϑ. 
2:13 νου, Ὀγοΐποσβ Ἰονρᾶ. Ὦν 1, 
3:1 φογᾶ οὗ 7 τῇδ ΚΘΘΡ τον δ 

2 Τὶπιοΐῃυ (4 {{π165) 
1118 Ὠἰτὰ ἴο Βηᾷ ΓΟΙῸ ΤἔτοΙ 1 
2:19 7 Κποννβ ποθ ννῆο ὈΘΙΟΩΡΣ 
2:19 τηαϑηίϊοηϊηβ {[Π6 ΠδΙὴ6 οὔ ἢ 
4:14 ἢ νΧν11}1 τορὰν πὶπι δοοογάϊηβ 

Ηδρῦαννβ (12 ἐἰ165) 
2:13 ΟΠ ἄγρη ΜΏΟΙΩ 9 β'8νθ σηθ."". 

10:30 1 Ψ 1 71υᾶρ6. ὨΪ5. ΡΘ6ΟΡ]6.᾽᾽ 
12:5 {6 ἀϊδοιρι]ὴθ. ἔσο {;, 
12:6 1 Ἰονθβ5 6 ἀϊβοῖριῖηθ5, 
13:6 7 15 ΤΣ ΠΟΙΡΟΓΙ Ὶ ν}}} 

ψαπιθ5 (13 {{π|65) ᾿ὄ 
1:7 τϑορίνο δηνίηίηρ ἔτοόχῃ 4; 
1:12 σσόννῃ οὗ 1116, ννῃϊοῃ 4 
2:23 ᾿᾿ΑΌΓ Τὰ ΘΧοχοϊβρα ζαϊΐῃ ἰπ 1, 
2:23 06 σι οα “᾿5 ἔγιθηδ’". 
3:9 νι ἰτ να Ρ1655 7, ὄθνθῇ 
4:10 ἴπ ἴπ6 ουϑϑ οὗ 7, δπὰ ἤδ 
4:15 οὐρῃξ ἴο 58γ: “ἼΣΨ ψΜ1115, 
5:4 [186 ΘδΥ5 Οὗ 7 οἵ πορίξϑ. 
5:10 ΒΡΟΚΘ ἴῃ ἴπ δήθ οὗ 7. 
5:11 θϑρὴ ἴπμ6 ουΐοσοχηθ 4 βᾷᾶνθ, 
5:11 (μὲ 7 15. νοὺν [θη άοσ ἴῃ 
5:14 ΜΓ ΟἿ] τὰ 1η6 Πδιὴθ οὗ 7. 
5:15 δῃὰ 2 ν»1] ταῖϊβθ πίσχῃ ὉΡ. 

Ί1 Ρεῖθ (8 {11Ὶ65) 
1:25 νοσὰᾶ 5ΡοΟΚϑη ὉΓΡ 7 ΘΠ ΌΓΟ5 
3:12 ΕἘῸΣ “7᾽5 Θυο85 ἃΓ6. ὍΡΟῚ {Π6 
3:12 σ᾽ 5 ἔδοβ 15. αραϊημϑὶ ἴῆοξο 

2 Ῥοίε (θ {{π165) 
2:9 7 Κπονν πον ἴο ἀριῖνογ 
2:11 50 ουΐ οὗ τοϑρϑοῖ Ἷ1Ὸὸγ 7. 
3:8 ΟἿΘ ἀδν ἰ5 νι 5 85 ἃ 

9 2 15 ποΐ βῖονν τοϑρθοίης 
Ὁ 7᾽ 5 ὅδν νν111 σομὴθ 85 ἃ 
2 Ὀύρβθῃςθ οὗ [η6 ἀδγΥ οἵ 0, Ἄμε 

Φ, δι Ππουρἢ 6 Ξανεᾶ ἃ 
5814: "Μδν 7: τῦυκο γοιυ.᾽" 

3: 
5: 

ψυαάθ (8 {ἰπ65) ᾿ : 

5 
9 
4 1 7 σδῆλθ νυν ἢ πἰβθ ΠΟΙΥ 

Πονοιδίίοπ (12 {ἰγ165) . 

1: τῃ6 Ομλθρα,᾽ 5ᾶγ5 4“ (οᾶ, 
4:8 ἬΟΙΣ, ΠΟΙ, ΠΟΙΥ 15 1 ἀσοᾶ, 
4:11 “ὙἯοὰ δῦ Ψψοσγίην, 2, ὄνθῇ . 

11:17 βαυϊηδ: “ὙΝῸ [80 γου, 0 

ΕΨΝΤΙΣΥΣ 

--.--.ς..-. 

--τ--π--ὄ --τ-ππππτωι;------ 

-τ--- -----.-----------ς 

ΑΡΡΕΝΌΣΙΧ 

15:3 ΔΙῸ γΟῸΣ ὑοΟΥΚϑ, 9 6οσᾶ, 
15:4 ποῖ ΤΟΔῚ ἔθασ νοῦ, 4, 
16: ΔΙ[8. 5ᾶν: ᾿Ὗοϑ, 7 (οᾶ, 
18:3 2 σοᾶ νῇο υᾶρορᾶ ὯΘΥ ᾿ς 
19:6 2 οὐ Οοᾶ, 6 ΑἸτηϊσ ΐν, 
21:22 1 (οἄ ἰῆρ ΑἸπηρηΐν ἴσ ἰ15. 
22:59. 4 (οᾶ ν}- 5η6α ρῃς. ᾿ 
22:6 2 ἴπ6 ἀοᾶ οὗ {π6 πηϑρίτοα 
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; πον ΧΑΡῚ ἽΕ 

(δ γον ατίου ἕο “ΠΘον ἢ) 

Βονοιδείοα (4 {ἰγὴ 65) 
191 τΤΠΟν 5αῖᾶ: “Ῥταῖσο 7, γου- 
19:3 πὴ ἴπον βϑϑϊᾶ: “Ῥσαΐβα 1, 
19: “ΑἸηθη! ῬΥΔΙβθ 1, νοῦ ῬΘΟΌ]61᾽" 
19:6 ΤΟΥ 5αἰᾶ: “"ῬΥδῖβα ὅ, χοὰ  ΄ 

Νοέ ἴῃ ἐμ πχδΐῃ ἑοχί, μαΐ ΟἿΪΥ ἴῃ ἐπ ΙΟΥῚ τηβερῖῃ (12 ΕἾΤ. 65) 

Μαῖῖμον [13:43 5:10 210.ϑ 5--ῦϑῦὄὅἷ[ΞΟ5ΞΟ9ΞΦ ορτονβ 
22:32 13:50 512 3:16 4:3 

Μδγκ 14:25 ες ῬΆΠΙΡΡΙΔΕ5 4:1 0:20 ' 
11:1|οὃο 19:23 τ 41 48. .. -ἰθθα 
ΤΚ6 20:25 4:4 5:4 Σ ἘΕΙΟΣ 

1:2 92:11 : ἀ:9ς . 5:8 ἐ ΤΙΣ 
2:11 26:1 4:18 6:2 ΟΞ: 
2:9 Ἐοπιδῦϑ (οϊοββίδηβ 6:8. ᾿- 5:8 - 
4:4 10:17 3:15 ᾿ 6:11 ἀρ δι ᾿ 2 ΤΕΙ͂ΘΣ ᾿ 

4:180 11:8 1 ὙΒββϑΙ αἰ Δη 5 2 ΤΊχΛΟΩΥ ᾿ ΤΣ πΝᾺ 

Φοῃη 15:9 9 1:16... Ἂἢ ἢ. 

5:4 1 ον πὐμ δ 8 4:16 1:188 ὁ ὴ Ἷ , 
Δοῖβ 10:28 4:11 2:14 Ἐενρ διΐοι. 

2:30 11:28 4:110 2:22 11:19 

1:30 - (διΙαίίδης 5:21 : ᾿ 18:5 
τ:81 2:6 1 Το τίϊυβ 19:1. 

10:22 8:20 2:2 2:12. ,, 19:2 

Μδείμον 2:20 --- “5011 

(ψυχή, φϑψ οἶιδ’, ατθοκ; 

ΤΉσουρπουῦ ΟὟΤΓ ἰγδηβιδίϊου. νν6 

ἢδνθ σοῃμβίβϑίθητν τοηᾶρσοα 1η6 

Οὐκ ψνοτᾶ ρϑυονδ' (ΗΘΌΤΕΨ, 

ἩΘΡ}ν") 68}}) 85. “ϑοαΐ. ΤΙ Ψ1] θὲ Τουπά 
τηδὶ {πὶβ το πᾶρθυϊηρ ΤΘΘ5. 5ΘΠ56. 11 
ΘΟ οδ56. Τὴ ΐβ απίΐοττα το αθσῖπρ οἵ 

φϑ ηδ' ὉΡ ἴπ6 5818 ἘΠΕ 15 Μογὰ 

ζῃ 811] οᾶ565 ῬΥ͂ΌνΘβ ΥΘΓῪ ΘΠ ΒΡ Ώ ΘΗΪΠΕ; 

85 ἴο. ΠΟ {π6 ἃποίθηϊβ υδεᾶ [παῖ 
ννοστᾶ, ἤον {π86 Ἰῃϑρισοᾶ νυ το Υ5 

υπδοϊοίοοᾶ ἰπμαὶ ψοσγὰ δηᾶὰ ψηδῖ 

ῬΙΟΡΟΓ Ϊο5 ποὺ δϑογιρθᾶ ἴο ἰ{. Β6- 
ἴονν οὶ βίνο 8 1158 οὗ ΟΌΓ σα 85 

ΟΣ ἐπ 102 οσουσγθησθα οὗ {π6͵ ψογὰ 

φευν-ομνδ' (ποΡ}ν 68}ν,. 50.}), ΒΤΟΌΡΙΩΕ 

Ἔμθια ΘῈ 56 νΕΥΆ. ποϑαϊηρθ (0 

ΠΟΥ ἐῃ6 νϑιίουβ ἰάθδϑβ δεΐδοῃθα ἴο 

16 ψοτχτᾶ. 

Τη6 ογθδέισο 5018] 15. πιοσίδϊ, 
ἀοσίγας 10 16 

Μεαῖῖμονν . ᾿ 

2:90 ψὴὸ ψογο βϑθοκίηρ [Π6 508] οὗ 

1τὴ6 γουπρ σᾶ Ἁ 

10:28 ΚΙ ἴὰ6 Ὀοᾶν Ὀυῖ οδη ποί ΚΙΠ 

. 106 50} ἜΜ 

ΦἘ), θῖν 6871., ἘΤΘΌΤον) 

10:28 οδῃ ἀθέου ὉοΟΐΏ 508] δηᾶ Ὀοάν 
.- π ΗΘΔ... : 

26:38 ΜΡ 500] 15 ἄθϑριν βυὶθνρᾶ, θνθῇ 
ἴο ἄρδίῃ. 

Μαγκ.: ἐς 
3:4 ἴο 5ᾶν68 ΟΥ̓ ἴο ΚΙ ἃ 5301] 

14:34 “ΜΥ 501 ἴ5 ὝΘΟΡΙν δβυϊονρᾶ, 
Θνθῃ ἴο ἄθαδαίῃ. ἱ 

ιυυκε : ᾿ ᾿ εἰν 
6:9 ἴο 5ᾶνδ ΟΥ ἰο ἀοβίσον ἃ 5001} 

17:33 ἷἰς 500] 5δΐθ': Ὁ Ὠἰτηβοι Ψ}}}} 
Ιο56 10, θα ψηοονοῦ Ι͂Ο5868 ἴἴ 
11 ῬΥόβουνο 1 αἰΐνθ. : 

Ψψοπῃ ᾿ τ νι ας : 

12:25 Ἠδ ὑπαὶ 15 1οπμ οὗ δἷὶβ. βδοὰ 
᾿ ἀοσίσχουβ 1, ᾿ 

Αοὔϑ ᾿ 

3:23 ΔῸΣ 500] ἐπαΐ ἄοθϑα. ποῖ 1ἰβίοτι 
ἰο ἐμδῖ- Ῥσορῃοὶ ψ11}1 6 σοπα- 
ΘΙ ΕΘ ν᾿ ἀδϑίσογθᾶ - 

ΗΠοπιαηβΒ ςςὉὃθΘὃ ἷΠΞξΞϑΞᾷΞΡ͵ .. τ’ ὑὐα 

11:3 ΤΠΘΡ 8706 ΕΒ ΤΟΤ ΤΩΡ 508].᾿᾿ 

Ηδργανν5 ᾿ ᾿ 

10:39 ἰο ἀοεδίσποίίοη, αὲ ἐπ Κιμᾶ 
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{π΄ ἤδνο {δι τ ἴο ἐπ6 ργοϑοσν- 
1} αἰΐίνθ οὗ 16 5081}. 

ΨψΜᾶπ|ι65 : 
5:20 ν}1}} βᾶνα ἢἰ8 500] ἔσοχῃ ἀθδίῃ 

Βονοϊαίοπη 
8:9 ογοδίυσοβ ὑπαὶ 8706 ἰπ [86 5θᾶ 

ὙΨΏΘΗ ἤν 5015 ἀϊθᾶ, 
12:11 ΤΠ6Ὶ δοὺ]θ ονθὴ ἀθϑριῖο {ῃ6 

ΟΔΠΡΟΣ οὗ ἀρδίῃ. 
16:3 ὄνοὺν ᾿ἱνίπρ 5οὺ] αϊοά, γοβ, 186 

τηΐϊηδα ἐπ {πὸ 568. 

1116 ἃ5 δῇ ᾿πίθΠροπέ ῬΟΥΒ0Ὶ, 
ὙΠοίΠοΥ ργοϑοηΐ ΟΥὁἨΎ ἔυΐιχα 

Μαϊΐέμονν 
6:25 ϑίορ Ῥϑίπρ δῃχίουβ ἀρουΐ γοὺῦ 

5ΟᾺ15 
6:25 ΤοΘ5 ποῖ [Π6 5ΟοὺΪ ΙΘΔἢ ΤΟΥ͂Θ 

18 ἔοοᾶ 
10:39 Ἠδ ἴηδί Πηᾶδ Πἰὶβ 50] νν}}} Ιοϑ 6 

1, ; 
10:39 ἢὨ6 ἰῃηδὲ 1οϑ65 ἢΪβθ. 500] ΖῸΣ ΤῊ 

58 Κ6 11} δπὰ ἰἴ. 
11:29 οι νν}}} Βηᾶ το γοϑῃηιθηῦ ΤῸΓ 

ΥΟΌΓ 500]5. 
16:25 ΏΟΘνΟΥ νναπίβ ἴο βᾶνβ 5 5001 

ΨΨ11 Ἰοβο ἴἰ; 
16:25 ΠΟΘΝΟΥ 1Ο565 Πἰβ5. 500] ὉΓ ΤΥ 

586 Κ6 Ψν1}} πὰ ἰἰ. 
16:26 16 ἢ ρμδὶπβ. ἴῃ ΨΠΟΙ6 ψοσιᾶ 

θαϊ ἔογξοιίϑ. 15. 508} 
16:26 νγαΐς νν111 ἃ τῶδι βῖνθ ἰπ οχ- 

ΠΔΏΡΘ ο0Γ Ϊ5 50} 
20:28 ἴο βκίνθ ἢἶἰβ 500] ἃ ΓΏΒΟΙῚ ἴῃ 

ΘΧΟΠΔΏΡΘ ΤΟΥ τϑην.᾽᾽ 
22:37 ἴον Φϑῆονδῃ ψγοὺγ αοά νἱτἢ 

ΨΟᾺΣ ῺΟ0]6 Ὠραῦΐ δῃὰ νυ] τῇ 
ΨΟῸΌΣ ψΏΟΪΘ 50ὰ] 

Μανρκ-- 
8:35 ΟΘνΟΣ νναηΐβ ἴο 5ᾶνθ ἷ 5081] 

ΨῚ] 1οϑῸ ἴἴ; 
8:35 ἡγοθνοῦ Ιοβος ἢἷἰβ 508] ΤΟΥ Ἐπ 

58 Κ6 οὗ 16 δηᾶ [ῃ6 βοοᾶ πονν 
νν1}} δᾶνο ἰΐ. 

8:36 ἴο »δΐῃ {π᾿ νν 016 νου ἃ δηᾶ 
ἴο ἔογζοὶξ ἢἶβ. 5012 

8:87 ὙΝμαῖ, σθδ]γ, ψουἹᾶ ἃ τῆδῃ 
δῖνα ἴῃ ΘΧΟΠΔΏΒΘ ΤῸΓ ἰδ 5001 

10:45 ἴο ρίνθ ἢἷἰβ βοὺἱ ἃ σϑῆβοσα 1ἢ 
ΘΧΟΏΔΩΡΘ [ῸΥ ΠΊΔΏΥ.᾿᾽ 

12:30 Ιονθὸ Τοῆονδῃὴ ψνόοὰσ αοα νΊ ἢ 
ΥΟῸΣ ΨΏΟΙ6 Ὠρασί δηὰ νὶῖῃ 
ΥΟΌΓ ψγὴ016 50ὰ] 

μυκ6 
1:46 “Μν 500] τηδρ 865 ΠΟ Πμονδῇ, 
2:35 βυνογᾷ νν11}1 Ὀ6 τΣ {που {Π6 

501} οὗ γοὰ 
9:24 ΠΌΘΟΥ ννϑηΐβ ἴο βάν 15 500] 

Ψ11 1οϑ6 [ἴἴ; 
9:24 ΠΟΘΝΟΥ Ο565 Πἰβ 500] ΓῸΣ Τὰν 

ὅ8 56 ἰβ. (6 ὁμ8 {πδ΄ Ψ}1}} 5ᾶνθ 
1 ὡ Η ᾿ 

ΑΡΡΕΝΡΙΧ 

10:27 ἴον ΤΌμονδὴ ψόοὺῦΡ Οοά νυ ἢ 
ΥΟῸΣ ΨΏΟΙΘ πραγ δηᾶὰ ν] τ 
ΥΟῺῸΪΓ ΨΜΜΏΟΙΘΟ 500] 

12:19 1 Μ}1}} σὰν ἴο Χὴγν 50]: 
12:19 “'Ξοα], γοὺὰ πᾶνθ δὴν Β5οοᾶ 

τηϊηρς ἰαἰᾶ ἂρ 
12:20 6 ἃῖθ ἀδθῃγδηάίηρ ΥΟΌΓΣ 5081] 

Ττότὴ γου. 
12:22 Ουἱΐ Ὀοίηῃρ δηχίουβ δρουΐ γοὺΣ 

5ΟᾺ15 
12:23 1πΠ6 501 ἰ5 ψοσίῃ τόσο ἤδη 

ὉΟᾶ. 
14:26 ἷ5 ον 501, ἢ6 ὁδηποῖ 6 

ΤῺ ἀἰβαίριθ. 
21:19 ΟἹ ΥΟῸΓ ρᾶτὶ γόοι νν1}} δοαῦϊγθ 

ΥΟΌΣ 5085. 

Ψψοῃη 
10:11 [ὴ6 τὶ βρὴῃ!ὶῦ θυ μοσα ϑυσυηᾶργβ 

Ὠἱπ 508] 
1ΟΙ51 ΘΌΧΣΓΘΠΑ͂ΘΥ ΤΥ 5080] ἴῃ ὈΘΠΔΙΥ 

οὗ ἴῃ6 Ξῆθθρ. 
10:171 ΞΌΓΣΙΘΠΑΘΙ ΤΡ 500], 1ἴΠ ΟΤΥ̓͂ΟΓ 

πα 1 τὴδν γϑοοῖνα ἰὑ δρδίη. 
10:24 ἃῖὺ γοὰ ἴο Κρορῷ ΟἿΣ 5015 ἰῇ 

ΒΌΞΡΘΩΗΒΟ τ᾽ 
12:25 6 ἰπδΐ παεαίθϑ πἰσ 501 1 ἐπὶς 

νου ΨΜΜΠ1 βαΐθρυδγσα ἰᾧ ἴογ 
ονοσιδϑίπρ 1{{8. 

12:21] ΝΟΥ ΤῊΝ 5018] ἰ5 του ]οᾶ, 
13:37 ΨΜ1]1 ΞΟΣΓΘΠΩΑ͂ΘΓ ΤῺ 500] ἰὴ 

ΜΟΥ ὈΘΠΔ411.᾽ 
13:38 “ὙΜὙ11 γοὺ βΌγσθημθΓ ΥΟῸΪ 5080] 

ἴπ ΤΥ ὈΘΠΔΙΕ’ 
15:13 ΘΓΥΘ ΠΟΥ Ὠἰσ. 501] ἴπ ὈΘΠΔΙΖ οὗ 

5 ἔγιθπμᾶξ. 

Αοῖβ 
4:32 [ῇῆ0586 ψῆο πᾶ Ὀριίονρᾶ δᾶ 

ΟΠ6 Ὠρδῦτί δηᾶ 50], 
14:2 ΨΙΟΠΘΙῚΥ ἰπμβυαρησρᾶ (6 50.}5 

ΟΥ̓ ῬΘΟΡΙΘ 
14:22 βγη ΘΠ [6 5ΟᾺ]5 οὗ 1Π6 

αἸ] 561 }0165, ᾿ 
15:24 νυν ἢ ΘΡρθθοῆθ5 ὑυὶηρ ἴο 50- 

νοχῖὶ γΟῸΣ 5ου]5, 
15:26 ῶρη ἰμδῇὺ ἤᾶνθ ἀρδὶϊνοσθᾶ ὕρ 

{π6 1 50Ὰ]5 
20:10 πἰς 5018} ἰ5. ἴῃ Ὠἰγη.᾽} 
20:24 Σ ἄο ποῖ ΙΔ ΚΘ Τὴν 5001] οὗὁἩ Δγ 

δεοσουῃΐ ἃ5 ἄθδτ 
27:10 ρσσοδῖ 1055. ποῦ Οἠἱγν οὗ {πῸ σδγ- 

8ο μὰ ἴῃ6 Ὀοδῖ θαΐ 8150 οὗ 
ΟἿΓΪΓ 50115.᾽᾿ 

27:22 Ὡοΐ ἃ 5018] οὗ νοὺ 11} Ὀ6 1Ιοβῖ, 

Ηοπιδη5 
2:9 ἀϊδβίσοβθ, Ὅροῦ {6 

νοῦν πδὴ ΨΜΏΟ 
16:4 Μὴ πᾶν γἰβκοᾶ {Π6 Ὁ οὐνῇ 

ὭΘΟΚΞ ῸΣ ΓΚ 5οὺ], 

501 οὗ 

2 Οονπέμίϑη8 
1:23 6σ848}} ὑὀρὸὴὰ (ἀοά 85 8 νυ ]ΐηθεβ 

δϑδῖμϑέ τὴν ον 508} 
12:15 θ6 ἀΟΙΩΡΙΘΙΕΙΥ Βρθηΐ ΖὼῸ γΟῸΓ 

5015. 

ΑΡΡΕΝΡΌΙΧ 1158 

ῃ : Ὶ Ἠδὲ γοὺγ 8508] 
Ἐρῃδβίϑη8 18:14 ἴῃ6 ὅπ6 ἔγυϊ ἢ 

Ξ ἄρϑισοα Ἵ Η 

6:6 ἀοίηβ ἔμ Ψ0 ΟΣ Θοά ὙγΒΟΙΘΙ 00,4. 1 ξανν ἴμ6 βοὰ!5 οὗὨ ἴποβα 6Χθ- 
βου ρα, . οαϊοά : 

ῬηΠΙρρίδηβ. ᾿ : Ἵ 

1:21 ὙΠῸ ὁ6 8001 Βρῃῖπδ 5.46. Ὁ Οοά δᾶ5 501} 

ΞΙΘΕ ἱ ; Μαῖϊέμενν 2:30 ΘΙ ἴο ἀρδΐῃ, δχροβίῃβ Εἰ8 ἐξ ΙῺ ΠΥ 8001 
500] ἴο ἄδῃρβϑγ, Πτν 12:18 πρν Βειονεσι ΨΜΏΟ: Υ 

ΟοἰοΞπβίδπϑβ 
3:23 ΨΟΥΚ δὲ ἴθ ΨΠΟΙ]6-Ξου]οᾶ 885 ἴο ἘΈΡΓΟνΡ 500] ἨΔ8 πὸ ρὶδαϑυτὸ [ἢ 

Τομονδῃ, ᾿ Ἡΐτα.᾽᾽ 

1 Τῆοββαϊοηΐδη8 τ ᾿ ἐπ 

2:3 ἱἰτηρασί ἴο γόοῦ, ποὺ ΟΠ 

μεν πον οἵ αοᾶ, Ὀαΐ 8150 

: ΟΌΓ: ΟΥΤ 508]5, 

Ηδῦνγονν8 : 

8:19 Τὴϊα πορῈ Ψὸ ἢδνθ 88 δὴ 8ῃ- 

ὉΠΟΥ͂ ΤῸΓ ἰῃ6 5001, ᾿ 

12:3 τοὶ βοῖ {ἰοᾶ δηᾶ βῖνθ ουῖ ἴῃ 

ΨΟῸΓΣ 501815. ᾿ 

13:17 ἴον δῖ Κρϑρίῃρ ννδῖσῃ ΟΥΝΘΓ 

ψΟΌΣ 5080}5 

Ψψαηι685 ᾿ 

1:21 1π6 ψοτζτὰ νοι 15 8016 ἴο 5ᾶνθ 

ϑοὺσ 500}5. 

1 Ρεῖον 

1:9 οὗ γοὺγ ζαϊζῃ, ἴπ6 βαϊναίίοιι οὗ 

22 ὑΑῊΟΣ τὐχον 1η6ἃ γοὺ 500]5 ᾿ Οὰ πᾶν Ῥυγ 
Σ ΣΡ οῃ ᾿ σομδίοϊ ἀξαϊμβί {π6 

5ου!. 
2:25 ἴπῃπ6 βῃοδρῃοσαᾶ δα Ἴνεσβθεῦ οὗ 

ΥΟῸΣ 50815. ᾿ 

4:19 οὐτησηθπᾶϊηρ ΓΠΟΙ͂Σ 508}5 ἴο ἃ 

αὶτ 1} Ογοδΐοτι 

2 Ῥοίθν : ἥ 

2:3 νγ85 τουιθητςπρ ἢΪ85 χρηΐθουβ 

500] ὉΥν τράβοῦ οὗ 

1 Ψοπη 
3:16 ἐπᾶὶ οἵδ βυστοπᾶργθα 15 508} 

ΤΟΥ υϑ: 

3:16 οο σαϊίϊοη ἴο ΒΌΓΓΘΗΘΘΣ ΟἿΓ 

50. 5 ἴοσ ΟὉΓ ᾿ 

3 Ψψοῃη 
; 

2 ἦυπῖ 85 σοῦ 508} 5. ῬΓΟΞΌΘΣΙΏΕ. 

Βανοιατίοη τ πο 

86:9 1 5ᾶνν υπᾶρσηθδίῃ ἐπ διῖδσ [Π6 

βου οὗ [πο56 

18:13 σοϑομο5 ΔΠα βᾶνθβ δπᾶ πυδα 

β5ουϊδ.. 

500] ἀοϊ!νοτοά ἔτουῃ Ηδάθ5 
(Θ60]1, “8611 

Αοῖβ8 
2:21] γοὰ νν1}} ποῖ Ζουύβακθ ἸῺ 508] 

ἴῃ Ἠδᾶθβ. ὃς - τῶν 

90υ], ἃ Πἰνίπρ ρεύβοπ ὉΣ εχεδέασε 
{ ΕΝ 

Εὐτί δαῦουξ ἴγθοα ἰμουβϑαηᾶ 5015 

ψνοο δᾶὰαρά. 

2:43 ἴδϑδυ Ὀθβδὴ ἴο 1811 ὍΡΟΙ ΕΥΘΙΣ 

501], : 
1:14 ἴο {π6 ΠυτΏροῚ οὗ βονθηΐν-ἢνθ 

5005. ᾿ 

:31 ψ 50ὰ}15 ἰπ ἴμθ Ὀοδΐ Ψ ΘΟ 

δϑουϊ ὑψνοὸ μαπᾶγραᾶ 

Ἐπ ν ΘΥΘΥ͂ν 5080] Ὀ6 ἴῃ βυρήθοιϊίοι 

“10 ἴη8 

ἰητπἰδπ8 ᾿ Ἵ ᾿ 

ΕΣ Βγϑῖ δα Αἄδγῃ ὈΘΟΔΙΏΘ 

ἃ ᾿ἰνίηξ 508}. ᾿- 

1 Ῥεοῖδθν 
3:20 ἃ ἴθ ῬΘΟΡΙΘ, 

ΒΟΌΙΪΒ, ΨΟΓΘ 

Ρεοῖον . 
πὰ πον οῃίὶοο αηϑίθδαν 5018118. 

{μαὺ 5, οἰδῃῖ 

5.0.1 ἀἰδιϊηραϊεποά ἔγοπι βρίτῖξ 
μϑϑβϑαϊοπίδη8 " ΕΞ 

Ρῶβ ἘΠΑΥ [8 βρίτῖῖ. ἀπ 5080] δῃᾶ 
νοᾶν οὗ γοὰ - τς 

ν5 : 
ΨΌΡ ΡΟΝ το πη ἀϊν! ϊη 5 οὗ [86 

᾿ 5ΟῸ] δηᾷ 5ΡΙΓΙ, ; 
[Νοΐθ Ῥῃρρίδπϑ “1:21, οεἰζεᾶ 
δΔΌονΘ: “1π ὁη6 βρίγιῖ, νυ ἢ Ὁη6 
5001 Βρμιίηρ 5146 Ὁν 8146᾽}} - 

Μαϊίπον 5:22 --- “Ομ θμμ δ᾽ 

(Γἕεννα, ατοοκ; ΘΟοπθηπα, Τιαῖϊη; 827}, σε -Ηϊπ που, ἘΘΌΓΤΘΝ) 

“ ἴα- 18:16, ΓΙΧΧὺ : 
ΤῊ Ὥατηο τῆρδηϑ ἐΥΘΡΙΟΥ Ὥς ἷοξ τὰ ὀιμτιςτίδη ατὐθαὶκ ΞοσρίυΓΕΣ, πᾶ 

ὀϑῆυδα ψὸ ἰταπϑιϊογαΐῖθ ἃ τπδὲὶ ΙΔ Ε{1Π|65 οἵα," ἴοῦ ἴὁ 15 [868 ατἴβθκ 0 
Ἐδδ Ἠρῦτον σο Ηπ ποην. (ὦ 

Τὸ οσουχβ 12 ἰἰτθ5 ἴῃ 

πατῶν 
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ἀπ οἵα ἐτδηῃϑιδίίοη, (Ν δέίζμονν 5:22, 
29, 80: 10:28; 18:9; 23:15, 33; Μᾶτκ 
9:43, 45, 47. Τιακο 12:5; σΖατηθβ 3:6} 
ΤῊ νον ἰᾶὰν ἴο {πΠ6: νγοϑὲ δῃηᾶ 
ΒουΛη οὗ δηοίθηϊ σου δ θσα, (“ΟΞ 
15:8; 18:16: -Ζογουίδῃ 19:2, 6) πο. 
186 ἰαΐοσ κιὴρβ οὗ συάδῃ ἰξ ννὰ5 υϑοᾶ 
ἔοσ [186 ἰἀοϊαίΐσουξ. ψνουβῃρ οὗὁἨὨ τῃ6 
Ραβϑῃ. βοά - ΜΟΙΘΟΒ, ἴον]. Ρβοᾶ 
ἩἈΏΔη ΚΔΟΥΒσο ΨΟΣΟ “οἴἴοχοα ὉΡ 
ἤγσθ. (2 Ομ γοπίοιθς 25:3; 38:6; 16 γο- 
ΤΑΪΘᾺ. 7:81, 32; 32:35) ΤῸ ρῥεδύθηῖ [8 
Ὧ56 δϑδδίῃ ζοσ ϑσἢ το ρίουβ Ρὺσ- 
Ῥοβθ5, ἔδὶςη 7} ἘΚπρ Τοσίδηῃ δᾶ 1ῃ6 
ΨΦΙΙΟν Ρομαυίθα, - Ραγίξσ δεῖν [86 
φασί σδ! θᾶ Το οί, δᾶ 1 σάτα τὸ 
Ὅ6 1ῃὴ6 ἀπ ρῖπρ᾽ 1866 δηᾶ ᾿ποίπογα- 
ἴΟ᾽ ΤῸΓ [16 ΕἸ οὗ 76ΓΌΞΔΙ6Π,. 
(2. ἘΊΩΡΞ5. 23:10). Ηοτα ἴῃ Βοάϊοβ οὗ 
ἀρδὰ δῃϊχηδὶ5 ννογο: ἔσχον. το 6 
φοηδυχηθᾷ ἴῃ [η6 ἤγθβ ἴο ψΪΟ 58]- 
ῬΒΟΣ ΟΥ ὈΥΪΤηΒίΟσΘ, ννὰ5 δρᾶ ἴο δ5- 
δἰδί 1π6 υσππρ. ΟΟσΔΒΙΟ ΔΙ [Π6 
Ὀοάϊο5 οὗ ὀχοουϊθα οΟΥἸσΪ 815 ὙΟΥΘ 
Γῃσοόννῃ. ἴα ἡ ῆΟ νγοσθ' Ἰβουρηΐ ἴοο 
νἢ6 ἴο ἢδνθ ἃ ΓΟΒΌΓΣΥΘΟΙΟΙ, Τσοτη ἴῃ 6 
ἄξδᾷ δηῃᾶ. θῆθθ ἃ ᾿ἀθοθηΐ θυσίαι δπᾶ 
ΤΩΘΙΔΟΓΤΙΔΙ τοηλΌ. ΤΥ βΌΓἢ ἀρὰᾶ. ΡοαΪΘ5 
ἰαπᾶραᾷ ἴῃ ἰῆσ ἤγο ον ΨΟΓΘ  ὁου- 
ϑυγηθᾶ ὑπαὶ νὰν, Ὀαὺ 1Σ (Π6ῚΓ οδε- 

ΟΆ5505 ἸΑπαρα ὌΡΟΩ ἃ Ιϑᾶρϑ. οἱ ἐῃ6 
ἄρϑρ σανὶπθ ΠΕΣ. ρα Γοῦνηρ Πθ5ἢ 
ΠΟΙ] Θοΐοᾶ ΟΣΤῚΚ ΟΥ τηδρϑοίβ, ΠΟ 
αἰϊὰᾶ ποΐ αἷθ υὴ1}} {Πὸν ἢ8Δ4 σοῃβυτηθραᾶ 
π6 Βοβϑην ρῬδσίβ, ἰϑᾶνἱπρ ΟἿ ἴῃ8 
ΚΟ ΘέοηΚ. ᾿γἱὰρ ἴο σΟΥΣΟδΘ ἀννᾶν.. 
Νο ἱνίηρ ΔΗ ΪΧΏ815 ΟΥ ΠυπΊδ ΟΓΘδἃ- 

γος Ψοσο οἰζομοά.: το ποθ τὸ 
Ὅ6 Ῥυτηρᾶ αἷΐνο οὐ ογιηθηϊθᾶ, Ηθησο 
1ἴπ6 ῬΙᾶσθ σου]ᾶ ΠΟνΟΙ 5 ΤΩΌΟΙΪΖΘ. 8 
ἰην ϑ 1016 τορίο ΜΏΘΤΘ υϊηδη 5ΟῸΪ5 
ΔΙῸ τογτηθηϊρα ἴῃ 1ἰΟΓΔΙ ΒΤ δηᾶ δἷ- 
ἰδοκροᾶ ὉΡ υηᾶνίηρ ἱΤΩΤ ΟΣ ΔΙ] ΟΥΤΩ5 
Τόσον δηα ονοσρ. (Ἰ5δίδῃ 66:24). Β6- 
σαυθθ {π6 ἀρδα οὐ Πλ1 Π815 οαϑί ἤΘΓΘ 
σνοσο ἀοηϊοᾶ ἃ ἀρθοθηΐ ὈυΣΊΔῚ ἴῃ ἃ 
ΤΑΟΙΛΟΥΙΔΙ Το, γῇ ΘΠ ΘΟ]ΪΖΟ5 
πῃ 6 ΠΟΡ6 οὗ 8 τοϑυσγϑοίίοῃ, Πθηθησἃ 
ν͵85 δρᾶ Ὁ Τό βὶβ δῃᾶ "ἰδ. ἀἰβοίθι δα 
ἴο ΞΥΤΩΌΟΙΪΖΟ ον δϑίϊηρ, ἀΟΞΊΣ ΟΓΟΏ, 
δΔηπἰϊ]αίίοι ζὕτοσα (οα᾽ 5 ἀπίνουϑο, ΟΣ 
“᾿ΒρΟοὨᾶ. ἀρδίῃ," δη. δίθσῃδι ραηΐβἢ- 
χαθπῦ. Ηθησο ἴο Ὀ6 Ξρηΐθησρα ἴο ἢδνο 
ΟΠΘ᾽5 ἄἀρδᾶα Ὀοᾶν. οδϑῦ. υχΐο- ῆθηπδ 
ννὰ5 Τοῃϑίἀοσγοα {πΠῸ.. νγοσβῦ. κΚίπᾶ οἵ 
Ρυπίδῃιμηρηῖ. ΕἸΟΣΙ {Π6 11{6781] (6- 
Πρμδ δῃᾷ ἵἔτζοζῃ 5 βἰβοϊβοδῆοθ τπΠ6 
ΒΥΤΌΟΙ ΟΥ̓ ἴπ0.: “ΔΚ. Ὀυσηΐηρ ὙνΙῈΠ 
το πᾷ ϑυρηυγ᾽ νὰ ἄγαν, δἱ 
Ἐδνοιδίίου 19:20; 20:10, 14, 15;.21:8. 

᾿Μαΐξέμονν 8:29 --- “Ὑγμαὶ παν γγχὰ ἰο 4ο τυῖίῃ γου᾽ 

ΤῊ αὐοβῦοη οὗ ἴῃ. ἄθυηοῃβ ἴὸ 
Φοσὰ5 15 8 δηοίθης [ῸΓΠῚ ΟὗὁὨ ατι65- 
τἰοη, νν ἢ. 15 Τουπα ἰὰ {πὸ ἘΘΌΓΟνν 
ΘΟΣΓΟΤΌΤΟΚ δὲ. οἱρῃθ ρίδσο (Φοβῆυδ 
22:24: Ἰυᾷβος 11:12. 2 ΘΔΙΏΉΤ6Ι 16:10; 
19:22; 1 ΚΊπηρβ. 17:18: 2 Κίηρο. 3:18; 
2 ΟΒχομίοϊος 35:21; Ἐτοβοϑ. 14:8}, Τῇ 
[ηὴ6 Ομ γιβδη" ασαοῖκ ΘΟΓΙρίΥ 65. ἃ5 
Ὑ0611 δ ἴῇ ἴῇ6 ὥσσίδο νϑύβίοσι ἃ 1ϊ0- 
ΘΓΔῚ] {χϑηϑΙ 10) 15 πηδᾶθ οἵ. 1η6 
διαί ΕΘΡχονν. οχρχοββίοῃ, δα ἰΐ 
ὉΟΟΌΣΒ 5ὶχ {ἰχῆθϑ, δυοῖν, Μαΐζμονν 
8:29: ΜαΥκ 1:24; δ:7;:; ΤΚ6 4:84; 
8:28; ΤΟΠΠ᾿ 2:4. ΤΟΥ Πν ὑγδηβ]αιθα, 
{86 αὐδδίϊοη τοϑᾶβ: ὙΜ88Ε 5 ΠΘΤΘ 
ἴο τ [οτ, ἴο τὴ8} πᾶ, ἴὸ γοῦ 3 δηᾶ 
ΤΩΘδΠ5, “ΝΑΙ 15. ΠΕ ΘΟ ἰὼ “ΟΟΤΩΤΊΟΙΝ 
Ῥοϑΐννθουῃ: τι [οΟΥ, 116] δπᾶ. γοι᾽᾽ 
“ΑΥ̓ αὶ ἀο. νγ6. [οΓγ,. 1] δπᾶ, σοὺ πᾶν 
ἴπ σοτηταῦπ 7 ΟΣ, 85 σθη δοῦρα δόνθ, 
“Υδι βᾶνο ᾿᾿νὸ ἴθ᾽ ἄο. ἢ νοι 9’ 

ἐς πλι ΘΥΟΙν 6856. {Π|-- ΒΟΥ ΡΙ ΓΕΒ, 
ἙόΡτον. δᾶ θεὶς, ἵν 15:8. Τορϑ θηΐ 
Ζοστῃ ΟΥ̓ ατποϑίίοι, :παϊσαίίπρ οΟὈἦθο- 
τἰἴοα ἴο ἴπΠ6 τῆϊηρΡ βυρροϑίθαᾶ, ργο- 
Ῥοβϑᾶ οσ βυβροοίρα, Τ 5 ἰ5. ΒΞ Ρροτίι-. 
ρα Ὅν 16 Ροξιείνα ἔοστῃ οὗ θυτ 5 
[6 χηδεέον, δὲ ἜΖΓΑ 4:3. (1 Ἐϊβᾶγδ5 
5:61, ΣΧ Χ: "Χοὰυ πᾶνὸ ποίμίπρ ἰο 
Ὧο 1 5 ἴῃ  υϊαϊηρ. ἃ πουδβο -ἴο 
ΟἿΣ (οἄ. ΟΥ; τῆογὸ ογαΠν: “αἴ 
ἄοοθ5 ποῖ φρουΐϊδίῃ τὸ γοι δηᾷ ἴο τ8 

ἴο Ὀυϊᾶ ἃ πουξθ ἴο οὐγ (οὔ, ὙΠῸ 
5ΔΙΏΘ. ΖΟΓΠῚ ΟὗὨἨ ΘΧΌΓΘΘΘΙΟΩ 1 ἔπΠ6΄ ἰχὴ- 
ΡῬογδίννα τηοᾶθ 185 Ἢπ6. τραιιθβέ πιδᾶθρ 
ἴο Ῥιαῖα Ὁ ὨΪ58 νν 6 σοποθσηληρ ὅ6- 
55, ῆὴοΟ ννὰβ ΠΡ ὈΘΙοσο ΠῚ ΠυΞ Ρδ πᾶ 
ΙΟΥ ἰγ181, δ Μαϊζιονν 27:19: "Ἤδνθ 
ποίπίὶης ἴο ἅἄο Μιὰ ἐμαὶ τἱρηῃέθοιβ 
τάδ." ΟΥ̓ ΠΊΟΣΘ- ΘΥΔΙΥ κδϊᾶ: “Ἴοῖ 
πόσο Ὅ6 ποίῃΐϊηρ Ὀθίνθοη γοὰ δπᾶ 
ηδὶ τγβηϊθουβ σδῃ.᾽" 

1 Ὀοὶπρ σουσῃρᾶ ἴῃ ἐμαί νϑυν σοχα- 
ΤΙΆομ ΤΌΤ, 7265 απθδίϊοιμ ἴο΄ ἴπ6 
ΤΑΟΐΠΟΥ ΟΥἨ πἰβ ὨΤΊΔη, Ὡδίαχο, αἱ 
ΦοΙπ 2:4, σαπηοΐῖ 6 Θχοϊιαραά ἔγοτη 
1ὴ6 οὔθ σδίθβουν. ΤΆ “ὍΌΘΟΥΒ. 4}} 16 
Τοαΐυσος ΟΥἨ ΤΟΡΘΙΊΘΠΟΥ ΟΣ ΓΟϑιϑίδησο 
ἴο. Ὠ15. τηοῖμοΣ ἴῃ ΡΓΟΡΟΒΙ ΠΕ, ὨΪ5 σΟΌΓ56 
Ζοσυ δίτλ. 50 1ἴΏ Ὠΐ5 σᾶϑθ γα Ὦδνθ τρ- 
ἀογρα ἰᾧ 1Πῃ6 5δῖὴθ 85 1Π-:: 81} οὐ Π 
(δ565- ΟΣ {δ - 1116: :αἀαποσίϊου: “ὙΠ δὲ 
Πᾶν 1 ἴο ἀο ψιΠ  νοὰ, οσῆδη ὁ ΜΥ 
ΒΟῸΓΡ Β85΄ πΟῈ ψϑὲ σοϊαδ." ΟΥ̓ΠΟΙ ἘΣ ΔῊ 5- 
Ἰδίουβ ΣΟΥ ἰδ ΤΟΥΘ ΒΕ σοησὶν: “ὍΟ 
ποῖ ἐν ἴο αἰγϑοῖ τηρ, Τὸ 15 ποὲ νϑὲ 
ἘΠῚ6 ΖῸΓ Τὴ6 0 δοῖ.᾽᾽ (45 Αγηογίσαπ 
τγαηϑιαϊίοη) “ὙΓΨΧΟΌΌΙΘ τὴρ τοί, 
ΨΜΟΙΏΔΙΙ; ΤΥ ΠΟῸΓΣ Πδ5 ποΐ ψνϑὲ φοπηθ.᾽ 
᾿ὉΤ}»6 ΒΌΜΥ Οοδρϑίβ, ὃν Οὐ Ὁ ΤοΥΤου, 
Ῥαϑβοᾶ οὔ ἀσγαπιδὶοσ) 2 ϑὺβ νγὰς πθο- 
ΟΥ̓́αῖΙς δηῃᾶ ἴοοὸκ πὶ ἀϊσθοῖίοῃς ἔτγοπι 
16 : ΞΌΡΤΟΙΩΘ ΑἸΠΟΥ ψὴῸ δᾶ 
βοηΐ ΒΊ,Ώ.---Ἰ ΟοΥγ ΠῚ ΔῊ5. 11:3, 
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Μαΐίπον 10:88 --- “ἐοτέπτο Ξέδῖκο"  . “- -- 
(σταυρός, βέαιεγο8', τοῖς; ὺν, ἐφεϊαδ' οΣ λῶν, ἐφοῖ) ΄; Ἐεῦσενγ; - - 

, 

ἘΠὶ5 15. {Π6 ἐχργοβϑδίου υὑϑδοᾶὰ ἰὴ 
σοηπθοίίοη ἢ ἴπΠ6 δχρουςζίου οὗ 
Φοβὺβ δ ξδένατγς ΤΏΘΤΟ ἰ5. ἢοὸ ενὲ- 
ἄσῃπορ ἐμδὲ {πΠ6 αὐὔϑοκ νοσζὰ ϑδέαιγτοϑ' 
Ταθϑυδ ὮΘΙΟ ἃ “ὍΓΟΒΒ᾽᾽ ΒΌσΙ 85 {πὸ 
Ῥᾶρϑηβ θα 85 ἃ τοι ρίουϑ βϑταθοῖ 
ΤΟΣ ΤΘΠΨ σοηζοσ]οα ὈΘΙΌσο ΟὨγίβδί ἴὸ 
ἄθηοΐθ ἴθ βυη-Βοᾶ, - 

ΤᾺ {π6 οἰδϑϑίοδὶ σοῖς τη6 ννοτά 
δία ΥΟ8' ταθδὴΐ ΤΘΓΟΙ͂ν δὴ. ὈΡΣΙΡΗΣ 
ΒίδΚθ ΟΥ̓ ΡΆ16, οὗ ἃ ρἰΪθ βϑύζῃ δ5 15 
ἰϑοᾶ. ἴοῦ 84 ζουπάκίϊζου. -ΤῊΘ. νοΣῸ. 
δία ὙΥοΟὉ ταθαῖΐ το ἴθησο ψ ἢ. 8165, 
ἰο ἴοστα ἃ βἰοοκδᾶθρ οὐ ραϊβαᾶθ, δῃᾶ 
(ηὶς ἰ5 {Π6 νογ υϑορᾶ ννῆθη 6 Τ00 
8116 Ι͂ῸΓ 96505 ἴο 6. ηρδ]ρᾶ. Το. 
ΒΌΠΘὮ ἃ βίβκο οσ Ῥ8 16 16 Ῥϑσβουῃ ἴο Ὀ6. 
Ῥυμὶϑηθα ννὰβ Ταβίθηρα, 751 85 ἘΠ 
ἘΠ6. ῬΟΡΌΙΔΥ Οτθοκ ποῖο. ῬΣΟΎΩΘ'- 
(δ. Ὁ5 ννὰβ σουτγοβοηΐρα 85 (ἰρᾷ (ο ἃ 
βίδκ ΟΣ δέαιγοδ'ι. ΤῊΘ ατὐοκ νοτγὰᾶ 
ψνϊοὴ - τὴ6 ἀγαχηδϊθὶ ΑΟϑ' ἢ ν:}85. 
δρᾷ ἴο ἀρβοσῖθα {μῖ5 τιθϑὴξ ἴο ζαϑίϑι. 
ΟΥ χ Οὗ ἃ ΡΟΙ]Θ ΟΣ δ5ΐἴδκοϑ, ἴο ΡΆ16, 
δηᾶ {86 αυθοκ δυΐμοῦ τὐὰοΐϊδη υδοᾶ 
α΄ πα᾿δϑέαι ΎΟΓῸ 5 ἃ 5) ΠΟΏΨΤΩ ΖῸΣ ἴπαΐ 
νγοσά. Τῇ {η6 ΟὨχίϑεῖδη ασρϑοκ. ΒΟΥῚΡ- 
ἴστε α' πα δίαμ: ΤΟ Ο. ΟΟΟΌΤΒ αϊ. ΟΠ6Θ, 
δῖ Ἡρῦτονϑ 6:6. ΤῊ τοοῦ νοΓῸ δέαι- 
γοΟΙΟ ΟΟΟΌΣΞ τότ ἴδῃ 40 (ἰπιθ5, δμᾷ 
νγο πᾶν τοῃδοσγρᾶ δ “ΠΡ Α16,᾽᾽ νῖὰ 
ἴῃ Ζοοϊποΐο: “ΟΥ̓, ᾿ἐδϑίθῃ οὁἢ ἃ βίδικθ 
ΟΥ Ροϊθ.᾽ " : . Ἶ ᾿ 

ΤΠῸ ἰῃϑρίτοα υυτΐουβ οὐ 1μ6 Ομ τίς- 
τίδι. αὐθοκ ϑοειρίαυγος ννσοίθ ἰὰ {Π6 
ΘΟ Ο (Κοῖ 16) τθοκ δηᾶ υἱϑοᾶ 

[6 ννογτᾷ ϑέαινιι γοϑ' ἴὸ τθβϑη [6 βϑτὴθ 

{πῆρ ἃς 'ἰπ (ῃ6 οἰδϑϑῖοὶ ασθοκ, 
ΠΘΙΏΘΙΥ, ἃ 5Ξἴδκο οὐ. 816, ἃ. 5'ΤΊΡΙΘ. 
ομθ ΨΙΠΟυΣ. ἃ -ΟΥΟΞΒΌΘΘΙΩ. Οὗ - ΔῊ -. 
κἰημᾶ οΥ δ ΔῺΝ δῆρῖθ. ὙΏΠΘσΟ ἴ5. ΠΟ 
Ῥχοοῦ ἴο 1ῃη6 σοοῃέγασγυ. ΤΏΘ. ΔΡροβίίθ5 
Ῥεΐο δῃᾶ ῬδᾺ] 850 'δ6 {πὸ. ψοσᾶ 
“μοη ἴο τοῖο ἰὸ ἔπ τογζυσο ἰῃ- 
βίσυσασας ὑροῦ: Πίσῃ. 96θὰΞ: νὰ 5 
παϊθᾶ, δηα {πὶ ἀγριθδβ: [Πα 10 τῦᾶϑ 
Δ ὌΡΣΙΡΗΣ' βίδκα σι ποαΐὶ 8΄. ἐγσβϑ- 
Ὅροδία, Ι͂ῸΣ ἰδὲ 15 ννθδὶ ΠΟ ὴ τι 
{π15 ΒΌΘΟΙΔῚ 5θηβθ τηϑϑη5. (Αοῖς 5:30: 
10:39;.-13:29; (δΙδίίδηβ. 3:13;. 1. Ῥο- 
Το. 2:24) Αἱ ΕἘΖΊδ 6:11 νγ6 Βπὰ σψηΊον 
ἴῃ 16 ὍτΘΕΚ :ϑερύμασιέ (1 Ἐἰβάσαϑ 
6:31), πᾶ {Πρ 10 15. ΒΡΟΚϑῃ οὗ 85 ἃ 
Ῥϑδῖα Ὁ. ῬΏ ΟΝ, ἐπ6 ν]ἱοϊαΐοσ οὐὁἨ 1δὺνῦ 
ψὰ5 ἴο ὍὈ6 Ὠδηροᾶ,. ἴῃ 6 βϑῖὴδ “85 δὲ 
1 23:39; Αοἰξ 5:30; 10:39. 

1,8 111) : 

ἀαδίγαϊζίου οὐ Ῥᾶρα 6417, (0 

ΤῊΘ 7ϑοῖς ἐμαὶ. βίαι τοϑ' 15: ἐσδῃϑ- 
Ιαϊοὰ ογμα ἴῃ Ἐπ6 τ 1,α π νογοΐοησ 
ΤΌΤ 565 πὸ ΔΥΡΌσαδης. δραϊησὶ ἐῃῖ5.. 
ΔῊ ΔυΠοσ βνο ᾿δίιι ἀ] σΕἸΟΠΑΤΎῪ 
111 ΙΠΡΟΤΙΩ {Π6 ΘΧΔΙλΐποΥ Οἰπδὲ. 16 
Ὀαβὶς τυθδαϊηρ ΟΥὨ οΥὐμὰ ἰ5 ἃ “ἴχδο, 
ΤΊΓΆΤΩΘ, ΟΥ οἴμοσ. νορθᾶάθσρῃ ἰηῃοίτιτηθηξ 
Οὗ Θχθο τ οη᾽ Ὁ ΠΟΙ. ΟΥ̓ τα 815 
ἍὝΟΙΘ ἱτηρϑιοᾶ οΥ παιρορᾶ, (Γοιυσΐδ- 
ϑμΟΥ) ΑΙ ΟΓΟΞΒ ἰδ. ΟἿ]. ἃ ΔΈΟΣ σθϑιι- 
᾿ὰ 8 οὗ ογια. Ἐνθπ: ἰῃ ἴΠ6. ΣῚΡ 5. οὗ 
ΤΑΝΥ, ἃ Ἐοζήδῃ: Ὠἰδίοσίδη οὗ ὑπὸ ἢσγσξ 
ορηΐαγσν Β.Ο., οὐ  ΥῊΘΆΙΠ5. 8: ΤΏΘΣΘ 

“βίδκο. ΘΌΘΗ ἃ ᾿5ἰῃριθ. βίαια ΤῸσ -ἴχη- 
ῬΔΙΘΘΩ οΟὗὁἨ 8ἃ ΟΥΙΤ 41 ἵνναθ 116 
οι ϑδιγπρίθα, δπᾷ- 16. -τηρεποᾷ - οὗ 
μϑιπρ Ὠἷτα ἴο: ΞῸσἢ. δη: Ἰηβίσαμλοιχς. 
ΟΥ Τογίαγο. 15 ΠΠπϑιγαξθα -ν. 1π6 Ἔο- 
τῆδιι Οβέμοιῖὶς βοθοίαΣ,. Φυθῖαϑ. 1.1Ρ- 
σα, Οὗ {π ΘΓ. σοηΐυγν. 6 ὑσοθοπέ 
Ἀργονν ἢ ἃ ῬΠοΟΓοΟΡΎΔΡἢΪα ΠΟΡΥ οἵ μϊκ 
᾿ λυγαλ" 2, 
ΟΥ πῖς. ὍΟΟΚ 6 ὄτιοσ. 1 οΥ Ῥυῖγαιϑ.. 
ΤῊΗΐβ ἰ5 ηὴ6. πιδηποῦ π᾿ ΠΟ σοβασ. 
νγα 5. τηραϊθᾶ, τ πὸ τ ΣΝ 

Βοιρῖουβ ἰσδάϊλθίου ὕγσόσα τὴ 6 ἄδυνβ 
οὗ ἘτΩΡΟΓΟΙ (οπβίδηξιπο ρσχονθ οί: 
5. Θ'ΔΥ5 πὲ ΠΟ ΠΈΠΙΥ Ῥοδίοις 
Του ἴπ6 ποπιδη Οδίμοιὶο ΟἸοσον, ΤῊΘ 
Ἐἰοοϊοϑιαβέϊοαϊ ᾿ϑυΐθισ; οἵ ΘΟΡ Θτα ΟΡ, 
1920, Νο. 3, οὗ Βδιεσαοτο, Μαιυδηᾷᾶ, 
ΡᾶΒ56 215: “Ἱὖ Τηδν Ὅ6 5αΐθιν δϑοϑδδείθα 
παῖ ΟἿ αἴϊεσ 16 ᾿οαϊοξ οὗ Μη, 
Α.Ὁ. 8312, νγὰβ Ἐπὶ σοσα υϑεᾷ 85 1η6 
Ῥοστδηθηξ. 561) ΟὗὨἨ ΟἿΣ Εοαοχηρέίοῃ. 
Ὧςθ Ἐοσβδὶ Ῥοβι νον βίδίθα: τηδὲ πὸ 
τοηοθτϑῖ οἱ Οπγίβί, αἰβοονοχοῦᾶ" 1 
[16 σδίβοουῃ "5. ΟΥ̓́. ΟΥ̓ ΠΟΥ͂ ῬΙΔΟΘΘ, δ]. 
6 ἰσδοβά ἴο ἃ θυ ϊοα απίοσῖοσ ἴο [Π6 
ὙΘΔΡ 312. Ἐῦνθη. δἰΐοῦ «δὲ Θροςῖ- 
ὙΏΔΚΙΗΡ γ ΘΓ, [6 μυχοῦ, πρη; ἔτρα 
διὰ {γϊαταρηδηΐ; σοπίθηξοα: -ΠΘΓΞΘΙΣ 
ν παν} “ἃ. ΒΙΤΆΡΙΘ. ΤΟ ΠΟΡΎ ΘΙ Οὗ 
Ομχίϑις τη6. ἀτοοὶς Ἰοτοῦ οἷδὲ νΟ ΟΠ 
ὀγοϑβεοᾶ ὉΥ ἃ Ὑῆο, διπᾶ Βουζοηίδ! 
ΒΟΙΔΘ 65, -ὈΓ :8η. ἑοία. -- 5ε 1 - ἘΠδῸ 
οἰάεϑῦ. ΟΥΟΟΙΗ͂Χ. γπιθη!οπ θᾶ 85 δ ΟὈ-' 
δος - ΟΥὍὨἨ ῬΌΡΕΟ; ψψογβδῖρ 15 86. οὐδ 
γοπογαῖθα - τὰ 1η6 ΟΒυΣΟὴ οὗ Ναὰτῖ- 
Ῥοδμθ ἴῃ’ ΒΟ. ΠΟΤᾺ -ΕὙΔΏΘΘ, ἃ 5. ΘΑΣῚΥ 
85. ἴθ δέῃ σοαξατν."" τ τ 

᾿ δίδου ὕπᾶπ Θουβίαδν τπ6 τοτέατα 
βἴδικο ὌΡρου ΜΏΙΟῺ  οβακ ψ85 ᾿σαρϑ θᾶ 
8. ΤΘΙς το 6 νγοσϑῃῖρϑᾶ, τὴ ΠΟΣΊ 
ΟΠ τ βιίδη ΚΘ. Κίπιου, Ῥδξον. ννοιϊά 
σοηβίασε. ἰ ἰο Ὅ6. 8)ῃ 8δοια 8816 
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{μ1ηΡ. ΑΙ Οδιίδίϊδηβ 
3:18 1Π6 δροβξίϊθ δὰ] 
ατοῖος ἔσοα Ὠρδαυΐογ- 
ΟΠΟΙΏΡ 21:22, 283, 
ΗΟ η τρϑᾶβ: “1 δὴν 
τΏϑη. ΠῈ5 ΘΟΙΙ ρ΄ 8 
5'π ἀρβοσνίηρ . ἀθδίῃ, 
διὰ 11 πὸ ἰδ ρυΐ ἴο 
ἀραΐῃ Ὁν Ὀδίηρ ἱτῃ- 
βεἸεὰ ὌΡΟΣ ἃ δβΐἴακρ,. 

ἹΞ ᾿ΘΟΓΌΒΘ Τηϊδί τοὶ 
Γρηδῖη 411 πηἰἱρῃξ 
ὍὌΡΟΠ {π6 βίακο; γοὺ 
χτηυδὶ Ὀ6 ΒΌΓΘ ἴο θυ 
ὨπῚ ἴῃ6 58η1|6Ὸ ἀδν, 
ΤΟΥ Δ ἱπρδ]Θᾶ τ8Π 
1ῖ'. τπᾷάογΥ : Οοα’ 5 
ουγβο.᾽ ᾿--|Μ͵οβαίζέ; 4πῈ 
ΑΉΥΘΥ, ΤΎΑΉδ. 

Ἡρποθ ἴῃ 6 “ον ἢ 
ΟὨ ΣΙ 8πη 5 ψου]ᾶ. 
ΠοΙᾶ 8ἃ5 δοουγϑρα δηᾶ 
παῖθία] τηὴ6 ίδκο 
ὌΡΟΣ ΨΏΪΟΙ 96515 
Ππδᾶ Ὄθρῃ ρθχραουΐρα, 
ΞΑΣΒ. ἴῃ6. οοἰορταῖρᾷ 
{ον 15} δαϊπογίξν,. " 
1οβ95 Μαϊῖσηομ "1.65, 
ΟΥ [Π6 121 σρηΐογν: 
ΤΟΥ ΠΟΘ δὴν 
ὌΡΟΠΩ ἃ ἴσθρθα ὑψῃϊ!οὴ 
Οη55 ἴο [ῃ6 5011 ὉΥν 
τοοῖβ; θὰ ὭΡΟΠ ἃ 
{ΠῚ ΘΌΘΙ υρτοοϊϑδᾷ, 
1μπᾶΐ ἰὑ ταϊρῶϊ ποῖ 6 
8 ΔΏΠΟΥΪΏΡ ΡὈΙδριιο: 
ῸΣ ἃ {ΠΟΘ ὍΡΟΙ 
ΜΏΪΘΗ ΔΉΨΟΠΘ ἢδ5 
ὈΘΘη πδηρρᾷ ἰ5 ὈυΓ- 
ἰΪρᾶ; {μπᾶ τῃ6 ον 
ΠΔΙΩΘ ΙΏΔΥ πο ΓῸ- 
τδῖὶη ψνὶὴ ἴ δηῃᾶ 
ῬΘΟΡΙΒ ϑ5πουὰ 588., 
ὝΩΙΪΝ ἴθ 1ῃ 6 ΕΤΡΘΥ 
οὔ νηὶ 5ο-Δηᾶ-50 
νγὰβ δηβϑᾶ. 50 {ῃ6 
Βίοῃϑθ νυνί νῃϊοἢ 
ΔΏΥΟΙΘ. ὯδΔ5 ὈΘ6Π 
5ἰοημρᾶ; δὰ {Π6 ᾿ 
ΒΟΙΩ͂, ΜΠ νηΐ [π6 οπρ Κὶ]ρᾶ 
μὰ5 Ὀθθη ΚΙΙΠΘᾶ; δηᾶ 16 οἷοίῃ ΟΥ 
ΤΏΔΠΠ6 ΜΠ ΠΟ δηνοηθ Π85 
ὈΘΘΠ 5 ΓΔΠΡΙΘΑ͂; 811 [Π656 ἔμίηρβ δὺθ 
Βαγίρα, ΔΙΟΩΒ ψἱ ἢ [ἢούθ6 ΨἘΠῸ Ῥοτ- 
5η6α."" (1. Οδβδαροι 5. Εἰσοτοϊία- 
ἐϊοηθδ σοηΐγα Βατοπίμη, 16, Αἡ. 34, 
Νο. 184) ὅδγϑβ ΚΑΙ ΪΠΒΚΙ ἴῃ ΨΜαξίοϊρα 
Οὐ ϑεογυαξίοπιδιι5 Πἰμδίταΐξα, Ῥαρο 842: 
“ΟΟΠΒΘΟαΌΘΗΙΝ βίο ἃ τήδῇ Πδηροᾶ 
Ὑγἃ5 ζοῃβιἀογθα ἐπ6΄ ργθαῖθδὶ δ ΌΟμλ - 
παι ο--ἰὴθ 265 8150. παΐθᾶ σήοσθ 
Ἅμᾶπ ΟἾΠΘΙ {ῃῖηρδ [Π6. {ΠΌΘΟΥ ΟΠ 
ὙΠΟ Π6 Δα ὈΘ6ΘῚ δηρθᾶ, 50 μηδὲ 
ΠΟΥ σονογρᾶ [Ὁ 8150 ὑυἱτῃ ϑδτίῃ, δ5 
Βοίηρ Θα ΔΙ δὴ ΔΡΟΙΠΊΣΏΔΌΙ6 ἘΠΊ Ρ.᾽᾽ 
ΤῊ ὍΟΟΚ ΤῊΘ Οὐοδβ απᾶὰ Οτιοῖ: 

στα δηρίδα.. ᾿]υπιταῖθα ὉΥ 
Φυδίυβ Τἱρβίαβ. Ξθο ρᾶρα 1155 

Παῖοη ὉΝ Ἐρυχδηη ἘΛὺΙα8, Β͵ΘσΙδα, 
ΟΘΥΙΏΔΗΥ, 1818, βαγδ: ᾿“ὙΥΘΟ5 ΨΟΓΘ 
ποῖ ΘΥΟΥΨΠΘΓΟ νάϊ δθ]θ δὲ ἐπ 
ῬΙδοθς σἤοβθῃ ΟΥ̓ ἴπ0 ῬΌΟΙΪς οχϑου- 
ἐἰοὴ. 50 8ἃ᾽ 5'Ρ]6 ὈΘΑΙ νγὰβ ΒΚ 
ἰηΐο {π6 βσσουηᾶᾷ. Οὐ {πὶ πο. οαυΐ- 
1αννβ, νυν ἢ δηᾶκ ταὶϊβθα ὑρνν ζᾶ πᾶ 
Οὗ ἃ150 ἢ {πρὶ ἴδοι, νου 
Ῥουπᾷ οΟΥ πϑὶϊρᾶ.. . . ΤῊΪΝ 5 ρ]6 
σοὺ ΨΜὰῈὼ5 ἰ{π6 οἰἱᾶρβέ. ἰηβίσυσηθηΐ 
εγθοίθα Ὁν δυϊήδη Π8ΠΩ͂ ἴοσ ρυπίση- 
τηθηΐ νυνὶ ογυοϊβκίοπ; δηᾶ Ὀθοδαβθ 
Οὗ 15 θῖν 5] 1οὐν ἰδ Π85 τηδίη- 
ἰδϊηθᾶ 1{56}} 1ηὴ ἐπὶ ΤΟΥ δουρί 6 
15 βοιηθυνμδὲ ΠΟΥ δύ ἢ 0181 ἀοιθ] 6 
ἄονῃ ἴο {ῃ6 οῃᾷ. ΑΥ̓͂ΘΙ βυθυ)ϊ ἰπρ 
ΤΙ Ῥγοοῦ, Ἐπ1ᾶα σοποϊπᾶθϑ: “6- 

ΑΡΡΕΝΡΙΧ 1 

505 αἰἱοᾶ οπ 8 5:1Ὧ}Ὀ}16 ἀρδίῃ-ϑίδος: 
Ιῃ ΞυρΡοσί οὗἩἨ {Πη15 ΤΠ6ΥΘ 5Ρρθᾶκ (8) 
1ῃ 6 {ποθὴ συδίοχηδιν.. υϑᾶρὸ οὗ {π|5 
ΤΆΘΔη5 οὗ οχρουζίου ἴθ ἔηθ Οσὶθηΐ, 
(Ὁ) ἱπάϊγϑοςν τὴ6 Ὠἰβίοσυν ἰἴβοιῖ οὗ 
Ζοβυϑ᾽ βυοσίπρα δη (6) ΤΙΏΒΙΝ 6Χ- 
ῬΤΟΘΘΙΟΩ5 ΟΥ̓ [6 ΘΑΥΙν σπμυτοῦ 18- 
1Π 6 γ5.᾽᾽΄ --αροϑ 156, 339. 

ΤΏ6 ονιᾶρῃσρ ἰβ, ποθ ῖοσθ, ὁ - 
ΡΙΘίοιν ᾿δοκίπρ πῇ 7265ὺ5 ΟὨγὶδὶ 
ννγὰ5 ογυοϊβοα Οὐ ἵἔννο ρίϑθοθς οὐ {ἰτὸ- 
ΟΣ δορά δὲ ἃ τῖρῃξβ 8Δῃη516, Ὗὲ τὸ- 
ἔυϑο ἰο δᾶ δηνίμίπρ ἴο (το 5 ντεῖῖ- 
ἴθῃ νοσὰ ὉΡ ἰπβουίηρ ἴη6 Ῥδρβδῃ 
ΟΥΟΒ5 ἰηΐο {π6Ὸ ἰηϑρίτοα ΘοΟΥΡ ΓΘ5, 
Ρυΐ ὙΘΠΔΟΣ δέαμετοδϑ' δηα αν ΄οη 80- 
σοζγάϊηρ ἴο ἴ 6 βἰρθιθϑὶ σταθδηΐῃρ5. 

Θίποθ 9655 υϑοᾶ δέαϊ γο8' ἴο ΓΘ] 
βϑηΐ 1πῸ βυδουίηρ δηα 5ῃδηΙ6 ΟΣ ᾿ 
ἴαγο οὗ ἢϊ5 Το] ον σα (Μαίζμονν 
24), νγὸ πᾶν {γδηβιαιθα δέαι ΤΟϑ' 
ἸΟΥΓΌΓΘ δίδκθ,᾽᾽ τὸ ἀἰβι ρα 50 

ἔτοτη μον, ψϊοῦ 6 πᾶν ἰσε 
Ἰαϊθᾶ “βίδα, οὐ, ἴπ 16 Τοοΐ πῃ 
ΛἼΤ6 6," δἃδ5 δὲ Αοίβ. 5:80. Τηὶβ 1 
ΤΟνΟΪυὐ ΟΠΔΣΥ ὑγδηβιδίϊοη, ννο δάϊ 
Ῥαυϊ [1 15 ἴη6 Ρυτοδὶ οὔθ. ΤῊῺΘ Ρᾶϑ8ξ 
οὗὁἨ {{π|6Ὸ δπμᾶὰ ζυγοῦ ΔΙΟΠΘΘΟΙΟΡ, 
ἀἰβοονοσῖθβ ν}ν}}1 Ὅς σαγίδίη ἴο ὍΣ 
18 σοσυθούΐῃθαβ. ΕΘ ΠΟῪ ἴῃ ἢ 
ἄθῃ σϑϑῖβ. ὉΡΟΙ 811 γγῇο οοηϊοηᾶ 
1ῃ6 σοι ρίουβ ὑγδάαϊίίοη ἴο Ῥσχγονα ἴ 
ψ6δβὺ8 ἀϊορὰ οὐ τογΘ μδῃ ἃ 5.1 
βίδκο. : 

Μαίίμον 11:23 --- “Ἤδᾶεθ᾽ 
(ᾷδης, γερο; “δ, ΘΉΘ οὕ, Ἡθῦτον; με, Βυτῖδο; ἐπ΄ 76Υηλι8, 1,4] 

ΤῊ ψογᾶ. νγ ἤᾶνθ ἰγδηβςογαίρα 
ἔσοζὴ ἴπὸ ασϑοκ ἰηἴο {π6 ἘΠ ΡΊ 15 ΤῸΓ 
[Π6 θη ἰἰηθς ἰξ οσουσβ. (Μαίζηον 
11:23; 16:18; Κ6 10:15; 16:28; Δοῖβ 
2:21, 31; Βονοϊδίϊοι 1:18: 6:8; 20:13, 
14) Τί ἸΣΓΟΓΔΙῚΥ τθδὴβ “1Π6 ὉΠ5ΘΘῚ 
ῬΙδορ. Ῥοίθγ᾽ 5 186 οὗ ἰΐ δὲ Δοίβ 2:21, 
31 5ῃονγ5 ἰξ 15 ῃη6 δαυϊνϑ]οπΐ οὗ {π6 
Ἡρρτον ψοσὰᾷ Κ,΄.)6:οἵ', ΜΈΪΟΗ ΟΟΟΌΓΒ 
65 ἰἴγηθς ἰῇ 16 ΕΘΌτγονν ΘουρίΣο5 
δηἃ 15 ΔρΌ] θᾶ ἴο 106 σοΙηγη οι Βτανα 
οὗ τηβδηκίηᾷ. νι βοοᾶ τϑϑϑοὴ ὑπδῖ, 
ΤΟΥ δοοοσγᾶϊηῃρ ἰο {μ6 τοοΐ ννοσάξ' 
ἔγογα νυ ἢ ἰδ τὴδν ὍὈ6 ἄογὶνοᾶ 53..6- 
ΟἹ’ Ταθϑῃ5 οἰ ΠΟΥ “ὋΠπὸ ΠΟΙΙονν Ρ]δΟθ’’ 
ΟΥ ῳἧὙΎΘΒΕΪΏΡ-ῬΙΘΟ 6." ΤΙ 16 ΘΟΙ ΤΟΙ 
δῖαν τοδηκίηα τοϑίβ ἰὼ ἴη6 ὉΏΒΘΘΏ 
ΡῬΙΔΟΘ ΟΥἹ ΡΙδοθ πομννθᾶ οὐΐ ΤῸ Σ᾽ ἘΠΘῚΓ 
Ὀυσ δὶ. Ὧ6 ΠΟΥ βροημᾶϊηρ 1Αἰϊπ 
ννοσᾶὰ ἐπ Οὐ πὶ8 (βογαθίϊχηθα 1576- 
γ8) τάϑθδὴβ “πὶ ΜΏΪΟΒ 1165 Ὀ6- 

Ὠρδίῃ; (η6 ἸοννοΥ ταρίοη," δῃηᾶ 
ΨΟΙ1 ΔΡΌ]165 ἴο ἴῃ ρσᾶνϑρ. 1 15 ἢ 
ἃ δὲ φοαυϊνδΙοηΐ οὗὐ ἴῃ6 ΟΥΘΟΚ ἃ 
ἩρΘΌτονν ἴθυταβ. ἢ (Π6 ᾿ηϑρ  Γοᾶ 96] 
ἴυγος ἴπθ56 ννοσᾶὰβ 86 δ'ννδυ5 
βοσίαδϊρᾷ νι ἀραίῃ δῃᾶ [6 ἅθ 
ΠΟνΟΣ ἱτἢ 116 δῃηᾶ {π6 τἰνίηρ. 1 
ἰμβίδῃςθ, Ἑονοϊδίίοη 20:13: “ὯΘ 
δὰ Ηδ' ἄθ5 βάν ὑὕῷ ἴμοβο ἅθδᾶ 
ποτ." ᾿ ᾿ 

1ῃ τποιηβοῖνοθ 6 ννοχᾶβ οσοῃΐ 
ΠῸ0 ἐπουρῆΐ ΟΥ̓ πἰηΐ οΥἩἨὨ ΡΙΘαβυΣΟ 
οὗ Ῥαΐϊῃ; νοῦ ἕδος θϑβῖς {π6 Β] 
ἀοβοσιρίίοη οὗ {π6 ἀρθδᾶ. Ἐνϑῃ 
διῃσίθηΐ ΟΥθοκα υϑοᾶ Ἐκ' 65 ἴο Τηι 
“ἸῺ σσάνο᾽᾽ ἃ5 6 δ. “᾿ἀραΐῃ;, 
15 Ῥγυονρᾶ -ν ΝΕ δ Τὰύυῦκο 16:22, 
([οοἱποῖθ 6). Τῷ 15. ἴῃ [15 5686 ᾧ 
[06 1ῃϑρὶγοᾶ ΒΙΌ1Ὶ6 νου 86 
ννογᾶ. ᾿ 

Μαΐίπονν 28:1 --- “Αἴΐοσ ἐδθ βαϑθαΐῃ" 
(ὀψὲ δὲ σαδδάτων, ατΙ66Κ) 

ΑΙμοῦρΡη 6 ατθοκ νψογὰ ὀψὲ 
(0.536) βοῦνοβ ἴἢ 8 δᾶάνου! 8] ννὰῦῦ 
δ Μδγκ 11:19 δηᾷᾶ 13:35, 10 ἔὰππ οἴ 0}5 
ἤΘΓΙΘ 8ἃ5 ἃ ρυθροβίτοη δηᾶ 15 Το! ]οννθα 
ὉΥ [86 ρϑηϊτίνθ οδϑδθ οὗ “1πὸ 580- 
Ὀδίῃ.᾽᾽ Ηρτο ἰζ ὈΠΙΏΞΊΔΚΘΌΙΥ ΤΘ8 05 
ΔΙ ΟΣ, "ἡ [6 νὰν ψὸ πᾶνα γϑδηῃβϑιδίθα 
1. ὅᾶγβ 4 Μαναΐ Οστανιπαῦ οὐ ἐξ 
Ογοοῖς Νοϑιυ Τοδβίαγτηθηπξ, Ὁν. Ἡ. Ἐ. 
Ὅδϑηδϑ δηᾶ 7. ἃ. Μαηΐον (1943 ραϊ- 
{100}, Οὐ Ῥᾶβδθ 97, ὅγϑί ῬΔΥΆΡΤΔΡἢ: 
“Ἴη δααϊτίοη ἴποσθ 8.6 ΤΏΔΩΥ δᾶ- 
ΨΟΓΌΪΔῚ Ρσθροβί(οπβ, ΨΏΪΟη ΒΟΙΩΘ 
ἢδνθ υὐνν τ ρ}Ὲν ἰουσηθα ΠΤΩΡΓΣΌΟΡΘΙ 

Ῥγθροβιοηβ, {πᾶ ἔπποίίοη ἴῃ ἰ 
Ῥᾶϑϑᾶβθ 85 8ὴ δᾶνοῦὉ δπᾶ ἱἰῃ δηοΐ. 
85 ἃ Ῥγϑροβί(ίοῃ. Α 1ἰϑὲ οἵ ποτ 1 
Ιονγδὲ - .. ὀψέ αὐϑυ; . « .λ' 5 : 

Οομβίᾶοσ 4 αγατεῦπανῦ οὗ {8:6 ΟὙ' 
Νοιυ Τοδίαγηθηΐ ἴηι ἐπ Τσῆΐ ΟΕ 
ἐογτίοαί βϑθαύοῖ, ὌΥ Α. Τὶ, Ἐορε 
50 (Γορστίηΐ οἵἩ 1947), Οἢ ΡῬᾶβθ 
115 δα ποῦν βὰν Οἢ ὈΓοροβιἑίο 
ὐψέ [0:86]. ΤῊΪ5 ννοτα 566 115 
6 δηοΐμοσυ νᾶγϊαίϊου οὗ ὄὅπις [ο᾽1 
ΔΠΔ ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ ἴπ6 δησίρης τὸ 
Ῥοίῃ δἃ5 δὴ ϑᾶάνεγ᾽ δῃᾶ 8ἃ5 ἃ ῬσΘ 
το ἢ ἴπ6 βκοηϊτνο (ΤΏΌσ. 4: 

ἃ Ὥτ. 5. . στοθη 5 Ηαπάθοοικ ἴο ἐπ Οταγιηιαῦ ΟΓ 1.6 ΟΥθοῖς Τοϑίαην 
(1912) 15 οὔθ νγοσὶς ἰμδΐ στϑουβ ἰ0 {πὶ5 ΨΟΣΑ͂ 85 ἃ ῬγΓθοϑ τνθ Δάν το 
ΑΡΓΟΡΟΙ Ῥσϑροβίιζίοα; Ὀαΐ ἴῃ {πὸ νοσοῦν (Ρ8 56 481) {0 εἶνοβ “δ είι 
85 Οὐδ ΙΘΔΠΪΗΡ ΤΟΣ ὀψέ δἱ Μαίζηῃον 28:1. ΒΟΨ' - .- 
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ψΣ ἴὴ6 σθῆϑο οὗ δῖα οαν ἡ Βαϊ Ῥῃϊ- 
Ιοϑύ αἴτι5 5θοννθ. ΟΧΘΤΏΘΙΘς ΨΏΘΧΟ. ὀψέ, 
[0.086] ἢ. {πῸ δοϊδίίνο μ85 {πὸ 
56η56 Οἵ, Δῇοτ’ ΠΞ6 ὀψὲ. τούτωνΞ 
αἴΐοσ ἴῆθβο Τηϊηρβ." ... . Βρησο ἰπ 
ΜΈ. 28:1, ὀψὲ σαδδάτων ταν ὍὈ6 οἰΐ ΠΟΥ. 
Ιαῖθ οὐ ᾿ἴπΠ6 ΘΑΌΡαΙη οχἩ δέου ἐπὸ 

ὈΓΪΠ), ΨΜοϊηθ 2, βὰγ5 οὔ ὀψέ 
10:86]: 44, ἃ5 ῬὈτοροβιϊίοη. νυν τ. 
Βοηϊζῖνο, ὀψὲ τούτων αν τὯ 656 
ἐῃῖηρθ, Ῥῃημποβίσγαϊιβ Ὺ' Α. 6.10, σογη- 
ῬᾶΓΘ 4.18; 50 Ῥϑύπδρς ὀψὲ σαδδάτων 
ΑΥ̓ΘΥ 106 ΒΡΔΈἢ ἄδυ. Ἐνϑηροὶ Μαῖ- 

ἐν 

16. Οογερίδίο᾽ Βὶδ16---Αἢν Αὐλοτῖ- 
σαπ Τταηδιαϊξίον ΤΟ ΟΥ5 ΤΠ15 ΘΧΡτθὸ- 
5ίου “αἀἰντπο," τήδικίηρ {π6 ΘῃτΓο. 
νοΥϑ6. ΓΤρδᾶ: ᾿Ἴη {πΠ6 ὈΘρΙμηη5 ἐπ 
γγογὰ οχιβιρα. ἘΠμ6 ννοτᾶ ᾿νναὰβ. νυν] ἢ 
αοᾶ,: δἀπᾶ΄' ἴμε. ϑΥογᾷ ννὰβ ἀϊνίηρ. 
(1943. Ἐδρεῖπῇ) Α΄. Νοιυ Τταπδίαζίοι. 
οΓ ΤῊΘ Βιδία Ὁν Ὅν. 745. Μοδαῖίξ 
Ττϑδᾶβ. Κοννῖβος: ΤῊΘ Τωορο5. οχὶ βεθα: 
ἴῃ. {πΠ0 νοῦν Ὀαριπηΐηθ, 6 ΤΙΟΡῸΒ 
νγὰβ νυν] (ὐοᾶ, [πὸ Τοροβ ννᾶβ. ἀϊ- 
ν η6.᾿" (1935 φαϊοη) Ἐνοσν ποποϑὲ 
ῬΘΥΒΟῺ, . Ὑ011 αν ἴο δάχηϊξ . [μδὲ 
ΤΟΙ 5. βανίηρ ἐπαὶ πῃ νγοτᾷ οὐ 
θοὸς “νγὰ5 αἰνιπθ᾽" ἰ5 ποῖ βαυΐπδ 
πᾶ ὯΘ6 νγὰβ ἴπ6ὸ “οὰ νὴ γῇοΙ π6 
ΜΜΆ5. [ζ ΤΆΘΤΘΙΡ [6}}15 ΟΥἨ ἃ σογίδιῃ 
χαδ)ῖν δρουΐδ ἴπ6 ΨοΟΥὰ ΟΥ̓ Τορβοβ,. 
Ὀὰὲ 10 ἄοθβ μοὶ 1ᾳθητ ῖν ΗΪΠῚ “ἃ5 ΟΠ6 
χη ἴὴ6 βδᾶτὴηθ 85 (οά. τος 

- ΤΠ6. σθᾷβοῃ. ἔοσ μοῖτ τοηᾶογίηρ 86. 
ΘΚ Ψοχᾶ. “αἰν!πο,᾽᾿. ἃπὰ ποῖ 
“σοᾶ,᾽ 15. 1π48 1{:15 [ῃ6 σϑθκ ποιη; 
ἌΘ.οδί ψιϊδουΐξ. ἴὴ6 ἀρβαῖϊτο δτίΐοϊο, 
ἼΘΏΘΘ. 8Ππ΄ ΔΙΠΔΓΉΓΟΙΙ5 ἐν). 08΄.. ἘΠ6. 
στοά ψ ἢ ψἤοτα {π6  οσχάᾶ ΟΥ̓ ΤιΟΒοϑ: 
γὰ5 ΟΥ̓ ΔΗ 16 ἀσφοιρηδίθᾶ- ἤθΓΘ. 
Υ ἴῃ. ΟΥ̓Θο, οχργοεβίοῃ ὁ. Θεός, 
ἢ)6' οδ΄. ῬΥΘοραρα -ν ᾿ἴπ6. ἀρβηϊΐο. 8Γ-- 
616 μο,: ἈΘἢσΘ 8. ΙΓΙΟΌ]ΔΥ ἐΐι6' οϑ'. 
ἜΣΘΙῸΣ ὉΥΘΈΒΙΒΊΟΥΞ, ΤΘΟΟΡΎΖθ. τηδὶ 
86'. ΔΙ ΓΙΟΘΌΪΑΙ... σοπδίσιισέίοα. οὗ Ἐῃ6: 
οὕὐπ Ῥοϊηΐβ. ο΄. ὃπ ἰἀοπεν, ἃ. Ροτ- 
ὈΠΑΙῖν, ΏΘΓΘΑΒ 8ἢ ἈΠΑΓΡΓΏΤΟΙΙ5 σ0Π- 
ἰγτιασζίοι Ὀοϊπίβ ἰο ἃ απαιὶν ἀρουῦΐ 
Σγώθοηρ, ὙΒδῖ ἴα αὶ 4. Μαπμιαῖ 
ΤΟΥΛΉΛΑΥ οὗ ἐπ ΟαὙὐθοῖς Νοιυυ. Τοϑβία- 
νθηξ Ὁν Ῥδῆδ δηᾶ Μδηΐον ΤΟΙ ΔΙ Κ5 

ὲ Ἢ ἐοο ΦοΒὰ 1:1 --- “ἃ εοὰ 
Ἢ (ϑεός [{8.6.08},᾿ ΟΥθθκ). 

τονν 25:1,᾽} ΑΦ΄ ΘΕΥΥ δ 1806. π6 
Οττιοαι Θγθοϊο- θθυυπαπ Τιοαίσοπ.. Ὁ. 
Ζ: -α,, Βομποίᾶοσ δά. ἀδεοσταϊπϑα 
ΑΘ ΕΓΟΥ᾿ ἃ5: ἃ ΤΩΘΔΏΪΠΡ; οὗ ὀψέ [6’986} 
βδσὶηρε ᾿᾿ΑανοΣΌ,- Ἰαῖρ:. ἕο ἰδῖδ; 
ΕΘΔΙΊν, δἴζου; ὄπρῆορ. αἰσο νυ {π6 
Οομξένο, ἸΟΠΡ δέξο," πα {Π6. ἢ6 
Βῖνθ5. ΘΧΔΠΊΡ165. .". ᾿ : 

ὝἼΩ ΤΉ,6᾽ ΕΌΜΥ ΟΟ8}618 τῆατδι θα 
ΤΌΣ ἴἢ6 ατϑοῖς ὙΠ γοζοσθησθ ἴσ 
{6 Ατδιπαὶς ἰαϊοτῃ Ῥχοῦ, Ο. Ο Τοτ- 
ΤΟΥ ΤΟηοΥβ Μαίπονν. 28:1: “Ἴη {Π6 
πἰρῃῦ Ὀοΐνγοθη ἴ:6 οἷοβα οὗ ἴῆ6 5868- 
Ῥαΐῃ δῃᾶ {π6 ἄδνγηι οὗ ἴπ6 τεῦ αν 
ΟΥΠ6 ννθοκ,.. .." Ὁσ, 7. Μυχάοοκ᾽5 
Ἐγατιδιαῖϊου ΤΌΠΟΥ ἘΠ6 ὥυσίδο. Ῥὸ- 
Βηϊτο Ννόχβίου: "᾿Αὐα ἱπ Τὴ 8 οἴοϑδ οὗ 
1ῃη6 ΞαρΡδίΐῃ, 845 1ἴῃ6 ἢγϑι [ἀ Δ] οὗ 
1η6 γγβεκ Ῥαρϑδιι ἴο ἄδννῃ,.... .᾿ 
., ἩΘΌΤΟνν νοχβίοηϑ. οὐ Μαίίζῃθνν 8150 
ΠΘΓΘ ΥΘΠΑΩ͂ΘΙ ὀψέ [0.}86}] 85 ᾿᾿δέξζοσ. 
Ους ἰσϑηβιδίξοῃ ἅ065 1 Κουν156, 

ΟΠ. ῬᾶβΘ 140; ῬΔΥΒΔΡΥΔΡῺ νἱϊ. ᾿Αοοογᾶ- 
ἸΏΡΒΊΨ, Πα ῬᾶΆΡΘ 148, ῬΑΥΙΔΒΤΆΡΗ. (3),. 
τὨἷβ. βᾶτὴθ Ρυθοδίϊουμ βὰν 5 δου δ 
ΒΡ ΘΟ, ΟΥὁ ἃ ᾿οοὐρυϊαίίνα, βοπέρηςρ, 
τῥῇαϊ ἴὼὰ ἃ σοραιδίνο βϑθηΐθησθ. βουλθ- 
τίγηθβ. ἴπ6. δύίϊςο16 τα καβ. 6 δι 7]θος 
αἰδάπος γόμχι. ἴλ6, Ὀτγθάϊοαῖθ Χϑηο- 
Ἐμοῦ 8 Απαδαδὶβ, 1:4:6, ἐμπόριον δ᾽. 

᾿ς τὸ χωρίον, δ ἐπ᾽ ρίασα τὐᾶ8 α 
γαΥ ΚαΈ, ᾿ σοττοϑροηᾶς τ ννῆδὶ. ἰ5. 
δἰαῖθα ἴῃ ΦΖΟΠ 1:1. Τῇ θοΐῃ οχϑη- 
165 ἄρον ἰῃὴ6 δχίϊσὶθ υδρᾶ αἱ 
οΥθ δ αῖος ἴπ6 βαρήθοῖ. ΤῊ τασκοῖ 
ταρητζοπορα ὮΥ Χρηορθῆοη νὰ Ὡοΐ 
186 οΟΠἿΙν τηϑυῖοῦ, ΟΥΤΟΒΡΟΠΑΙΠΡῚΥ 
1πΠ6 5ϑ7ὴ86 ἃγβρυσηθηΐ σου] 6. υδρᾶ 
τοϑυθοῦρ [86 αΥϑοκ ἐμπδόβ νιτῆουΐ 
Ὧῃ6 γίϊοϊθ, λο ἴῃ Ζομη 1:1. 
:Τηβρδα οὗ ἰγδηβιδίίϊηρ σομη 1:1, 
απὰ {να ιτιυοΥτᾶ τυϑαᾶϑ8. ἀφὶέν, τϊα. Οταγι- 
ταῦ οουϊᾶ πᾶν ἐγαηβιϑίρᾷ ἰξ,. απὰ 
ἐπι. ιυοτῷ ι0α8 .α σοᾶ, ἴο. τὰμπ᾽ ΙΠΟΓΘ. 
ῬᾶΤΔ1161 ΜΙᾺ ΣΧΟΊΟΡΠΟΙἾ 5 δἰδιίοηθηζ, 
απὰ 186 Ῥίαοθ ιτὐα8 α. ἡναγξκοῖ.. 
ἴα ἴπΠ6 δϑηΐθηοο: “δα ἔπ ψοσὰ 

ννγα5.. 8. Βοθ'' - 1ὴ6 σορυ]δίϊνα νΟΓῸ 
ἐνγ 5... 8Πᾶ. ἴπ6 ἜΧΡΓ βίου “8. 5οα᾽ 
ἔοττὰ ἴπ6. Ῥγοαϊοδίθ οὗ 1ὴ6 βοῃΐθηςα. 
Τη. {πα οτἱρίπδ) Οσοοκ πογο 15. πὸ 
ἀοδηΐία ἀγίῖοθ μὸ (8.6) Ὀοίογο {}6- 
οδ' (σοῦ), δι 1 15. Ῥυθβασηρζαοιι. ἴο᾿ 
58. ὑπαὶ βυςσῃ ἃ ἀδθῆπιίθ ἀγίοῖθ. ἴ5 το: 
θ6 υπηαογδίοοα. 580 {πὲ ἐμ βρηΐϑθησθ 
5Που ]α μοθίοσο Ὀ6 ὑσδηβὶ αἰθα “'δηᾶ 
106. ΝΥοτᾶ νὰϑ (οα.᾽ ὝΒδι: ψνουᾶ 
τῆθδη πὸ ἐπ6ὸ ὑγοσᾶ νγὰβ 86. αοἄ 
ἢ ΒΟ ἴπα. ἡνοσᾶ ντὰβ βαϊὰ. ἴοὶ 
Ὀ6.. ΤῊΪΒ 15 ὉΠΓΘΘΒΟΠΔΌΪΘ; ΖοΓ. ον 
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σδα ἐμο΄ νοσᾶ Ῥο ἢ -Π6: αοᾶ δπᾶ 
αὖ 1μ8 βϑτῆθ {ἰτπιο. θ6 μα΄ αι αοά ἢ 

- ΤΧΌΘ, ὁπ. Ῥᾶρο 178, στοῦ 5 Ηαπά- 
δοοῖς ἐο {86 Οτγαγπαῦ οὐ ἐπ ΟΥ̓ΘΘΚ 
“)θϑέαηιθηΐ: ΠΔ5. {π18 ἴο 880 χ᾽ ἢ 8 
βἰδυϊδοδησο. ΟὐἨἠἁ τη6΄ δτίϊοίο:. “206. 
Ἤρηςθ ἃγίβος {π6 σθηθγαὶ τὰ]8, {πδὶ 
ἴῃ [6 5 ΠΊΡΙ6. βοπΐθπορ. ἐἣ6 βΘυθ]θοϊ 
ἰδκὸβ ἴδθ ὐιϊοϊθ, -ἴπθ - Ῥσγϑάϊοαϊθ 
ὉτΩΣΐβ τ. ΤῊ βαθλοοῦ 15 ἀσβαϊοιν 86- 
οτα ἐπ τηϊπᾶ, ὑπ χγϑαϊοδίθ βθηρυ- 
811ν. ἀσποΐος ἰῃς ο1855 ἴο ψν ]οἢ 1{Π6 
5 οοῦ 15. το ζοσυυρᾶ, Οὐ ἔσο ΜΏΟῈ 
ἴτ 15 δχοιᾶρα.᾿ Τῆθη (ηἰ5 ΗΠ απαθοοῖς 
δας βοπῖθ βϑηΐβῆοθβ 10: ΠΠυϑΓαΐθ 
115 ΞΘΠΘΙΔΙ Τ16 τορασγαϊηρ δὴ δῃ- 
ἈΣΓΏΤΟΙΞ “ρχράϊοδίθ, ϑῦσῃ 85; “Ὧν 
ΜΟ͵Ω͂  ἰ5 γαίῃ," “6 Ὑνογα -νγδὰβ 
(ὐα,᾽ “Οοἄ 15. Ἰονο᾽ ; δπᾶ ποχί {π6 
Ἡαπάθοοῖϊς. 5ξαᾶγ8: “δὰ ἴμθ δσί018 
Ῥδρα οτηρίοσνθα τυ [Π6 Ῥτράϊοσδία. τὶ 
{86 ἀῦονγθ οϑβθ, [Π6. δα πίθηςσθοϑ' ννουἹᾶ 
πᾶν τοδᾶ Τμυδ:.. . ΤῊ ἩΜοτὰ 5 ἐμ 
Ττιῃ,, δὰ ποίμῖὴρ οἶβθ. δ ὍΘ᾽ 50 
ἀοβοτίθεα; 6 Ὑγοτὰ τρα8 {μι θη 6 
Οοαποαᾶ, ἃπὰ Οοᾶ απὰ Τουθ αὖ 
ἐαθηξίοαϊ, 50 παῖ. ἵπ ἕδοῖ ΟΕ . 15 
(οἄ.᾽᾿ Θάσῃ δὴ Ὄχριαπαίίϊοιν ἰ5, ἱπὶ ἰΐ- 
ΒΘ], Δ υπὶπίθηαθα δαχηϊβϑίοη Ὁμδῖ 
“6 ΨνΝογα᾽" ΟΥ̓ ΧΟΠπ 1:1 15. ηἡοΐ, [Π6᾽ 
ΒΘΙῺΘ Βοᾶ ἃ5 ἦθ αἀοῦ νὴ ψΒοτᾺ 
16 Ὑγοτγὰ ἰ5 βαϊα ἐσ Ὅθ.᾽ Ηθῆσδθ {πὸ 
οὐ τεϊπρ ΟΥἨ [Π6- ΔΓΡΊοΙ6. ἰπ -πἢ 6 Ὀγϑᾶς- 
ἰσαῖθ οὗ 8. :ϑ' 16. Βεπέρηςθ. 15 Βηονἢ 
10 Ὅ6 ΟἿΪν. 8 σθποταῖ τοῖο, δπα ποί 
ΟἿΘ: δὲ ΠοΙ5: Ροοα ἰῃ δυθῦψ᾽ ο8 56. 
ΟΠ ΒΌΟΙ οδ86 ΨΠΘΓΟ ὑμδῦ-ΞΘΠΟΤΙΤΆΙ 
ΤΌ16. ἄοοθ5 ποῦ ΠοΙά {τι 15. Τό η-.Τ1, 
ΤΠ ἀρῆπίΐο ἀγίϊοθ “ἘΠ᾽ ννὰ5 ἴΠ6ΓῸ 
ογαϊξῖϑα," θαἐ: ποῖ δοοογαίῃρ ἴο ἰπδῖ 
Βοποσαὶ στα]; δ ψγᾺ5. ποῖ οτηϊ ρα 
ΜΈ - τἴλ6, ἰάοα. ἐμαὶ ἰὰ που 6 
υπηδογϑίοοαῦ ὈΥ ἴπ6 τϑϑᾶργ. τανε τε 

ἭΡΣΤΟ ψε ἄρτε ψ τ Ὧν, Α, ὙΤ. 
ἙἘοθοτγίβου. ΏΘΠ Π6 585 85:- "οᾶ’ 
8.ῃἃ “ἴονο΄ ἅτ ποῖ σομν ΕἸ Ό16᾽ [ΟΥΤΩΚ 
8ῺΥ ΤΟΣ ἔπδη ᾿σοᾶ’ 84π6 1ΩΟΡΟΒ᾽ ὉΣ 
ἽἼ,Οροβ᾽ δηᾷ ᾿Π65}.᾽ . .᾿. ΤῊΘ ΘΌσΘΠΟΘ 
οὗ ἘΠ 6΄ ἀγοϊ616 ΠΘσΘ ἰ5' οἡ ρυτρόββ δηἃ 
ὀϑβθηίίαι το ἐπα ίτὰρ ἰἄθα:". {(Ῥάβ8 
ἴ68,.Α αταγεπναῦ ΟΓ {8:6- ΟὙΥ̓ΘΟΙ-Νιο 
τ ϑϑίαγιθπί) σον 5 ἸηΒΡρΙ το τ] ῃ 85 
δα τῆσξα “οὗ εἶθ. ζει ονν ᾿ἀἸΒοΟΡ 65 
58ον ψῃδΐ πο ἴσὰθ ἰᾶθ8. 15, ΔΘΥΘΙΥ, 
{πῃ ς.- Νοτᾷᾶ. ὁν. Τιορὸς . (51 Ὡοΐ -αοᾶ Οἵ 
ἐῆ6 ἀοα, Ραΐ ἰ5. ἐπ6 ὅοπ, οὗ σοῦ, 8η8 
θῇς ἰ5 α βΒοᾶ. Τμαὶ ἰ5 ἣν, δἷ 
ΤΖΌΒΠ 111,2, 6 ΔΡΟΒΈΘ᾽ σοῖο β ἴο΄ 

(οἄ 65 ἴῃ αοᾶ δῃᾶ ἴο. ἴπη6 Υοτά οΣ 
Τοροβ 85 ἃ βοᾶ, ἴο 58ον -ἐπὸ ἀϊξοτι- 

ΕἸ [.}.}} 1:4 ᾿ 
69:;. 7:26, “40 

Θῆσ6 Ὀοΐνροι ἔμ6 ἔνο. ἬηοΘ. 6. ἄθ- 
᾿ἰθογαΐοιν οὔτ αὶ ὑπ6 ἀσβηΐία ἀσίοῖα 
ἴῃ. 16. Ὀτοσιςῆξε. ΏΪΟΠ ἀοσοσ 65 
ΨῈΟ οὐ νηδί 16 - οσᾶ (1.0505) ννά8. 

Μουϊα 6. υηδογείοοῦᾶ. Οἡ ρᾶρα 161 
ἙοὈοσίβοπ’ 5. ΟΥ̓ΑΊ. ΒΑ) 5: “᾿ΑἸΙΊΟΠΡ 
ἴπ6..- δηοϊρηΐ ᾿. ΨΓΠΟΙΒ ὁ ϑεός [80 
ἐΐν 6.05] ψὰ5 δρᾷ οὗ ἰῃ6 ροᾶ οὗ 8Ὁ- 
Βοιαΐο στη βίοι. ἴῃ. ἀἰ ΠΟ ΟῊ ἔΓΌΙΩ 
ἘΠῸ6 - την ποϊοβίοαὶ ροᾶβ."". 80, ἴσο, 
ΦΌΠῚ 1:1.,.2 5605 ὃ ϑεός ἴο αἰπύϊ συ ἢ 
ΦΖομονδὴ (Οοᾶ- ἔγοιη {π6 ᾿ ογα" (1.ο- 
805) “85 δ΄ 56, “ΤΠ6. ΟὨΪΥ. ὈΘβοϊίθῃ 
Θοα᾽" δϑ5 9οὴμη 1:18: 641}5 ᾿δἴτη," ἕ 

Τὰ Ταγῖμοσ Ῥυοοῦ τ1πᾶὶ [16 ΟΥ ΠῚ 5 
οὔ-ἴμο. ἀοδηῖϊα, δυο ἴτπ ἐμ6. Ὀτγϑαᾶϊ- 
οδῖθ ΟΥ̓ ΤΟΙΠ 11 Ὃν π6 ΔΡΟΒΕΘ νγὰϑ 
ἀρ! ογδίθιν τηϑϑηΐ ἴο βῆον δ αἰ οσ- 
Θἤςρ, νὰ αὐοΐο΄ ψνμδῖ Ὦγχ.  ΒοΡοσί- 
ΞΟΠ’ 5 - Οτγαηυιαῦ σαν ὁπ ῬαβῸ ΤΟΊ: 
“(Ὁ ΝΝΟΟΝΒ.ῚΝ ΤῊ ῬΈΒΡΙΟΑΤΕ. ΤΉΘ56 
ΤᾺ Ὠδνθ ἴΠ6. ἀγίξοϊθ, 8150.. Τὴ Ὁστ 
ξοοϊποῖο". Ὀεον Μὰ. σῖνα α΄ 1ἰςὲ, οὗ 
1τοχίβ ἰῇ Όἤ ΔΙΟη6 ὙΏΙΟΩ. ἤᾶνα 6 
ἀδῆηϊῖδ. ἀγθϊσια Ὀοίοσθ ἴθ. ποῦ, ἴῃ 
τλε φχϑάϊολϊθ. ΑὩν στραᾶου 1 Π  ΤὯ6 
αΥϑοῖκ᾽ ἐοχὲ οδη “ΠΠΘΟΚ [Π656.: δ ἃ 
Τῇ ΒΘΏΘΓΔΑΙ -Τ᾿Ϊο'᾿. τηδᾷθ ἰδ. ὈΠ͵ΙΙΘΟΘΕΒΟΙΣΎ, 
ἴάθῃ ΜῊ. νγ88. ἴπο. ἀσβηϊτθ ἀγίς]θ 
εϑοᾶ- δοίοσα (Π6 ποῖα 'π' [6 Ῥτοραϊ- 
οδίδ᾽ ἴῃ Δ] ἴμεθβθ σα5657 Α1]. 185 
5ονν5 {μδ΄ {π6΄ οχαιτἰρ οὗ ἘΠ6᾽ ἅ68- 

«πἰΐο αὐίίοϊο 1 ἴπ6 Ῥγοάϊσδέθ τ 6, 

χιοῖ δοοοχάϊῃρ ἴο ΔῊ ΞΘΏΘΓΔΙ ΤΌΘ, 

Ῥαΐ ἔοῦ 8. 5ρϑοῖδο. βρυτροβο. ουΐβιᾶθ 

{μα τὰϊθ.. : αν 

ἐθ.,.20, “΄, 25, 49; 8:28: 4:29, 42; 5:35;. 8:14, 85, 48,. 50, 51, 58:88, 
ἀτ; 85:12; ΟΣ, 9, 11, 14, 24; 11:25, 21; 14:6; 15:1, δ; 18:38; 

20:31; οἶ:24. Τὴ Ὑπέϑ8 νϑύϑθβ ἰῃ6 τοῖς ἰοχῦ 565 πὸ ἀρβηϊΐα δρίιοῖο, τ:... 
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Ιῃ οὐ οοίποίΐοι ὍΘΙΟ Ψὰ βὶνθ 
ΟἾΠΟΡ τοχὲβ 'ἰπ σΦΟΠΠ ΟἿΪν ΏΘΓΟ [06 
Ῥτραϊοδία ποῦ ὅοθ5.: ποΐ ἤν {π6 
ἀοδηϊίθ αγίο]θ. Τῇ ΟΠ ΟΓΘΙ ΘΟ ΞΙν 
ΟΥ̓ ἰΒΤΟΥΘΊΓΙΝ βὰν ἰδδΐ {πΠ6 ἀρδηϊῖα 
ΑΥΟΪΘ νγὰβ οτηϊτ ρα ἰὰ ποθ ἰοχίβ 
ϑοσογαϊηρ ἴο πὸ ᾿᾿ΒΘΊΘΓΔΑΙ ΤῸ] ὉΥ 
νο ἢ ἴῃ ἀρῆηϊΐο ατίϊοῖὶθ “ΓΠῸ᾿᾿ 15 
ἴο Ὅ6 υπαογβίοοα, θη ΩΨ ἄο οὔτ 
ἘΠΡΊΪΒΩ ὑγδηβιδίουβ ποσὶ ἴῃθ ἰη- 
ἀσθῆηϊία δγίϊοθ “δ᾽ Ὀδΐοσο ἴῃ6 Ὁγοᾶϊ- 
οδῖθ ποιὰ δ 90 ἢΠ 4:19, 24: 6:10; 
9:24, 25; 10:33; 12:62 Τὺ [π6 ἱπάρβηϊξθ 
ΔΥΪΟΙΘ δὴ 6 ἰπϑοσίθα Ὀθίοσθ {Π6 
Ργβάϊοαίθ πουῃ ἴῃ βοῇ ἰοχίβ, πὸ ΟὉ- 
“θοοη οδὴ ΓΙΘΠΟν 6 γαϊβθα δρδϊηβί 
᾿ἰηβοσίηρ ἐὴ6 ἰμδοβηϊΐθ δγίϊο]θ “δ᾽ 
Ῥρίοῦο ἴπ6 δηδυτχουβ. ϑεός ἴῃ {πὸ 
Ῥγϑαϊοαΐθ οὐ Ζόμη 1:11 ἴο τδκα ἰΐ 
τρδᾶ “ἃ βοᾶ.᾽" ἘΞΡΘΟΙΔΙΙν 50, δἰησο 
811 1π6 ἀοσίγίης οὗ ἴπ6 βδογϑᾶ ϑουὶρ- 
ἴΓΟΒ ὈΘδΙ5 οὐδ ἴπ6 σοΙγϑοΐηρα οὗ 
τηὶβ. τοῃᾶοσϊησ. ὙΤῺ6 Ρτοροβί το 
“ΑΠΒΩ͂ 16 ψογα ννὰβ ἃ βοᾶ᾽ 15 ἃ οοῦ- 
νΟΥΓΌ1Ὶ6 οὔθ᾿ Τῆδί ἰς, Ὕὸ σδῇ ὕὉσγου- 
ΘΡΙ͂Υ γϑδᾶ [ἴἴ: “Α ροᾶ νγὰβ 6 νογὰ,᾽ 
ΟΥ, “116 νου ννᾶβ ἃ βοά." Βοίῃ 8.6 
ΘαυδΔΙΥ ἴτυθ. 

Αςὶβ 20:28 --- “ν ἐπ6 

(διὰ τοῦ αἵματος 

Οσδιηχηδ δ }1ν, ἐπὶ5 Ῥαῦϑαθθ. οουἹὰ 
Ρ6 {γαῃϑβιδίθα, 85 ἴῃ {πὸ Αὐησ “ζατηθ8 
γογβδίοα δὰ Ῥϑομαψ γογϑίοη, “νι τη 
ἢ. ΟΥ̓ Ὀ]οοα.᾽᾿ ἴῃ βοῇ οᾶβθθ6 [6 
νΘΥΒ6 ψου]ᾶ 6 βαγνίηρ μὲ ἀοᾷ ῥΡυτ- 
Ομ ἷἰβ σοηστοβδίίοη νυνὶ ὯΪ5 
ον ὈΪΙοοῦ, Τὶ 85 ὈΘοΘὴ ἃ ἀπῆσυϊί 
τηουρσηΐ νυνὶ τῆδην. Τί ἰς ἀουθί- 
1θ55 ΨΥ ΑΟΌ δμᾶ ἐμ ὥυσγίδς Ψοσ- 
οἷο (Νοδίοσίδ) στηδηυϑοσὶ ρῖβ, ἢ 
ἱταροσίδηϊ ΤΠΔΥΡΊΏΔΙ τοδᾶϊηρδ οὗ {Π6 
ἘΔΥκΚΙοίδα Β ον ]51 06.) ἤδᾶνθ [ΠΘΙΓ ἰοχῖς 
γχοδᾶ “Ἃ6. σοηργοραῖϊοπ. οὗὐ {ῃ6 
Τιογὰ,᾽᾿ ἰπδίθϑδαᾶ, Οὗ “1Π6 σομδτθρδίϊοη 
Οὗ αοᾶ.᾽" ὝΠΟ Ῥοβϑηϊία ὥυτῖαο Ψοσ- 
βίοι τϑδᾶβ: “Ἷ1πὸ οοπρυθρδίίοι. οἱ ἐπ6 
Μοββίδῃ [ΟΓ, ΟΥ̓ ΟἸἾΣΙ51]7.᾽᾿ ΜΜΏΘη {πὸ 
τοχὺ γϑδᾶβ [δὲ ννᾶν, ἴὖ ἔστη θηὴθς 0 
ΙΒ σαν ΤῸ {πὸ τοδαϊηρ, “1 Ὠἰπ 
ΟἼΗ ὈΙοΟΩ͂.᾽᾿ ὅν ἃ ᾿ 
Ἡοννονοσ, ΒΝΕ τοαᾶ “Ἃ(ο’ (8τ- 

{{01416)}, πᾶ {πμ6 ογαϊπδτν ἰσϑὴ5]8- 
τἴοὰυ ψου]ᾶ τὰθᾶλὰ ἴο 58, ᾿΄αοὔ᾽ 5 
διΙοοᾶ," “ 
ΤΠ6 ἔννο ΓΟ ΌΊΘϑοσὴΘ ΕΥοοῖς νοσάβ 

ὟΥὲ οδηποῖ οἰδίπη ἴο 6 ἐῃ6 Βχϑβὶ 
ἴο ΤΟΠΩ͂ΘΙ [η6 Ξρηΐθῃσθ ἰῇ Φ9ΟΠῺ 1:1, 
“ΔῈ [86 νγογὰ νν»ὰβ ἃ βοᾶ.᾽᾽ νοὸ πὰ 
8 ΘΑΙῚΥ ΡῈ] ςαἰίοη τϑδὰβ {πὲ ὙΔΥ, 
ΠΆΤΩΘΙΥ, Τη6 Νοιῦ Τοβίατηθηΐξ, πὶ απ 
Τγιργουθᾶ οτϑίοη, ΡΟ ἐπ Βαϑ15 Ο7 
ΑΥ̓ΟΡΊΒΝΟ» Νοιυσοτθ᾽8 Νοιῦ ΤταΉ8- 
ἰαϊίοηα: υἱῷ ἃ Οοττθοίθα Ἵοαΐξ, 
φτιηέοθα ἴη Τοπᾶοπ, 1808. Τὶ τοηᾶοσς 
ΦΌΒΩ 1:1: “ἼΠ6 Ψγοσὰ νγᾶβ 'ἰπ ἐπ Ρὲ- 
ΒΙΜΛΗΪΩΡ, δηᾷ (ῃ6 Ὑϑοσγᾶ ννὰβ νυ ἱτῃ 
(οοᾶ, δηᾶ {ῃ6 νοζὰᾶ νναβ. ἃ βοᾶ.᾽᾽ 

Αἴ Δοΐβ 28:6 νγθὸ ἢδνο ἃ σᾶ56 Ῥδ.8]- 
1ϑιπηρ ἰπδὶ Οὗ ΤΟ 1:1, ἢ ΟΧΘΟΙΙΥ 
16 ϑαᾶγῆθ Ὀγραϊσαΐθ. σοῃπίγ οί ὁ, 
ΠΔΙΏΘΙν, ἢ δὴ ΔΠΔΥΓΉΓΟῸΞ ϑεός. 
Βαϊ πόγὸ [06 Αἴπο σατγηθδ ψογδιὶοη, 
͵Απ Ανιουίσαπ Τταηϑδίαζίοη, ΜοΙατι 5 
ἰτδηβιδίϊου, π6 ουϊδοᾶ ϑιαπάααγα 
Ἰγογϑίοηα, ἰπθ ΨΘϑιτ  Β6Υ ὙΘΥΒΊΟΉ 
(1948, Ἐοπήδη Οδίμοιο), Ε". Α. ϑρϑῃ- 
ΟΟΙ᾽ 5 ἰγδηβιδίίοῃ (1946, Ἐοϊδῃ Οδίῃ- 
ΟἸΪΐο), οἷς, 8}} ἰσϑδηῃηβίαΐθ ἱἐΐ, ποῖ, “ἢ 
νὰ Οοα," Ὀυΐϊ: “6 ννὰβ 8 βμοᾶ:᾽᾽ 
ΜΗ φαυδὶ 1υδυ βοδίίοηῃ ἔτοτη {πῸ 
Οτθοκ τοχὶ οὗ {ῃ6 ᾿ηδρίσρᾶ ϑουὶρ- 
ἴυγος νγὸ δνο σγοηᾶοσρα ΤΌ 1:1: 
“ΑἸ [6 νοσᾷᾶ νγὰβ ἃ βοᾶ.᾽ 

ΒΙοοά οὗὨ μἷ5 ον [501] 
τοῦ ἰδίου, Οτ6 6 Κ) 

ὮΘΙΘ 816 τοῦ ἰδίου (ἔοι ἐ- αὐ" ΟἘ). ΤΠΟΥ 
ΤοΟΙονν τὯ6 ῬΠΓΑβΘ “νι ἢ τῃ6 Ὀϊ]οοᾶ.᾽᾽ 
ΤῊ οηΐίσο οχρχθϑβίοηῃ σου {ῆοτγο- 
ἔοτθ Ὅ6 ἰγδηῃβιαίθα “ἢ {π6 Ὀϊοοῦ 
οὗ πἰβ οννῆ.᾽᾿ Αἰ που ἴῃ {Π6 5 ΠΡΌ]ΔΥ 
ὨΌΓΩΘΘΙ νου Ὀ6 υπδρογβίοοᾶ. ΔέΘΓ 
“5. οὐ, τηοσύ 1 ΚΟΙν (οἄᾶ’ 5 οΙοβσοϑέ 
Το]αϊίνο, ἢἰβ. οπ]υ-Ὀϑροίζοη ΞΟ 9655 
ΟὨσὶδ. Οἡ {πῖ5 ροϊηΐ 1. Ἡ. Μουϊΐοῃ 
ἷἶὰ Α ΟΥγαγηλαῦ οὐ Νϑιυυ Τὶ. Θδίανιθηξ 
Οτοοκ, Μοϊυστηθ 1 (ΡΧοΟΙΘΡοΟσΏΘηΔ), 
1930 φἀϊίοη, σᾶν5, Οἡ. Ρᾶβθ 90, Ρδγδ- 
ΞΥΑΡΏ 1: “Βοίοσθ θάνε ἴδιος 
[3|αϊ 05] δοχθίηϊηρ 5ποι]ἃ 6 5δία 
δρουΐ ποθ 86 οἵ ὁ ἴδιος [πο {61 08] 
ννυιϊηουΐ ἃ ποῦ ΘΧργοϑβρᾶ. ΤῊϊ οσ- 
Οουγθ ἰπ ΘΌΠΠ 1:11; 18:1; Αοἷβ 4:23; 
24:23. ΤῺ {86 ΡῬδρυτὶ νῷ πᾶ {6 
ΒΙΏΡΌΪΔΥ υϑροᾶ {πὰ δἃ5 ἃ ἴϑγσίη οὗ θη- 
ἀρδζγσηθηΐ ἴο ΘΓ γοἸδίϊοηϑ:.. .. [ἢ 
ΤῊ Εροϑίίου ΨΊ. 111. 2ΤΤ 1 νϑοητυτοὰ 
ἴο οἰΐθ 1π15 ἃ5. ἃ Ῥοβϑὶ 016 θβποουζᾶρο- 
τηρηΐ ἴο ποξο (ἱποϊυᾶδῖηρ Β. ΝΥ 6155) 
ψ ΠΟ Ψουϊα ἰγδηβιδίθ Αοὶβ 20:28 “ἢ 
ὈΙοοΟᾶ οὗ οὔθ ΨΟ γγαβ ἢἰβ οὐγῇ. ᾿᾿ 

ἃ ὕομῃ 4:19, 24: 6:55, 10; 9:5, 24, 25, 28; 10:12, 33, 36; 11:49. 51; 12:6; 
17:17; 18:37, 38: 19:12, 21. 

16ῖ ΟἿΓ ΤΟβ ΘΒ σοηίγαβί {ῃ6 Ὀχϑάϊοδία οὐ ΤΌ 4:24 ψ τη ἐΐϊ5 Δηδτίητουβ 
ΒΌΪΙ ἢ ἀρϑίπηξί ἰμδΐ οὗ 2 ΟΟΥ ΠΕ Δἢη5 3:17 ΜΙᾺ 15 ΔΙ ΟΌΙΘΙ “ΘΡ τ 
ΑἸΙἸδο ποίθ 2 Τμθαϑδιοηΐδης 2:4 νι 115 ΓὮΓΘΘ 865 ΟΥἩ ϑεός, ΏΟΥΘ ΟἿ] 
ἴῃ 5Βθοοηᾶ ΟἿΘ ἰβ δύζ σι ]δῦ, ΑἸσο σοπίγαβσί 1ϑϑίδῃ 46:9 δῃηᾶὰ 45:22 υγὶϊ 
ΠΟΙ. το σα]ν ϑεός (1 ΧΧ)ὺ) δρδϊηξὶ ἘΣΖΟΚΙΘΙ 28:1, 2, 9 δῃᾶ Ποβρὰ 11:9 
10 ἘΠΟῚΡ ΔΩΔΥΓΉΤΟῸΒ ϑεός (Χ Χ). 
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Μοΐξαϊί᾽ 5 ΒΙΌ16 ἐγσδηϑιδίέϊοη οἰΐηρθ ἴὸ 
ἴῇὴ6 δρονετλοηςίοηπρα ΑΟΌ παι 
τοδάϊηρ οὐ “ἿἋἋὯ6 Τιοστᾶ;,᾽ ἰπηϑίθδα οὗ 
“Οοα,᾽᾿ δηᾶ {γδηϑιαῖθο: “6 σμυΓοῦ 
οὗ {Π6 Τιογᾶ νη ϊοῇ μ6 Ὧδ5 ΡυΣοηδεθα 
ἢ ἷς οὐ Ὀ]οοᾶ.᾽᾿ ΤῊ ουϊδοα 
Κιαπάαγα Ψογϑίοα (1946) ἄοοθς 1π6 
ΒΘΙῺΘ δΔηα τρδᾶβ: “16 σἤΓΟΙ οὗ {πὸ 
Τιοτᾶπ ννηϊσῇ μ6 οδίδὶποᾶ ον Ὠἰτηϑο]ῖ 
ἢ ἢἰ5 οὐ Ὀϊοοῦ,γ"" Ὀσΐ ἰῃ ἰΐ5 
Τοοϊποΐο5α ἰξ ξᾶυβϑ: “Μὴν δηοίρηΐ 
δΔυΐποΡ 165 τοδᾶὰ οὐ Οοα᾽ δῃᾷ "ΟΣ 
«αοὐἰτὴ) 88 ίοοα οὐ ᾿ιὶδ8δ Οισπ.᾽ ΤΥ οδΡ- 
11411Ζ65 “Οννῃ,᾽᾿ Ὀαΐ δ5 πο πουῃ 85 
ἃ βυρξαοβίίοῃ οὐ ννπο οὐ’ 5 οὐ ΟἿ 
νν85. 

ὭΓ. Ἐ. ἘΝ. νοντηλουῖῃ ἴῃ Ὠἷβ ἴσαπϑ- 
Ἰαϊϊοη 5ᾶυ5, ἴῃ 8 1Τοοϊποΐθ οπ Ασςῖβ 

20:28: “Βαὲ 18 1πη6 οΥἱρίηδιὶ ἰοχὶ νγἃ8 
“ἼὯ6 Ὀ]οοᾶ οὗ Ἠϊ5 οὐ ϑοη; ἴῃ ἐπθ 
αὐθοὶς [Π6 ΙΔ 5Ὁ ἴνγο 5Υ118165 ΟὗὨἨ νη 
[αὐ οι} δὺθ 811 Ὀὰΐ ἰἀθητ|081 νυ 
ἴπ6 ΖΟΠ] ον ΠΡ ἔννο ΞΥ118 165 ΟΥὗἨ “50Π᾿ 
[λυ Ομ, δια ἔπ6 56 Ἰδίξοσ τϑν, ὉΨΥ͂ 
δι ΤΑΙᾺ ΔΙ ΞΟΌΤΟοςΘ οὗ σογσχυρίίομ, δανβ 
Ὅθθῃ δοοϊάθῃΐδ!!, οτηϊίοα." ὙὩΤῊΪΞ 
ΔΡΥΘος ἢ Ὅγ. . Ο ΚαΔΡΡ᾽ 5 5ὺ8- 
Βεϑίίοιι τὶ “ΞΟΠ ννὰ5 ἴῃ ἴπ6 Οτοοῖ 
ΟΧΙ, : 
γε ὕδνϑ σχοίδϊηθᾶ {π6 ΝΒ τϑδάϊης 

οὗ [826 αγίἰσυϊδίο Θεοῦ δΔηᾶ Ὦδνο σϑυ- 
ἀογοᾶ [86 ρδββϑᾶθο {{6Υ811γ, δϑάαίϊησ 
ΘΟ ἴῃ ὈΓΔΟοϊκοΐς δὐξζον [ῃς ἰδίου ἴὸ 
τοδᾶ: “16 σοηργοραίίοῃ οἵ ἀοᾶ, 
ὙΠ] ἢ 6 ρυχομδβρᾶ νυ (Π6 ὈΙοΟΩᾶ 
οὗ πἰξ ον [50Π]}.᾿᾿ 

Ἐοιδη5 9:5 --- “αἀοὐ 80 ἰ5 ονοσ 811 δ6 Ὀ]6 σὲ ζόσονου. Ανηθα.᾽ 
(ὃ ὧν ἐπὶ πάντων, Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας" ἀμήν,---ΟΥὀ6 61) 

Τὴ Κη Χ9αηιθ8 Ψοτϑδίοη, δὶ Ἐο- Ὧν. Ἐοθογίβοῃ σοσησχηθηΐβ οἡ ΜΟΣ]- 
ΙΆΔῺ5 9:5, τοδᾶβ, θὰ ρᾶυΐ: “Οηχίθὶ [05 Ῥοβίτοη δ Ἐοζδηβ 9:5 δηᾶ 
ΟΔΙΏΘ, νγ͵ὴΟ 5. ΟΥΘῚ 811, οᾶ Ὀ]ΟΘϑρά βαᾶυδ: ᾿ΑΔ5 15. Ψ} 6711 Κποννῃ, {π6 ἀ18ἢ- 
ἴου θνϑσ. Ατήθῃ." 1. Η. Μουϊΐοῃ 4150 οὐἱἷν ὭΘΥΘ ἰβ ἃ σηδίϊζοσ οὐ οχϑρϑϑὶβ 
ἴδικοβ {πΠ6 δῦονθ Οὐὔϑϑκ ΡῬᾶβϑβᾶβθ 8ἃ5 ἃ δηᾶ {μ6 ρυποίαδίίζοη οὐὁἠ [ῖπ6 οάϊϊοτ 
ΤΘίοσθησθο ἴο {86 ΟὨσίβὶ της οηθᾶ ἴθ ΜΨ11 Ὅ6 τηδᾶθ δοοοζγαϊηρ ἰὼ Ὠὶβ 1Ππ6- 
1Πη6 βϑῖηθ νϑῦϑα δῃᾶ βᾶυ8: “Οἡ 1ἴῃ6 οἱορυ. Βαῖ ΙΔ. Ὅ6 5αϊὰ ἴῃ Ὀγίοῦ 
ογυοίδὶ Ὀδδδδ 6 Ἐοδηβ 9:5 566 {πὶ [ἴῃ6 Ὡδίυσαὶ ὰν ἴο δῖ ὁ ὧν 
ΞΔΠΔΥ δα Ηρδάϊδτη Ῥδθῦο 2835 ἔ,, δῃᾶ ϑεός ἰ5 ἰῇ δρροβιζίίοη ἰο ὁ Χοι- 
ὙΠ ὙΒΟΤΏ Σ ἄρτθθ, ὑπουρ {π6 8:- στός.᾽᾽--ΟΟἸταηιηιναῦ,, Ῥᾶδα 1108. : 
Ευταθηΐ ὑπαὶ Ἣδθ ΨηὴῸ 15 αοᾶ ονθὲσ γγε ἰβδκα 1π6 ρδῦϑβαβα 8 ἃ τοῖοι- 
811, ψουἹᾶ πᾶν ἴο Ὀ6 ὃ ἐπὶ πάντων ῃορ ἰο οᾶ δῃᾶ βδὲ Ῥχγοπουποὶηρ ἃ 
ϑεός τηθηϊ ῬΟΙΠΔΡ5 6 τηθί ὉΚ ΔΡΡΙγ-ὀ ἨἘ]θββϑίηρ Ὅροη Πὲπὶ ῸΓ 1Π6 Ὀχον 50 η5 
ἱπρ ἴμ6 1ἀΐϊοσῃ ποῖραᾷ ον ἴον Δοῖς, 
νὰ ἃ ἀϊξέογθης πμαάποθ. Θεός τῇᾶν 
511}} 6 συ ρήθοῦ, ποῖ ὑσγράϊοδΐθ, νυνὶ τἢ- 
ουοὖὐύ τιδκίηρ ὧν οἵἴϊοθο: ἴἴῃὴ6 οσου- 

Ταϑί πδιηθᾶ ψῃϊοῦ Ηδ Ὧ85 τηδᾶρ, δηᾶ 
αν 50 τοηάογοᾶ [Κ: "αἀοᾶ ψγνῇῆο 15 
ΟΥΘΥ 81 6 ὈΙ]οοῖ ΓΟΥΟνΘΥ. ΑἸρθη.᾽᾽ 
ΤῺΘ ΒΥΔΙΤΩΔΙ Οὗ ἴπΠ6 ατϑοῖς ἰοχί δᾶ- 

Βοίουβπθδβ οὗ Εἰχοάυβ 3:14 [νγῆ6Γ6 χηϊςς ΟΥἨὨ ἰηἰ5. 4η Ατιογίοαπ Ττωηϑβῖα- 
Ὃ᾽ ὦὥνξ, ΑΜ οὔὐσυχβ, ΤΙΧΧῚ τηϊρῃΐ τὶ Μοδδϊ 5. ΒΙΌΙ 181 
ΤΑἸΤῚν δοσοαπὶ ἴον 5 ἱπβουτίοη. τὲ ἰ5 “0, ΜΙΟΣΡΟΙΣ 5. 6. ἰγϑῃβι δι οι, 
ΟΧερυδὶα ΤΊΣ ἘΠΔῚ ΚΤΑΠΊΤΩΒΣ ΨΏΙοη 1.0.6 Εὐσοτδίαθ Νϑιυ Τοβίαγηιθηΐξ διὰ 
ΓΔ ΚΕΝ 1Π6 τϑίθσοποθ ο Οησίβὶ ρσοῦ- [86 Κϑυϊδοᾶ ΞΒίαπααγαά γογϑίοη ΔΒΥΘΘ 
ΔΌΙΘ.᾽᾽--αταηυηιαῦ, ΝΟΙΪ. 1, Ρᾶβ8 228. ψἱ τὰ ἴῃ [115 ΤΘΏΔΟΥΙΠΡ,. ᾿ 

1 Οονϊπεμίδηβ 16:17 --- Ῥτοβοποο, 
(παρουσία, ῬαΤ'΄ Οἱ" 81 α, ατεοκ; Ῥταθϑδθηζία,. Τιῖῖτπι ΨαΕδῖθ) 

ὙΠῸ ἰθπμάθπου οὗ ΤΥ ἰΥΔΩΒΙδίοσβ ΓΠΐδῃβ 10:10, 11 δπὰ δ ῬΏΠΊΡΡΙδΠ5 
5. ἴο τϑηᾶθρ ἴξ ΠΟσΒ ᾿ΘΟΥΛΙΠΡ᾽᾽ ΟΥ᾽ 2:12, ἴῃ86 Ἰηθδηϊηρ ΟὗἨἠ ἁ φαΤ' Οἱ 8 α 
“Ατυῖϊναϊ.᾿ Βα Τπτουρῃουΐ ἴπ6 24 οο- 15 50 Ρ]δίῃ ἴπαΐ 1 5 Ὀουομαᾶ ἀἰ8- 
ΟΌΤΤΘΠΟΘΚ οὗ [πὸ ατεοκ ψοσγᾶ παρου- Ραΐα ὉΨ ΟΥ̓ΠΘΙ ἸΓΔΏΒΙδίουβ. [Γ 15 {ΧῸ6, 
σία (ρατ'οι» 8), ἔχοση ἰῖϊ5 γϑὶ οο- 85 βῆονγῃ Ὁν σ. ΑἀΟ]ΡῺ δἰ ββσηϑ 
ΘΌΓΣΥΘΙΩΓΘ δὲ Μαίζπον 24:38 ἴο 15 Ἰαβέ ἴῃ: δα Σἴσηξ ἴτουα {86 Αποϊθηξ Βαϑβὲ 
ὉΘΟΌΤΤΘΠσΘ δὖ 1 90 2:28, ΜῈ πᾶνθ οὔ Ῥᾶβεβ 368, 369, [Πδΐ ἔτοπι [Π6 
ΠΟΙ ΠΥ σοηδογρᾶ Ὁ “Ὁτθβθησθ. ἡ ῬίοΟΙοσηδὶο ρουϊοᾶῦ ἄονη ἰηπΐο. η6 2η8 
ΕΤοτὰ {π6 σοιμρδτγίβοῃ οὗ ἴπθ Ῥαγιοῖ- σθηϊυσυ Α.ὉὉ. ομ οὗ {πὸ Ἐπδεβίθγηῃ 
δα οὗἩἉ 1ἴπ6 50). ΟὗἩ τῇδη ννττ ἢ [Π6 ἅδνβ ἔθοῃηΐοαὶ τηθδηη585. οὗὐἨὁἠ γατγ'οι δα 
οὗ Νοόβδῇ, δ Μαίζμονν 24:37-39, 1 15 νγὰ5 {Π6 ΔΡσΊν Δ] ΟΥ νἱβί: οὗ ἃ Κίῃρ Οὗ 
ΝΟΥ ονίαρηΐ {παῦ {πὸ ΤθδηΡ ΟΥἨ ΘΙΏΆΡΟΙΟΣ. ἘΟΝΟνΘΓ, {815 ἄοθα ποῖ 
{1π6 ψοζὰ 15 85 νγὸ πᾶνϑ τϑηάοσχϑᾶ 1. ἀδθὴν ΟΥ̓ ἀΐβργονθ [πδί ἴθ {πὸ (ῃγίδ- 
Απᾶ ἔτοσῃ ἐμ σοῃίζαβε (πδ΄ 15 τηϑᾶθ [ἴδῃ Οὐθοὶς ΒΟΓΙΡΙΌΓΟΒ 1Π6 ΨΟΓΩ͂ Π85 
ῬὈούνγθθῃ {Π6 Ῥγεβθποθ δῃηὰ (ἢ6 80- [ῃ6 ΓΘ ὴρ Οἱ ῬΤΘΒΘΉΟΘ ΨΏΘΥΘ ἰΐ 
5606 οὗ {Π6 ΔΡροβίῖθ Ὀοίἢ δἱ 2 ζοχίηῃ-ὀ 15 υϑοὰ ἴθ οοπηθοίίζοη ἢ Φοδὰβ 
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Ομγχίβὶ δῃᾶ οἴμουβ. ΤῸ ὑσοόνθ ψῇῃδί ἃ 

ψψοτὰ τθϑη5 {π6᾿ ϑογίρίασαὶ σοηΐοχί 
ἰς ΤΌΤ ἀροίβίνθ ΤΠ ΔῊΥ Οὐΐδ᾽ᾶθ 

ῬΑΡυτὰς αϑᾶρο οὐ {π6 νοζγὰ ἴω ἃ 

Τοοθηῖο δ] γα. ᾿ Ἶ ὕ τ Ω 
. ἘῸΥΣ. 186. αὐἱοῖκ τοΐθσθμοθ ὉΥ ΟἿΓ 

Τοδάοσϑ. νγο ἰδ. Ὀθ]ονν ὕπθ 24 οὐσατ-: 
ΤΘΠΘ65 Οὗ “ραγ' ον 8'α 85. τοπἀθγρα ἴπ 
ΟἿΣ ΨνΟΓΞΊΟΙ: : ΠΑ ΩΣ 

Μεαῖξίπενν : 
24:3 ψῇῆδὶ ΨῺ2Ι᾽ Ὀ6 {π6 βίβῃ. οὗ ὙΟῸΓ 

ες ὈΓΟΒΘΠΟΘ . . ἜΨᾳ 
24:21] 50 ἰπ6 Ῥχγϑέθησθ οὗ {π6 ΘΟΩ Οὗ 

; ΤΆΔ ΜΜῚ] Ὅ6. --. Δὰν 
24:31 80 1Πη6 ὑσϑϑϑθῆσθ. οὗ {πὸ σ΄οη οἵ 

ἐν τ Δ ΨΠ]Ι 6...  .. 
24:39 50 ὑπ6 Ὀχοβοποῦ οὗ {πὸ ϑοη οὗ 

ΤΙΏδη ΜΜ111 6: 

1 σον πέπῖδη8 “- τὸς ἢ ΠΑ, «τ 
15:23 ὑποβθ πὸ Ῥεϊοηρ ἴο Ομσίδὶ 

ἀυχπρ Πἰὶθ ὈΓΟϑθΩςΘ.. ὃ" 
16:171 τοϊοῖσθ νοῦ {π6. ΡΤΌβθηοθ οὗ 

ο ΘΙΘΡΒδηΔ5 δηᾶ - : 

2 σον πεμ δη8᾽ Το ας Ἐν, ἐ 
1.6. οοπιζοτίοα ὃ ὉΥ ἰὴ 6 ὈΤΘΟΒΘΆΟΘ 

ἧς ΟἿ ΤΙΝ; 9Ο 0 ς} : 
τὴ γοῖ ποῦ 810 η6' ὈΥ.: ἷἶβ ΡΓΌΘΘΏΟΘ; 

εὐ ιν δα 8150: Ἢ "Ὁ 
10:10 Ὀπῦ: 8 ῬΙΟΒΘΠσΘ: ἴῃ ῬΘΙΒΟΙῚ 15 
ρνοοῦς ΜΘΆΚ 88 -:," ᾿ : 

ΡΠ ρρίδπ5 Ἐπ δινδΝ Ὁ ΥΟ δνς 
1:20 Ὁν ΓΟΆΒΟΣ ᾿ΟΥἨ τὴη6 {ΠΓΟΌΡΉ ΤῊ 

᾿ ὐ ὈΓΈΒΘΩΘΘ. Ρ 81} ν ΓΒ, νου. 

2:12 Ὡοῖ δυσὶ ηρ ΤΩΣ ὌΓΧΘΒΘΠΟΘ ΟἾ]Υ, 
Ῥαΐ ΠΟΥ ΤΠ ΠΊΟΤΘ ; 

1 Το ϑβϑαίοηΐαπθ. 
2:19 Ῥοΐοτθ οὖσ Τ᾿ωοχὰ 9658. δ 15 

ῬΥΘϑΘησΘ ἢ ἘΣ Στ ἣν ; 

3113 δὲ ἴπ6 ργόβθῃσ οὗὐἨ οὐῦγ τοσζάᾶ 
7655 ψ 411 Π15 : 

4:15 ᾿ἰνίπρ ὙΠῸ βυτγνὶνα ἴο ἴπ6 ᾿ὑΓΘ5- 
᾿ 6ῃο6 οὗ [μ6 Ττογὰ ᾿ 
5:23 ὈΪΆΤΠ61655 δὲ ἴπ6 Ῥγοβθῃοθ οὗ 

δ Οὐχ 1ιοσὰ 9655 ΟΠσίβῖ, 

2. Τῃοϑβϑαϊοηΐδηβ ἐς 
2:1. τοβρθοῦίηρ ἴΠ6 Ὀσθβθῆςθ οὐ ΟὐΓ 

τ ΤΙοΓά, 96505. ΟὨχῖδὶ δ. 

2:8 ἰὸ ποίμίηρ ὈΓΥ [86 τηδηϊθϑίδ- 
ἜΝ τῖομ οΟΥὗὨ Π15. ὈΥΘΘΘΙΟΘ. 

2:9 Βαυὶ {π6 Ἰαννίθθβ. ΟΠ Θ᾽ 5 ῬΓΈΞΘΠΟΘ 
15 δοοογάϊῃρ ἴο {86 

ψαυύηθ8 ἘΡΞΥτλεα τ τἀν 
5:7 ὈτΟΙΏΟΥΚ, ΠῚ} ΠπΠ6 ΤΌΘ ΓΘ οὗ 

{πῃ6 Τιογᾶ. Τιοοκ! ᾿ : 

5:5 Ὀροδῦβο π6 ὑσόβϑθησθ οὗ {Π6 
Τιογᾷ 65. ἄσϑννῃ 61056. 

2 Ρεῖο ν "θθ-" : εν 
1:16 ἴπ6 ρον δηἃ ὈΣΘΞΘΠΟΘ-: οὗἩ ΟὔΓ 

Ἶ Τιοτὰ 7655 ὁ ἣν : 

8:4 -“ὙὝΝΏΘΓΘ ἰ5. 1ΓΠ15 Ῥσοχσηϊθθα ὉΓΘΕ- 
ἐς 6Ω66 ΟΥὨ ἰδ ᾿ : 

3:12 οΙοβθ. ἴῃ. τηϊηᾶ 16 ῬΥΌϑθηο6 οὗ 
16 ἀδύ οὗ “εῃονϑῃ, :π 

1 ψομη ; ἐγῆδν τι 

2:25 ποῖ ό βῃϑιηρᾶ ἃννδν ἔγοχῃ ἰσΩ 
δὲ ἰδ ὈΧΘΒΘΠΟΒ.. Μῃ 

ῬἈΠΙρρίδη5 1:28 -- “6 τεϊεαβίηρ" 
Ἂ (τὸ ἀναλῦσαι, . αΤἸ66Κ) ς 

ΤῊΘ6 ΟΡ α΄πα ϊυ δαὶ 15. υϑρᾷ 8ἃ5 ἃ 

νοῦ] ποὰρθ ὮδΓΘ. Ιὸ ΟΟΟΌΓ8. ΟἽΪΥ 

ὉΠ66 ΤογΘ ἴῃ {πῆ Ομγίβιίδηῃ αΥθθκ 

ΘοχιρίΓο5, δἀηᾶ {πα,15 δ 106 12:86, 

ΜΉΘ εἰ σϑῖουβ' ἰο ΟὨσβ᾿᾿ 5. τείχη. 
ὙἼμῆ6 τοϊαῖθα ποὺὰμ (α΄ παν 818) ος- 

οὐτα Ὀυΐ ὀπόρ, δι .2 Τἰμηοΐην ἅ:6, 

ὙΏΟΥΘ (86 δροβϑίῖὶθ βᾶυ5: “ἼΏ6 ας, 

Εἶπλθ ῸΓ ΤῊ το] θα 5115 15. τ ΠΟΘ." 
ΑἹ ἵλι|κθ 12:36 νγο ἢδνθ τοπάοσχρᾶ [ῃ68 
νΟΥῸ “ὙΘΓΌΣΙ᾽" Ὀϑοδίβο 1 ΤΟΙοτΒ ἴο᾽ 

{πὸ- Ὀτϑακίὰρ. νὰν δηᾷ ἀδραγίηῃρ οὗ 

1η6 βοσναηΐβ᾽. τααϑίου ἴσοση ἴπ6 νγεᾶ- 
ἀϊηρ «ἔοαβί, 50. ἀἰββοινίηρ {π6 ἔθδβί. 

Βαΐ Ποτο δὲ ῬΏΙΡΡίδηβ. 1:23 νγα ἤᾶνθ 
ποῖ τοπᾶογρᾶ 18. ΝΘ 85.“ ὙΘΌΓΤΩ- 
ἸΏΡ᾽ ΟΥ “ἀορασιηρΡ,. Ὀπΐ: 85.. ταὸ- 
Ἰραϑίηρ."" ἸὙὴ6 τϑϑβοη ἰ5 ὑπαὶ {6 
ννογὰ ΤῊΔΥ 'σοῦνον. ἴνο Τπουβηΐβ, 1Π6 

δΡροϑίϊθ' 5 οὐ ΤΟΙ ϑηρ ἴο. 6 δ 2156 

ΟἸ τ αἵ ἢἴθ τοίυσῃ δῃᾶ 8150 {πὸ 

Τιογᾶ᾽ 5 τορι ϑδϑδίηρ Πἰτηβοὶ ἔτοσὴ {Π6 

ἈΘΑΥΘΠΙν. τοβίγαϊπίβ Πα ΣΟΙ ΤΠ ΠΡ ἃ 5 

Ἡφ᾽ Ῥχογαἰβθᾶ.: : ; ; 
ΤᾺ ΠΟ ΆΣ ἰ5 ἰπῃ6 δΡοϑίΘ ΠΘΓΟ βᾶυ- 

ἴ1ῃ}5 ἰμδὲ ἰστητηθάίδίοιν αἱ μἷ5 ἄθαίῃ μ6 

ψνουϊὰ Ὀ6 οπδηροᾶ ἰηΐο βρίσὶς δηᾶ 
ψνοιϊὰ 6 νυἱῖῃ (Ὠσὶδί ἴόγονου. βθο ἢ 
Βοιπδ ἴο θ6 νι ΟΠγχὶδὶ ἐπα -Ι ον 
11. θτϑί θ6 Ροξβίθ 16 δἱ Οῃσί δῦ 5 το- 
ἔαγ, ΜΘ ἔπ ἀρδα ἰπ Ομγὶϑί ψ}}}} 
χίβο Βσυβί, δοοογάϊῃρ ἴο 6 δροβίθ᾽ 5 
ΟΥ̓ ἰπϑρίγθὰ κξἰδίζοιπθηΐ δῇ 1 ΤΠοϑϑα- 
Ιοπίϑηβ 4:16, 11. 1 15 ἴο 115 γεΐασῃ 
οὗ Οηγχίδε απὰ ἴπ6 δροβίϊθ᾽ 5 σϑιθδϑίῃηρβ 
ἴο Ὀ6 δἰννανα ψιΐῃ. [η6. Ττοτὰ (δῖ 
ῬΔῸΪ τοῖουϑ δὲ ῬΠΙΠΠΡΡΙΔη5 1:23. Ἠθδ 
585. ἴποσθ ὑμαῖ ὕννο ᾿ὑπὶηρΡ5. ΑΘ ἰτὰ- 
τηϑαϊδίθιυ ῬοΟβϑί 16 ΣΟΓ Ὠΐχη, ΠΑΙΊΘΙν, 
(1) ἴο νθ΄ οὴ ἐπ μ6 ἤθβῃ δῃᾶ (2) ἴο 
ἀϊδ.. Βδροδιιϑθ οὗ [6 οἰγουπηβίδηοεξ ἴοὸ 
Ῥ6 οοπείαογρᾶ,. Π6 οχγοϑϑρα πἰτηβοΙῖ 
85. ὈΘΙΠΡ ὙΠΟΘΙ ὈΓΟΘΒΌΓΤΘ Τγοσὴ ἴπ658 
ἔνψο ἰπΐηρϑ,. ποῦ Κπονηρ ὙΏΪΟἢ 

τη ἴο σἤοοβθ 8ἃ5 ῬΓΟΡσ.. ὙΠῸΠ Π6 
βυρροδίβ ἃ ἰῃϊγᾶ. {πἰηρ,. δἂπὰ {115 
ἘΠπῖπρ Π6 ΤΘΔΙΠῚῪ ἀσδβίγοβ. ΤΏΘΓΘ. 15. ΠῸ 

αὐοοιίοη δρουΐ πὶβ. ἄθϑί στ ἴὺ γ᾽ [15 
Τηϊπρ 85. ὈΤΘέΘσΘΌΙ6, πᾶσηθὶν,. {Π6 τα- 

Ιρδϑίηβ, ΟΣ ἰδ τθδὴβ πὶ Ὀθίηρ τ Ἰἢ 

Ομ τίβί. πα τ μι 
ΤΠ οχργοϑϑίοηῃ το απα ϊν ϑαὶ ΟΥ 

ἐμ τοϊθαδίησ. οσδῃποῖ [ὨΘΓΘοσΘ 6 
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ΔΡΌΡΙΠοᾶ ἰο ἐπ6: ΔΡροϑίθ᾽ 5. ἀοδίῃ 85 8 
Βυχήῆδη ογϑαίασο δηᾶ πῖ5. ἀδρασεπϑ 
ἵμ5 ἔγοχα (Πἰς 16. Τὖ ταυϑ ΓοΥθυ ἴο 
{μ6 ονθηΐς δ ῃ6 {πὸ οὗ Οῃγὶβῖ 5 

ΤΟΙΣ 8 Πὰ Ξϑσοπᾶ Ὀγέβθησθ, {πδὺ 5 
ἴο  58ν, Πἰ5΄ ΒΘΟΟΠΩ σοχηΐ πῃρ ΔΠΩ, 1πῸ 
ΤΙ! Ρ οὗ 811 ἴπόβο ἀθδᾶ. ἴθ Οησίδί ἴἰὸ 
6 ΙΓ Πἰτα ΤΟτόνθσιηοσθ.. “. " 

τς ἥπεας 2:13 --- “ααη δία οι οὗ ἐπ βτεδὲ ἃοὰ 
ες 8πᾷ οἴ ον βανίοσ 9655 ΟΠ τ δέ". 

οὐ (ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ κα 
- σωτῆρος ἡμῶν Χοιστοῦ: ᾿Τησοῦ, ατοθῖκ) ᾿- 

Οἡ {Π|5 ρᾶβϑδαρα οὗ {μ6 αὐϑθκ ἰοχίῖ 
ΜΜουϊζοπ᾽ 5 Οτατιπαῦ, νοϊτη 6 1, 866. 
84, 5αάυϑι. "“ὟνΨὲ οδηποῖ αἰβοῦθθ ΠΕΙῸ 
16 ῥΤΟΡΙΘΟΙΥ οὗ Τίζυ5 2:13, ΙῸΣ ψγ6 
Ιαυϑῖ, δ5. δΥδιησηδύϊδηϑ, ἰθᾶνα ἐπμπ6 
Ταδίίοσ. ΟΡο:᾿... ΄." Αῃηᾷ  ποη. 6 
ΟὙΑΥΛΎΝΑΥ ᾿οἴϊοσ ἤνθ  ΑΡΥΤΙ “ΗΟ Π' 
δἰἴϊοσε {Π6΄ ἐγδηβιδίίοη “Ὁ βυϑδῖ αοᾶ 
Δηᾶ ΘΑΝΊΟΟΣ’ 5. οὔστοηΐ ΔΙΊΟΠΒ 
ατθοκ- ρα κίηρ ᾿ ΟῚ τ Ἶ 815. Βα 
{Π656 ὈΔΌΨΥΣΙ Δ, 8411 οὗ ἴπ 1δΐϑθ ἄδίθ 
οὗ {π6 Τίῃ σδηΐασν, Πρησα ποΐ δ 811 
ἀροϊσίνθ οὐ ς-ἴπ ῬΧΤΟΙΘλ. ᾿ΤῊΘ Ζοτ- 
ΤΙ ]ὰ ἢ  Μουϊΐοι πη αὐοΐος ἰπ 
1πμ6 σγοθὶκ βῇῆονν5. ἃ ἀρρδχγίιγο: ἔγόσχηῃ 
16 ᾿πϑρ Γρᾶ ΘΟΥΙρίΣοβ, ΤΟΥ ἰΐ 5ΡΘΔΚ5 
ΟΥ 5υσῇ ἃ {πῖὴρ 85 “ἋΠ6 ἸΠΟΓΠΘΥ 
ΟΥ̓ σοἀ:᾽ Ὑτδηβίαίθᾶ, πὸ ΤΟΓΤΌ]ἃ 
τοδαᾶς: ἐπ ἐμ! πατιθ οὐ ἐμδ Τοτά απὰ 
Μαϑδίου “688 ΟἾἩτιδὲ οὐ Οοα᾽ απᾶ 
ϑαυϊοῦ απὰ οὗἩἨ ΟἿΥ πυϊδέγθ88 ἐπ Ποῖν 
ὙΠΟΟΥ ̓  ΟΓ σοᾶ, φδῖο.5 Μοπίοη᾿ 5 
ΟὙαριηναῦ σομίϊτι 65: “ΑΔ. σα ΓΟ 66 ΠῸ 
15 Τουηᾶ ἴῃ ἐπ Ῥίοϊ!οπγδαῖς ᾿Τοστη 18 
ΔΟΡΙΪΡά ἴο π6 ἀοίδρα κίηρδί. [Π5 
ΘΗΠ15 (2ὰ ορηΐυσν Β.6.), ἐῆδ᾽ στοαξ 
δοηοῆοθηΐ σοὰ απὰ ἀαστοθαδὶο [{{{π|8- 
ἐγῖουι δ] βαυϊοΥ. [οὐἵ᾽ ἰΣδηβ) δίῃ] ΤῊΘ 
ῬΏΓΔΑΒΘ ΠΟΓΘ 15, οὗ οοῦσϑθ, δρρ ἰθᾶ ἴο 
Οἤ6 Ῥούβοῃ. Οπθ ἰς ποῖ ΞΌσρτβοᾶ ἴο 
Βπᾶ τῃδῖ Ῥ. ννοπμαϊδηᾷ, δ΄ ἴ)6 ϑηᾶ οὗἁ 
Ὠἰ5 βυαρροϑίνθ ῬΆΡΟΣ ΟἹ Σωτήρ. [ϑαῦ- 
107] ἴθ ΖΙΝΝΥΤΥΝ ν. 335 Τῇ, ἐγϑαῖβ 1Π6 
ΓΙΝΔῚ τοπαογίηρ ἰπ. ΤΙ 1.0. βύση- 
ΤΏΔΙΝν 85 8. δχϑρϑίϊσδὶ. χηϊβίδικο, 
11κ6 [ῃ6 βϑονϑύδησθ οὗ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν 
8Δη4 σωτῆρος 1.Χ. ἴῃ 2 Ῥεῖοσς. 1:1. 
ἘΔΙΠίΙαυὶίν νι {π6. νυ δϑίηδ, 
δροΐμροβὶβ {παῖ βδαμῖς [5615 ἴῃ [ῃ6 
ῬΔΡυσϊ δηᾶ ᾿ηϑοσιρίϊομβ οἵ Ῥιίοϊθχηδία 
8. ΙχΡΟΣΙΔὶ -ἐηθβ, Ἰοπμᾶς δίσοηβ 
ΒΌΡΡρογί -ἰὁ Ὑνεπαϊδηα᾽ 5 σοηΐθηίο 
τμδὲ Ομ ΓΙ βείδηβ, ἔγοχὰ [88 Ἰαἴοσ ραγέ 

ἘΣ 4 ἄιξξω 

ΤῊ6 Ψοσαθιίατῳ οὗ ἐπ ΟὙΘΟΚ Τ|68- 
ἐαγηθηξ ὃν . Η. Μουϊΐοη δπᾶ 6. 
ΜΙΗΠραη (2 οἀϊίίοπ, 1915) βανβ, οἡ 
Ῥᾶθθ 148, υπᾶοσ διαϑήχη: - 

“ἼΤῃ ὈΔΡΥΤῚ δᾶ ᾿πϑοῦὶρίοη5 [Π6 

ἐτ στον ἘΒρθγθννβ 9:16 --- “ᾷ ξονοηδηί., “ νυ αὶ Σὲ 
νος (διαϑήχκη [ἀξ Ἐη)6' Κ6]Ί, ατθοκι; Ῥόγν, -ἘΌχονν. (5): -. 

ΤΩΣ Ξ ἐοβδίαγπηηπξειηι, μαῖα ψυϊρδαῖίθ) ᾽ . - 

ὋΒ5.. ,.. 

οὗἩ 186 150. σρηΐξυσν Α.Ὁ.. οηνναχᾷ, ἀ6-. 
1 ΡΟΓδίοιν. πΘΧϑαῖ ΤΌΣ. Τοῖς Ὠϊνίῃθ. 
Μαβῖορ ἴῃ8 Ῥ,ΣΑΒΘΟΙΟΡῪ {πᾶὶ νγ85 ἱτὰ- 
Β᾽οῦσΞΙν δυσορδίθα ἴο᾽ ὑμπουυϑοινοϑ. ὉΥ 
βοή οἵ ἴπ6 νχοχϑί οὗ τήθης ᾿ς 

ὙΠ6. ᾿πϑρίσθαᾶ.- ὑνοσά.- οὔ". οδ΄ ἰδ 
ἃρδῖηβο. Δ 5υρροδίίοη. αὶ ἢϊ5 
ςοῃβρογδῖδα. ῬΘΟΌΪΘ Ὀουσοῦγοα ὉΣ, 8η- 
ΠΟΧΘάᾶῖἕ δηντηϊηρ.. ἔσόση - [6.. ἸτηρΡίου 5 
Ραβᾶτβ γῆ. δροϊῃθοβιζρα ον ἀοιρᾶ. 
[ΘΙ μυχῆδη ΤΌ]ΟΓ5. ΔΙΒουρἢ. [Π6 
βεαϊοιηθηΐβ δὲ ΖΌΠα 1:1, 18. "6 1Π6 
γγοτᾶ, νὰβ ἃ βοα,"" ἂἃπᾶ, “πὸ .Θ1γπῸ 
Ῥοβοίίθη. βοᾶ,᾽" Ψψουϊαὰ 811ονν. ΤῸΓ. 1, 
γοῖ, Β͵ΔΙΩΤΉ ΙΔ Η͂ν, ν τϑηᾶοθσ. “6. 

ϑαΐ (οῦᾶ᾽᾽. 85. βθρδίδίβθ ἔγοζῃ. “ΟΣ 
νοῦ Οηγχῖδὶ 716 ϑυ5᾽᾽ δα Τιΐ5. 2:18. 

ΑΙΒουρβ. ἔθ ουϊδοαᾶ. Βἑαπαατά. 71871- 
ϑδίοπ ἴῃ 115 Τοχί σρηᾶουϑ [Π6 Ῥαβϑδβδ: 
“6. ΔΡΡΘΑΣΪΩΡ.. οὐ 1ῆ8. ΡΊΟΥΥ. οὗ 
ΟἿἹΓΥ χσρᾶαΐ οᾶ δῃᾶ ϑδανίοσρ. “9655 
Ομ χῖβι,""  γοῦ ᾿ς ἔοοίποίον γτϑδᾶϑβ: 
“ο; Οὗ -τῆὴ6 ὁτοαΐ Οοἃ ἀπᾶ οἿΥ Βαυ- 
107. 4. Β. Βούδογμδπλ 5 ΤΉ Εἴην- 
φηαϑβιϑοᾶ ΒΙιδῖδ. τοᾶθυα [ἴΠ6 Ῥδββᾶρθ 
ἤθγα: “1ου Πα ηρ Οὗ [Π6 βίογν οὗ 
1π6 ρσϑδῦ (οἄ. “Δπᾷ ΟὟ Ξδν]ουΣ. 
ΟὨγσῖδὲ “6 ϑ 5. Μοΐδς' 5. ΒΙΌΙ6 ὑγδηβ- 
Ιαΐϊου στο μαρυβ 1ἴ ΙΣΤ] ΔΥΙν; “ὯΠ6. Δ}- 
Ῥθασδησθ οὗ 1Π6: αἸἴονν. οὗ. [Π6 -οτϑδῖ. 
(οᾶ δῃᾶ οἵ οὐ ϑανίουν ησίδι 16- 
55." ΤῊΪΒ. ᾿ἀΡΥθοβ, ἶοο, τ ἐμοῖς 
δια. ΟΟΓ τοηδοσίηρβ. οὗ ΤΙΐαβ. 1:4 ἀπά, 
2 Ῥοῖοσξς 1:1:. ΔΙΏΘηΡ ΟἾΠΟΙΒ Δρσυθοῖὶπρ 
ΜΓ οὐὐ Σοπαδχίηρ οἱ Τα 2:13 ΓῸ 
1π6 οσάδη ὈαὈΙΙσαίίοπ. Ώᾳ8᾽ Νοιὶδ 
τ Θδίαγυθηΐ.,. Ὁ. Ῥ.-.- ΤΟΒδηη. - ῬΟΧΚ 
(Βοζῆδῃ Οαδίμβοις. ρσἱοϑέ, 1947); [88 
ἘΥΘΠΟΒ Ῥυδ]οδίϊοι Σὰ ϑαϊηῖθ. Βτδῖδ 
Όν τ οὰΐθ ΞΘρΡοπᾶ; (1945 φαἰῦ0η) ; δῇ 
[ῃὴ6  Κ'Ῥρδῃΐβῃ Ῥυθδ]οδείομ.. ϑασταᾶα 
Βίδτα. Ὁν -ΝἅΘΔΣ δμῃᾶ ζοϊυύρα' (Εο- 
ταδι ΟδίΠΟΠο, 1944). το τ 

ὙΜΟΓΑ͂ ΤΊ 88 ἐθδίατπθηί, το, ΤᾺ 
ΔΌΞοΟΙΣΘ ηδηϊσγηϊίν, δΔηα βο ἔγο- 
αυθηςο {πᾶ 1 5 τ 0 ἢ. 5 ΒΌΡΟΓΤΗ͂ς- 

πάν ον ΩΝ ὉἸΒΟΌΡΗΣ ΟΥ 5οηλ6 
ΒΡΘΟΙΔΙ. “Ἢ σαῖο ἤδνουσ ἀροὰΐ {π6 

ἃ ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου καὶ δεσπότου ’Ιησοῦ Χοιστοῦ᾽ τοῦ ϑεοῦ καὶ. σωτῆρος 
ἡμῶν, καὶ τῆς; δεσποίνης ἡμῶν. τῆς ἁγίας Θεοτόκου, κτλ. 
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56. οὗ [αὐ α ἐπι δ΄ Κ6Ί ἴον σουσπαπὲ 5 
Θχοιϊπαρα Ὅν [6 ἰβοϊδίθα θυ δρ5ο- 
1αἴθ]ν ΟἸΘδΓ Ῥδϑϑδρθ ἴῃ ΑΤΙΒΟΡἤ 8165 
(Βιγας 439), ΏΘΓΘ σοπιραρὶ 5. ἴπὸ 
Ὁ σα ΚΑ Ὸ]6 τηρδηΐηρ. ΤῊΪ Ρδ58- 
5ΔΡ6 15 ΘΠΟΌΡ ἴἰοὸ γόνα {πδαὶ [αὐ'α- 
Ἐ}.6' Κ6Ὶ] 18 ῬΥΟΡΕΥῚν αἰβροϑίτϊο, ἅτὶ “41- 
ΤΉ Βοτ θη ἡ Τηδαθ ὉΥ ΟὯ6 Ὀϑείν στ 
ῬΙΘΏΔΙΝ ΡΟΝΟΓ, ΜΏΪΟη ἴῃ6 οΟΙΠΘΓ 
ῬΔΑΙΓΌΣ ΤῊΔΥ δοζορὲ ΟΥ σ᾿ ]οοῖ, Ρυΐ σ8- 
ποῖ διίοσ. ἃ ΜΙ] 15. ΞΊΠΊΡΙΥ {π6 τηοϑί 
σοΟΠΒΡΙ σΟΌ5 ΘΧΘΙΏΒΙΘ Οὗ βοῇ 8ἃπ ἴπ- 
βίσυχηθηῦ, νπῖσῃ Οἱ ὐτηδίθιν τοπορο- 
ἨΖρά [Π6 νοχὰ 7υ5΄ Ὀδοδυδθ ἰζ βυϊοᾶ 
15 ἀἰοσθηΐα 50 σοταριθίοιν. Βαΐ 11 
15. ΘΕΓΓΘΙΝ Πδίυσδὶ ἴο αϑϑασηθ ἔπδὲ ἴῃ 
1Π6 ἝΠ οὗ πὸ χχ [106 ϑορίμα- 
γέ} τὨ15 ἸΠΟΠΟΡΟΙΥ͂ ννὰ5 ποῖ οβίδ᾽- 
ΙΒῃρα, δῃηὰ τῃ6 ᾿ὑγδηβιδίοσβ ψΟΓῈ 
ἴτθθ ἴο ΔΡΡΙΥ 16 ΞΘΩΘΓΔΙ ΤΘΔΠΪ ΠΡ 
85 ἃ ΓΟΠΑΘΡΙῚΡ οὗἩ [Ὀογτὶ}}"]. ἘῸΤ {Π15 
ΘΟΟΌΓΘΘ ΠΟΙΘ νγὰβ 8 οὈνίουβ χηοίϊνθο. 
Α σονθηδηΐ οὔοσρα Ὁν Οοᾶ ἴο τη 
5 ΠῸ “σοῃηρβοί' Ὀρίνγθοῃ ἴἧννο ρϑᾶῦ- 
Ὧ165 σοχηηρ ΤοΟβ οί μοσ οἡ δαυδὶ ἴοστή5. 
Διαϑήκη ἱπ 15 ὈΥΙΤΠΔΙΎ 5ΘΏΞΘ, ἃ5 ἅ6- 
Βορρᾶ ἃῦονθ, ννὰβ Ὄχδοί!ν {π6 
ῃπρρᾶρᾷ νψνοσχγὰᾶ. ᾿ 

ΘΡΑΒΒΙΩΡ ππ5 ἴο ἴ6 Νὸν τοϑίδ- 
ταρηΐ, ννγο 85Κ νυν ημοίμου να ἀσὸ θουηᾶ 
ἴο ΚΡΟΡ ἴο οὔθ γρηᾶοσίηρ ΓΠΓΟΌΒΕ- 
ουαΐ, Ὑνοβίοοίς δῃᾶ ν᾽. Ἐ". Μουϊΐοῃ 1η 
ἘΠποὶῦ οοτηχηθηΐασίθ οἡ ΕθΌτονν5 
9:16Γ., δηᾶ ΤΟΥΤΟΙν ὦ. ΜΠΗΠΡΔᾺ 
(ΤἈθοῖοσν οὐ ἐπ Εἰριβίϊο ἰο {86 Ηὁ6- 
ὍΥσιῦδ, ῬΆΒ6 166 41.) ποι {ῃηδὶ σουθ- 
μαπὶ τουβῖ βἰδηᾶ ονουυννθοσθ... ... 
Νον ννγὸ πᾶν ἔδί εν ρὰΐ δϑῖᾶθ 1ῃ6 
Ιᾶθα ἐπὶ ἴπ Τὐχχ “ἰοοίδχηθηῦϊ᾽ 15. 1Π6 
ἸΠνΑΥ Δ Ὅ16 τηθδηΐηρ: ὁ [Δ Κ65 ϑΌοσὴΘ 
σουσαδο ἰο Βπηὰ ᾿ ΤΏογο αὖ 8ἃ}1. Βυΐ 
ΟἹ ἴπ6 οἴμοσ ἢδηά, ἃ Ἐρ]]ρηϊσδὺ 1κ 
1η6 αμοίοΥ ααὦ ΗΘΌΥαΘΟΒ [Υ̓ΘΡΟΥΘΥ το 
ἐπ ΗἩδδΥυθιυ8], ΟΥ Θνθῇ ἃ ον Ιἰκ 
Ῥδὰ], νυν Οὐκ Ἰδηρῦδρο ἴῃ {Π6 
νον ἔργο οὐ πἷβ τπουρηΐ, σου 
ΠΘΡΟΡ ἤᾶνθ υδοὰ [ςἀὐα ἐπι δ’ Κ6Ὶ ἴογ 
οουθπαπὲ νους [6 5 ρηΐοϑί σου- 
βδοϊουβηροβ οὐ ἰ5 ΟΤΟΙΏΘΥΥ πᾶ ἰπ- 
νδυῖδ Ὁ] 6 ΘΟ ΘΙ ΡΟΓΔΥΥ τηθαπίησ. ΗἨθδ 
νου] 56 ἴπ6 ᾿ΒΙΘΙΪοΔ1’ ννοτά---Β1Ὁ- 
1108} ἴῃ {Π15 σαᾶϑθ ὈΘῚΠ δ ΒΥ ΠΟΙντηοιΙς 
νὴ ἢ Δ δ16᾽ ---ραὐ αἰννανα τῆ. [Π6 
ῬοΒΒΙὈΠΠν οὗ ἃ Ρ]ὰν οχ [6 Ιδίϑσ 
Ταθαπίηρ οὗ {μ6 ψοτᾶ..... ΤΠ6 νίονν 
ἴο ψῃϊσὴ ννὸ ἢδνα σδρὶτυ]αἰρᾶ, δἴΐοῦ 
ΒΙΣΤΟΠΡΙΝ ΞΒΌΡΡΟΧΣΕΟΠΕ.. 6 οβίοοιςς 
ἀοοίχϊηθ, 15. 1655 ποσοῖο [δὴ σομπϑὶβύ- 
οηΐ ποιάϊηρ ἴο οὔθ ἘΠΊ ννΟΓᾶ, 

2 Ῥοίοσ 2:4 --- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

Ῥαῖ [ἃ σδῃ οἰαίγη ἴο δοοοιυηΐ [ῸΣ 115 
ἸπΛΟΟΙ ΒΞ ΞΈΘΠΟΥ.᾿᾿ 
ΟΥΥ χοπάοτίηρ οὗ ἴῃ αύοοκ ψοσὰᾶ 

ἀνα ϊπδκὸ 85 οουθπαπῖ. ΞΟ 5 ΨΜῸ 
πᾶν ποὲ σδρίτυ]αῖθα ἴο ἐπ ᾿πουρηΐ 
ἐμαὶ πὸ νυϊζοσ οὗ Ηθῦτονς ἰπιθηᾶρα 
8. σἤδηρο οὗ τηραηΐϊπρ ἔσοση σουθηαπξ 
ἴο τοὶ ΟΥὙ ἐσδίαγιθηξ ἴῃ ἴΠ6 τηἰπᾶ οὗἁ 
Πΐβ τρδᾶοσϑ. ΤΏΘσα ἰ5 ποίϊμίηρ ἴῃ Ἐδ- 
ὈΓΟνν5 ἴο ῬΓΘΡΑΓΘ ΓΟΘΑ͂ΟΥΒ [ῸΣ 50 ςἢ ἃ 
σμδῆρο οὗ τηϑαπίηβ. ἢ θη τοι ϊτηϊ- 
ὩΒΓΥ ΡΙασο5 (ΗθΌγονν5 7:22; 8:6, 8, 
9, ὃ, 10; 9:4, 4, 15, 15) ἴῃ6 νγῖΐο 
δὸς 16 Ψψογτὰ νυ ἢ υπᾶαρηΐδθ]6 τοῖ- 
ΕΘΠΟ (0 ἃ σουθηαπὲ ἴῃ {πθ οἹὰ 
Ηθθτονν 56η56, ονϑθὴ αὐυοίπρ ὕΓΌΤΩ 
Φουοηΐίδῃ 31:31-34 δῃᾶ τούθυσὶηρ ἴο 
Μοβοϑ' “ὍἿκ οὗ 1π6 σονθηῃηδηΐ. ̓  ἘΠΘΣΘ 
16 τοοκ Κορίμασῖπέ 565 αἴ ατδ’- 
ΚΦ ΤΟΥ ἴπο δποίθης Ἡθῦτονν δοτίπ', 
τηθδηῖηρ; σουθηαπέ. ΔΑΠᾶ ΟΙΟΒΘΙν 701- 
Ἰοννὶπρ Ποργτοννβ 9:16, 17 νεοῦβθ 20 
αυοίο5 ἔσγοϊη Εἰχοᾶϊβ 24:6-3, ΏΘΓΘ ἃ 
οουθπαπὲ 5 ὉὨτηϊςΊΚΔΌΙΥ 5ΞΡΟΚΘΩ Οἵ. 

ὙΠΟτο, δ Ἑχοάυβ 24:8, ἐπθ Τδίΐῃ 
Ῥωϊσαΐα 565 ἴῃ6 νογᾶ 7}06΄ ἄνι8 (ἴῃ 
106 ροηϊζίνθο οδδϑ6), Ὀυΐ ψῃρη ἰΐ 
αὐοΐος ἔγοτὰ ἰπαὶ ἰοχί δἱ ἩθΌΓονν5 
9:20 ἴῃ6 Ψψωϊσαΐα σὔδηΡ 65 ἔτσομι 706’- 
ἄμ ἴο ἴπ6 ψογὰ ἐθδέαγηόπέιμι. ΑἹ} 
ἙὨΣΤΟΌΡΗ ἐμ ὍοΟΚ οὐ ἘθΌτοννβ [Π6 
Μωίσαΐα ἀϑοὸ5 ἴῃ οὔθ νψνογᾶ ἐθδία- 
γιδηΐμτι. Τὰ ἔδςοῖ, 411 [Ὡσοὰρ {πΠ6 
ΟΠ χσιβιϊδη αὐθοκ ϑογϊρίασος (ἢ6 γμ- 
σαΐδ 805 υδὲ [πᾶ ΟἿΘ ΨΟΓΩΑ͂ ΤῸΓ 
αἀὲα ἐδ’ Κ6. ἢ 
Μδην ΒΡ] 5} ὑγδηβιδίοσβ ἤν 70]- 

Ἰονγεᾶ ᾿ἐπ1ὶ5 οχᾶσριθ δηῃὰ σϑηᾶοσρᾶ 
1ῃ6 ψογᾶ ἐθϑδίαπιθηξ, σαυδῖη ρα ΤΩ Οα ΤῊ 
σοῃξυβίοη οὗὁὨ Ιηϊηᾶ, δηπὰ ἔγοτῃ ννηΐοῇ 
Τοηουϊηρ Ππᾶ5 ΤΟ ἋΡ [26 ὈΓ͵ΓδΟ- 
τἰσο οὗὁἨ Ὠ ἱποογσϑοῦν σδιιὶηρ ἔπ 6 Οἢγὶ5- 
τἰδι΄ ΟΥΘΟΚ ϑοσιρίυσος “!ἋΠ6 Νονν 
Ὑοβίδτωηθπΐ.᾿ ἌΡΗΝ 

ΥΎε ἄο ποῖ ἄθῃν ἐμαὶ αὐ αἐπιδ' Κκὸ 
4150 γχηρδηΐξ.. υὐἱἱὝι (ἐσδίαγθηἶὴ ἴῃ 
δροβίοις {ἰπ|65. Βαΐ βϑοίηρ ὑπαὶ Ηο- 
Ὄχονν5 9:16, 17 ἰς. ἱχηροδαρᾶ ἱπ {π6 
ΔΡΟΞΚ Θ᾽ 5 ἀϊβουπβδίοπ οὐ 1Π6. Μοβδὶς 
1ὰνν οονοηδηΐ δηᾶ οὗ ἱἰΐξ δπέϊζνροϑ, 
ἴῃ ποὸνν φονθηϑδϑηΐ, οὶ πᾶν δνοϊᾶρα 
τῆ σοηξυπίου σδυβοα ὃν ἱπιτοάποὶη δ᾽ 
ΔῊ σπδηρο οὗὐὁἩἨ τπουρῆξ. κα πᾶν 
σομϑίσίθ ιν τοπᾶοτοα αὐ α ἐδ Κὸ ἃ5 
σουθπαπέ, αἴ Ἡθῦτον5 9:10. ΤῊΣ 85- 
βοοίαίθα ἔφθύσὴβ ἰῃὰ {π6 σοπίοχί νψ 6 
δνθ σϑηᾶρσχοαᾶ σδουσ ρον, ἴο 
σομέξοττη ἴο Μοβοϑ᾽ Ὁχγοσράυσο ἰὴ ἰη- 
δυρυγαῖῦηρ, [6 οΟΙᾶ ἴᾶνν σονθηδηΐ. 

ΠΠΔΥ ἐδ Τι15᾽ 

(μεσ ἀογίνθα ἔγοτα ἴπ6 Οὑθεκ νετῸ ταοταρόω) 

ΤΑΣ Δ ὙΠ5᾽ ἰ5 ἱποϊαᾶοᾶ ἱπ {π6 
ατθοκ νοῦ (ἑαγ ία: Το’ δ), ἀμ 50 ἴῃ 
Τοηοσίηρ ἴῃ νϑῦρ ψὸ αν υδοᾶ 

16 Ῥῆγαβθ, “Ὁν τσγονὶηρ ἴΠ6 1 ἱπίο 
ὙΤάτδ- τὰΒ.᾽Ὁ 

ΙῺ 186 δῃοίρηΐ ροϑὲ Ηοιηθσ᾽ 5 Παᾶ 

ΑΡΡΕΝΌΣΙΣ ᾿ς 1165 

ἐῃῇθ νογᾷ ἑαγήΐαιτοβ ἀθηοΐθς 8ὴ ὑπ- 
ΑἀΡΥΡΥΟΠΑΩ͂ ὈΥΓΪΒΟΩ 85 δ Ὀεῖονν 
Ηδ'ἄθ δ5 ἰῇ θασίῃ ψ»ὰὰβ ὈΘΙΟΥ 
Ὥρανθῃ. Ὑποβο σοημβηρᾶ ἴῃ 1 ψοτΘ 
ποῖ πυϊήδὴ 5015, ὈυὰΣ {μ6 6556Γ 
ξρα5, ΒΌΪΤΙ 5, Πδτήθὶν, [η6 ΤΙΐδη5 δᾶ 

ὉΠΌΒ5, 7ηΟ 84 τοῦθ] θᾶ δρδιηδί 
Ζοὺυξ (Τυρίΐζοῦ). Τὸ νὰ ἴῃ6 ῥγίβου 
ΟΟΥΔ ΟΠ ΒΡΩ͂ Ὁν 1πΠ6 τσ οὶ ροᾶϑ 
ΣΟΥ (ῃ6 βρἱσιῖθ ΟΠ (πον δᾶ 
ἄτίνθη ΓΟ [ῃ6 Οσο] ϑε8] ΤΟΊ 5, 
Δηάα 50 ὁ νὰβ Ὀϑῖονν {6 Ηϑδ'θϑ.: 
ΜΏΘΓΟ Ὠυϊήδη 5015 ΓΘ ΒΌΡοΞοαᾶ 
ἴο Ὀ6 οσοῃῆδηρᾶ δ΄ ἄρδίῃ. Τὰ ἐαγΐα- 
Υ7Ὸ8 ΜΆ5 ἴΠ6 Ἰοννοϑί οὗ πὸ Ἰοννοχ σὸ- 
ϑίομβ, ἃπᾶ ννᾶὰβ ἃ ρῖ86θ οὗἩ ἄδγκηρξϑβ. 
Τὸ Θηνθιορϑᾶ 811 ἐπθ υηᾶοσννοσὶᾶ {πῃ 6 
ΒΘΙΩΘ 8ἃ5 ἴπ6 ἤρᾶνθὴβ ϑηνθὶορρᾶ 4}} 
[πᾶ νγὰβ ἀῦονβ {Π6 βδύΐῃ. 

- ἵψο ποίρ, ἐπογοίοσο, [μδὲ ἑαγΐα ΥῸ8 
Μ85 τορυϊθᾶ ἴο ὍΘ ἃ ΡΪδ06 701. οοῃ- 
Ἐπίηρ, ποΐ Βυσῆδῃ 5015, θὰ ΤΊ ἢ 
Βρὶγιῖϑ, δῃα ἐπὶ ἰδ ννὰβ ἃ ρδοθ οὗ 
ἄδυκποσ δηῃᾷᾶ οὐ δρδϑοιηθηΐ. ΤΏΘ 
ΜΟΙΑ͂ ΟΟΟΌΓ5 ἰῃ {π6 Ὀχο- ἢ Υἰϑ 8 ἢ 
ατοοκ ϑορίυδριηῦ Ψοσβίοῃ (ΣΧ ΧῚὺ) οὗ 
1π6 ϑογίρίασος. Αἱ 900 40:15 (ΒΑΓ, 
ΙΧΧὺ νν6 τοδᾶ σοπορσηΐϊηρ ἴΠ6 τ01- 
βίο. θ6- ΠΘτηοίῃ: “πᾶ ἤθη Ὧ6 Π85 
ΒΟΠΟ ὋὉὈΡ ἴο" ἃ 5ΐθερ τηομπηΐδίη, ἢΘ 
Οδυδ65 ΤῸ ἴο [Π6 αὐδάγιρροαςκ ἴῃ ἴΠ6 
ἄθϑρρ [ἐν τῷ ταρτάρῳ].᾽᾽ Αἴ ΖΟ0Ὁ 41:22, 
23 (ΒΑ, Σ᾿ ΧΧῚὺ Μ6 γοδᾶ σοῃοουηηϑ 
Ιο να δὴ: “Ἢ πιδῖζοα ὑῃ6 ἄθθρ 
ὍΟΪ! Ιἴκ ἃ ὈγάΖθῃ σδιάσοῃ; δηα Ππ6 
Τορασᾶβ ἴῃ 5δθᾶ 85. ἃ ροῖ οὗ οἱηΐ- 
τηρηΐ, δ8πα {πῃ Ἰονγοδὶ ραῦΐ οἱὐὁ {ῃ86 

ἄθορ [τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀβύσσου, 

{π6 τυ δ Ὸ5 Οὗ {Ππ6 Δ ΌΥ551] 85 ἃ οδΡ- 
{ἰνθ: 86 σϑοκοῦβ ἴῃΠ6 θθρ 88 ἢἷ5 

ΓΔῺΡΘ.᾿᾿ ΜΕ 

ΤῺΘ 86 οὗ ἑαγΐαιτοβ ἴῃ {656 

νΟΙ5Θ5 ΤΆ ΚΟ5 ἰζ Ρ] δίῃ {πδί ἐπὸ ννογτὰ 

νὰ υϑεᾶ΄ ἴο ΞΙΡῸΏΪ ἃ ἴονν ῬΙ866, ψγ65, 
ἐπθ “Ἰονγοβὲύ μΡαῦῖ οὐ (86 δΌΨΞ5. 

ΤὨογοίοσο ᾿ξ ἄθποίθα 8 ὈΪδοθ ΟΣ ροϑβὶ- 

Εἶοπ οὗ δρδβοίηθηΐ. Ὑπὸ ἰηϑρὶροᾶ 
ΘΟΡΙΡίΌΤΟς ἀο ποῖ σοηβὶρη ΔῊ Πὺ- 
ΤῊ 501015 ἴο ἑατξα γοϑ, Ὀὰΐ σοηβίδτι 
ΤΠΘΙ͂Θ ΟὨ]Υ [6 “ΙΔ 5615 1ῃηδὲ βἰηηθᾶ,᾽᾽ 
ΤΔΙΏΘΙΥ, ΒΡΙΓΙς ογοδίυσος. ΤΏΘΙΡ Ὀ6- 
ἱὴρ' σαϑί ἱπίο ἐαγα Υοϑ ἀθηοίος ΖῸΓ 
θὰ ἴῃ6 ἄροροβί δρδϑοηιθηΐ 116 
ΠΟΥ ΔΙῸ 511 δἷἷνθ, ἷἰς ἰὼ ρα ῃ- 
ΤΙαθηΐ ΤῸΓ {πΠ6Ὶ 51 οὐ σϑΌθ 0 
αϑαϊπϑὲ ἴη6 Μοβί ἘϊΡῺ (οά. 
ΤῊΘ ΔΡΟΞΕ]6 Ῥοῖοσ δββϑοοϊδίθβ ἀδυῖ- 

Ὧ655 ΙΓ ὑποὶν ᾿ονν οοπαϊτοι, 58ν- 
ἰὴρ Ταγίπον: αοᾶ “᾿Δἀο!νεγθᾶ ἔμθτι ἴο 
ΡἱΪΐ5 οὗ ἄρῃβθ ἄδγκηρθ ἴὸ ὍΘ᾽ Τ6- 
Βοχνρᾶ ἴοχ Ἰυᾶρτηθηΐ." (2 Ῥείοσ 2:4) 
Του 1655, [η6 Ῥᾶζϑηβ 1 ΠΟΙ την τ - 
ΟἸΟΡΊΟΔῚ ἰγδάϊτοης σοποογηΐηρ Οτο- 
Ὡὰ5 δῃηᾶ ἴπ6 σϑρϑη]ἝἜοουβ Τὶδη βοᾶβ 
σορὶρα τῃ6 ἱπδρίσρᾶ ϑογιρίυσος. Ῥὸ- 
ἰετ5 υ86. ΟΥ̓ 1πΠ6 νεΓῸ ἑαγιἑα ΎΟ’ 
Ταραηΐϊὴρ ἴο οδϑέ ἰπίο ἰδγίδτυϑ᾽᾽ 
ἄοθϑ πού βίβηϊν [Π6 “ΔΏΡ615 ἰπδὲ 
Β'πηθᾶ᾽ ννΕῈΤΘ οαϑί ἰηΐο {π6 Ῥαρϑῃ 
ΤΩ ΠΟΙΟΡΊΙΟΔΙ ἰατγίδτιβ; Ὀυΐϊ ἐμαῦ [ἢν 
ΘΓ ἀΘΡαβϑᾶ ὉΡ ΑἸτηϊρην αοᾶ ἔτοτῃ 
ΤΠΘΙΣ Πθᾶνθηὶν ΡὈΪ866 δηᾶ ὈΓν]]6Ρ 65 
δΔηἃ νοῦ ἀρ νουρᾶ ονὸσ ἴο ἄθῃβθ 
τ ΘΠ 81 ἀδυκηθθα σοηοοσηίηρ ΟΟα’ 5 
σὶρ ΡΌΓΡΟΘΘΚ. ΑἸ50 πον Δ ΟΠἹΪΨ 
ἃ ἄδηκ οὐἴοοῖ 8ἃ5 ἴο {πΠ6 11 οὐν δἴϑσ- 
ὯΔ1 ἀοδίϊην, - μίση [π6 οσΙΡίαΓ65 
5ΠΟΨ 15 δνοσ] βίϊηρ ἀρβίσυσοη ἢ 
ΤΏΘΙΣ ΤΌΠΟΥ, Ξϑαΐδῃ 16 Το ν]].. 

Τὴ {πὸ ἱπϑοϊγοᾶ ϑουϊρίζασοβ, ἐῆθτθ- 
ἔοτρ, ἑαυ" α ΥῸ8 ὌΘΔΥΒ ὯΟ το ΔΕ ΙΟΠΒΗΙΡ 
ἴο Ηδ' ἄθβ, ἢ σοΟΙΥ ΡΟ αβ νυν 
1π6 οοἴγοιμ β»γᾶνὸ οὐ ἴπῃθ υσηδῃ 
ἄραᾶ. ΤῺ ϑ'πΠΠΟΡ 8 6615 δηᾶ τ1ὴ6 
ἃρδᾶ πυχήδῃ 5οὰ 9 6 πού δϑϑοοϊ δἰϑᾶ 
τοροίμοῦ ἴῃ ἐαγξζαι ΥῸ8 85 ἃ Ὁ]806 οὗ 
οἴθσημδὶ σοηβοίουβ ἰοστηθηΐ οὗ ογθᾶ- 
ἴυγο5. ὙΘΟΒΠΙΟΔΙΠΥ, Τποσγοίοτο, ἰαγίδ- 
τὰυβ ΜΠ δὲ αννῶὰγ ΏΘῺ ἴδ ὅ50υ- 
Ρρύϑὴρ Ζυᾶῦρο ἀοβίσουπ {Π6 ΤΟ ΌΘΙ]]]1οι5 
ΔΏΒΟΙΞ αὖ ργϑϑϑηΐ οσοσαρνίηρ [μδΐ 
Ἰονν, ἀδΙκ ΡΙΔ66 ΟΥΓ Ῥοξιτὶο. 

1. 7Ζομπ 5:7, 8 --- “ἼΠχος ὙΥ η655 ΒΘΆΓΘΥΒ᾽ 

“ΟΣ ἔβοτα αγὸ ἔπτθα υυλέμοϑβ θθάγοσβ, {πα βρίτίἑ δπὰ ἰπ6 
υναίοσ δπᾶ {πὸ δ]οοά, ἀπά {με ἔπγθθ δγὸ πῃ δρτθοιθῃί." 

ὙῊΪ5 τοηᾶοσὶηρ ἰβ δοοογαϊΐπρ ἴο πΠ6 
τρθοκ ἰοχίς ὃν νοβίοοίξ δαηᾶ Ἡογί 
(1881) διὰ ὉγΥ Ὁ. ἘΡοσῃδγάᾶ Νϑ [16 
(18ῖῃ οαϊίίοη οὗ 1948) δῃᾶ ὉΡ 9056 
Ματία Βονοσγ, 5.5. (1948) δὰ ὉΥ 
Αὐυρυξίίπια5 ΜοΡκ, 5... (6! οάἀϊξίϊοπ 
οὗ 1948). 

ΑΥ̓ΤΟ “ν᾽ίηθ55 ὈΘΆΓΟΙΘ᾽ (Π6 σὺυγ- 
βῖίνθ Μδηυβογῖρίβ. ΝΟ. 61 (οὗ 150} ΟΥ 
16. σϑηΐυσν) δηᾶ Νο. 629 (ἴῃ Τδίϊη 
δι ατσοοκ, οὗ 1640 ἴο 151 σρηζυσν) 

δᾶ Ννεο5 δάᾶ [26 νοχᾶβ: “ἿῺῺ ποδν- 
Θῃ, ἴῃ Εδίμορ, {πὸ νοσά πᾶ ἰῃ8 
ΒΟΙΝ βρίσῖῦ; δῃᾶ ἴπ656 ἔῆΓΘΘ ἅτ οὔθ. 
8 ΑΔ ἴποΥΘ ἃ,ΓῸ ἴπχθο νυν 655 ὈΘΑΓ- 
ΟΥ̓ ΟἹ Θασίῃ.᾽" Βυΐ ποθ ψοσαβ ἃ16 
οὐρα Ὁν ΒΔνταοβὲ ΜΗ͂5. Ὑ ΡΊΆΔΕΥ 
ΜΈ55. δῃᾶ {ῃὴ6 Τιαίΐη Νοὸνν Τοβίδιηθηΐ 
δϑοσογάϊηθρ ἴο πὸ οαϊξίοι οὗὨἩ 5:. 76- 
ΤΟΠΊΘ,. Ὺ ὙΜοσγαϑννοσίῃ πᾶ ὙνμΪϊ6, 
οαϊζίοη οὗ 1911. 


